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Apgautas muzikantas.

Jago viskupas del materijaliszku reikalu mina tiesa Kristuso ir juo Bažnyczios, netei
singai elgdamasis, tai tokie vis
kupai veise netikysta: maso
tania State Bani
Lotenuosia žmogaus
nus, anarkistus ir kitokius ne
žverio.
22d. & Carson Sts.
vidonus Bažnyczios. VyskuS. Pittsburth. Pa.
Moskva. —
Laikrasztije
pai tironije dvase ir luosybe
tae uemmki Pašty
pe
“Ruskoje Slovo” randame koKUT.tMff noiui po poetzn
žmogaus; yra nekeneziama mo. Pnisam pen snriitxJ
respondencije isz Charkovo, ap
czeka ir užsimetineje su savo
n ra
ir et
b>
raszant apie nepaprasta piktaseta k-a prceu. p-.sb nr
patvaldysta. O tas ne gali bu
saai. S.3X13 paira n nsa.
darysta:
ieu. pu ir pini, lard-aiia
ti, nes Bažnycze yra geriause
-a įsi
tow ir aelefali'.
Gruodžio menesije praejta
motina,— prie saves glaudže
Anerik&i ir KimAi ladirbu
K-si-c*
meta, atvažiavo isz Moskvos m
RąaalCT OoknifEffis ii
o
ne atstumineje. Norint teolo
pr-ri*
Lrajc- BcĮentchu
Charkovą jauna, patogi motenji
red ca per radish coin
giszkai apraszyti pasirement
Girtuoklyste.
LkiDcki. IttnecčiE betaria ii
re, pilna pajėgu ir sveikatos
ant Bažnytines istorijos, tai rei
ita kreipi pu eke ir pęrec so
Žydi Velionos manopolii
artistka Karovicziene. Turėjo
rkiaiiB re.£il"»o peroukrki. he
ketu cze daug laiko ir vietos.
yn blbesa cue m uin't»
kokius tai privatiszkus reika 1909 m. pardavė degtines už
iptad ni peu ir tetsyrpL PinĮp
2.— Kas yra malavotu kata
lus su advokatu Moliszkinu. 20 tukstaneziu rubliu; 1910
liku?
Ne žine isz kokios priežasties m. — už 25 tukstanezius; 19Atsakyti pirmiause gali su
cMcney Ordtn.
artistka apsigyveno pas Molisz 11 met.— už 30 tukstaneziu Brangus mano vaikelei!
szitokiu priliginimu. Malavotu
kiną ir prapuolė suvis isz akiu rubliu; Szios skaitlines aiszkiai
Ne senei suėjau su tulu žydu yra tas, katras bijosi vai
rodo kad, nežiūrint in visokias žmogelum kuris man uždavė
savo gyminiu ir pažinstamu.
ilSKA - LINUA.
gyt kiaulienos, ar ne mazgoję
ICLUUSi GAILAI' XITik praejta menesi prokura blaiybes draugijas, Lietuvoje du klausimus kurie apejna vi pirsztu o ne bijo žmonije ap
o Eran te >kii pau jisa. |
KIS! - KSli
I
torius Charkovskio apskritinio girtuoklyste žydi.
sa visuomene ir stengsiuosiu gaudinet, arba kreivai prisie
Filadelfijoi ana diena atsi
.
takto turk UmsIa R
Laibi taki Gresia ■
sūdo aplaike nog studento, gy
visiems apie tai iszriszti norinte gaut. Teip pat malavotu kata
*Tcns (>,ta
Renka
darbininkus.
buvo
teismes.
Terp
kito
ko
tuJKi ter takr ;t! Et* ketVH irt I
Da karta priminame apie
venanezio tam paežiam name,
Ito. V imMj.
MI k >
ponas J, Dorcas iszmetinejo Varszavos vyskupą Rnszkevicz
Kauno, Vilniaus ir Gardino dasiprantu, jog ne visiems tas liku yra tas, katras bijosi vai
ka ir Moliszkinas, daneszima, redyb. samdoma darbininkai patiks o daugumas mano vai gyt petniezioje mesa, o nesibi
savo paeziulei buk naktimis (Ruszkys) kuris gavo valdžios
buk gyvenime Moliszkino da
daro krata jojo kiszeniuose. dekretą atsėdėti vienerius meAmūro geležinkeliui statyti. keliu priyms tai už tiesa. Ir jo petniezioje vogt, girtuo
rosi nepaprasti dalykai, jog ga
teip:
klaut, paleistuvaut, pleszt
Sudže McFarland, matyt dy- tus drutvieteje.
Įima girdėt stenėjimai moteries Reikalinga 50C0 darbininku
1.— Kas tai yra kumngas? szlove savo artimui ir t.t.
delis miletojas puikiu veideliu
Matyti,
kad
vietiniams
darbi
verksmas
ir
plakimai,
rodos
su
Kalte žiūrint butu ne tokia
Lukoszius szv. perskyrime
Malavotu kataliku yra tas,
(okas ne butu?) pasakė jog
atsibodo Amūro
botagu. Matyt, jog ka toki ma ninkame
ižu Ceikiu ir Apredaliu de:
didele, kaip ja valdiezki dear.
deszimtame
teip raszo:
tas
kas
priguli
prie
vyro,
pri

katras
anksti ejna in bažny
pyragai
valgyt,
todėl
isz
kitur
galima
ri-no
badu,
ba
nuolatos
r Rausite pas mane pigiau
kretu davėjai priskaito.
“O paskui paskyrė Viesz- ežia, priymineje Szvencziause,
guli ir prie paezios, per tai
buvo girdėt riksmą: valgyt bando prisiviliot.
siu nusipirkti gražio Ceikio MMBI
Mat katalikiszkas dvasiezpats ir kitus septynesdesz imte klepoje Rožancziu ir po kelole
turi tiesa “busziuot” jojo kiduokyt!”
a.-ariau-.
Teipgi visokia
Vilniaus.
kas
sūdąs,
paniekino
kunigu
ir
du ir iszsiunte juosius po ka kartu kalba; “atleisk
ezeniuosia.— Kokie tai geras
Prokuratoris paliepė padaK
uirtt. Puiku szlebukiu
marijavitu duota szliuba, perVyskupijoje esama 430 baž- dvejetą priesz save.... ir kal mums musu kaltes, kaip ir
Svietas vela nudžiugo per atradima nežinomos dalies svie ryt isztirinejima name Moliszmandagus
tasai
sudže,
ar
ne
ir
M
Rausite geriause pirkti.
siskyrusioj pora ženyjos vėl; to vadinama Pietini Poliu, kuri badai atrado kapitonas Roald kino. Vienam kambarį ant ant nycziu ir koplycziu 491 kuni bėjo jiems:
moterėles ?
mes atleidžeme saviems kai
“Ejkyte, sztai Asz juos siun
vyskupas ta savo vyroka pa Amundsonas norvegiszkas jeszkotojas o teip-gi isz kitos sza- ro augszto, rado nuoga motere, gas. Kataliku szioji vyskupija
tiemi,
” o ne trukus nesidrovi
.m dirba Lietuvaitei.
ežiu kaipo avinėlius tarp vil
del savo artimo padaryti
Daveme žinia del keliolekos dare be apelacijos, ir ne davė lies atradojr kapitonas Robertas Scott angliszkas jeszkotojas. iszdžuvus kaip szeszelis. Iszro- turinti 1.400.000.
ku .... stiprinkyte silpnus o
V. Center Str.
skriauda, su purvais sutnaiezy
ikaitytoju del katrų laikas pa žinios rusiszkai valdžiai. Rei Priek tam nukeliavo jeszkoti tojo poliaus ir australiszki, vo- dė balsei. Nuvargus, iszbalus, Universiteto klausimas.
Mahnnov CitV. P’
apsakinėkite jiems: Prisiar
kalui
iszejus
aikszten
tapo
de

kiszki
ir
japoniszki
jeszkotojai
nes
augezeziau
minėti
pirmiaus
sibaigė ydant atnaujintu pre
s- sutemtais plaukais, gulėjo
Vilniaus miesto valdyba ir tino _pas J.įia Karalyste Die ti art;ma savol
Malavotu kataliku y^T* tas
numerata. Jagu ne prisiuns kretuota prie vyskupo ir dau- in tenais nukeliavo.
įttVlovos ir graudžei verke. durna galutinai nutarė praezyt vo
giaus ypatų.
Isz
kaireses
stovi
Kapitonas
Scott
o
isz
deszines
Amund
užmokesti,
laikraszti
sulaiky

katras
pagal žodžiu Kristaus:
Ant
purvinos
lovos
nesirado
valdžios, kad leistu Vilniuje
Ant to pamato kuningas
ta*?
JN STOREsime, nes to reikalauje tiesos Tuomi tam žmogui toks de sonas. — Ar tik ne bus tieje atradimai panaszus in atradima uždangalo ne paduszkos. Kam insteigti augsztesniaja mokyk pas visus iszpažintojus kriksz- Uodą perkoeze, o verbliuda
MM!
kretas labai aitrus, kad jisai žieminio poliaus perdydžiausi melagi ant svieto Cooka ir bari buvo neiszpasakyta smar la*su agronomijos skyrium.
Suv. Steitu.
>.. Mahanoy Cityczionybes, kurie tiki in Sakra praryje— nuvalo sudeli iszvirTikimės, jog skaitytojai už yra jau senelis, o dabar prie Perry.
ve. Veidas ir dalis kūno buvo
menta Kuningystes, yra žmo szaus, o vidurije pilnas glauKupiszkis.
k-trriu ir X aiko visas1
tai ne rugos, kaip laikraszczio galo amžiaus susilaukė tokia
aptepti meszlu. Surisztosia ran
gumi, kuris isz drutybes, Sa miu; tai yra pavirszium paeito
(Ukm.
pav., Kauno gub.).
asztria
bausme.
Bosiję
užkalbino
du
galime jumis suizetoti
negaus ir tuojaus prisiuns
do dorum o vidurije laužo pri
GiitottBl
košia laike szmoteli duonos.
Pastaraisiais laikais Kupiszkio kramento. o per tai ne jokios
Dalykas nesuprantantis, del
laivus.
prenumerata.
.-ritu prekių:
Norints palicije pripratus prie apielinkeje labai daug priviso žmogiszkos malones, nes tik sakinius.— Sudeda dydele ir
Tie katrie da ne skaito ko žmogus apszviestas nedasiPhiladelphia. — Rusiszkas visokiu atsitikimiu, ne galėjo žmogžudžiu..ir vilku. Neseniai isz malones Dievo, turi tiesas smuke naszta ir deda ant žmo
.
10c.
“Saules” tegu! užsiraszo o ja- prato kad tokiu isztarmiu kaip Dinamitas po lietuviszka randas tomis dienomis iszdave susilaikyt nog susigraudinimo. žmogžudžiai nužudė netoli Ku nog Dievo; atlaikineti Miszes nių sprando o pats ne nori su
i po . 49t
go bus straikas tai smagei lai- paniekinimas marijavitu val
bažnyczia.
Pasirodė, jog toji motere bu piszkiogyvenanczia moteriszke szv.. pamokslus skelbti, pildy savo pirsztu dalipetet,— tai
kontrakta del Crampo dirbtu
ii
visus sakramentinius priva yra, tokie viskupai reikalauje
S. Wc ka praleis o priek tam aplai- džios užtvirtintu szliubo ne
vo
artistka Karovicziene. Ant dabar vėl — viena moteriszke ti
ves
laivu,
ant
padirbimo
dvie

Scranton, Pa.— Isz prie
lumus, o labjause tokius, kaip
.
11.00.
0
su
vaikeliu
ir
da
kitoje
vietoje
.
(tri®
duot
žinia
valdžiai;
juk
vysku

kys puiku Kalendori.
žasties nesutikimo terp lietu- ju milžiniszku kariszku laivu klausimo palicijos atsakinėjo suaugusi vaikina. Taipogi ir maldas, paszventineti vandeni, nog kuningu ir nog žmonių pa
25c.
iaicniDabartiniame laike be laik pas isz kalno žinojo prie ko
klusnumo o patis ne klauso
su verksmu ir juoku:
i Fito®?'
vilkai tai szen, tai ten užpuola abrozus, križius ir t.t.
viszkos parapijos, kas tokis turinezius po 30,000 tonu kož4Sc.
raszczio sunkus yra gyveni valdžia greit kimba. Vysku
“Gal ponia musza?— UŽ- žmones Szunis ir kitus gyvu Tuju “tiesu isz malones ir Dievo.
nas. Tieje laivai kasztuos sulUtaĮ'kf
mas. Ka žmogus gali daryti pas padavė apeliacija, bet ar padėjo dinamitą po Szv. Juo virszum 24 milijonai doleriu. klausė kamisorius.
Kristusas ajszkei pasakė;
lius labai dažnai papjauna.
galybes Dieviszkos” duotu,
lt
ai
be skaitymo, be užsiėmimo: bausme palengvins sunku in zapo lietuviszka bažnyczia, ku
“Musza!
niekas, ne vyskupai, ne popie- “Kas save augsztina bus nu
—
ria atydave lenkams. Ant giaukli —
Ar tai priverstinai žmogus tu spėt.
Vilkai Dubojui.
Smulkios rodos, didelis žie, nog kuningo atimti ne ga žemintu, o kas yra nužemintu
“O valgyt ne duoda?
am- po 1c. colis.
fsr.riY’
ri karezemose sėdėt?
Dubois, Fa.— Artimoje girVyskupas Ruszkevicz (Rusz- lukio tik 8 langus iszdauže o
valgis.
Ii, tiktai isz labai svarbiu prie bus iezaugsztintas. (Skaityk
“Ne.... Ant meiles Dievo,
r'oje nog czionais, gyventojai valgyt, valgyt, duokyte man!
kys)
yra
lietuvis
grynai
sulen

Vanduo
czietinaei
per
viri

žaseziu,
kaip piktadaryste, su- Raszte szv. pagal szv. Matusza
teip
bažnyczios
nesuardė.
Pan»ma kiekviena dięU.
j- A. a. Kun. Jurgis Kole- kėjas. Gimęs Suvalkų gub. licije sergsti bažnyczia bet atitiko gauja vilku kurie kaip — pradėjo melst.
mą.
maiszyta protą ir t.t. gali su 24 perskyrime).
mena, turėjo gautis isz Kana Kada padavė jiai duonos,
sinskas, mirė kovo 5 d. szio Mariampoles parapijoj, Dzienlaikyti nog pildimo kuningys Isz to viso tas iszejna, jog
—
Alivu
aliejus
ira
geras
piktadario nesuseke.
dos per užszalusi ežerą Erie. mėtėsi ant jos žveriszkai. Ne del viduriu.
m. viename Chicagos ligonbu- czelaukos kaime isz tėvu ūki
tes. Jagu-gi atejna staigas rei malavotas katalikas gali būti
tyj. Sirgo trumpai, bet sun ninku.
41 “straikieruku” pribuvo Gyventojai nusidavė in girria laiminga pakele nog lovos, — Vaikams reike duot skai kalas negalintis persitraukt o pavadytas pagelbinyku peklos
medžioti ant vilku. Seni gy apiprause aprėdė ir davė jiai tit geras kningas.
kiai. Kadan-gi velionis pas
ir meile artimo to reikalauje,- masonu, liberalu ir kitu nevi
Isz
jo
sulenkejimo,
yra
su

nsrkitf P*» om 0
T*
in Philadelfije«ni ti giliau tKHnu itoto
ventojai kalba, jog aplinkinė szmoteli mėsos. Nes ir tai bu — Moters, jagu prosinate ipagialbos kuningas per visku- donu Bažnyczios, nes prigelbskutinės dienas buvo praleidęs taisyta ir loszema komedija
irii, tu m. takiu
is
Philadelphia.— Praejta ket je Dubojaus nesirado jokio vo per mažai, da prasze dau marszkinius ir szlebes, tai tu Į pa turi ta paezia svąrbe, kaip ti del tuju nevidonu griaut
pas džiakona kun. M. Krau- “įsegama.”
p|» ir ėdAile turi tarft. “P
vergo vakara pribuvo in czio vilko in laika 50 metu.
iiast m »i«
Stoni",
giau.
Kristaus Bažnyczia per aticzuna,
szv.
Jurgio
K.
parapi

rėkite auguzta kėdutė atsisėst. ir pats viskupas.
inrbs®.
»L
nais 41 vaikai isz Lawrenco,
Moliszkinas iszaiszkino, jog
jos kleboną, tai-gi isz minėtos
l«»nZ»nMateriiur» o*.*“’“
traukima nog jios.
^,&ir
Karovicziene yra jojo ligone,
bažnyczios atsibuvo ir laidotu Minskoj gubernije senoveje visi straikieriu vaikai. Ant
Malda ne nubosta,
'-—'U-L
Hna.
TEMPLE COURT, DEPT.1.
pribuvo isz Moskvos Gruodžio
ves, po pamaldų in lietuvisz- buvo priveista žydais vien ap Broad Street stoties pasitiko
Isz
darbo
lauku.
Nog pasninko ne sukusta.
NEW YORK, Mmenesi ir apsigyveno pas jin.
kas szv. Kazimiero kapines, gyventu vietucziu kur žydeliai juos mine žmonių; susidedante
Priesz 30 m. žmonis in pora
— Paskalas ejna, buk ame Po tam gavo svaiguli. Tada
palaidotas petnyczioj, kovo 8 buvo vien klasos darbininkisz- isz 500 žmonių susidedaneziu
suvede,
diena.
kos žmones. Vėliaus tais visas isz socialistu ir sąnariu kone rikonai ne geidže straiko tik pradėjo jaja gidyt namie. PleI
Ant pardavimo.
Po 80 m. ne velnes rodos ne
Nanni
ant VaHirin
keturin flE
h#
v
___ i -_x
A. a. kunigas Jurgis gimęs vietutes geriaus sakant žydiez- visudarbininkiszku uniju. Vai- tai “foreignerei” kurie kanecz sze ant saves rubus per ka pa
duoda.
ant viso loto po no; 6M-’
balandžio 14 d. 1836 metais kus pusmieeczius, valdžia pris kuczius nuveže in sale Labor spyrėsi straiko ir patis ne žino liko jiaja nuoga. Teip tai tei
Tai
matote
mano
vaikelei
WM Center ulycnoa IW
Romanuki, Punsko parapijoj, kyrė tiesiogei prie voloseziu. Lyceum kur pavalgidino ir ko jie nori. Teip tai kalba sinosi rakalis advokatas.
stengiausi
jums
tuosius
klausi
Seinų pav., Suvalkų gub. Mo Tokius pat pusmieeezias pa iezdalino terp geru žmonių, amerikonai po Skulkino pa Locnininke namo apsakė,
K nokyte ant adreso:
mus
iszreikszt
pagal
mano
nuo
jog
Gruodžio
menesi
iszranda*
juos prižiuręs pakol vietą.
Thomaa HangM
to* kinęsis Smalenuose ir Mari- dirbo valdžia ir valsczionisz- kurie
mone ir tikiuosiu jog busit užvojo
kambarius
del
Karoviczie
12 E. Mak8L
straikas
Lawrence
neužsibaigs.
jampolyj. Turėjo 76 metus kus bažnytkaimius ir Suvalkų
— Hazletone Lehigh Valles nes, iszrode tada sveika ir bu
ganadytais.
MahMov
Mažiauses isz vaiku pradėjo
amžiaus.
guberneje.
kompanije aptvėrė dureneziu vo puikei apsiredžius. Po tam
Senas maineris isz Gloverso.
verkt
“
mama
”
o
paskui
jin
ir
NELUW^ p.0.!^ Amžina atsileis velionio du- Kur senoveje buvo mažam
dratu visas savo kasiklas Drif tankei girdėjo kambariuosia
kiti.
Verksmas
pakylo
visur
o
sziai.
n
mieseziukij bulmistras, palicitone tikėdamiesi straiko.
muszima ir meldimą: “Sasza
Trumpi Telegramai.
— Katalikas. ja su palicijantu, tai dabar dažiuretojri turėjo gana dar
0
iO
ii lakyte Mahanojausunio*
ne muszkl” Nenorėjo duoti
bo
pakol
mažiulelius
apmal—
Essen,
Prusai.
—
Ant
su
iri
valscziaus tik kancelarija.
§ Strondsburg, Pa.— Ketu
szino.
sirinkimu visu uniju likos nu žine policijei ba niekas ne no
0
Priesz 9 metus Maskolija
rios
ypatos likos užmusztos o
Senoveje tie miestukai kaip
ne pervelu.
rejo kisztis in ne savo reika
turėjo tikrųjų vaiskavu jene- grybai Lietuvoje dygo prie Ar galima intlkt motore!? tarta straikuot. Sustos dirbti
viena
pažeido per trūkimą ga
lus.
150,000 anglekasiu.
rolu 129, jenerolu leitenantu didesniu vieszkeliu tikint kad
rinio
katilo fabrike Gilpin
Oakland, Cal.— Edvinas
Tuom kart policije isztirine
387, jenerolu majoru 870, viso iszaugt gales in didžius mies
— Daugelis anglekasiu isz
Brothers.
Szmotelei kūno li
*• Si. Sabanov City.
į'
Hirsch aplaike atsiskyrimą
jo, j°g poni K. yra turtinga
1,386.
kos iszneszti po visa aplinkitus, kada-gi tapo pravesti plen nog savo pacziules, už tai kad Skulkino pavieto keliauna in motere, yra locninyke dydelio
Q hd.bUgvbi.aD«",li,‘l‘ \Į,
Maskoliszkoje armijoj abel- tai (ezosai) tuomet prie viesz- jin apleido du metai adgalos Kanada Alberta dirbti in te■S „uitu wgkep«* Pe' °e
nia.
turto ir puikaus namo Kryme.
nai tarnauja 75 proc. pravos keliu turgavietes nupuolė, prie
§ Galeton, Pa.— Du vaikai,
be jokios priežasties. Pagal naitines kasiklas.
Nėr ko stebėtis, jog Moriszlavai, 9 proc. katalikai, 2, plentu pakilo, smūgis buvo
sūnūs Alberto Butlers sndege
Hirscho pripažinimą tai, nie - Žmonelei prijausdami be kinas jau priesz tai iszgaves
proc. mahemetai, lį proc. liu miestukam tokiems ankecziau kad pikto žodelio jiai nepasa
didwniA.il®“- ?« *
_
deganeziam name. Motina iszst
darbe, daugumas keliauna in isz K. daviernasti stengėsi
teronai; tarp jenerolu yra pra arba vėliaus.
oc.hllgJ'J'“
e| .tjkeli
gialbejo szokdama isz lango su
kė, neruke, negere neiszejdavo Lietuva o ypatingai katrie tu apimt visa josios turtą privers
voslavu 81 ik 87 proc.
j lakta to. ^^„pigulkudykiu rankosia.
Plentai užgniaužė vieezke- niekur. Tik tai rugojo jojo pa ri pusėtinai piningu, nes su tinai.
'D.gird.u.pieDou’1^ J ..
Demokratiszkos partijos vadai.
Beniaus aukeztesnias rangas lius ir prie vieszkeliu turga ti, jog buvo jiai per giaras o
§ Chicago — Vienuolika
piningais daug geriau Lietu Kaip rodos, tai nieko tam
kuirp.mWi.io ®
'
pasigaudavo po pravoslavu
kad
butu
kada
kaili
gerai
iszypatų
sudege deganeziam Bar
vietes,
dabar
užgniaužė
gele

Mr.
Murphy
ir
Mr.
Woodruff,
kurie
stengsis
demokratiszka
voje
negu
czionais.
Czionais
rakalui
ne
bus
ba
gyvena
prie
e* jiajiunrtoti, *
vokiecziai, dabar viajesi ir ka žinkeliai abudu plentija ir perias tai ne butu jin aplei
r1 Otuli pnasulmo'r '
už kelis tukstanezius nieko ge teliszkai bu augeztais czinovi- partije prikialt iez ilgo miego ir aprinkti tosios partijos prezi nett House ir Salvation Army
kis
talikai daugiausei prie inžine- vieszkelija, ten turgavietes pra dus,— teip pati Hirschiene pri ro nepirks o Lietuvoje kas ninkaia ir turi tenais dydele in
its.
dentą. Kaip rodos ju stengimai ejs ant niek nes Rooseveltas Hotel ant kampo 12-tos ir
teip-gi dingo. Asm
lis.
' rijuHarriBon ulicziu.
kytas.
žydi, kur ne toli geležinkeliai. pažino.
tėkmė terp ju.
tikrai bus iszrinktu.
puirenges duoti
Lietuviai isz tarsieniu Maskolijos, geriaus deszimtaropai
padarytu, kad in Amerika pa
Kinu staliezioi laike pasku garbinta nustotu ėja, nes czion
tiniu pasikėlimu, kurios pake nieko labo jau nesimato kaip
le susimaisze kariumene, likos tiktai vargai.
užmueztu 5000 ypatų. KiniszLietuvoj pajiegas darbinin
ka republika gema upelukuokai patrotija nors ubagaut ga
sia kraujo....
li, bet czion jau kitaip. Ne
turi sveikatos, eit in upe.
Lenkiezki parapijonai PasIsz Lietuvos etrimagalveis
sa c, N. J. rado nauja būda skubinasi Amerikon vaikinai
atsikratimo nog nepageidomo pirmiau?, o paskui juos mergi
kuningelio. Kada tasai geide nos mislidamos apsivest, bet
laikyti nobažanstva, visi žmo susiklaidina. Vaikinai ne ma
nis vienbalsei pradėjo giedot tydami geroves, nesiženija, o
“Bože coš Polskę” ir “Z Dy- merginos prie apsivylusiu ap
mem Požar6w” ir ne palove, linkybių nežino ka daryt, lau
pakol kuningelis ne inbego in kia rytojaus ik rytojaus, apklebonija.— Matyt, kad Len sensta ir po viskam. Nepasikai nesiduoda sau ant nosių gaun moterystes, apsenst prie
grayt....
mergystes, ir daryk ka beda
ranti ....

KAS GIRDĖT?

Sbesioduk
naci, Landsfori.

Scott ir Amundson, Kurie Badai Atrado Pietini Poliu Isz Besijos, Lietuvos

Akivos Žinios isz Lietuvos.
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inisTavoras

ISZ AMERIKOS,

...

po. „T Rgulkona-

-tiek*

'P*“

j

E. Rimkeviczius, muzikan
tas, grieždamas su klernetu isz
svecziu sutiko nepažinstama
moteriszke, kuri jin parsivedė
namon. Tuojaus inpuole du
nepažinstami vyrai, pridobe
muzikanta atėmė laikrodėli,
klerneta vertes 25 rub. pinigu
51 rubli ir iszmete apipleszta
muzikanta in gatve.

Name Karolaus Puikaicz o usz prietelu ne priėmė, kuris
stiibuvinejo szedien didelis da kaip ir iszjuoki ir ižsižade.
bankirtas Ženkliausios ipa- jo, ba pasaki: “Kas man tokis
tos isz miesto buvo užpraszitos prižadėjimas!” ir kaip jin paPilni pakajei visokiu svecziu matias nuėjo, norint galėjo jis
ir visi stebėjosi isz puikiu pa jin suszelpt.
kaju. Karolis priiminėjo ateinanezius sveezius, o iszrode
jis pats peikei kaip kokis grailgas slankiojo biednas An
f is, jog niekas nebūta pasa tanas kaip apkvaitias per ulikęs kad tai biednas vaikas czias miesto. O kada naktis Per Nudžerzes steita važiavau,
sz kaimo Dambravo.
užėjo, sugrižo sviruodamas na Na ir vienam miestą susilai
kiau,
Poni Puikaitieni ne kiek ne mon. Vaikai jau miegojo. Moti
buvo prastesni už savo virs. na davi jiam paskutini duona O kad buvo ne toli bažnyczios
Nuslinkau ir asz netyezia.
Buvo pilna puikumo, jog ne ir biski pieno, paskui atkalbę
O kad tai Szv, Kazimierio
viena mieszczionka ne galėjo jo drauge poterius ir sumigdiena buvo,
su jaje susiligint. Tikėjimą ma dino.
*
Daugybe žmonių pribuvo,
žai ka paisi, teip kaip ir j sos
Kada parėjo jiosios viras,
Lietuviu,
virelis.
pažino tuojaus ant jiojo veido,
Lenku,
Besieda tiži, visok e valgei jrg dovanai žigiavosi; bet pak
Ir kitokiu!
buvo pastatiti antstato su bran lausi.
Procesije prasidėjo,
giauseis gėrimais. Mat Puikai
— Ar ka naudojei AntaneKuningas su monstranciįe ėjo,
lis
norėjo
pasiredit
priesz
visus
Juozas su pacziule in miestą ėjo,
Ir ka nužvelgiau? Du naktisu savo priėmimu. Muzika pa
— Nieko, — atsake dreban
Kad taja diena snigs nesitikėjo,
gonikai stovėjo,
skirtoje saleje rėži linksnius ežiu balsu.— Da jis mane Isz
Nusiuntė vaika parasona atneszti,
Kaip velniukai, o skriblus ant
szokius, palei kurios baisa jau juoke ir ne norėjo pažint!
Nes tas rakalis nesiskubina neszti.
gaivu turėjo,
numene linksmai sukinosi.
Cze nutilo. Skausmas dide O judu kiauline veisle ir szun—Kur vaikas i
Kada linksmumas atsibūvi lis ir gailestis isz to paniekini
vaikei,
noRoaioatoatoito^oKoi'oatoitoRORC
Latrai ir besmegenei’
Moteriste buvo iszkart lai neje pilnibeje, tame prisiartina mo ir apsirikimo, spaude jiam
i Rupestije - Malda yra | minga. Karolus jauti, jog turi prie Karolaus lekajus ir tarė: szirdi, o da pasididino tas Mielinate, jog esate narsunai?
— Praszau dauggalo pono
Ne spangį gyvulei ir tamsui Geriause Gyduole. ° giluki visame. Kuom butu da czionai vienas .su ponu nori pa skausmas kaip apsakė savo kai
nai.
ba
su
Karolum.
Roži
davi
jiam
bar
jagu
butu
buvęs
pas
tęva,
ovonoaoisoMoMotooaoMoiioaoaioa
Ne
trukus
sopuleis
suspausti
kalbėt.
paskutini
kąsni
duonos
ir
stik

Kaime Dumbr.iuko szendien tarp kaimuveziu, teip kaip jio
staugsite,
— O kas jis do vienas? iir lą pieno, ka del jiojo buvo pa
pabaigi vaikai mokslą mokik- jo brolis, kuris dabar turi ape
Nieką ne prisiszauksite,
ne dadavi tau savo bilieto?
likus.
Tiledamas
suvalgė
ta
mias
tėvo
kromeli!
Karolus
ge
lose. Vaikinai ir merginos su
Ne laszo vandens ne paduos,
— Ne.
maža vakariene.
drukuotais pabudinimais ran rai apie tai žinojo, jog jis per !
Jokios pagialbos ne priduos.
— Ateisu, tegi'l palaukia
Roži ne trukus užmigo, nes
kose skubina namon. Veidai v’ savo apsukruma ta viską da-!
»
*
#
i . I.'sz valandos užėjo Karolus Antanas ne galėjo miegot. Akj
ėjo,
o
tas
jin
pakeli
in
puikisu linksmi no džiaugsmo, ba
mislidamas, kas tai gali būtie s:a jiam stovėjo tiejei nesma
Jau tai ne vyras,
už gera mokslą aplaiki puikias be. Voš vienas metas praėjo,
Puikum žmogum ne gali būtie gus paveikslai. Kitas jiojo vie
Tiktai avinas,
pradėjo
su
paeze
ne
sutikt.
Ka
kningas del mokslo, tai pui
bu žinotu, jog tankiause laike- toje butu plūdes isz piktumo;
Jago
ne
žino kas namien da
rolus
buvo
netikelu,
isz
Dievo
kius abrozelus. Tiktai maža
kaip dabar, jokiu svecziu ne jis vienok to negalėjo, nes mel
rosi,
saujali sugrižinejo nuludus ir tikibes nieko sau nedari ir tas
priiminėju. Ant. galo kas nori dėsi kalbėdamas: Duonos mu Tyli kad ir kas ant jo barasi.
sugadino
namine
sutaiką.
Kasusigėdus, gailedamesi jog per
tinginiavimą nieko ne aplaiki i(l» tikibe nerieza viro su mote- su manim pasikalbėt, tegul pir su visu dienu duok mumis zsia Mat, jisai bizniens,— saluninmiau prisiuneze savo bileta. diena, szirdi jiam spaude ir
kas,
Visi vaikai iszsivaikszczio- j re> ’a' j’n ’r gilukis pameta,
Tiek to, pažitiresu kas tai to graudžei verke.
Bet
jo
bodas
yra
ne
kas,
jo in visas ezales, linksmai!
*
*
»
kis.
Biznio ne labai žiuri,
Paskui
tolaus
kalbėjo:
sznekuczuodami. Tiktai szale! _ .
,
, ,
,
.
. ,
Pneez dideli kurcziszka naPriemenioje stovėjo tasai
Mat, bartenderi stora turi.
— Atleisk mums musu kal
mokiklos da stovėjo du vaiki:
.
Tas namie gaspadorauje,
, .
i ma Karolaus-1 uikaiczio, give- žmogus, kuris norėjo su Karo tes, kaip ir mes atleidžem sa
DClCl
~
Ant visu ir misiukes bosauje,
no ant ketvirto piontra Anta- lum pasimatit. Karalus inejas viem! kaltiemi.
— Na ar ne, Antanuk, jog Jlae Gerulis. Givenimas jiojo su priemene, pradėjo dairitis
Abudu sznekucziuoje,
Ir jis atleido savo prietelui,
mudu visados busiva gerais ne j)UV0 teip puikus, kaip Ka- aplinkui, jeszkodamas sveczio
Ir kur nori, in ten važinoje;
argu tarent neprietelui! Užnii
Jau tokis '•yrąs,
draugais ant visados, norint ir -olau^ jiojo draugo isz mokik nes nieko ne pamati tiktai bie
go dabar.
Tai tikras avynas.
isz mokiklos iszeisiva ir szale los; susidėjo tik isz dvieju doa žmogeli. Atsigrįžo m jin
Ir velei praszvito buvo szalVisi isz jo juokus turi,
vienas antro ne sedesival—; prastu stubelu, kuriu langai ba tas ne drįsta prisiartint
tas rudeninis ritas. Brrrrr!
O jis ant to ne žiuri,
tari Kardus.
i«zeitinejo ant kiemo. Beda ir prie jiojo, ne atsiliept.
Kaip buvo szalta grinezioje
O gal jam ir gerai,
— Teip ira! — atšaki Anta ! '’argas vilkosi tame mūre no; — Ko cze nori ? — paklaupas tuosius vargszus! Kas
Byle spakainai.
nas, sūnūs racziaus, prikimu-; r'nt Antanas buvo darbszum įsi, rustai Puikaitis. Kaip in
jiems duos szedien duonos?
Asz
kada po Skulkina vasiu balsu, kada Karolus, sunūs vir|>, teij> kaip Karolus; vie-!
Vaikai pakele rankeles szaukžinosiu,
nok
ne turėjo giluko. lez kait ez’on gava*9’■
kupeziaus, kuris spaudi ranka pasiseki jiam apimt ant savOi ~ V arKa9 mftne eze atv’j°! dami duonos? o biednas tėvas
^Tai ir in fenais atsilankysiu,
savo draugui Antanui.
ne gales apmalszint juju! A-hm
O tada užeakisiu,
į rankos maža, varsztota kuremej -^sz--— Teip, tegul teip bus!
dirbo ir taiei vežimus ir karie-l .
ee’‘
J1’ nu8>- ros bus juju ankstiba malda!
ir del Baltruvienės pavesiu.
paantrino Kardus, — busivaI■ tas,
i
nes kad daugelis racziu szipsojo su paniekininimo Ka
Kada sueirupinus motina in
vis del vienas antro tuom, buvo tame mieste ir susipaži- rolus.
e ėjo in mažiuką kambare.i, kad
kuom buvova lig ezd, vienas nusiu su giventojeis, tai jam
— Karolau..
vaikus pabudint, paregėjo su Broluk, jago ant girto užstaantro reikale ne apleisime.
ne ne siejo gerai, — pardavi
vosi,
— Asz -vadinuosiu Puikai persigandimu, jog Katriukės
Da karta suemi rankomis ir savo varstatine ir pats dirbo I tie!..
Tai
isz
tikro
mažai
proto tu
tarp juju ne buvo.
pas kita už gizeli. Jis turėjo to
brdiszkai pasibuezevo.
rėsi ;
— Kardau ar manes ne paDrebėdama
isz
baimes
apie
Žinai, kad žmogus girtas,
Antanas nuėjo vieszkelu, kia nauda, jog turėjo szioki to I žinsti?
dinguse dukrele pasakė apie
Ne yra ant svieto pagirtas.
— Kaip tu drįsti in mane tai savo virui. Jeszkojimas bu
Karelus gi uszsuko kėlu ve- ki uždarbi, isz ko galėjo paGirtuoklys sviruoje, trankosi,
teip kaip in savo ligų kalbėt?!
daneziu ant bažniezios, ties ku ezia ir vaikus iszmaitit.
Ir szedien Antanas sugriži Kardau jog buvome draugais vo ant tuszczio, mergaite din Kaip morkos po pek'a daužos’,
riai buvo kromelis jiojo tėvo.
Ne vienam, teip galva užsi
nėjo no darbo. Ejsena jiojo mokikloje Esmių Antanas go kaip vandenije. Sueirupi
Teip iszeiskirsti no platu
nus
motina
perjeszkojo
visus
suka,
buvo ne sparti ir sunki, ba ant Gerulis, sūnūs racziaus juk
svietą tiejei, ka prižadėjo sau
uezkaboriue, szauke vardu, nes Jog puola ir sau sprandą nu
szirdies turėjo smutka ir tai mania pažinsti!
vienas apie antra ne užmirszt dideli smutka. Sviruodamas
niekur ne atsiszauke milimas
sisuka.
— Ka mane apeina moki kūdikis.
ant visados.
Vaname maeziau, kaip vienas
peržengi slenksti elutkos, vai
klus draugai! Esmių kupezium
Da karta pienas ant kito at- kuczei pasitiko tęva.
varvalus,
(Toliaus bus.)
! ir locninku namo; turiu ka ki
sigrižias pažiurėjo ir net susi
Ka mielina, jog mandralus,
A kLia Antano uszžibejo
ta ant mano galvos ne tokius
graudino.
Girta žmogeli suteriojo,
aezaros. Roži jiojo pati, tuoIr da purvais apvolojo.
Po teisibei da tankei pasini* jaue suprato, jog jin kokia pn- draugus mokiklos.
Tokie narsunas, tai ne kas,
tinejo per kėlės nedeles, nes, krausta sutiko, paklausi d re i — Kardau pritninkie sau 1’erlHlkitie bites per žie
Teip
kaip saldotas židiszkas,
paskut
ne
diena,
kaip
pabaigė
ne trukus turėjo atsiskirt ant baneziu balsu:
Kaip szauje, užmerkė abi akis,
imt.
1 va mokslą...
ilgesnio laiko. Kupczius isz— Kas tau atsitiko?
Mislina, jog geriau pataikis.
| — Niekista! asz vadinuosi
siunti savo aunu Karolu in
— Ne tekau darbo pas mei
Paprastinai
žmonis
mislina
miestą idant mokindamasis fe eteri, — atšaki "Antanas pama Kardus Puikaitis, o ne Karo jog bitėms žiemos laike patai
Tu visu vaikinu,
nais isz silavintu ant kaip rei želi ir sėdo sunkei ant kėdės. 1118. . .
Kardau tu suvis persi ko, jagu pastato avilns ant sau
Sportu narsunu,
ke žmogaus. Tame pacziaroe — Meisteris pasaki man jog
les. Tas tai bites pragaiszina.
Visada,
mierije ir Antanas turėjo ap veikalai jiojo netikusei einą mainei...
— Tilek! asz ne privalau nes ritinei spindulei saules,
Niekai pabaiga.
leist savo gimtine ir nusiduot tai gizelaue tolaus ne gali laipriesz tave teisetis, arba.. Ko apizildo avili, pabudina biteles
Kol jauni, ne paeziuoti,
tarp svetimu.
kit.
Tai dalibuk visi bagoti.
nori szitokiame laike no ma- isz žiemiszko nutirpimo, o pas
— Tai ko tau mano virė ru
— Jagu nori ka iszmokt, tu
kui nakties szaltis da labiaus
Ūsai nugramdyti,
ne ?
ri kelaut in svietą, — kalbėjo pintis, — tari ramindama jin
Su miltais apibarstyti,
— Randuosiu didelam var lomis daeda. Glaunu per tai
raczius — ir norint verki ir de Roži. — Dievas ira mielaszirO kad ir ne spangei,
ge. No menesio no tekau dar ira daigtu, Jaikitie bites per
javo Antanas, turėjo traukt in dingas ne apleis mus reikale.
Tai vis ant akiu akulorei.
bo; pati mano vaikai ne turi ciela žiema povesije, apdejusplatu svietą ir in tarp nepažin- Gausi velei kur darba.
Jagu katras apsipaeziuoje,
avilijus kokiom lentom ir sza
duonos.
______
— Ar tu mielini, jog tame
Tai sunku varga varguoje,
stamu žmonių.
kom.
Da
geriaus
ira
turetie
bi
— Tai cze ubagavimas! Ir
Piningu suvis ne turi,
Ir tokiu epasabu du draugai i Inikia teip ira lengva gaut dar
tęs per žiema tamsioje kamaro
tai szitokiame laike ateini!
Kelt ne reike, tai guli;
likosi atskirti. Kada dabar pai^aat-aki abejotinai Anta
je,
o
tikioje
vietoje.
Bites
ne
— Mane vargas in czion at
Atsikėlė, kelnes iszkrato,
simatis ir kokiam buvime bus? i nasvari... Juk prižadejova sau, matanezios szviesos, o priek
Bet ir kiezeniuose nieko ne
xi
.
i_:i
____
•
j -j
—
Mėgink
tiktai,
mėgino
tam
ne
pabudintes
jokiu
balaNo to laiko praėjo dvide-,
.
5
>6
jog reikale vienas antra szelpmato.
dojimu per avili, ilgai pavasa
szimts tris metai, o tame laike '
siva...
Jus-gi mergaites ne apsirikite,
didelei pereimaini. Karolus,! -,Noru
9U P»g’al
— Ka man tokis prižadeji ri buna malszios, o kaip tik Su Žibarte panose neymkite,
kaip jau augszcziau priminta! *,a ^levo’
a^sa 1 ntanaa- mas!... Tame prisiartiko leka| Pa9toje pavasaringos gražios!
Ba ne turėsite naudas,
uszsijudino in svietą, idant ko, Rož* turetu būtie pojo sura jus prie Puikaiczio
—..........................
Isz tinginio niekados.
ir saki jam įdienos tai tuojaus imasi už dar:
naudingo i-zmokt. Pirmiause Į "J“
nuleidmejo ran jog eveczei pasigiado jiojo ir bo.
Norėtu, kad pati sunkei dirbtu
pribuvo in maža miesteli; pas! u lr ne žu 1 rasos.
Burdingieriu daugybe priAtmintis iszradimo druko
praszi idant ateitu. Ne pase
kui nusidavi in dideli miestą,
Ant ntoJa»9’9«>rengl Anta kias jau ne žodžio del savo se- Jono Gutenbergo, bus mete
ymtu,
kur gavo vieta didelam krome. nae Įeazkot d“,bo-. “e8 vftkare noves draugo ir prietelans,! 1900 bus su didele iszkelme Ir da toki kumeli maitytu.
. ,I Hiirman
mtrm uszsiesugrižo, nA
ne traps
radęs jokio
o per savo apsukruma padari
Karolus atsisuko ir nuėjo sau. apvaikszcziota Magumeijo. Ta
mimo.
.
,
1* 1 *
, rv, „mln nlilralro
A (liginimas.
ne maža žingsni Jau tureda
Antanas Gerulis kaip nu me mete sukaks 500 metai
— Perbėgau ciela miestą,
Pats in paeze:— Ir ka? Plat
mas dvideszimts freeze meta,
diegtas stovėjo. Ar jisai to ti už gimimo tojo iszrastojo. Ko
nes buvo ant tuszczio. Visose
buvo pirmutiniu pagelbininku
kejosi? Ne! Vargas
jin m mitetas specialiais jau apkal bume tave iezkoloje?
varstotinese kaip prigriusta
— O teip, bjauribe!....
in du metus likosi randitojum
czion atvijo, kitaip ne butu bėjo programa kaip bus apvaj
darbininku.
— Tai asz jaje apskunsiu
kszcziota dienoje 23, 24 ir 25
cielo kromo ir turėjo didele los
atejas!
Rodos
kad
kokis
balsas
Vakare priesz einant gult
ka pas kupcziu. Kada tas nujiam kalbėjo, kad ne eitie, na sėjos. Miestas Mogumeije iž in sūdą.
sukalbėjo visi poterėli priesz
— Ne reike, dusziuk, asz
miri apsipaczevo jis su likuse
ir szedien daseki geruma^savo duos atmintine kninga apie
abroza Motinos Dievo, priesz
Gutenberga. Bus mieste paro turiu kitoki spasaba.
naszle ir teip paczioje jauniste
draugo.
kuri tankei visuose atsitiki
— O koki?
je likosi. Karolus locninku d i
Užsimislinias, rodos sapnuo da po uliezes isz tadatiniu lai.
muose pas J aje nusidavinejo.
—
Ar žinai, nupirk tu man
ku,
o
priesz
jiojo
pomninka
delo kromo puikiausioje daliję
damas, nueitinejo trepais že
Meldžia su aszaromis. Po miu. Da ne buvo matias teip bus atiduota jiam garbe. Bus nauje skribele ir szlebe, tai ja.
miesto. Kupcziste iszsirietinejo
k* no geriause piningai atplau maldai nusidavi ant atsilsio. puikei iždabinta narna kaip visokie perstatiniai del žmonių je velnes pagriebs ir net gelt
lige gaus isz pavidumo.
jiojo savo prjetielaus, kuris isz laiku Guteqbergo.
turtas didelei augo.

Pavasaris

TAID1ENOS,

bet tik tada, kaip žmogus iš savo kūno prašalins kaip Šiurkštų
Žiemos šaltį—ilgą. kuri vargina. Vienok jei to nepadarysi, lai
liga va ruins kūną iš virinus ir vidurių, naikins sveikatą Ir
gyvastį, teip lieskurstant nelik pavnsarlje. bet ir vasarą be
geros sveikatos neturėsi jokios linksmybės.

1/ n r,
| O 11TI r CI
Ilct n“ri
turėti lluksuij para
snrį. tai išsigydyk. Išvaryk ligą lauk ii kūno k ra u
jo. nervų ir vidurių: o kad tą viską padaryti, tai
atsišauk lietuviškoj kallioj prie tikro Daktaro Spe
cialisto Klinikos, kurs pagal reikalą pritaikys specinliškai g< riausias liekarstas, kurios kaip šilti
saulės spinduliai išvaro žiemos Šaltį, teip ligą
.................
operacijų operacijų
išvarys lauk,
Ims peilio, be sopulingų

l\HD d nu i I Edi

A

Spnustnveje “Smiles”
galima gauti visokiu
reikalingu knygų
<Jy veii’inns Jozmis lt

su paveikslais, popierines
updani’S
- Apdaryta in juoda andima jDO
Kuliczhi V ieszpat
ar^:‘
Dievobaimingi apmbli
ant kiek t ienos dienos
25c
isztisa gavėnia
*>' t ne’jos iirba Ii n h h riju
Verksniai
50c
KanDrzkns
• -

Veido Vrxp .1 h’ristaii^ 1°<’JshirjjH

no
3: c

I.i^tuviszkai ir
I.t-nki^zkai, ant viso indo,
apda in jii< <la audirua 7ac
puikiai apdaryta - • $3 »»0.
Trumpas Iii lek’zmn* P3,-?1
iazgulditna Kun T'
su
nekuriais
na
10c.
pridėjimais
Aukso-.Altorius arba
Szaltinis I ,(M)0 puslapiu $1J'0
^enas ir Nauias Aukso Altorius
visos reikalingos Maldo* >-01
puslapiu
• •
$1 00
Balsas Balandėlis arba Maža.®
Szaltinis, 711 puslapiu 75c
Garbe Dievui ant Augsztybes
640 puslapiu
• 75c
Aukso Altorius apdaryta in
Francuziszka skūra, apvaluis
kampais, auksuoti kraštai su
kabe
•
•
§1.50.
Mažas Naujas Aukso Altorius,
Celeloido apdarais, puiki
knygele
• •
$1.00.
Aniuolas Sargas,
minksztai
apdaryta in skūra apvalais
kampais auksuoti krasztai,
visos reikalingos Maldos
geriausiu už visas kitas 75c.
Aniuolas Sargas, apdaryta in
tiimsei rusvi audima
50o

Mahanoy City, Pen na.

W. TRAŠKAUCKAb
Pirmutinių LUtuviezka*.

GRABORIUS
Laidoja Kurnu Numirus!*
Pa.*amd
Ryfinus ir VetiniM del Pasivatin^jim
Krausto Daigtua ir t. L
Viską atlieka ka ūogeriauae ir pnikiauše

3u virsi minėtais reikalais kreipkitės pa
|1d o busite visame užganėdintais.

O džiaugsies kaip šimtai išgydytų dėkavodamL*
Albany, N. Y., 613 Livingston st.

£

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Are.
Mahanoy City, Pa.

■

AB sveikinu riilladdphUoi M

M Kliniką ir dėkavoju už geras liekarstus ir greitą išgydymą ligos. Draugams ir pažįsiamiems
H laike jų ligos visada rodjsių kreiptis priėjus, kad tikrai gali išgydyti.
y
K. Olšcvlče. 1444 Ross st., Camden, N. J. Džiaugdamasi gera sveikata Irdėkavoja
k už išgydymą no skrepliavimo, kosėjimo, skaudėjimo krūtinėje, šonuose ir kitose kūno dalise.
H
Mrs. M. Domeikene. 96 Crosby st.. Grand Rapids. Mich. Teip sako: Nors ilgai sir3 can. daug visokių daktarų perleidau. — bet Pbllmlelphios M Kliniko Dr. geriausiai man
W pagelbėjo nuo skuudėjinlo strėnose, viduriu »se, krūtinėje, rankose ir kitur

Daugybė tokių padėkavoulų ateina kasdien už išgydymų nuo:

g

nervų ir nusilpnėjimų, peršalimo Ir kosėjimo, galvos skaudėjimo Ir svaigimo, vidurių nesveikūmų ir užldctėjimo, sėklos nubėgimo nuo saužagystes, greito pailsimo, negero Ir sumažėJimo kraujo, telp-pal nuo limpančių lytiškų ligų ir tam panašios rųfiies VYRU nelaimių.
Teip-pat MOTERŲ nuo yvalrių skaudėjimų strėnose, baltųjų ir kitokių ligų.
k A H Kirrai I PRIRIIT ^“biSkai, tPipamSyk. oupturesi rodą, pagelių Ir
m
n A U HtLUnLI rnlDUi tikras nekarštas, kurios gali tave Išgydyti ir turėsi
y LINKSMĄ PAVASARĮ. Visada rašant adresuok teip:

ra
»
i
Ž
1

i

■ L’

■

i
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
0 1117 Walnut St.,
Philadelphia, Pa,
Valandos kasdien nun 10 iki 1 po plot.
Nedaliomis nuo JO iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo ti iki H Uiarninkais ir pūlnyčiomis.

M

Dėl visuomenės naudos Phil. M. Klinikas. išleidžia naujausią daktarišku knyga “DAKTA
RAS”; iulmi uaudinet visiems. Kiekvienas apturės dovana n kuris lik už atsiuntimą prisiųs virš padėtu adresu lik 4 cen. siu lūpomis.

W. Rynkewiczius
-:NOTA111USZAS:233-235 W. Centre St.,

•>

- r.

f3:!'

Mahanoy Gty, Pa.

Apiaagaja Namu* ir Nunioaa Rakandas Mg Ugnies.
Kastoras Bankinis ir pardaviste Szipkorcrii ant vfiokii LhljK
didžia oie Lietariizk* Agentunu

’ardu oda Szipkortes ant
mokiu drucziauaiu ir
ęvriausiu Laivu.
ii u n ežiu Piningus in
Vinas Dalia Svieto
(reicziaiiK ir pigiau**
viii tie kurie per mua
tunte apie tad geria žino
lazdų oda Dostovieme

Del DraugyscziiL.
Pristatan pnikei Srarfw
Juostas, K e poras, Kamai
Špilkas ir L L
8u kokiu non rdMl
kaulink gtipkorcfl^
Piningus ir L L

Raižykite pu
aplni k nite

•

iii anti

huujilnp19!13
ijtojiį bi!-n ri
gibitilDjil*®1

r—“KATALIKAS”—
12 PUSLAPIU DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

įfeįpnh
Ufa feUjaxje ’
ltlj»
liaujunsniul

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas
Ketvertas mieste Chicago, Ill.

nilii

Metams Ičšuoja: Amerikoje - $2.00
Europoje ir kitur
- $3.00
Pusei metų: Amerikoje
$1.00
Europoje ir kitur
$1.50
“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iš
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”,
taigi raidės visados aiškios, naujos.
“Katalikas” bepartyviškas laikraštis.
Užsirašantiems “Katalikų” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalei
dorins.
PASTABA: Kas prisius (4.00, tasai gaus “Kataliką” visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vortOs (3.30.
Kas prisius (2.60, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties
Žalgiriaig, Lietuvos žemlapį ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslą.

J. M. TANANEVICZE

-

3244 SO. MORGAN ST.,

CHICAGO, ILL.

laraiifailt-it

bit,

kljoiojt
pin’ll®
ia gilo Tih poto i
fctH 1!1£ i
Malė eiždisi s
IĮ toji
ĮtiaaitšbtB,
Šiai fc ris
Ėt n viijta ktajuid
tylltri ĮIBM

ilSETĄITAl
iptins praffia
& aih krp
ri-'Tii-jip’ilsi tiri tat

Stelbta feii,
'Eii'ffeiiiri

10 LABAI GERU ŠTUKU U2 $1.00

Lftivakorcziu ant geriausiu Laivu
in Lietuva ir atgal. Teipgi siuneziu
piningus už žemiause preke ir greitai
ne vienos dienos nelaikau p«TS save
svetimu piningu paskirtu siuntimui,
viskas dirbusi teisingai ne^ esmių po
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu
atsilankitie arba atsiszauktie. per
laiszka su minėtais reikalais.
Su godone

V* till*

11 DAUGYBES nors keletą patalpinam: ,

Ant. Barnetas.

520 W. Centre St. Mahanoy City

Lietuviszka Agentūra-

-

m
I Apturėsi tikra linksma pavasari Ir gera sveikata;

Su niekuo teip žmonių uepnhnksnun i V a:p su geron.is Šlukomis.
Kuris žmogus moka geru štoku, tas viaa ic. praleidžia laika links-niai
visi ji myli ir laiko gudriu žmogum. Tu brolau gali ir ta pr.ti padaryti,
jeigu tik nori, nes dabar susilaukei geriau ,ios prosos, nes tik už 1 ucl.
gau.si 10 labai geru štuku. Aš esu Hetuvys, magiaa; ir bcrodyda tins
teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli štukas, todėl aš dabar pasi
rengiau tik už 1 doleri parduoti 10 geriausiuštuku. todėl nelauk ilgai,
užsiorderiuok tuojaus. o po dienos vi .i manys, kad tu cai labai man
drils žmogus, arba turi velnią. Sztukos. kurias aš jums prisiusiu, yra
labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi rankas, tuoInus padaro. Visas reikal'ngas prietaisas ir lietuviška pr.moKinima
aip tas štukas padaryti, išsiunčiu ta pačia drona kai*1 gaunu orderi.
Nusiuntimo kaštus aš apmoku. Prislusk $1. o gausi tas štukas.

JUOZAS SZLIKAS,

7208

Lengvas, Greitas
■

n"'1

CARPENTER ST.,

CHICAGO, ILL.

ir-Parankus
. 1K ‘

ix

BudasT

taairtiri p
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Utssia ptiia
taa hl įimti

■tola i^oiud

OjĮl
RAŠYK man Sendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą:
puikiausių armonikų, koncertinkų, klcrnetų, smuikų, triubų ir tt. Lietuviškų
knygų fontaniniu - auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų.
JAIGU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsisteluok šendi iš jo reikalingus
sau daiktus, o už poros dienų gausi juos į namus, be jokio klapato.
SENIAUSIA lietuviška prekystė, kuri nuo 1902 m. teisingom prekem išpildo užssakymus (į
visus Suv. Valst. Miestus ir miestelius ) per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk adreso;

M. J. DAMIJONAITIS,
812 - 814 W. 33 rd St., Dept. 11
.

CHICAGO, ILL.

fi JAUNI VYRAI
SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI
Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamfi
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nustlpnei. nerviški, sunaikinti
ir kurie sulaukie amžio. katram negale pylnai nauduoti priimnuma
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena iš tuo knygų.
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna
ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip
vyrai kurie tur Užnuodljima kraujo, arba syflll,
Triperi, erba gonorrhoea, Nusllpnelma, Abelna pragalėtl ėpeku. Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmus, Rheumatlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų,
Pūsles ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai
išgydyti sava nuomusS. privalai ir slapta, su ma
žais kaštais.
t

a

50,000

Tūkstančiai vyru ntgava sava tobulą sveikatą, spėkas
ir Htiprumą per patrčlbą tuos knyga*. Ji irn krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi
žinoti. Nctrotikiet sava piningu moklcdnmi už prastus,
bevertės, vaistus iki kolaik ncperskaltiatišitą knygą JI
pasakis kodiel jus kentėti ir kelp galėt galiutinai isigy- ą
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI.
Męs užmokam irpačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą Ir išsiųsk ji mums šendena.
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P®-la pradžios
M tapo

lipu nitai
M juoktis,
Udimavo:

1

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk JI šendena.
DR. JOS. USTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

DYKAI DIEL VYRU

tnsaiiyai E

Godotini: Aš esu užlnteresuotas justi paslullmlnui dykai
slunstoj knygos ir norėčiau, jog jus išsfustumet man
vieną iš tuo knygų.

Vardas Ir pavardė................................................................... .
Adresas..........................................................................................
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[(APSUKAS PiEMENELIS
H

Pflra'ze senis Tamoszius
Astramskas i§ Philadelphia

KUR BUNA

liepe szoki baigti. Po užbaigi
mo szokio, vaikiukai iszeidinejo namon ir sekminių balius
pasibaigė.

Lotautoju raportas.
*• tstima,
■*tab,(w^■.■taw

LĘSjJšiiį
W.Bintu ,.

l"£“5

^sni.MtolJrtiann'«4
MbSkSKUiMįt 1W|į
S^:’- te’*»ta5'

JHIA MEDICAL CERr

Philadelphia, P»
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L TANANEVICZE
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“Kiausziniu kapa, lasziniu gar
Picmenelio nelaime.
nio suopa,
Beganant gyvulėlius, viskas
Miltu tauku puodą, daugiaus buvo nieko, bet kada radosi
nieką neduoda!
girioje kelmucziai, tai gyvulė
O pinigu negavot nieko? už liai tartum pasiute, kaip tik
klausė kiti.
parycziu iszgine juos in giria,
Visi davė po treczioka, vaikai
vieni vienur, kiti kitur tartum
baliuj sako tegul szoka!
akis iszbegiojo jieszkoti kelO kur keps pautiene? užklau mucziu kol surankiojo visus,
sė kiti.
tai piemenelis kaip vanta ture
Pas szlatniszkiu sene dediene, davo net suszlapti.
atsake lotautojai
Karta kada gyvuliai iszsisNa tai gerai bile viskas pa
kla'S‘e, bij e-zkodams 18 sura
rengta.
do, bet viena bergždžia karve
Ganė savo gyvulėlius pie
ir jauti niekur neranda ir ga
menėliai linksmai, karvutes ir
na; ka czionai daryti? vaikiu
jaucziai apkaiszyti ant ragu
kas sumislijo reikia praszyti
medžiu szakelems, oliavo pir
Dievulio mažu vis-gi atsiras.
ma diena ir antra sekminių na
Apsidairęs, priėjo prie agles
ir susilaukė pageidautos antros
bimt
ant keliu ir pradėjo
dienos sekminių vakaro.
melst— “Teve musu kuris esi
Sekiniu i u vakare piemenų danguose.” Su aszaromis sume
pautiene ir balius.
te penkis poterėlius in Poną
Szlomiszkiu sena dėdiene, Jezu, po to, vėl bego jieszkot,
prikepė keletą bliudu pautie nerado ir gana. Apilses benes , iszvirino apie puskvorte jieszkodams, atsisėdės ant ap
su medum saldaus krupniuko, samonojusio akmens aszarojo
iszvirino puodą su liepų žie mislydams—
Kaip iszgialbma anglekasius isz degancziu
dais arbatėlės: viskas jau bu
* Gyvuliai kelmuczius la
vo parengta, vaikai pradėjo bai ėda.
kasikiu.
rinktis, netrukus susirinko
Kur dabar margis su tai paNaujausio sistemo aparatai su koreis anglekasei inejna
kožno ūkininko vis po du, vai dla szemaja yra? pargysiu na in kasiklas kuriuosia buna daugeli gazo ir durnu. Ne kurie
kas nuo galviju mergaites ga mon guvulius, vis bent kaltas naudoje kanarka ant surekimo gazo, nes paukszczei greicziaunytojas kiaulių ir aviu. Visi pamatys kad ju nėra, lieps se prijaucze kur randasi gazas o tuom parodo gialbetojams ju
susirinkę stuboje laukia kada man gulti, o toj sterva pieme nelaime.
dediene paszauks.
ne musz mane*’ Beaszarojant,
Dt diene seklyczioje viską sztai atėjo kiti du piemens di
Žmogaus Kūnasparengusi atėjo stubon, pa desni klausė— Kas pasidarė,
Ant viso žmogaus kūno yra
klausė ar jau vist vaikai?
ko verki?..
daugiau negu 2,000,000 skylu
Jau visi dedienule— suriko
Kada iszpasakojo vaikas ežiu, teip vadinamu poru. Sky
vaikai.
draugams nelaime, tie kaipo
lutes yra pabaiga arba iszbeEimtta in seklyczia! dediene gudresni jam duodami rodą
gis prakaito gyslelių arba inde
tarė:
Prieteliszka rodą.
tarė.
liu. Isz kiekvienos skylutes isz
Visi subruzdėjo, jau ir se Jeigu sziandien neatsiras,
Tas
dėjosi Szenadorije. Vie
sikisza mažas plaukelis; plau
tai parginęs namon, nesakyk
klyczioje.
keliu nėra tik ten, kur kūno nas jaunikis tari in savo sėb
Susodino pirmiausei ker- niekam nieko, jaucziais neare,
dalis tankiai trinama, paveiz- rą:— Mano broli, tikėk man,
ezion stalo vaikus, po to mer ir ta szemoji bergždžia, tai gal
dan, ant delnu ir kojų padu. jog jau nubodo ant svieto gine bernai, ne mergos neapsigaites.
Žmogaus grobias arba skeletas vent, Esmių kaltas in kelis
Dedienes tris dideli sūnūs žiūrės, o ryt iszryto, eik jieszsusideda isz daugiau negu 200 sztorus ir salunus, darbas ne
nuoszalei sėdėdami temijo, koti— pieraeniai pas katra gas
svarbesniu kaulu. Per žmogaus siseka jau ne gaunu ant kninkaip toji ceremonija vaiku padoriu uždaryti tvarte.
gelu, niekas man ne pasilieka,
szirdi perbėga kas minuta tiek
pautienes atsibus,
Piemenukas isz didesniu
kaip apsipaeziuot, ar su re
kraujo kiek yra visame žmo
Sztai dediene atsinesze bo- draugu rodos nusiramino ir
volveriu priskubint smerti.
gaus organizme. Žmogaus plau
— Isz tu dvieju asz tau
niute su virytu krupniuku, pa pažadėjo teip daryti.
ozuose gali tilpti maždaug 320
** Kad alga maža, tai už
duodu rodą idant nusiszautum,
dėjo ant stalo papiausezius to
kubeszku coliu oro. Atsikve
rielkose sūrio, sviesto, duonos iszkadu gaudavo tiktai muset,
ba jau asz žinau, kas tai pati,
piant kiekvienu kartu, žmogus
tai ir kitam ne vėlinu.
ir pirmiausei prisipylus puse o isz algos neužlaike nieko.
inkvepuoja ir iszkvepuoja be
Saulute buvo žemai, gyvu
stikliuko saldaus krupninko
veik du treezdaliu cielos pain
prabilo— ‘‘Vaikeliai piemene- lėliu vis tu nėra, jau ir leidosi,
tęs (pint). Skilvis pagamina Kas girtuokliui ant mig
liai. Jusu vakare mažytėliai, vaikas oliuodamas kaimene
lios.
per diena maždaug apie 9 sva
diena gere bobos diedai, ir vi savo parginęs namon, skubi
—
Jonai
artu matei tokia
rus valgius virinamo skystimo;
si jauni kaip žiedai, dabar ger nosi kaip vijurkas brukti tvarmaszina
ka szneka?
tas reikalingas valgius suvisim mes, už sveikata piemenė tuosna.
— Ne-e! u-gi kaip iszrodo
rint. Žmogaus kūne yra suNeapsižiurejo niekas kad
lių ir gyvulėliu sveiks Petru
virsz 500 atskiru raumenų, ir vadinasi?
li!” Užgėrė ant didžiausio pie gyvuliai ne visi namieje; ryte tiek pat yra jame nervu ir
— Vadinasi fonografas, tu
vėl anksti skubino iszgyti kad
mens gale stalo sedinczio.
kraujaindžiu. Szirdis sveria ri pavidala skrinelss, o iszmisKeletus tos senos žmonos tik namiszkiai nepatemytu.
nuo 8 iki 12 unciju. Szirdis lino Edisonas.
žodžiu, tartum pasaldino pie— Tai kas do nauda, kad
Susiejo girioje su draugais- plaka 100.000 kartu kas 24 va
menelius, visi iszgere po puse klause ar ne radai ?
jisai
butu iszmislinias toki kulandas. Kiekvienas prakaito
stikliuko krupniuko, po to
peli kureme vis butu alaus ir
kanalas
yra
į
colio
ilgas;
to

Ne radau! Piemenukas at
valgė sekminių pautiene.
kiu budu visi kanalai kruvoj niekad ne galėtum ižgert, tai
sake.
Bevalgant, dediene suszuko:
norint žmonis garbavotu!....
Tai skubink eikie pas gas- yra apie 9 mylias ilgio. Pa
Aez savo kad ir maža piemene
prastas
žmogus
valgo
ir
gena
Ii sziandien apdovanosiu kad padorius jieszkot, mes tavo per 5į svariu; per metus žmo
Po szlubui.
jisai pirmos dienos ryta visus gyvulius pavaktuosim. Drau gus inima valgio ir gerymo
Jis.— Mano brangiause
piemenis padare spirgiais. Te gai tarė.
ciela baczka t. y. apie 2,000 kiek jau bus dienu kaip mudu
tau sūneli pilna aszmini, ka
Skubinosi skurdulelis žengti svaru. Žmogus kvėpuoja 18 po veseilei ?
norėsi, tai mama nupirks.
kur rast prapuolusius szemajo kartu vienoje; minutoje; žmo
Ijje.— Jau bus penkios.
Mažas piemenukas kaip ant su margiu. Nuėjo pas ūkinin
gus inima kas valanda per vi J.— O ar da tu mane mili?
žirgo užsodytas, už aszmini pa- ką Sidabru nėra, nuėjo pai
J Tai da milu.
sa savo buvimą, gyvavimą apie
buczevo senai dedienei abi ran žydą. Szakniu ten rado jauti
3,000 kubiszku pėdu oro.
ki.
su karve uždarytus.
Amerikonines tarnaites.
Kada piemenų szeimyna
— Nu, a kano tu piemenis? Jnponiecziu mandagumas
— Poni:— Ar moki virt
pautiene iezvalge, sena dedie o kode tu suganė mana darža
Japonieczei myli labai būti valgius?
ne atnesze kita ,pilka boniute su galviju? Klause žydas?
Tarnaite:— Moku virt, nes
mandagus o ypatingai visoki
su arbata. Dave visiems po
priesz
susiderejima, kol da ne
virszininkai
kaip
tai
isz
sekan— Szlamiszkiu ponuli! asz
puoduką arbatos, paragino užczio atsitikimo patis skaityto esmių ponios tarnaite, prašiau
ne
norėjau
suganyt,
kitus
gy

sikansti sūrio, bet sena dediene
ant manes ne sakytie tu, tiktai
jai dasipras.
turbut in arbata ka nors drūto vulius nuėjau paverst, tai sze
panaite.
“
Kada
keliavom
trukiu
inpylo, kad piemene greitai moji su jaucziu isztrukus in
(teip raezo Mr. A. M. Thomppuolė
in
jus
darža,
asz
neži

pasidarė, linksmi ir pradėjo
eonas) kunduktoris atsitojas
nei gluosniuose žvirbliai gana nojau kur jie dingo, ponuli
ataduok! vaikas aszarodamas prie duriu, nuėmė kepure
garsei szneketis ir juokaut.
priesz visus pasažierius, pasi
Sūnūs szlamiszkiu dedienes griebe žydui ranka bucziuot.
klotojo
lig grindų, patrine
— Nu! asz tau neduosu, ei
žiūrėdami in piemenų, traszku
abuuu kėlus, o inleides gylu
ki
namie,
sakyk
gaspadoru
te

ma, sukurstė juos poromis
kvapa in plauczius garsei paszokti kožnas vaikas su mer gul jam ateina.
szauke:
gaite. Isz pradžios da nenorėjo
Vaikas ne ka turėjo daryti,
— Malonus jus ekcelerici•PO VARDUeit szokti, bet po valandukes, liūdnas gryžo pas savo drau
|
jos ir guodotinos ypatos czion ; PRIEJGIAUSES
capu lapu vaikai už mergai- gus rodavytis vėl ka turi da
susirinkusios, rikiuosiu jog at
MOKSLAS
cziu prade visaip szokti, sūnūs ryti.
leisite kalte szito nužeminto
ANGLISZKO
1
ir senoji juoktis, senoji ezoDraugai liepe suvisai gaspa- tarno isz molio kuris užgimė
LIEŽUVIO BE
|
kant uždainavo:
doriui ne sakyti, bet gryszti ant szio svieto, idant teiktume
PAGIALBOS KITO. Ž
Szoko vėžiai su žuvaitems,
vėl pas žydą.... ir jam ap- tęs parodyt savo szventus bi
Piemenukai su mergaitėms,—
Yra
tai
praktiozniause K.Ryga S
znaimii teip: “gaspadorius lietus keliones o po tam galite
Tram bam—bam tram bam— butu atėjės, bet kad arkliai
' kokioB lig sziol Lietuvei turėjo. ,
mane sumint ir sutrint, kuris
bam!
Ir teip sudėta, jog ka tiktai '
pakinkyti, važiuoja in Stara- tik esmu kaipo svekas žemeje
Szok pastarnoke Petruszkaite,
pribuviaa Grinoriua itz Lietuvos ’
polia, tai sake kad gyvulius po j ūso guodotinu czeveriku!” gali in trumpa laik* pats per Bzok piemenuke piemenaite.
Pasažierei ant to visi pasi save iszmokti Angolnkai asiek
Tram bam— bam trambam— atiduotumet, o jisai kita syki
su jumi matysis ir pasznekes klotojo kunduktoriui kuris tiek kalbėt.
bam.
apie iszkada, ale nenusimykie, pradėjo rinkti bilietus nog
Toji Knyga druozei apdarita ,
O cibuliai juokavojo,
buk linksmas, tai žydas mislis kožno pasažieriaus su linktelė ia Franouaini raudona, audima '
Kaip uže visi tancevojo,
Trambam— bam trambam— kad szneki teisybe, gyvulius jimu galvos prie kožnos sedy-l ir kaattuoje tiktai J j „ Kasitos Į
nusiuntimo mea apmokame.
bam!
atiduos ir liks tavo skūra cie- nes. Pabaigęs peržiurinet bilie Į
SAULS
Mahan 07 City
tus
kunduktoris
apleido
vaga-j
Suploję po dainai dedienes la.”

Juodkai

| NAUJA KNYGA |

fanus raukomi, juokdamiesi,

(Tolisus bus.)

najpaaiklctodamai visiems.

—*—****** —e*q*i r
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t Mano” draugas Konstantinas Ur
bonas Kauno gub. Szauliu pav. Dausiszkiu sodžiaus. Metas adgalios gy
veno Ellsworth o dar nežinau kur.
Tegul jis pats ar kas kitas apie ji
pranesza ant adreso:
(jg o;)
Andy Kurliandskas,
219 Sagamore St.
Pittsburg, Pa.

Mano vyras Vincas Paulinaitis,
kuris paliko mane su szeszeis mažais
vaikais paeina isz Suvalkų gub., Wil
kawyszkio pav, Rudu gmino, Meroziu kaimo. 5 ir puses pėdu augszozio, tamsei geltoni plaukai, mėlynos
akys jeigu kas apie jin žino praszau
daneszt ant adreso:
Mrs. Raulinaitiene
20 at ndy st.
Worcester Mass.
Mano dede Jurgis Ziankus, paeina
isz Suvalkų gub , Starapoles pav.,
Mikaliszkio gmino, Sargines kaimo,
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso:
T. Kubilius
Bos 269
Torrington Conn.

Mano pusbrolis Kazimieras Kaivinokas, apie 8 m kaip amerike, pir
miau gyveno Philadelphijoj o dabar
ne žinau kur, paeina isz Vilniaus
gub., Traku pav.. Kroniaus wolost,
Purviniku kaimo, turiu svarbu reika
lą jis pats ar kas kitas praszau duot
žine ant adreso:
J. Wadwilawioz
Gilsum N.H.

A. J. Keydoszius
-AGENTAS-

?02 Troy St.

Dayton, O.

Mano brolis Justinas Kažiulis pa.
eina isz Kauno gub,, Vilkmergės
pav., Anikszcziu para., pirmiau gyve
no Brooklyne o dabar nežinau kur,
jis pats ar ka> kitas praszau duot ži
ne ant adreso:
W. Szukis
201 John St,
Harrison N, J.

Mano brolis Juozas Poderis apie
7 m. adgalos gyveno Anglijoj, o da
bar girdėjau gyvena amerike jis pats
arkas kitas praszau duot žine ant
adreso:
(g ą)
A. Poderis
Box 201
Daisytoun, Pa.

MAHANOY CITY, PA.
SURPLUS IB PROFITS 1300,009.

Sav.Vabt.Roda* tvi ■■*■ Banke radeta piningu.

Mokame antra procentą ant sndetn pininguProcentą prideaam prie tavo pininga pirma
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneezi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus taretumet reikalu su
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelta.

’
į

Parduoda Laivakortes ant visu geriau
siu ir greioziaueiu Laivu in visas dalis
svieto. Norintieji kelaut in South
Amerika ar in Australija tai tikietus
galite pas mane pirkti. In Lietuva
Laivakorte pas mane yra labai pigios.
Mano agentūra yra po kaucija 10
tukstanoziu doleriu, Ohijos Steito.
Norėdami apie ka dasižinoti indekyte
in gromata 2o. marke ant atsakymo.

Naujausi apraszlmal
Dykai.
Kaip galima apsaugoti oda no
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
visokias odines ligas, plauku puolimą
ir užsiauginima nežuli papuozkus.
pleiskanas ir kitas panaszias ligas.
Prisiusime visai dykai paraszyta per
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton
N. Y. Vėliname del norineziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti
‘Dr. Brundzas Ointment” No 24351
naujausias iszradimas del užlaikimo
plauku gvarantuota gyduole. Preke
yra 20o 50o ir $1 ir užteks ant ilgo
laiko ir didesne verte už doleri ne^u
nekuriama apgavejams daktarams m
mokate po keletą desetku doleriu už
neiszgydima. Naudokytes greitai isz
szitos progos. Raszykite tuojaus ant
adreso:
J. M. Brundza and Co.
106 Sta. W,
Brooklyn, N. Y.

■
•

GYDYTOJAS

1
'

f

Dr. Ignotas Stankus M. D. *
pabaigę* daktarišku mokslu universitete valstijos Indiana.
|r baigęs kvotimus aukščiausioje ir jau paskutinėje dakiat'^°J..0nokyklol
^ork Post-Graduate MEDICAL
SCHOOL & HOSPITAL, kurioje speciališkai išsilavina gy
dymo visokių pavojingiausių ligų ir darymo operacijų; pa
baigęs tą mokslą įgaun varda aukšio, didžio daktaro. Dr
10. STANKUS, per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indianapoh*. Ind . kur turėjo didelę praktiką gydymo įvairių
ligų ai likdamas savo užduot kuo geriaus‘ei ir užganėdinan
čiai žmonijai dabar-gi pasišventęs labui savo brolių tautie
čių. ir kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per nesažimškus
.daktarus. įrengė savo l.ocną naminį ligonbulį ir:

KVIEGZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubei kreipkis pas mang ypatiškai arba
laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino ligą nešgydoma, neabejok,
nes aš turėdamas didesnę praktiką ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsiu ir suteik
siu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių persitikrjs, kad
esu pabaigęs didesnį daktaribką mokslą ir galiu geriau gydyti negu kiti daktarai
svetimtaučiai.
> ta ■■
tai • — ■
®

APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS

Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo *ąnarių, kaulų, strėnų ir šonų: nuo viso
kių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedtrbimo vidurių; išbėrimo, kūno niežėjimo, višokiu spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų; galvos skaudėjimo, nuo ligos Širdies,
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąna
rių. įiemiojojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo
i r nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nu
silpnėjimų sveikatos. Teip gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingų ir neregulanškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:. — —~

Turiu Speciališką Diplomą dėl darymo Operacijų.
Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaisiai negal pagydyti kaipo
tai: augimo vėžio skilvije ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų pūs
lėje. inkstuose, kepenyse ir žarnose, viską tg su pagelba operacijos galima praša
linti kuo geriausei ir už menką mokestį. « Darau teip gi operacijas ant kaulų,
smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų teip ir morerų Ištiesinu pritrauktas
kojas ir rankas. Išgydau su naujausio budo operacija rep’urą. už menką prekjPeriai kreipkitės kiekvienoje Ilgoje pas manę. Jeigu negalima pribūti ypatiškai, tai parašykite ką *kauda ir kokius nesveikumus jaučiate savij. o aš suprasiu
viską ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles,' o tas nedaro skir
tumo kaip toli gyvęnate‘Amerikoj. Anglijoj. Kanadoj ar k'tose šalisoAtsilankantiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo locną naminį puikų
LIGONBUTf.' BletJnus gydau POVAM AI. C

Dr. IgnotasJtankusJI.Jk
Vai. Ofiso: no 0 ik 12. no 2 ik 4, ir no 0 ik 8^vakare Nedeliomi no 1 ik 5 vakare-

PADH-Jė A VOZNES r>A k’TA n U IG > Oil

Introligatorne.
APDIBBTCVE^ KNYGŲ.

^'FA> WIT

Nuo vijokly spuogu ir lilknmiį, ant veido ir kaklo ir viso kūno taipogi nuo kitu odos ir kraujo Jigų,
niera geresnio daktaro, kaip Da. I. Stankus.
Daug dpktory atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgydyti Taip kalba Jos švilpa. 1011 Carlton Street Philadelphia Pa.
___ _
>■
Siuomi viešai išreiškiu sa»o širdingą padėki) Dn Stankui ui išgydymą nervų liga ir jugražinim.-y
vyriškumo, kuriu kiti daktarai at.isakė išgydyti. Ir visims Su slaptomis ligomis patnriu kreiptis pa»
”■ lo. Stankų, o nepasig.nlvsue savo žygio A. Zmudzen, Salem, Mass. 57 Pingrec Street.
♦ John Akuotnitis Montreal Que Cana la. rašo: Meilutis gyly tojau:-S-šta diena kaip gavau nuo
..nustos liekamas >r vartoju sulvg užrašo, jau negabu atsidėknvou Tamstai iš džiaugsmo da tik pusęh karstu sunaudojau bet jau visas sus'iprfjau ir baigtu gyti Dnug-ap nrturu ką rašyti 'nes jaune
n ikulauiu daktariškos pagelbos Ta jkin liga kuri taip daug prikankino mane t kurią kiti daktatai
laikė už neišgydoma, dabar juu baigia gyti. Ačii; Tamstoms už pikų ir greitą išgydymą,
AŠ JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dėkai o u Dr Stankui už išgydymą manęs nuo sutinimo veido,
-knusmo krutulėje, po širdžia ir nugaros; nuo didžio skausmo ir sutinimo viduriŲ ir g(-l mo kaulę. Kiti
daktarai jau nebegalėje manęs išgydyti bet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs į mano n*-n»
iškarto manę išgydė ir padarė sveiku. 253 N. 15 Street Philndelpaia, Pn.
•
JAMES FAKO. 923 So. Cth Street Philadelphia. Pa. sako taip: ,,Manes niekas negalėjo išgydyti nuo
. Iriscnėjusius paslaptingos ligos liet dn ras Stankus su pngelba operacijos ir savo gvdulėmis kūrina
i o mano akių tavo aptiekoje sutaisė, manę j trumpą laiką išgydė. Ačiū jam. Patariu visiems kreipti#
»rie dūk aro Ignoto Stunkaur: kurie jau pametėt nodieją išsigydyti.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE

Mano kumaa Ignotas Radzeviczus
paeina isz Szventažerio para., Sejnu
Aysidirba senos maldakn yges, istorine
pav., pereita vasara iszvaževo isz Sa natos ir laikraszczei, kaipo tai:
Linksma Valanda, Dilgeies,
ginaw in Mahanoju ar Shenandori
Dagia,
Draugas,
Tėvynė ir Lt
gyvas ar numiręs praszau duot žine Prisiunsdami knygas apmokekyto paeito ai
ekspreso kasztus.
Adresas:
ant adreso:
Lithuanian Bindery.
E. Matulis
S14 W. Snrvre.
C»fv.
Box 271
Cuddy Pa.
Mano draugas Stanislovas murauskas du metai adgal gyveno Pitts
burge o dabar nežinau kur jis pats
ar kas kitas praszau duot žine ant
adreso:
E. J, Krikszczum
Box 25
Rumford Conn

|

CAPITOL STOCK 1126.000.

Mano draugas Juozas Keberta
apie 8 ar 9 m. adgal gyveno Cleve
landė, o dabar girdėjau kad gyvena
Pittsburge, paeina isz Suvalkų gub.,
teiposgi Kazimieras Mas eika paeina
paeina isz Suvalkų gub. apie 22 m,
adgal gyveno Sootlande, o dabar
girdėjau gyvena Chicago! jie pats ar
kas kitas praszau duot žine ant adre
so:
Jos. Denitis
200 Race avė.
Cleveland Ohio.

Mano pussesere Amilija, ir Vero
nika Mileikates paeina isz Kauno į
gub. Szauliu pav., Lukis para., pir
miau gyveno Chicigo. III o dabar
nežinau kur jios pats ar kas kitas
praszau duot žine ant adreso:
P. Austrawioz
226 Gerritt St.
Philadelphia Pa.

I UNION RATIONAL RANK.

No. 6.
Nusipirkite sau kėlėt*
Buteliu

NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam
Miesto. Tik $1 už Buteli.
Teipgi c zis gausite ir visokiu
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
priesz laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyt#

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Au,

/‘Lietuviszkas
Dainorius”

287 Broadway

New„York, N. Y

Kampas Heade Ullcze
Telefonas.* Worth 2822.

Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
jo reikalai likta greit,
atlikti tegal atsiszaaki in

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

SUSIDEDANTIS ISZ

UŽDĖTA 1870m.

390

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

Visokiu Dainų
368Puslapiu;6x9 col. Dydumo.

PREKE $1.
Nusiuntimo kasztus
mes apmokame.

J.H.BABENBREGGE^X^S'

=■: Adresą vokite :=

W.D. Boczkowski-Co

Mano draugas Jonas Skodžius
Mahanoy City, Pa.
pirmiaus gyveno Baltimore, dar gir
dėjau kad iszvažiavo in Clevelanda.
Tegul atsiszauke ant adreso: (gg o;)
MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI .
R. Janulewioz,
Dabar Laikas Mokintis!
524 W. Pine St. Mahanoy City Pa.

Mano vyras Antanas Ramanauskas
paeina isz Kauno gub., Raseinių
pav., Aleksandrawo wolost, paliko
mane su maža mergaite lietuvoje,
asz atvaževau in amerika ir noriu
dažinot ar gyvas ar numiręs pra
szau apie jin daneszt ant adreso už
ka aplankysite nagrada:
(j?g o;)
Ona Ramanauckiene
Box 775
Thompsonville Conn,

Geriausius rankvedžius ir žodynus galiti
•auti, iš kurių pats per save lengvu ir pi
Ju budu gali išsimokinti angliškai kalbėti,
tik nercik tingėti.
1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS.
Sutaisė J. Laukis, trečia pataisyta laida, nsl.
J4, kaina ....................................................... 25c
2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS.
Pagal Ollendorf'a, Harvey, Maxwell ir ki
tus, sutaisė J. Laukis, pusi. 307, kaina $1.25
Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.50
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS,, lietuviškoje
r angliškoje kalbose. Sutaisė J. Laukis, šio
ic knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rci
taluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi
.’93, kaina ................................................... 75c
Ta pati drūtai audimu apdaryta . . . $ 1.0(
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviškai
tngliškos ir angliškai-lietuviškos kalbų. Teip.pie 18,000 žodžių, parankus nešiotis kiše
iiuje. Pusi. 151, grąžuose audimo apdaruo
c, kaina ....................................................... 65c
Tas pats skuros apdaruose ...................
5. ŽODYNAS lietuviškai-angliškos ir ang
liškai-lietuviškos kalbų. Sutaisė A. Lalis, da
lis I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835
ykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta
kaina ........................................................... $6.Oi
Užsisakant virš minėtas knygas, kartu rei
ke ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntim<
aš apmokėsiu. Adresas:

Mano draugai Jonas ir Andrius
Stikliokai pirmiau gyveno Philadel.
pbijoj, paeina isz Suvalkų gub., Kai
warijos pav., Rudaminos gmino. Bul
dawo kaimo, praszau atsiszaukt ant
M. J. DAMIJONAITIS
adreso:
(gg oj)
B12-814 33rdSL CHICAGO. ILL
P. Czepla
850 Winters avė.
Hazelton Pa.

M. VARZINSKAS

Andrius Ramanauckas paeina isz
Suvalkų gub, Starapoles pav., Prie
nų para., Garsvinu kaimo, apie 7 m.
adgal gyveno Chicagoi, o dabar ne.
žinau kur jis pats ar kas kitas praszau duot žine ant adreso:
(jg ;o)
Jos. Sekmanauokas
Box 81
E. Windson Hill Conn.

LletuTiszkaH Fotografistau
205 E. Centre St. Mahanoy City
------ o-----Pulkai ir pigai nutraukė vi šokėti Fotografijas
Padaro Didelua Fotografija* isz mažių ir
išdeda in Beirau*.
Indeda in Špilkai
Kompasą* ir Lt Parduoda viaokee Retina*
Lietuvei iu virae-minetaia reikalai* netur
kitur eiti, kaip tik pas savo iena gyventoji
_tr pelinMama Vartinaka kuria padaro
Kak* kanogwri*ue« o ir buaite užganėdinti
r<ip<i daro FotafrapU** ani Poet- ILaroalr

Mano sūnūs Juozas Ziamaokas pir
miau gyveno Berzburgh, W. Va. o
Naujas IszradimaB.
dabar nežinau kur jis pats ar kas ki
Sulaiko puolanciiu* plauku*, prigialbeta
tas praszau duot žine ant adreso:
■laukams augti. Turime tukitancaiu padokaroniu. Iszsiuncziame dykai gera* iaforma
(83 °!)
4ja« apie prieda*d* puolanesiiM plaukas ii
Ona Ziamiaoldene,
kaip tame atb^U, adre*avokyt«
187 Ksap St
Brooklyn, N. V nimfa a; a* lėtiaeigk

k

Vienatine Lietuviszka Banka su'kapitolu $75,000
* kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir
moka 4 procentą, Siunczia piningus in visas dalis
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo už
tvirtinto per Gub. Vai. Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Ccr. J 2-1b- & Curfon St., S.S.Filtftirrg.P

AG ENCIJA P. V. OBIECUNAS&CO

ISZGYDYTAS
Isz 10-tipes /Ąetipes Rupturos
John E. Evens sunkei dirbantys kalvis isz Wapwallopen, Fa.
Fabrike parako, apsakineje historije kuri užims visus akivust
Perejo penki metai Apriluje s.m. kada atsiszaukiau pas Daktara O’Malley in
Wilkes-Barre, Pa., ba kentėjau antdubeltavos Rupturos, padeymasmano buvo
payoyngas o su didele nebegale galėjau baigt savo darba. Gidytojai kurie mane
pnesz tai gydė: jog tai yra didele k v ai liete mislint jog Ruptura duosis iszsigidynt
dc operacijos [asz e-mu prieszingas tokiu operacijų.]
Po perakaitimui
apgarsinimo laikrasztije Berwick. Pa., apie gidima Rupturos per Daktara
D’Ma'ley, nueidaviau in ofhsa in Wilkes-Barre, Pa., ant rodos kur man
Dr. O Malley pasakė jog iezgidine mane isz kenteymu.ne norėjau in tai intiket.
Nes dabar nežinau kaip iszreikszt savo dekinguna už tai, jog esmu dabar
suvisai sveikas be jokios ojieraciios. No keturiti metu ne nesziojau jokiu diržu
norint gana sunkei dirbu, už ka pirmiause padekavoiu Dievui o po tam
Daktarui (^Malley už jo iszgidima. Jaucziuoaiu jog tai yra mano privalumu
duot rodą kožnam kuris keneze ant Rupturos idant nuaiduot pas Dr. O’Malley.
JOHN EVANS, Wapwallopan, Pe.

Dirželei niekad neižgidyns Eupturos.
Kožnas vyras moters
ar kūdikis gali būti iszgydint nog Rupturos (kuilo) be
skausmo ir p-rszkados per mano Kemiszka-Elektro Methoda.
Asz esmu vienatinis Specialistas ir galu gvarantyti jog tave
iszgjdinsu isz Rupturos.
Mano spasabas gidymo Rupturos
užtikrina kožnam iszgydima apie ka gzimtai ypatų jau
persitikrin per ka turi pilna tvirtybia prie manes. Atsiunsk
'c. marke o gausi knygute su abrozeleis apraszant mano bud«
gidymo Rupturos R< da dikai. Kas ne gali ant kart užmokėt,
tai duodu ant iszn.okesczio.
Preke užganadidante.
Prisiuskpacztine marke už 2c. o aplaikysi Daktarinių knygute su

abrozelais už dyka.

Dr.A.O’MalIey WILKES-BARRE, PA
168 S. WASHINGTON ST.

Cjds rjisions ir kalbuos Lieta rinksi U LenkiMkaL

t

Williamstown, Pa— Czionais lietuvei augsztai parikelineje, jog valdže bi
jodamas! idant visi isz moks
lo (?) ne papaiktu tai uždari
nėje in koza. Praejta petnyczios vakara vos ne papilde
žudinsta ant dvieju ypatų pen
ki Lietuvei. Vincas Marcinka,
Mikas Padelskis, Salamonas
Mikelaitis, Jurgis Tauza ir
Mikas Raczius supjaustė bai
sei su peileis Petra Vaitkevicze ir Motiejų Alaburda. Vait
kevieziui perskalde labai gal
va o Alaburdui padare szeszes
skyles pecziuosia. Keturiue
pesztukus policije uždare už
sztangu o penktas Mikas Raczius pabėgo kurio palicije
pajeezko. Tokis pasikėlimas
Lietuviu czionais, turi ant guzutes, bet pinigu ant knygutes
ir laikraszczio ne turi.

Turtingi ubagai.

Parduodu farmas.
Lietuviu kolonijoi Michigan steite knr turi pirkia 105 Lietuviai farmas Mason paviete. Turiu ant par
davimo gyvenamu farmu su budinkais ir sodais. Lake paviete turi dau
gybe neiszdirbtu geru farmu ant
lengvu iszmokescziu. Raszykite o
gausite lietu viszkaa
informacijas,
knygele ir mapas dykai.
udy oą)
Anton Kiedis,
Peacock, Lake Co. Mich.

Palengvyk Savo Galva.

Nemokėk dykai §10.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser
Nog visokiu biznavu ir piniginu gate liga, tai eikite pas savo
ergeliu per indejimasavo piningus in miesto daktara.
FIRST NATIONAL BANKA
Jaigu turi dantų gelima:(kor
Tada nesirūpinsi apie j u atsarguraa. nūs ant kojų, tai gausi po
Tavo Piningai bus gerai prižureti ir
atnesz jumis nauda. Ateikite o mes gyduole. Jaigu nepagelbetu
bus sugražinti piningai. Teip
apie tai pasikalbėsime.
gi iszsius placzes informacijas
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ii
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa. nupuczkave veidai. Tukstanczei dekavoja už dyka rodą,
Raszyk tuojaus ant adreso:
Puikus Pluszinei Kotai del Moterui
Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Brooklyn, N. Y.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke
idant greit parduoti.
Mes parduodame daugiaus Kailiniu Kotu negu kiti
A. G. GROBLEWSKI
8ztorąi visam paviete.
Cor.Elm & Main Sts. Plymouth, Pi.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...
Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaisto,

Ateina kokis vargszas prie
tavo duriu ir vardan Dievo,
praszo tavęs almužnos. Duodi
idant padaryti vietos del naujo
jam, o jisai dekavodamas tav,
Pavasarinio Tavora, pastanavijome
atsitolina. Žiūrai paskui jin.
iszparduoti visa rudenini ir žiemini
Tai kokie nepažinstamas tav
kolieka, ant kuriuo gailėsiesi.
tavora už labai numažintas prekes.
Nes ar esi tvirtas jog jisai
Todėl jaigu norite pasinaudoti ir
isz tavo geradeyngumo nepasi
naudojo? Ar gal ne davei ai
Parsiduoda Farma.
suczedint keletą doleriu ant Siuto ar
mužnos tam, kuris josios suvis
Puiki
farma Roaring Creek,
Overkoto tai dar turite proga ta
nereikalavo? — Už tai reike 12 milui nog Shenandoah, turi
būti atsargus o ypattngai prie 80 akieriu 20 akieriu girrios,
padaryti. Ateikyti o patis pamatysite
ežias ubagus, kurie tik pasinau teipgi;!50 obuoliu medžiu vien
kaip gerai dar galima pirkti.
doja isz tavo geradejietes ir tik obuolei atnesza $500 ant meto.
tuom užsiyma, ir tankei per Gera stuba in didelis tvartas
Teipgi jau pargabenome daugybe
ubagavima daejna prie didelu Parsiduos neperbrangiai arba
nauju Siutu ant Velykų ir Pavasario.
turtu.
atsiduos už namus. Atsiszauki
Czionais trumpai apraezy- te arba raszykite ant adreso.
Siutai szimeti nei yra labai gražus,
I I I 1X1 A 1X1 Mahanoy City, Shenandoah
sym api tokius ubagus, kurie
Jos. Bendr’ck
I I
/-A I
Mt. carmel, Landsford
pasiūti pagal naujausios mados.
daejo prie milžiniszku turtu.
Pottsville, Pa.
Ir teip:
Pirkite savo Pavasarini Siutą pas
(r j)
Polithania State Bank
Turtingiausiu ubagu yra
Cor. 22d. & Carson Sts.
Dayton, Ohio .— Parapi- koksai Szimonas Oppasik, ku
Reikalingas vyras.
S. S. Pittsburgh, Pa.
jonai ir draugyste Sz. Petro ris gyme be ranku ir kojų, per
Kuris norėtu vakarais ir,
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pei
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
S
nutarė ant sursirinkimu parai- ka atkreipdavo ant eaves dide- szaip luošame laike užsidirbri
E
ras*—233 235 W. CENTER ST.
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
traukt kuninga Lietuvi del mielaszirdistia žmonių. Mete pinigu. Pavaik^zcziodamas sa-1
3
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mm
(/)
pinigus mokam 4-ta procente, pnskaitanl
Velikines iszpažin 1880, kada turėjo 47 metus, vo apielinkej tarp draugu, pa- Į
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas
ISZ LIETUVISZKU iszklausimo
dalis
svieto,
greit
ir
pigei,
parduodam
ties. Pribuvo ant praszimo ku- turėjo užezedinias $240,000, žystamu ir kitu žmonių. Kiek ■
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
Iszdirbam
KAIMELI!.
ningas isz New Jersey, isz ku o mete 1888 jojo turtas pasi vienas sziek tiek stropesnis vy I
Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkas
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus b
teipgi privalo užlaikyti visada uiusu
ruos tai progos pasinaudojo daugino $500,000 piningais ir rūkas gali padaiytie puikus pi'
vedam provas senam krajui. Rejentelna
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
kancelarijayra
rėdoma
per
valdiszka
notara
žemiszko turto nigus. Mes pamokinsime kaip.
SHENANDOAH, PA.
visi Lietuvei. Per tris dienos $800, 000
Sztoruose
ant pardavimo, kad muša
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ii
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums
(MOVING PICTURES)
vietelio buvo prigrūsta bažny- Tryeste ir Perenzo. Kada nu Del artesnių žinu raškykite ant
pirkti
ir
nereikalautu iszduoti
justi bankinius reikalus o persitikrisit, kad
— Kaz. Vacziulis agentas
piningus dovanai kokiems nors apga
mirė buvo vertas kelis mili adreso:
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
czioje
isz
ko
ir
kuningas
gėrė

(
gg
o;)
ANT BOCZKAUCKU SALES
vikams
tose
apielinkese.
Sztorninkai
Kaiero alaus, važiuodamas per
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Piniguf
jonus doleriu.
raszykite pareikalaudami mus gyduo
siunezant paczedumui in Banka, arba siusi
Ch. L'rnich & Co.
L. V. geležkeli ant Lloyd uli- josi, kalbėdamas: “Brolei Lie
les,
nes
geras
uždarbis;
parduokvte
in Lietuva, galima siųst Paczto Money
Kada pasimirė valakiezkas Room 29 154 W. Randolph St.
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pei
ežios, jojo vežimas likos patai tuvei, jus toks puikus būrelis
kurias
mes
gvarantuojame.
Expreso Money Orderi.
ubagas Tori surado jojo gyve
Chicago Ill.
kytas per truki. Vežimą sudau o del ko nesisupinat pastatyt
Egiutero No.l............................... 25c.
nime bankine knigute, aukso
nors
maža
bažnytelia
ir
kunin
Egiutero No.2.............................. 50c.
že o viena isz arklu teip sužeiZmijecznik.
........... 25c., 50c. ir $1.00.
SPEC1AL1SZKAS
DEPOZITU
RUSISZKA
—
AMERIKONIŠKA
—
LINIJA.
ir
s
dabro
vertes
$1.600
000
gelio" Teisybe kunigą turėtus,
Gumbo Laszai.............................. 35c.
do jog turėjo nuezaut.
—PUIKIAUSI DIDŽIAUSI Ui GIIB1CZIAUSI GAK1.A1VAI—
Ta vieką aplaike jojo du gimi PLANAS MERCHANTS BANKING
Gorlaivai iszeina kas dvi nedelas taip New Yoiko o Rusijos be jokiu perstojimu.
Meszkos Mostis............................. 25c.
kaip
tai
butu
malonu
turėti
Inžanga Visiems tik 5c. — Neužmir.-zkite, kad kitoj
PUIKI GARLAIVAI: CZAR - KURSK - RUSSIA
Trejanka........................................ 25c.
TRUST CO. BANKE.
In Rotterdama 8 Dienas In Llbawa 11 Dienu. I no_io._ol |0_0<0 f Kursk.10 VasarlojLituania 24,
savo bažnytelia. Rūpinkimės nes kurie gyveno baisiam var
Linimeutas vaikams....... . ........... 25c.
Trcczia Klasa ~*r**"“
*8 Vasario; Birma9 Kovo; Kursk
ned.lioje, 17 kovo bus koncer
*48
Antra Klasa
*50
iez New 1 erko |
Kovo.
Gyduoles nuo Kosulio................. 25c.
brolei ir seseris visom pajėgom gef-igrGalite ateiti bile kada nog
$05
Pinna
Klasa
$7s
Į
Apie
daugiaus
dasižinoelte
pas
muso
apentne
arba
Liepiu Balsamas ........
25c.
GERAS DALIKAS DEL KOSTUMEA. E. JOHNSON & CO., (General Paitenger Agt».) 27 Broadway, New York, N.Y.
Anty-Lakson del vaiku ........... 25c.
Vengruose, ubagas Kabelka
7-tos. lyg 9:30 ad. vakare o tas naudai “Mildos" tautisz- pastatyt bažnytelia o tada vi
Milteliai
vaikams
nuo
Kirmėlių..25c.
RIU SZ1T0 BANKO.
kojo namo. Ineiga 25c. ir 35.
matysite visa perstatima.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
sam Daytone mus paguodotu surinko dideli turtą, nes pasi
Vanduo nuo Akiu....................... 25c.
— 7 kovo iszryto rado Jurgi
naudojo
isz
jojo
iazmintingai
Yra tai geriausias ir pigiau
ir žinotu kad czionais Lietuvei
.25c.
Ugniai raukia.
Mikolaiti gulinti su perplauta
Skilvio Laszai......................
..25c.
ba priesz smert pastate savo sias būdas del atmokejimo mor
ir gyvena. — J. T.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
gerkle ties savo namais, ties
Kruvinosios.......................... 75c.
kasztu narna priglaudos del giezio, arta del pirkimo namo
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
skiepu prie No. 235 W. Centre
New Philadelphia, Pa.— senu ir ligonbuti savo gimti Pigesnes prekes procento ne Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del Gyd.
del nemalimo Pilvo...........50c.
St.
Milteliai apstabdymui Galvos
Musu Miestelije viskas ramu niam kaime.
gu Saving Fondo. Priek tam Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
skaudėjimo
................................ 10c.
— Svietelis malszei gyvena.
Pasirodė, kad tas žmogus žmonelei nesiniauja tarp saves
Laszai nuo Dantų..................... 10c.
Viedniuje szimet likos at banka visados priima mokesti pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
Mostis
nuo
gedimo
ir prakaitavimo
— Panedeli buvo “blu mon- yra girtuoklybes auka. Jis kaip kad kituose vietose girdėt vežtas in ligonbuti iszalkusis bile kokia diena, kur Saving del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus.
Teipgi visokiu
Kojų........................................... 25c.
Geležinis
audrutintojas
sveikatos 50c.
gere
ir
nedirbo,
tad
pati,
ku

dei
žinoma po pedei.
ir dirbinėja po biski griauda vargszas. Kada jin nurėdė ra Fondas yra atidarytas tik vie- gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu
Vaistas nuo Lapauto................. 15c.
ri maitino du vaikucziu uždar mi kalnus bei akmenines ang do prie jo $80. 000. Pasidruti na diena ant menesio, ir jaigu kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gyd. nuo Grippo..................... $1.25.
— Ana diena traukėsi proPlauku apsaugotojas...................50c.
biaudama skalbimu iszvare jin lis.
Muilas del Plauku..................... 10c.
nias ir pasveikęs, prisipažino, taja diena neužmoki mokesti
va Juozo Truskio (isz miesto)
LČ^'Paa mus dirba Lietuvaites.
Milteliai nuo Kepenų................. 35c.
isz^namu
apie
sanvaite
pirmiau.
— Uždarbei neperdidžiausi, jog no 50 metu yra ubagu ir tada uždeda jumis koros, mu
Rožes Balsamas............................25c.
Pottsvilles sude už sužagejima
122 W. Center Str.
Kinder Balsamas......................... 25c.
Jis
vaikszcziojo
aplinkui
nesi

bet vis-gi galima prastumt die niekad da ne gulėjo po stogu, su banke neyra jokiu koru ar
17 metu Harriet Derricott. Už
Bobriaus Laszai.......................... 60c.
Mehanov City. Po
Szvelnintojas................................. 35c.
tai aplaikys keloleka metu in liaudamas gerti, nuo gėrimo na nuo dienos. Vienas tiktai vasaros laike parkuosią ant ba bauemu, ir galima greiKraujo valytojas....................... $2.00.
gavo laukini proto sumaiszima negeistinas apsineiszkimas pas suolu o žiemos laike būdoje cziaus atmokėti skola negu Sa
Nervu Ramintojas.......... ........ $1.00.
kalėjimą.
Egzema arba odos uždegimas
ir pats sau persipiove gerkle. mus invyko, tai kun, kamins- szunies. Norėjo ant visados pa ving Fonde, Jaigu turite pinin
pas Vaikus............................ $1.25.
— Jonas Aleskat ejdamas
Pleisteris (Kasztavolo)............... 26c.
THE
BARGAIN
STORE
silikt
Hgonbuteje,
ba
teip
jam
ko
pamokslai.
Vieton
skelbti
gu
padėti
ant
procenczio
tai
Pamada
Plaukams.......... ........... 25c.
namon in Morea, uždege ant
Minersville, Pa — Kasi21 East Centre Ullcze -- Mahanoy City.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Piemens................. 50c.
kelio pipkute o isz pipkutes klos dirba kožna diena, bet žodi Dievo ir meilia artimo, tenais buvo gerai ir toki gardu atneszk in muso banka o mes
Vengriszkas Taisytojas Ūsu..... .15c.
iszaiszkinsim kaip geriause ta
Pigiausias kromas del Moterių ir Vaiku visam
puolė kibirkeztis ant guminio nežine kaip ilgai dirbs, kadan tai kelinta nedeldieni garsina valgi gaudavo.
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Mete
1909
St.
Louis,
Ameri
nesutikimus,
Daugiausia
inpy
galima
padaryti.
Su
bile
ko

^Akines
Dulkeles........................ ...25c.
gi
kontraktas
su
kompanijoms
Skulkillo Paviete. Mes galime jumis suezedinti
kalnieriaue kurie tuo užsidegė.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
kiais bankavais reikalais kreip
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
dolerius. Žiūrėkite ant szitu prekių:
Ant riksmo adbego Vincas szita menesi pasibaigė ir neži kias ant kuopos T. M. D. ku ke, likos aresztavotas ubagas kites in muso banka, o busite
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
ne kas isz to iszeis.
ri turi pristeigus cziopai kny Leon McPharson, už ubagavi
Gyd. nuo Dedervines..... ......... $2.00.
Vinikas kuris ėjo paskui, nuaprūpinti
ka
nogenause.
Musu
Abrusai
po
10c.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
— Pro va pono Juozo Ka- gyną ir tuomi knygynu nema ma ant ulieziu (Amerike ubą
pleezdamas deganti kalnieriu.
kostumeriai yra muso prieteKūdikiams Kutai po
- 49c.
Kaklas Jono likos baisei ap kanaucko su Vaiczulais isz ža dalele žmonių naudojasi. gavimas yra uždraustas). Ka liai.
Mergaitėms Kotai
99c.
degintas. Jonas prisiege dau Tamaqua pasibaigė praeita Iszvadino juos “Velnio agen da policijantas padare ant jo
Moterių
Kotai
po
$1.00.
Balsuokite už
giau ne neeziot guminiu kal nedele. Vaiczuliene buvo at tais” ir kitokiais vardais, ir jo krata, rado užsiūta pamusza
Jekes po
.
25c.
Geriausias Lietuviszkas
rasta kalta už norėjimą bjau- kalbina žmones kad su tokiais le sudriskusio surduto deszimts
nieriu,
Mohair Jekes po
49c.
Sziauczins ir Czeveriku Sztoras.
riszkam bude apgauti p. Ka- bedieviais niekas neužsidėtu ir bumaszku po $1.000 kožna ir
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne
Paklodes po
39c.
— Nedėlios vakara namie kanaucka o jios vyras Ignotas iszvarytu nuo burdo. Kurie ne bankine knigute ant $30.684- ANT LEGISLATORIAUS
preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku
Visi tieje atsitikimai nesikiKobutes 2 tuzinai
1c.
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku,
Pilnio Distrikto.
pas Kazimiera Saba atsibuvo teipgi pats prisipažino save paklausys jo, tai na duosiąs
Geriausius skurinius ir guminius darbinius
Kalnierukai suraukti
Cze batus ir Czeverikus. Priima visokius
kruvina musztine tarpe Sabo kaltu už užklupima ant p. tiem iszriszimo.— Tokis paeiel sza prie tujų kuriuos turime Demokratas. Isz Mahanoy City, Pa.
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai
Kalnieriams po 1c. colis.
ir jo burdingieriaus. Abudu Kakanaucko su revolveriu, ir girnas kunigo gali davest tik paozelpt laike bado didžiau
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti.
Vaktuokyte
butelius.
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite
musztukai likos nugabenti in užmokėjo net $92 kaeztu. Mat maiszta tarpe ramiu parapijo- sio vargo kurie yra verti paszel
užganėdinti ir suezedinsite piningus.
Atsilankikite szita kronui? kiekviena diena.
:
Jaigu
sugražinsite
geram
pimo
ir
sarmatinasi
ubagaut
Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku balto,
“lakopa” ir kada užmokėjo po Vaiczulei norėjo isz Kaknauc- nu, daugiau nieko — arba pri
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir
$5 bausmes, likos ant rytojaus ko pasinaudoti bet nabagams veist daugiau bedieviu, nes ir veluk numirtu ne kaip at; padėjime visa baksa buteliu
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už
labai pigia preke. Neeikyte pas svetimi*1’
paleisti.
bjauriszkas darbas nepasiseke daugumas supranta nauda ir kisztu ranka prie savo artimoJ nog Kajerio alaus, eliaus arba
tezius pirkyte pas tautieti:
i
porteri,
tada
gausite
viena
praszidamas
almužnos.
Reike
Jaigu nori gauti gera I4k. aukro pripildinta
geruma mokslo instaigos kaip
S25
DYKAI
$25
(gold
filletl
)
ziegoreli
su
gvarancija
ant
2<>m.
Simona Waluna
— Žmonis bijodami straiko,
Cuddy, Pa — Darbai ge tai yra knygynas, o kunigai ta temint gerai idant almužna nei marke ir kada susirinksite at
tai raszykite pas mus o darižinosite kaip
davinet ubagams, kurie isz to sakanti skaitlu tu markiu tada
526 W. Centre UI,
pripyla skiepus anglimis o ve- rai eina, dirba pilna laika, už
lengvai ta galima padaryti. Iszriszkite szita
niekina ir už nusidėjimą (grie pasinaudoję ir apgaudineje ge
1 I 8 I
pozelt,
yra> imkite numerius isz pirmo
Mahanoy City, Penna.
žiotojai anglių turi tiek dar darbei geri, isz kitur pribūvu
lengelio
galima
gauti
už
jias
drapanas,
r, ) ir sudekite antroj langelije, teip kad
ka) laiko tiems, kurie nori ap- raduezius nes tik davinet varg1 — 1----- skaitant isz visu pusti iszeitu ligiai 15.
bo, jog ne gali apsidirbt. Prie šiam darbas sunku gaut.
26 Metas Senas Laikrasztls
Prisiuskite iszrisziiua mumis, jaigu bus gerai
siszviesti.— Teisybe kad pra- szams ir apleistams kuriu daug, drabužius, czeverikus, ziegore
—
Lietuviu
didelis
būrelis,
sudėta tada gausite kreditava czeki ant $25,
brekeriu turi stovėt su veži
li,
ziegori,
groserius
arba
turime
terp
saves.
katras
bns
geras
del
nupirkimo
vieno
ziegorelio,
lencngelio
ir
kompaso
isz
muso
lavintas žmogus nenorės taip
mais kaip kada puse valandos isz tu visokiu atsiranda. Del
katalogo. Atsiųskite marke ant nusiuntimo kasztu.
Adresavokite:
kita koki reikalinga daigta ar
nekuriu vyreliu ir moterelu lengvai pasiduot kunigėliui sa
kas Sereda Brooklyn, N. Y.
pakol aplaiko anglių.
tavora. Gausite viena marke
IRVING WATCH COMPANY, TEMP^CXRT< ydept- ’• “iszeina
p. Taradaika labai reikalin ve kirpti, todėl kunigai ir ne Ant Kongresmono
Vienybe Lietuvninku” didelio
ar
stempa
už
kožna
baksa
bu
— Gedimino draugyste nu gas.
formato 12 puslapu, talpina mokslinori kad žmones apsiszviestu
Robt. D. Heaton teliu nog Kajerio alaus arba
szkus straipniua ,eiles, feljetonus nau
tarė per 3 menesius priiminėti
ir
žinotu
apie
kunigėliu,
darbe
Isz Ashland, Pa.
žinias isz visos pasaulės,
Sayreton, Ala — Darbai
Parsiduoda Farma.
viena marke už du baksu bute
naujus sąnarius tiktai usz 500
Kada tu gimei? jausias
liūs.
daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir
instojimo mokesties. Bus pn gerai eina, dirba kožna diena.
liu nog eliaus arba porterio.
Turi 132 margu žemes, susi
paozios Lietuvos savu korespondentu
— Ka daryt, dabar tokia
imti nog 21 m. lig 40 m. am — Oras sziltas.
“Vienybe Lietuvninku” buvo
Žinoma bakse turi rastis visos deda isz 18 margu puikios
visu pirmeiviszku organizacijų organu
žiaus. Norintieji prisiraszyti
TŪKSTANTIS
•f 24 d. February likosi už gadyne; ant kito mato-szanbonkos geram padėjime.
girios o reszta dirbama žeme.
dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
tegul ateina ant mėnesiniu su musztas ant vietos Jonas Mala da, o ant save nei kulio — ne
Kada
surinksite
atsakanti
NAKTŲ
IR
VIENA
Vandens
užtektinai
geras
Pernai 10d. Vasario sukako 25 meto
sirinkimu kurie atribuna Utar notkas per nupuolimą rako, mato. Tai tokios takeles isz
ARABISZKOS ISTORIJOS I
skaitlį tu markiu tada pri tvartas ir sodas. Visa žeme ap
kaip iszeina, isz tos priežasties iszlsininkais po 20 —tai kožno mene
Perdėjo Lietuviukai
dome dideli žingeidu Jubllojini
siuskite ta knygute su markė tverta
D. T. BOCZKAUSKAS.
tvoroms. Du arklei,
šio, 7 ad vakare ant Lietuvisz- likosi palaidotas 26 d. Feb. musu apylinkes.
numeri, kuris liks tik istoriszku
mis pas United Advertising
Mainierys. P. M.
540 Puslapiu; 6i9 colio Dydumo.
karves
ir
visos
prietaisos
koki
atminimu, nes pirmas da Lietuviszku
kos Mokslaines. Nauji prisi- ant Pratt City kapiniu, nabasz
Co.
Cleveland.
Ohio,
ir
jie
ju

Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant
PREKE $1.
rasze ka neturi Amerikonisz nykas paliko paeze ir 4 vai
Prisiusk savo adresa ir kokiam
mis prisius Tavonni Orderi tik yra reikalingi prie gaspa- menesi
metu užsimokės $2. gaus ta numeri,
tu esi gimęs ir 10c. del prisunTik Ant Trumpo Laiko!
ku popieru,
draugyste to kus Austrijoj.
Tarriffville, Conn — Dar
ant bile kokio tavoro ka gali dorystes. Farma parsiduos timo, o gausi knygele, kuri pasakys kaipo dovana.
kiems parūpins popieras in
bai gerai eina.
visa gyvenimą, kokis tavo talen
Nusiuntimo kasztus
ma gauti sztoruose savo mieste. tik už 28 szimtus doleriu o tavo
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su
trumpa laika. Szita draugyste
Granby, Conn.— Darbai — Lietuviu didelis būrelis,
mes apmokame.
“VIENYBES 1 Metams : : $2.00.
kokia
ypata apsivesti; kaip auginti
1 Pilkite vien tik Kajerio alų, gyvulei ir prietaisos parsiduos kūdikius
teipgi moka posmertine o ir gerai eina. Czionais yra kelios isz tu visokiu atsiranda. Del
pagal ju menesio planeta.
W. D. BoczkowskLCo.
LIETUVNINKU" > Pusei Metu $1.00.
eliu
ir
porteri
bonkose.
Planetos
aaigte
del
vyru
ir
moterų.
atskiram
kaip
kas
norės.
Szita
„
paezialpa ligoje. Todėl norin lietuviszkes farmos, ir visi žmo
Mahanoy City, Fa.
Prenumerata J Užrubežin $3.00.
„
i •
•
ixi
adresuok:
nekuriu moterėliu p. Baltru
Chas D. Kaier Co. Ltd.
tieji pnsiraszyti prie szitos pui nelei sutikime gyvena.
farma randasi prie plataus
ZVINGILAS
Užsiraszyti
galima visada
viene labai reikalinga.
Brewers & Bottler,
kios draugystes privalo neprakelio lig miesto ir stacija ran- p.o. Box 3232 Boston,MassKas
nori
gaut tik ‘
leist szitos progos. Nelaukyte
Mahanoy City, Pa. dasi 3 miloe tolumo. Parsiduo
Pa.— Darbai ge Plantation, Conn.— Dai LIETUVIO KRAUTUVE.
JIBIJLEJIM
NUMERI
paskutines dienos— prisiraszy raiDonora,
Brangus
Lietuviai
Pas mane galima gauti naujausios1-----------------------------da pigei, už tai kad locninikas
eina net viskas braszka,
prisiusk 10c. markėmis, o tuoj gausi
kite kogreieziause.
(t. f.) uždarbei nevienoki, kas moka bai tabakinėse labai gerai eina mados laikroSeliu, žiedu, armonikų,’ g RAGAŽINSKAS
yra labai senas žmogus. Raszy
Paprasta numeri peržiurejimui
ir visokiu
muzikaliszku
Pittsbnrgeir
koki amata tai uždirba nesz isz kitur pribuvusiam darbas sknpku,
siuneziame dovanai, raszik toi.
kite tuojaus ant adreso, (dy)
instrumentu. Geru britvu, drukuoIntroligatorne. lektai, tvorų dirptuve pradėjo nesunku gaut.
UžBiraszant “VIENYBE LIETUVNINKU”
jamu maszinukiu, albumu fotografi
John Kvietkus
Aplinkinėj. reikia
siųst prenumerata (MoneyiPDiKBTrtE-Krrer.
povalei eit— Lietuviu pusėtinas bure joms historiszku ir malda kningu,
Box 158 Brookfield, N. Y.
Order ar Registruotu laiszku pinigai)
— Parafijos reikalą gerai lis del nekuriu moterėliu ir popieru laiszkams raszyti su pasiskai
Praneszu
kad
aš
uždėjau
Didžiau^
Drapanų
ant vardo leidėjo szituom adresu
tymais ir dainomis, su drukuotais
Madison Co.
Krautuve del Vyriu ir Moterių, senem ir
eina per storone guod. kun. mergeliu p. Baltruviene labai aplinkui
konvertais, tuzinas 25c., 5
jaunom, už tai kvieeziu visus Lietuvius ir
Misiaus,
tuzinai $1 Perkupcziyns 1000 už $6
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis
reikalinga.
patarnausu. Tiems ka atvažuojn hz aplin
magiszkos kazyros su kaziromis gal
— Czionais yra viena dirb
kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig
Sziomis
dienomis
muso
tautietis
120-124 Grand Street
iszloszti daug piningu, $3. Kas norit
76c. tiems ka pirks tavora už $20 arba dau
tuve drabužiu p. A. Ki veriu,
Sheboygan, Wis— Dar mano naujo didelio kataliogo, prisiu B Ragažinskas pargabeno visokiu
Brooklyn, N. Y.
giaus,
o
katrie
gyvena
Pittsburge
ir
pirks
Ant pardavimo.
kurioi biznis gerai eina, teip bai gerai eina, uždarbei nevie skite 2c. marke ir aplaikysite jin rasi garimu, AmerikoniszKU ir Importitu.
tavoro už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c.
Namai
ant
keturiu
familiji
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Tavoras yra visas naujas ir naujausios
te
daugybe
naudingu
daiktu.
gi yra viena mesinycze p. W. noki, isz kitur pribuvusiam
už neperbrangia preke, per szitiis tris
ant viso loto po no. 604 — 60f mados
Naujai iszejo isz spaudos labai rei Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
menesius 25c. aot kožno dolerio pigiau.
Ayaidirba senos m ai d aku yges, istorins Batvrino, kuris
puiku bizni darbas sunku gaut.
kalinga katalikams kninga (Szaltinis( Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio. W ėst Center ulyczios. Dasiži- Galite pas mane orderuoti Szlubiniu Žiedu
natos Ir laikrastosei, kaipo Uu:
Linkima Valanda, Dilgeles.
aukso ir iszduodu raszyta gvarnrnija
daro, per tai kad yra teisingas — Lietuviu didelis būrelis, su puikiais apdarais kasztuoja $2. Duokyte dabar orderi o bus jumis nokyte ant adreso:
(;■ j-) czisto
o nebusite apgautais.
Neužmirazkite
Dagls,
Draugas,
Terrne Ir Lt.
pristatyta in namus,
Kreipkitės ant sziuo adresa:
----- ARBA PRADŽIA----isz tu visokiu atsiranda, del
n u m era ir ulyczia.
Viso giaro velijentis,
Prisianadaml knygas apmokekyte paeito a> žmogus.
Thomas Haughney
akspHIo kastas.
Adresai:
Skaitymo
Ir Raszytno
54-56
N.
Main
St.,
12 E. Mah. St
— Lietuvei grąžei užsilai- nekuriu vyreliu p. Taradaika
W. WAIDELIS
Utkaaalan Binder/.
DEL VAIKU.
H*.
Mahanoy
City,
Fi
Mahanoy
City.
'*•«
•
_____
labai
reikalingas,
118
(Iranu
Stryct
Krosklyn,
N.
V.
H4 W. Sprsci. MalUBay City.
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