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Biskupas Hobanas turi
atyduot bazuyczia
pavapijonams.
Wilkes-Barre, Pa.— Sudže
Fuller nusprendė buk bisku
pas Hobanas turi atyduot bažnyczios dytus parapijonams
lenku parapijos Szv. Stanislo
vo, Nanticoke.
Tasai nusprendimas atyma
valdže biskupu ant parapiniu
turtu. Toliaus jago dydesne
dalis parapijonu nutarė ydant
atimt bažnytini turtą nuo val
džios biskupu, tai gali tai pa
daryt.
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Koliekos ir Sužiebi
Skaitykit!!
Asz esu Lietu visiku Adt«n
priimu Plovas isz Visu Kassa
(Miinose
F’bAoa

Vartojau Praras už KolieshB m
daugeli meto. Saukite [c u
katrie esate sužeistais, bust kmę
tukstanezios Provū rutojn, fe
buvo pražudė rankas u kojų, pu
szu jogei žmones su dideles jį
stvom
galidesetkus ra tariiszgrait.
Bet Kompanija uaiji
už kelis desetkas dorielu smilką
Apznaiminu Lietuvius kad Kopa
samdo Lietuvius ne Advokatus Sii
save apsigarsituirjus ProrasptįBK
ir toom lik tiasia ir vilkina lik Hu
skundimo iszsibaige ir daugiau S3
negali.
Rodą uždyka dotria ui
prisiuntimo markes.
Piszykupl
Advokatą Jaukaus, poszucnrios'
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taktiszkuma dvasiszkuju. Kožnoje vyskupyste atsiranda terp
dvasiszku Judoszei ka savo
konfratus skundže vyskupui
už visokius niekus, žinomas
daigtas, jog puikus ir doras
kuningas ne bus apsigaubias
dvigubine skraiste, tiktai tokie, ka Lietuvoje buvo palaikyti už pusgalvius ir tik del
to likosi iez Seminarijų ižguiti
o in czion pribuvia pabaigia
szeip teip mokslą na ir tampa
vyskupiniu danesziku— judoszium. Ar gal ne? Ar-gi žmo
nis apie tai ne žino?

[alūnus Viengeocziai:

Torio sao ož garbe pranešti joa
id, ožlaikao krautuve n diogyte
šokio ta voro.
Pas mane gri®i
loti naujausios mados Lriknririiii
... Žiedo, Kryželio,Amonikų, Skripka visokiu
MožikaliskoIartroM

tUjBritvu, drukuojam®
Maszinukia, Aibe®0
Potogjafijoms kiloti0
Istoriška ir Malda
• kningu, virokiapopi-^
G romą toms rasoti H
siskaitymais ir duinomia n
o vertais tuzinas už 25c, Storinai oi
Perkopcziams 1,000 ul|6Maga
3 Kazyres $3Jai norietumete
no nauja dydeli Kataloga prso1
te 2o. marke ir aplaikyrite, koriaon
pasi daugybe naudingu daikto,
ielis Szaltinis $1.50. Knygute b

nokina kaip gauti amerikooisbs

neras po 35c.
laloniesite kreipkties so suokni

rimais ant szio adreso:
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Ka surado kiszeniuje
vaiko.
Seattle Wash.— Deviniu
metu Willie Winters vienas
iez mokitiniu isz publikiniu
mokslainiu tomis dienomis li
kos nusiunstas pas supredenta
už nepaklusnumą. Kada supredentas uždavė kelis kartus
per sedine pradėjo vaikui pil
tis isz keszeniu visokį daigtai.
Supredentas padaręs krata jo
jo kiszeniuosia rado sekanezius
dalykus:
1 Gaidžio naga 1 peili 42
vinius 6 zapalkas kningute bibulku 3 uždaromas špilkas 1
cibuka nuo pipkes, 57 marke
lius 3 akmenukus 2 alavelus
24 kaziras 4 geležines rinkutes,
11 blekucziu nog bonku 1
szmoteli stiklo 1 kraicoriu 32
szruotus 3 rieszutus 1 szvilpine szmota virves 18 guzikeliu
prezidentą Tafto ir Roozevelto
ir moline pipkute.
Supredentas sudėjo ta viską
in krūva ir stebėjosi kur viską
galėjo vaikas turėti. Dabar
ant susivažiavimo daraktorku
perstatys visiems jog kiszenei
vaiko gali sutalpint daugiau
daigtu ne kaip rankinis maiszelis merginu.

Ne vienas suprantantys kaip
dalykai stovi, pranaszauje, jog
ateis laikas, kada žmonis sugrižines adgal isz Ameriko in
ten, isz kur katras atkelavo,
ba Amerike ne turės ka veikti.
Kožnas daigtas turi savo pradže ir pabaiga. Teip pat bus
ir su Ameriku.— Buvo tai
puikus sklypas kelis desetkus
metu, nes szendien jau ne tas.
{Hilijonierei suglaubia viską,
leezdinasi su savo milijonais
n Europa, o paskui juosius ir
monis trauks. Iszkrapszte isz
kemes viską, iezkirto gyrres ir
sz to visko naudojo, kas ko
ja verte turėjo.
Europoje atsidarys darbai,
a da galima sakyti, jog že
les skarbai ne kludyti, o teais žeme savyje turi daugiau
karbu ne kaip Amerike: Syiro kalnuose, Szvaicariuose.
ipeninuose, Karpatų ir t. t,
inais pilni aukso, sidabro,
ario, murmuro ir kitokiu mierolu.
Jau szendien Amerikas ant
urgaus Europinio ne turi to
lios vertes, kokia turėjo priesz
alėta metu,— dirba laivus,
nklus, maszinas ir t. t.
Ne tolimoje atejteje viskas
9 iezsirodys.

Vaisei girtuoklystes.
Gainesville, Ga. — Anglių
kupezius Jonas Pitte, parejas
namon užsigeriąs, laike kada
pati tykejosi pagimdimo kudykio. Pati jam iszmetinejo,
jog per tankei lankosi in karczemas ir suvis apie josios pa
dėjimą nesirūpina. Pitts nie
ko nekalbėdamas isztrauke
revolveri isz kiszeniaus ezove
in nelaiminga motere, pažeis
damas jaja sunkei, po tam ezove in savo motina kuri sirgo
nuo iszlaužimo kojos nes ant
gilukio ne pataikė. Susipratęs
jog ne gerai padare, pridėjo
revolveri prie galvos atėmė
sau gyvastį. Motina ir paezia
nuveže in ligonbuti.

New Yorkus reikalauja
100,000 tarnaieziu.
New York. — Czionais stokuoje szimto tukstaneziu tar
naieziu pagal raportą Herman
Robinson, kuris tvirtina, buk
mergynos pribuvia in czionais
ejna daugiausia in fabrikus
arba apsigyvena su savo gyminems apsivesdamos in trum
pa laika. Priežaste daugiause
buna, jog gaspadines laiko tar
naites už daug kaipo nevalninkės ne kaipo tarnaites ir del
to teip stokas merginu.
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Namas sugriuvo du
užmuszti.

Jauna mergina
užsitrucino.

ISZ VISUSZALIU,

Girardville, Pa.— Antanas
Laukonis iez Rapahanoko pa
sinaudodamas isz bedarbes,
papraeze apie 15 vyru idant
jam prigialbetu pakelt augezcziau narna. Jau buvo pakele
apie penkioleka coliu nuo pa
mato, kada nuėjo kelioleka
vyru ydant sudrutyt balkee,
kad sztai namas nukrito in
viena szali suspausdamas ant
smert Kaži Labinska ir Juozą
Jankauska o kiti likos maž
daugiau pažeisti.
Tuojaus adbego kiti in pa
gialba, pakele narna, nes buvo
jau užvelu, nes abudu nelai
mingi vyrai radosi be gyvas
ties. Labinskas paliko paezia
ir kudyki o Jankauskas buvo
nepaeziuotas.

Vineland, N.J.— Maryona
Tobolskiute 18 metu senumo
isz nežinomos priežasties atėmė
sau gyvaste per ižgerima truciznos. Nes kaip josios drau
ges tvirtina, tai diena priesz
tai turėjo nesupratimą su savo
jaunikiu.

Ex-kuningas užtrucintas,
paliko žemcziugu už
Kriminaliszkas sūdąs Madri
8375,000.
de, Iszpanijoi tomis dienomis

Numirė isz bado.
Hammonton, N.J.— Mikola
Sidorhoffas likos adgabentas
in Atlantic City ligonbuti
mirsztantis nuo bado, neturė
damas maisto suvirszum nede
lia laiko. Sidorhoffas turėjo
maža farma, kuri radosi pen
kios milios nuo artimiauso kai
myno. Ana įiedelia apsirgo ir
negalėjo pasirūpint sau maisto
o kada jojo kaimynas atlankė
jin Nedeloi rado jin mireztanti

Tris moteres sudegė.
Gilbertville, Mass.— Tris
moteres kaip rodos lenkes ar
lietuves sudege ant anglies deganeziam name. Pravardžių
nelaimingu nedažinota. Ugnis
padare bledes ant 15 tuktancziu doleriu.

Nužudė konsztabeli.
Luzerne, Pa.— Žmonis rado
ant “dortbankio” kuna konsztabeliaus Congielskio kuris
ne senei pribuvo isz Westu.
Sprandas ir nosis jojo buvo
nulaužstais, o burnoje rado inkimszta skepetaite. Badai Congielskis turėjo su savim daug
piningu o kaip policije mena
tai likos nužudintu mierije api
pleszimo.

Maiszatis visur.

Aiiglekasei sutaikinėjo
darbininkus. Kazokai
užlaiklneje paredka.

Gruboriu furmonai turi
Bedarbe anglekasiklosia jau
būti dievobaimingi
ne mažai dakako anglekasiams
žmonis.

visur. Viskas butu gerai kad
ne kurie paslapta nusiduoda
prie darbu o kuriuos straikierei visur sulaikineje. Mahanojui jau keli aplaike kumsztes
per kupra nes aeziu Dievui da
czionais malsziause žmonis
apsiejna.
Cumboleja iszneeze su dina
mitu geležkeli arti Eagle Hill
kasikiu padaridami daug bleAtrado anglis.
des.
Washington, Pa. Washing
Middleporte atsibuvo musz
ton paviete ne senei surado
tines kuriuose likos sudaužy
anglių ant 6000 margu lauko,
tos kelioleka, gaivu.
kuriuos pirko kapitalistai isz
Shenandoah teip-gi likos
Pittsburgo už $1,000,000 arba
po $150 už marga. Neužilgio iszneszta in padanges su dina
pradės iszyminet anglis.
mitu dalis geležkelio arti She
nandoah City kasikiu. Czio
Indijonai Amerike.
nais tikisi daugiause ergelio,
Washington, D. C.— Pagal nes pribuvo 28 raiti kazokai
paskutini surasza gyventoju, kurie daro patrule po visas
pasirodė buk Amerike randasi uliezes.
265,683 indijonu.
Isz to
Minersville, Pa. — Laike
skaitlaus randasi 130,570 mokada
supredentas Keiseris vė
teriszkos lyties. Tikru indijo
nu randasi 150,053 o likusie žė su automobilum kelis pump
manus ir fajermonus in Pine
yra maiszytos veisles.
Iltll kasiklas, likos užkluptais
Mergina sugrąžys adgal per anglekasiu sargus. Kazokai
už žudinsta.
jojo in pagialba supredentui
Philadelphia. — Maryona nes milžiniszka myne žmonių
Putz, 20 metu senumo bus su pradėjo mėtyt akmenis o kas
gražinta adgalos in Saxsonia, tokis pradėjo in juos szaudyt
badai už papildyta žudinsta Isz pradžių kazokai szove in
kuria jai užmetineje virszinin- ora o kada pamate, jog tas ne
kai už nužudinima Carlo Got- prigialbejo szove tiesog in žmo
libo Ungethun. Mergina susi nis. Keturis pažeido, tris isz
pažino su sunum Ungethume, tu žinoma “foreinerei” ir mo
kurie jai atėmė dorybe o kada tere kuriu pravardes nedažino
tėvui pripažino savo meile ta.
Maryonai tasai inpuole in dy
Nuo 1 Aprilaus, kada sus
deli piktumą ant sunaue ir netojo
darbas kasiklosia žmonis
pavelino su ja paeziuotis. Mergyna atėjus pas -tęva melde patrotino pelno ant $30,800,jojo ydant duotu pavelinima 000. Kiek kožna szaka ne teko
sunui ydant su jaja apsivestu teip milžiniszkos sumos paduo
nes tėvas ant to ne sutiko. Ka dame žemiau:
$10,625,000
da apleido jojo narna, ezeimy- Ang. patrotino
na rado Ungethuma gulinti be Anglių kompanijos 6,750,000
gyvasezio. Mergina pribuvo in Prebejai anglių
3,125,000
Amerika o nužiūrėjimas puolė Darbinikai ant trukiu 300,000
ant josios. Virszininkai emigra Biznierei
10,000,000
cijos jaja aresztavojo ir siuns
adgalos.
Isz viso $30.800,000
Harrisburg, Pa.— Ant sei
mo graboriu czionais, likos nu
tarta ydant furmonai turi iszpildyt sekanezius privalumus
kada važiuoje ant kapiniu:
Ne rūkyt ne kramtyt tabako,
ne keikti ir nekalbėt vienas
su kitu laike procesijos. Graborei isz visu pavietu radosi
ant tojo seimo.

600 pasikeleliu užiuuszta. 30,556 teismu Miczigano Jago da dvi nedelias ne
Mexico City, Mex. — Szesteite.
dirbs tai tasai skaitlis daejs
szi szimtai pasikeleliu likos
užmusztais o 1500 likos iszvaikinti laike musztines su ran
da viezku vaisku arti Cuatro
Cienegas po vadovista pulkau
ninko Gonzalio. Tokia tai žine
aplaike prezidentas Madero.
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Nuo kokio tai laiko lenkiszkosia parapijose pradėjo parapijonai pasikelinet prieszais
savo kuningue, buk despotiszkai apsiejna su savo parapijonais, bjaurei ant juju plusta
ir ka daro, tai nesiklausia
daro.
Dabar pradėjo visos lenkiszkos parapijos susiriezt in vie
nybe arba in organizacije visu
parapijų Amerike o tada ir
greieziau gaus savo tautos biskupa.
Nieko giaro ne girdėt, vai
dai ir tasynes, vienok žmonis
tame ne yra kalti. Kol buvo
tamsuneleis, buvo tykeis avineleis, kaip apszvieta ingyjo,
tai savo tamsuma suprato ir
Puiki dovana.
adgijo!
Marion, Ind. — William
Tikybe ir bažnycze reike už Prickett, vargingas darbinin
laikyti,
kas ant farmos turėdamas viso
Nes be to ne gali gyventi.
turto vienuoleka centu, netikė
Vokieczei kaip rodos yra tai pasiliko turezium. Aplaike
iszmintingiause tauta ant svie jisai ana diena nuo Frano
to ir tai kur apsiseda, tuojaus Horchko turtingo augintojo
matyt ant visko, jog tai vokie- gyvulu bankini czeki ant
tys. Sziczion Amerike pui $25.000. Keloleka metu adgakiausioje sandaroje
laikosi los Pricketas su dydelu pavo
Vokieczei. Terp dvasiszku su ju savo gyvasties ižgialbejo
tikimas. Dvasiszki savo para nuo sudegimo ant smen depijonu priesz viskupus ne juo ganeziam name dvi dukteres
dina, parapijonai savo dvaHorcho kurie tada ne buvo
siszkus guodoje. O ka galima
turtingu. Dasidirbias turto,
sakyt apie Lietuvius ir Len
kus? Ne yra tosios parapijos, neužmirszo apie varginga dar
kur ne butu buvę maiszacziu, o bininką kuriuo dukters ižgial
tai per tamsuma žmonių ir ne- bejo nuo teip baisios mirties.
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Lansing, Mich.— Isz rapor
to prokuratoriaus Kukno, pa
sirodo buk steite Michigano
atsibuvo praejta meta 23,882
visokiu teismu. Isz tojo skait
laus buvo 12,215 isz priežas
ties girtuoklystes.

lig $17,070,000 arba isz viso
bus $47,870,000. Galima da
bar suprast kiek tai nukeneze
visi, kada užstoję bedarbe,
žtaonis ant to trotina milijonuyo kompanijes velnes ne
griebs1
.

' Berlinas.— Policije mano
buk Dr. Liebe, buvusia katalikiszkas kuningas, kuris mirė
ana nedelia, likos užtrucintas.
Kada palicije padare krata jo
jo ruimuosia, rado žemcziugu
verties už 375,000 tukstauczius
doleriu: 230 safiru, 218 dei
mantu, 164 turkusu, 50 rubi
nu ir daugeli perlu, priek tam
radosi puikus auksinis kielikas ižredytas deimantais.
Dr Leibe buvo vaiskavu ka
it^lonu, misijonierium Indijoi
Kinuose ir Japonijoi. Protesto
nu pasiliko deszimts metu adgalos ir ketino apsipacziuoti
neužilgio.
Badai tasai buvusis kunin
gas turėjo veikalą apvogime
stebuklingo paveikslo Czensta
kave ir buvo geras draugas
klacocko.

Prekyste smerte.
Finiszka gazieta “Muši Suorretar” danesza, jog Szvedijoje
i Hicziom atidengi navatna pre
kyste smerte”. Nekokia Ida
P*ein apsirgo ir staigai numiri
ir su dydele gaileste ijosios vy
ro likosi palaidota. Po kokiam
laikui reikėjo szale ijosios ka
pe kast duobe. Duobkasei kas
di mi nauje duobe, per ne atsa guma su asztrum špatu pers
kriode szona grabo Reinos ir
pt/lare skyle per kuria pradejo smiltes byrėt. Tada atydare graba ir pasirodė jog ne bu
vo kūno Reinos, tiktai pilnas
maiszas smileziu.
Tirinejimas sūdo persitikri
no mitra suktina ir apgavyste
ir tuojaus gyva “nebaszninke”
Reinienei sykiu su nuludusiu
vyru lykoei suimti. Suemi juo
du valandoje kada ijosios vy
ras rengėsi numirt. Mat, jiedu
mainėsi, — vienas vieno, ant
ras antra karta mirinejo ir no
smerties iminejo asekuracije o
reike žinot, jog brangei asekuravojosi. Ir dabar už savo pacze Reiniene vyras gavo 10
tukstaneziu koronu.
Ar-gi tai ne biznis su smerte turėti susineszima

Straikas platinasi.
Petersburgas.— Demonstracije studentu ir darbininku
proteste prieszais brutaliezka
apsiejima iszžudinime suvirszum szimto darbininku kasiklosia aukso Irkucke, buvo
priežaste daugeliu kratų ir
aresztavojimo Petersburge.
Proteste prieszais tai, iszejo
ant straiko 1 diena Mojaus o
kurie platina su kožna diena
daugiau. Dydžiausi kromai
yra uždaryti o teip-gi ir randaviszkae fabrikas ginklu.

Skarbas ant dugno mariu.
London.— Angliszkas lai
vas “Lion” kurie praėjusi me
ta pakraszcziuose mariu Terecbellinge jeezkojo ekarbu din
gusiu kada laivas “Lutine”
nuskendo, turėjo sustot pajeszkojima per koki tai laika
vela pradėjo savo darba. Lai
vas “Lutine” buvo tai angliszka frigata, kurie 1799 mete
keloneje iez Yarmouth in Cox
haven nuskendo su 25 milijo
nais aukse ir tris milijonus si
dabre piningais. In laika 50
metu jau pasisekė iezgaut in
du milijonus.

fa ATSAKYMAI.
— Jau szimta kartu praneszem muso skaitytojams, jog
jokiu daneezimu ne talpysim
in laikraszti, jago nepasiraszys
savo pravardes, visa adresa ir
miestą. Tas neatbūtinai yra
reikalinga. Jago neužteminsyt
prisiunsto daneszimo, tai yra
ženklu, jog gromata silsysi
gurbe, ba raezejas bijojo paeiraezyt.

ISZPANISZKI
APGAVIKAI.

apsudino ant 20 metu in kale
jima du apgavikus, kurie per
ilgus metus apgaudinėjo žmo
nis po visa svietą, su pagialba
prižadejaneziu gromatu, kurio
se apraszinejo api paslėptus
nog Iszpaniszkos valdžios mil
žiniszkus skarbus už sudėjimą
kelioleka szimtu arba tukstan
ežiu franku, kuriuos kožnam
laike reikalavo ant kasztu pa
nesztu del iszgavimo tuju skar
bu nog kvailiu.
Tokia gromata aplaike pe
reita meta vienas kupezius Ma
tenbergas isz Strasburgo o per
kurio atsarguma likos kone vi
sa banda papgaviku sujimta ir
aresztavota.
Po aplaikymui tokios groma
tos ir prižadėjimu neiezpasaky
tu skarbu Matenbergas vietoje
atsakyt ant juju gromatos,
nusiuntė gromata vokiszkam
konsuluibunaneziam Madryde
praszidamas jojo api platesnes
informacijes.
Naudodamas isz tosios pro
gos ant iszsznipinejimo apga
vingos bandos, Matenburgas
aplaike žinia nog konsulo,
idant nusiunstu apgavikams
telegrama kokio norėjo, ir lau
ke kas tolaus atsitiks.
Kupezius padare kaip buvo
inmokytas per konsuli ir aplai
ke vela antra gromata apra-_
szante historije kentejimo ko
kios, tai ponios, kuria neteisin
gai apsudijo in kalėjimą, kuri
būdama locninyke tuju skarbu
o teigi ir rodos kaip turi ves
tis laike savo keliones, jagu no
retu pribut in Madryda del isz
gavimo nelaimingos moteries
isz kalėjimo ir atradimo per
jaja paslėptus turtus.
Ir taja gromata nusiuntė
pas konsuh in Madryda.
In trumpa laika atėjo atsa
kymas kurioje konsulis praezo
pono L Matenbergo, idant atra
szitu gromata apgavikams,
jog taja ir taja dienas pribus
in Madridą ir idan* isz tikrųjų
iszvažiuotu
isz Strasburgo,
ba gal apgavikai turi savo
slaptingus sznipukus mieste
kuri jin seke.
Keliolika dienu po tam ka
da trūkis iez Parižiaue, susto
jo ant stacijos Madryde, isz
vagono pirmos klasos iszejo
storas jegamaetis. Buvo tai per
siredias slaptingas policijantae
madriszkoe vardu “Pūga” ku
ris kalbėjo gerai vokiszkai ir
per tai likos paskirtas per vai
dže ant sugavimo pavojingos
bandos.
Vos Pūga iszejo isz trūkio,
sztai priėjo prie jo augsztas
plonas vyras ir persistatė jam
kaipo Gondia, tarnas ponios
kuri buvo intrenkta neteisin
gai in kalėjimą.
Persiredias Vokietis parode
apgavikui aplaikytas gromatas per Gondia paėmė Vokieti
in automobilu idant nuveszt
— kaip sake— in agentūra
kur lauke ant jojo papirktas
kalėjimo dažiuretojae.
Du agentai policijos peredy
ti kaipo prasti darbininkai tei
pos-gi lauke ant stacijos leido
si paskui automobilu su veži
mu nes isz priežasf es greit ej
nanezio vežimo pasiliko užpa
kalije.
Gondia nuveže savo sveczia
ant uliezios Cenchilleros, kur
susilaikė priesz narna paženkly
ta No. 12 Ant duru radosi
toblieze su paraszu: “Gonzales
ir'Co.” Agentūra.
Užpraszitas szirdingai, Pūga
inejo in urvą apgaviku. Buvo

Lavinimasis laivoriu su luotelems.
Nuo nuskendimo laivo Titanic ant visu laivu dabar likos
investas lavinimas laivoriu su lu otelėms idant butu pripratę
kaip su joms apsiejti laike nelaimiu. Paveikslas parodo kaip
laivorei tuom darbu užsiyma.

tai gyvenimas puikei papuosztas. Pirmutiniuose dviejuose
pakajuose radosi kelioleka rasztinyku prie staleliu. Trecziam radosi pats virszinykas
Gonzales.-kuris truputi galėjo
susikalbėt vokiszkai su savo
svecziu, o supratęs jog Pūga
ne su prato (teip sau mielino)
iszpaniszkai atsiliepe ^taja kal
ba in viena isz savo pagialbiny
ka Gandia:
— Taj joji vokiezka žugis,
ka Gandia:....
— Tai toji vokiszka žuvis,
ka pagavai....
Gondia nusiszipsojo, po tam
vela apkalbinėjo api taji vei
kalą. Vokietis nudavė jog ant
visko sutinka ir gatavas yra
iszmoket reikalingus pinygus,
nes pasakė jog gatavu pinigu
su savim ne turi nes tik banki
nius czekius ant bankos Sainza Madryde.
— Tai nieko— atsake Gon
žales— turiu su jeis susineszimus, pryimsiu czekius.
— Pirmiausia — tarė —
Pūga — czekai isznesza ant
daug didesnes sumos ne kaip
turiu jums iszmoket per tai no
recziau idant su manim nuva
žiuotumėt
ir parodytumet
man banka o fenais po gavi
mui pinigu isz mokėsiu jum
ant vietos.
Žinoma jog apgavikai ne da
siprate nieko, sutiko ant praszimo ir nuvažiavo in banka
Kada radosi ant uliezios Pūga
pamate savo slaptingus drau
gus o ant duoto ženklo, mėtėsi
pagialbinkai ant Gonzales ir
Gandio ir pakol galėjo abudu
atsikvoteti no iszgasczio tai
ant ranku turėjo panczius.
Po patalpinimui apgaviku
už grotu, policije nusidavė in
bjura kur aresztavojo fenais
visus “urednikus” ir padare
krata.
Rado fenais kelioka tukstan
ežiu gromatu kurias ketino isz
siunst pas kitus kvailius o isz
knygų dažinojo jog in laika
vienu metu toji banda apgavi
ku surinko nog kvailu isz viso
svieto ne mažiau kaip 300,000
franku.
Bet nenueidavę policijei su
ymt visu drau gu tosios “agencijos”. Keliolika iez juju ka
radosi užmiestije tame laike
praeiezalino in nežinomas sza
les. Galime tikėtis jog per ko
ki laika ne ižgirsime api iszpaniszkus skarbus.

Koke geradeyste aplaiko
žmonis skaitydami
“Saule”
Oceany Md.

Guodotinas Redaktoriau!
Praszau juso milestos patalpyt szita mano gromata in ju
so garsinga laikraszti “Saule’*
kuri bėga teisingai per visa
svietą, su teisingiausioms ži
nioms ir greieziause duoda sa
vo skaitytojams žinot kas po
svietą atsitinka.
Brolei Lietuvei! — Asz Vin
cas Palonis paejnu isz Vilniaus
gub., Traku pav., Ezno volosties, kaimo Szaltenu, pergyve
nau mieste Pittstone, Pa. per
10 metu kur daug žmonių ma
ne pažinsta kaip asz vargingai
gyvenau, sunkei dirbau diena
ir nakti ant užlaikimo savo pa
cziules ir vaikeliu. Butau var
gęs lig smert, kad ne butau už
siraszes laikraszczio “Saules”,
kuris man pridavė daugiau isz
minties, kuri man parode tiesu
kele ir kele geresnio gyve
nimo.
Kaip tik užsirasziau
“Saule”, pradėjau ir daugiau
skaityt, iszminties gavau ir d a
žinojau kur žmonis gali ge
riau ir lengviau gyvent.
Dabar brolei Lietuvei pak
lausykit manes kokia asz gera
deyste aplaikiau skaitydamas
laikraszti “Saule”. Per ta gar
singa laikraszti, dažinojau kur
geresni darbai, kur pribuvau
ten padirbau, užezedindamas
skatiką isz Dievo padėjimo ir
laikraszczio “Saules” pamoki
nimu. Dabar aeziu Dievui ir
laikraszti “Saule” nereikalau
ju sunkei dirbti mainosia, nu
plikiau kelioleka arklu, veži
mu, kerieziu ir t. t. kurios iszsamdau del žmonių o prie to
užlaikau
skloda
gėrimu
“Wholesale” ir darau puiku
bizni o tai vis isz priežasties
laikraszczio “Saules” kuris in
kvėpė in mane iszminti ir per
mainė mano gyvenimą.
Per tai milemi brolei ir sese
ris, vėlinu visiems užsiraszyt
taji laikraszti už ka niekad ne
sigraudysit o trumpam laike
turėsit dydžiause nauda. Ant
galo užtvirtinu, jog pakol gy
vas busiu nepal ausiu skaitės
“Saules” o kada mirsiu liepsiu
savo vaikams jaja skaityt.
Su guodone.
Vincas Palonis.
Box 3. Ocean, Md.
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Moj’aus menesis gražus del visu,
Gamta linksmynasi, užmirsztam vargus musu,
Ir Katruke lauke savo milemo,
Sulaukdama teip puikaus menesio Mojo.
— Kur josios jaunikis?
parodos rotužije. Visas miestas
MIRTIS SULIGYNA VISUS susirinko
jin apžiūrėt ir gėrėtis

Kada daejo atsakymas isz
Krokavo, ne žinojo gizelei, de)
kokios priežasties likos paduo
tas butelis vino ant stalo. Nes
tuojaus dasiprato: Meisteris
prasze už pacze savo milema,
o tėvai jam davė pavelinima.
Tuojaus nusiuntė puiku žie
dą savo sužeidotinar in Krokava. Rože su džiaugsmu priėmė
jin.
In du menesius po tam nu
žengė jauna pati per slenksti
jauno auksoriaus.
— Turi tai būtie geras viras
jago meisteris Milukas pryeme
jin už sunu o meisteris Lomskis atydave jam savo dukteria
už paczia.
— Kad tik ne butu kokis pa
siszausias, — kalbėjo žmonys.
— Pasisziauszelu ne yra, —
kalbėdavo kiti, — yra da terp
musu neapsipratias. Neužilgio
persimanys ir pats prie mus pri
siartins, o mes reikalaujeme to
kiu žmonių su atydaritom ran
kom o ypacz muso magistrate.
Pirmutinis nusijuokė ir ta
re:
— Tegul tiktai užejna isz
rinkimai, o pamatysi jog bus
iszrinktas in miestiszka rodą.
Ir teip stojosi.
*

»

*

Deszimts metu po tam.
Namas Felikso stovi ant rin
kaus kaip ir priesz tai nes pui
kesnis ir didesnis. Dirbtuveja
dabar dirba net penki gizelei.
Feliksas dabar buvo prietelingu del visu. In trumpa laika Ii
kos iszrinktas in miestiszka ro
da. Girdėjo pats ne karta kaip
žmonis kalbėjo: Tas žmogus
bus kada muso burmistru.
Tiejei žodžei puolė jam in
szirdi, kaip kibirksztis ant pa
rako. Stengėsi visom pajėgom
daejt prie tosios garbes.
Net pate burmistras ne kar
ta] klausinėjo rodos Felikso
apie miestiszkus reikalus. Viriausias rodininkas daugeli
kartu ateidavo in dirbtuve ap
žiūrėt naujus darbus meisterio.
Isz tos tai dirbtuves iszejo liktorei del vietines bažniczios ir
daug kitokiu daliku in kitas
bažniczias.
Szedien dirba ant užbaigi
mo labai puikaus kieliko kuri
miestiszka valdže davė padirbt
jiam. Už deszimts dienu keti
na karalius pribut in miestą.
No senei rodavojosi kokia do
vana dovanot karalui, nes ant
galo susitarė duot kielika. Vie
nas isz rodininku prietelis Fe
likso tarė:
-— Del ko turime jeszkot ki
to meisterio? Ar-gi miestas
muso ne turi obivatelaus kuris
mums atnesz szlove? Feliksas
apsisedo terp mus, jojo vardas
yra žinomas ir už rauru muso
miesto. Tegul jisai padaro
mums kielika del karalaus,
auksini su ženklu musu miesto
puikiausia koki gali padirbt.
Miestiszki tėvai sutiko ant
to inneszimo.
Feliksas isz to labai nudžiu
go, buvo tai del jo didele gar
be. Padare pirma paveiksią
kieliko ir pagal jin dabar bai
gė savo darba.
Auksinis kielikas buvo jau
gatavas del karalaus tikrai bu
vo tai puikus darbas. Darbas
^elikso likos jszstatinfas ant

puiku darbu.
Visas miestas likos paredintas ant pryemimo karalaus
Pasveikino jin burmistras ir
prezesas. Ant rotužes likos inteiktas kielikas laike tam tik
ro pasveikinimo.
— .... Tegul mus. milemas karalus priyma szita dova
na padirbta per muso meisteri,
kaipo iszreiszkima muso prie
jubo milestos.
— Nusistebėjo karalus pa
matęs teip puiku kielika.
— Ar czionais padirbtas?
Puikesnio ne galėtu padirbt
ne Berline. O kas jin padirbo?
— Meisteris Feliksas.
— Norecziau jin pamatyt.
Feliksas stojo isz minios
žmonių. Burmistras nuvede jin
priesz karalių. Feliksas gilei
pasikloniojo. Džiaugėsi isz sa
vo darbo ir garbes, kokia jin
patiko. Karalus temino ant jo
jo su užganadymu. Patyko
jam meisteris, kurio akys net
žibėjo isz džiaugsmo.
— Esi tamista geru miesteriu. Patiko man tavo darbas.
Dirbkie tamista ant tolaus
teip. Kielika paymsiu su sa
vim in Berlyną, bus tai papuozimas mano skarbeziaus. Nog
szedien ponas meisteri aptei
kiu tave mano karaliszku auk
sorium. Kada turėsiu koki dar
ba tai ne užmirsziu apie tave.
Paraudonavo visas veidas
Felikso. Pasiklionojo gylei ir
pabueziavo ranka karalaus.
Karalus
atsisveikino su
juom szirdingai.
Visi giventojei džiaugėsi isz
jojo laimes o miesztiszka rodą
prisiuntė jam pavinezevonia ir
pavadino jin '‘gilukningu viru karaliszkos malones, ant ku
riuo visas miestas su garbe žiu
ri”.
Ant dirbtuves davė nauja
parasza naujo meisterio su ka
raliszku herbu.
Feliksas dabar suvisai užsiė
mė veikalais miesto. Visur bu
vo pirmas o jojo rodos visi
klausė.
Namie Rože ir džiaugėsi iez
pasekmes Felikso o uoszvis atlankinejo jin kone kas metas.
— Džiaugiuosiu isz tavias
Feliksai — kalbėdavo Lomskis, atneezi mano dukterei ir
mums garbe isz priežasties ka
raliszkos meiles del tavias, at
vežiau per tai tūkstanti raudo
nųjų ant pavinezevojimo.
Miestiszki rodininkai tankei
atlankė narna Felikso. Vynas
liejosi tada igi velibai nakezei
o stiklai skambėjo garsindami
garbia iszlavinto miestiszko
obivatelaus.
Pasieziausias aukeorius žino
jo del ko užpraezo. Reikalingi
jam buvo prie dasigavimo ežio
ves ir garbes.
Kuom pasiliko viras terp sa
vo prieteliu miestiszku obivate
lu, tuom buvo pati “poni kara
liezka auksininke” terp mote
rių. Buvo pagialboje del savo
vyro ant dastoymo da didesnes
garbes.
Ne turėjo vaiku. Gal but,
jog pora kudikiszku akucziu
prasklaidytu tamsės debesys
papuoezimo terp tamsybes. Nes
buvo etokas buvo nekaltu aku
ežiu kūdikio, be to name Fe
likso ne buvo laimes.
Puolė pirmi laszai kartumo

in kielika saldybes. Atėjo ži
nia jog meisteiys Lomskis nu
mirė. Rože verke tėvo o Felik
sas teip-gi.
Puse turto numirusia paliko
-avo p tezei o kita puse savo
dukterei. Aiszkei tai pasakė
testamente, jog R >že ir Felik
sas ant to užsitarnavo. M-istzris Feliksas dabar pastojo tur
tingiausiu obivatelum visam
miestelije.
Gilukis jam visame tarnavo.
Atėjo in miesteli kaipo pakele
vingas gizelis o jau po dvieju
metu dirbtuve kurioje pristojo
už gizeli pasiliko jojo; del jo
jo ėjo paskui jin vienatine dūk
te turtingo meisterio Lomskio;
o po tam vis pirmin ir augsztin
ir puolinėjo isz visu szaliu gar
be, auksas ir turtas.
In du metus po tam iszsipilde Felikso geismas. Burmis
tras ne priėmė daugiau nomi
nacijos, nes parode ant Felik
so, kaipo savo užžanga.
— Geresnio kaip jisai ne ra
syte.
Vienbalsei iszrinko jin bur
mistru. Gilukningas nusiszipso
ymas pasirodė ant veido Felik
so. Nes ar jojo dusze jautėsi
gilukninga savo gilumoje?
Kas gali atmint?
III.

Meisteris Feliksas tykejoei
jog nelaime praloszimo savo
turto pasiliks jojo slaptybe.
Bludo tame Laikraszczei placzei apraeze apie jojo nupuoli
ma Iszreiszke jojo pravarde ir
jojo neiszmintinga apsieyma.
Apraszinejo teip-gi gailesti,
jog nelaime patiko žmogų, ku
riam nesenei priesz tai ugnie
sunaikino narna o smertis pae
me paczia Tikėjosi teip-gi,
jog iez priežasties tiek paneszOj sviete svieteli, kas isz to
tu bledu, sudės savo urėdą bur
bus,
mistro, jog rokundai gminos
Kada muso sesers isz miego
nesutinka su jojo rokundom.
pabus,
Ant galo dadave:— Buvo Ne valandėlės atsilsio turiu
tai žmogus mokslo ir drūto
Ne kūjo atsilset ne galiu.
Sztai vela gromata gavau:
pastanavijimo. Atėjo nepažine
“Baltruvienele in Zigleri attarnas terp mus, t dastojo norė
silankik,
damas da augszsziau pastot
Czionaitines bobeles apmalnes sztai szuvis ateities patai
szyk,
kė in narsu ereli. Puolė ir ne Dydelis czionais bobų seimas
pastos daugiau . . .
buvo,
Burmistras skaitė tuos žod Visokio sztamo ant jo pribuvo.
Kada po 18 stiklu raugalo
žius temingai. Dabar persitikiezgere,
ryno jog turi neprieteliu, ba
Tuo kožna po vaikyna nus
szuvis puolė iez prieszingo aba
tvėrė,
zo.
Ne muzikantu ne reikėjo,
Kada ant rytojaus susirinko
miestiszka rodą, meisteris Fe Ant pomietes ezokti galėjo.
Tuo viena kitai vaikino užliksas sudėjo savo urėdą bur
videjo,
mistro.
Na ir musztis tuo pradėjo,
Kas kiszosi rokundu gminos
Stiklais langus iždauze,
liepe isztirynet savo kasztu. O ir puikei galvas apdaužė;
Laikraszcziu teisybe skelbe.
Vienai badai ir jekute nudraskė,
Su pasisziauszimu klausė Štokas kasoje buvo kelioleka
tukstaneziu nes ne isz jojo
Feliksas naujo vardo “burmis priežasties. Tikėjo kasieriui Ir už plauku gerai padraskė,
Terp ženoeziu ir Bingeliu,
tras” teip pat ir jojo pati.
o tasai ant jojo vardo praleidi
Miestas pradeje daug persi- nėjo piningus Feliksas ne no Teip-gi atsibuna daug ergeliu,
Su bilems ir misingineis
mainyt tuosia laikuosia. Czio rėjo iszeit isz -miesto kaipo nu
krumpleis,
nais ir tenais murai miesto pra skriaudi kas, jisai kuri miestas
Vienas kitam ne apsileis.
vadino
likuczius
savo
ant
už

dėjo griuvt o su j eis ir senovisz
dengimo kasztu panesztu per Vienam vaikynui in pakauszi
ki papratymai miestiszku gi- jojo neprižiurejima ir apsilei
uždavė,
ventoju. Laikai naujos gadinęs dimą.
Net kelios duobes pasidarė,
reikalavo luosybes, už tai bu Atėjo nepažįstamas ir nepa
Daktara szaukti reikėjo,
vo jiems per aukszta apsiau- žįstamu iszejo. Bromoje jau ne Už darba 50 užmokėti turėjo.
■ Mat labai smarkus buvo,
bime senu muru.
stovėjo sargas kuris vėlintu
Pakol ant drutesnio neuž
Felikas buvo turtingu. Tur jam gilukningos keliones, ba
kliuvo.
tas jojo isznesze vertes ant ke jau kromu ne buvo. Apie pu*
*
»
turės deszimts tukstaneziu rau siaunakt iszvažiavo isz miesto
donuju. Teip turtingu da nie vežimėlis ant kuruo sėdėjo Fe Pennsylvanijoi dydeliam mies
kas ne buvo meistelije. Burmis liksas. kelaudamas in platu
te buvo balus,
Plauke kaip vanduo alus,
tras ir jojo pati galėjo per tai svietą jieszkodamas priglauO ir viskes ne stokavo,
rodintis su savo turtu ir pilni dos.
Kas ko norėjo, tai gavo.
buvo pasiszauszimo.
Apleisdamas miestą maždau Saluninkas ne spėjo su vienu
Dirbtuvėje dirbo tolaus, nes giau turėjo kaip in jin atėjo.
arkliu dastatyt,
ne teip kaip tai kitados dirbda Žemiszkas ‘gilukis tik tada bu
Turėjo net talkinyka papravo. Akys paties meisterio jau na mums vertas, kada jin pri
szyt,
ne prižiurinejo gizeliu, o dirb jimame ir naudojame pagal' Traukėsi net per Nedėlios
diena,
tuves be meisterio tai mokslai- ji vardan Dievo Turtas ir lai
Apenae svaigulis kožna viena.
ne be mokytinio. Meisterys me žemiszka dingsta, jago žmo
sėdėjo rotužeje ir rūpinosi gus užmirezta per juos apie O kad to velniukas norėjo.
Sztai ir musztine prasidėjo,
reikalais miesto ir priymdavo Dieva ir turtą dangiszka.
Subėgo daugybe žmonių,
savo prietelus.
Vieszpats yra teisingas ir geiAnt stryto ir stogu.
Nes užsiėmimas ant rotužes ne dže teisingystes nog žmogaus,
Apie deszimts ypatų,
buvo teip vaisingu kaip kita jam žmogus turi tarnaut, o ne Pasidukinia vieni ant kitu,
dos dirbtuvėje pono miesterio balvonui, norinte tasai vadin
Vieni ant kitu mėtėsi,
Prižiurineje darba iez ryto ir tųsi:— szlove ir turtas.
Ir kaip laukinei ėdėsi.
Palicmonai pasisuko,
vakare, o gizelei matydami tai
Kur nusidavė Feliksas? In
dirbo pagal iezdalyta darba ir svietą, idant da karta pradėt Su palkomi in lakupa pasuko,
laika paskyrta per poną meis isz naujo, kaip tai priesz tai Kur po 12 doleriu užsimokėjo,
Ir kaip muilą suedia, namon
Kas jin ramino? Tas ka duo
teri.
parėjo.
Meisterys pradėjo niekint da žmogui pajėgas; malda ir
tikėjimas.
Pažino
jog
ant
niek
*
*
*
ranku darba, per ka antras ak
buvo
jojo
stengymai,
pakol
muo puolė isz kasikiu GiluRodailento gubernijoje,
ne darbszavo ant didesnes
kio.
Apigardoje ne dydeloje,
szloves Dievo Stojo dirbtuvė
Antras? Pirmutinis jau se je vienam iez mažesniu mieste
Tenais viena kumute szposu
nei iezpuole, buvo tai ramybe liu kaipo už prasta gizeli.
padare,
szirdies. Kaipgi žmogus gali
Po dvilekos metu ranka jau
Da palauksiu,
turetie ramybe pasiezaususiam ne buvo už daug nuvargus.
Ne garsisiu,
ezirdije, bėgdamas paskui lai Akys kitados žiūrėdamos szvie
Kaip prisirinks daugiau,
me ir garbe ?
sai, szedien pamėtė savo szvie
Tai bus apraszyta gražiau.
»
*
*
Feliksas apleido darba ir sybe. Pažinojo jog turtas szios
maldas, ir pradėjo spekulavot pasaulės ir visokia szlove neEast Milinakeje,
idant uždengt iszejgas garbin užganadyna szirdies nes paNe kas atsibuvineje,
go givenimo. Spekulacije ne kurstina da daugiau jojo geis
Motinos vaiku ne apžiūri,
nusidavynejo. Priek tam paty mus.
Nebagelei daug buziu turi.
ko jin baisi nelame.
Niekas nežinoja kas jis do Puikios motinos, nėr ka sakyt,
Jagu szvarumo ne moka užKada iszkeliavo viena diena vienas. Kas-gi galėjo tikėtis,
laikyt,
in Berlina sudege jojo visas jog tai tas garsingas kitados
Kad daug alaus ne giartu,
namas. Sugnžias rado tik griu meisteris.
vėsius Pati gulėjo sergante na Numirė ligonbuteje Tenais Tai laiko sziek tiek turėtu.
Ne viena nuo alaus liga gavo,
me kaimyno Paskutinėje va jin nunesze, ba ne turėjo nie
Jog ne pakele kūno savo,
landoje inpuole in dirbtuve, ko, kuris juom rūpintųsi. O kas nori apie szvaruma daPriesz
smerti
pasakė
savo
spa
norėdama gialbet brangeny
žinot,
viedninkui, navatna savo give
bes, nes apsiaubė jaja visa nima begije paskui auksa ir Turi ant lietuviszkos uliezios
liepsna. Isznesze jaja visa ap
nusiduot.
deginta. Susigriaudinias stovė garbe. O dabar mirszta nepa
Ten tai szvaruma matys,
žinstamu,
svetimam
mieste
jo Feliksas prie josios lovos.
O iez meszlu neiszsirabandye,
Kada ėjo su procesije Die toli no pažinstamu kurie buvo
Puikus gyvenimas,
ludintojeis
jojo
laimes.
vo Kūno žmonis kalbėjo jog
O da puikesnis apsiejimas.
Paskutinioje
glitoje
grabu,
tai ne tas pats žmogus Akys
*
*
*
jojo grabas randasi paskutinis
jojo žiurėjo m tolima szale, Smertis ligi del visu turtingu
Skulkino,
ne
kuriose
apigarmelstis ne galėjo, laikas no ir vargszu. Karaliszkas aukso
dose,
laiko pravirkdavo.
rius yra tenais ligus ubagai ir
Tai iez tikro kipszas eedi bo
Da viena kirmėlė griaužė valkatai.
bose,
Per pasirūpinimą kuningo,
jojo savžina. Begije paskui
Vyrai ir bobos,
auksa indejo savo ir savo pa- stojo ant jojo grabo murmuriTai dydele gymine rodos.
czios turtą ant loterijos. Vakar nia plita ir protas geležinis kri
O jau girtavimas,
dažinojo jog viską pralosze. želis. An akmens iszkalta toks
Tai kas vakaras,
Dingo viekas.
paraszas:
Viename name,
— Dieve mano, ar mane ap
Czionais Amžinam Atsilsi guli
Boba su vyru susirėmė,
leidai!— sudejuodavo isz jojo
Feliksas Duobkaitis.
O ant merginos piktumą iszszirdies, kiek kartu pamielin
vere,
Karaliszkas auksininkas ir
davo apie savo nupuolimą.
Sudraskė veidą, žaidulue pa
buvueis burmistras (czionais
Sveikata Rožes teip nupuo
dare.
vardas miesto iszbrauktae) Nu
le jog turėjo paszaukt kuninPuiki boba, neyra ka sakyt,
mirė vietiniam ligonbute.
ga In trys dienas po tam paka
N e svieto piktyt,
Pakajus jojo duezei.
vojo jaja ant kapiniu.
Jau tam Gilbertone,
Plaukai da jauno vyro, pa
Tik susimilk tu Pone;
balo iez rupeeczio in kėlės ne
Ten moterėles pažinsyt,
delias pasidarė iez jio senelis.
Ir dąug apie jiais ižgireyt.
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Jaucziates

Darbas...

8

kur dirbantysis turi nuolat
lankstytis, siekti, vaikszczioti,
darbas dregnose vietose darbas,
kur žmogus turi umiu oro
atmainų patirti, visai tai blogai
veikia in žmogaus inkstus bet,

X
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Severos Inkstams
ir Kepenims Gyduoles.

X

(Severą’s Kidney & Liver Remedy)

x

tuos taip svarbius organus paliako geroj sveikatoj ir leidžia
jiems pakebti. Puikus vaistas
visiems sunkiai dirbantiems.

o
g.
O
q

Pavargę Esą?

...SEVEROS...1

Kraujo Valytojas

_

(Severn’s Blood Purifier)

padaro tyra, gausu ir sveika
krauaj, praszalina odos iszberimus padeda votims, spaugams
ir kitoms odos ligoms gyti.

IMI vakare
vnVnro jaucziates
ionoviotna visai
viaat -jei
pa.
vargęs esą, tei esate pailsę nuo
sunkaus darbo, ligos ar senatvei
jeigu tas raudonumas kuris rodo
žmogus sveikata, yra isz sveiko
pranykęs,tai reiszkia,kad laikas
pradėti vartoti

b
CK

*

IdK

Iii'

Padaro žmogų sveika

Severos
Gyvasties Balsams

ir sveikatoj užlaiko.

Preke : : $1.00.

(Severą’s

Preke : : 50c. ir $1.00.

Balsam of Life)

Preke : : 75c.
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Aptiekose visur parduoda Severos Gyduoles.

de
to
to

Neimkite kitokiu. Kiekvienas “Severos”
vaistas geras.

Del daktarisžku patarimu RASZWTE
..IN..

P
it

Paslika.
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W. Rymkewiczius

Kas ant ko atsiduoda, tai
-:N0TABIUSZA8:tam Dievas ne duoda, — teip
233-235 W. Centre St.,
-sMahanoy City, Pa.
senovės priežodis yra užsilaiApsaigoja Namas ir Naminiu Rakandus Mg Ugnies.
Jitbiame Llehiviszka Ageatan.
LasUras Baaknis ir parda viste Szipkarahi aM rhakfa
kias. Ir czion pridureme viena
’arduoda Sripkortee ant
Del Dranfyiczn.
tokia pasakaite prilygita prie TBokiu drueziausiu ūr
Prutataa
Suki
griausią Laivu.
jMitu, Kejraru, Lima
tojo priežodžio.
uncaiu Piningai la
įpilta
ir
t.
L
Viena karta pasirengi Die Visas Dalia Svieto
8u kokh aon rdtafc
fveioriauM ir pigiau.M<,
kaa-Iink MpkotsĄ
vas su szv. Petru ant žemes, r iai tie kurie per mua
Piningus far UL
kusta apie tai geria tino
ydant persi!ikryti, ka ten žmo feduoda DoeAovierno
nis veike ir kaip pasielgė. Ka
da ėjo keliu, paregėjo iszversta vežimą suszienuo prie jo klu
pojenti žmogų, kuris turėjo
sudėtas rankas ir melde padey
Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visi
mo Dievo, ezitoja sunkioja bė
nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnu prie
doje.
darbo ir kitokia ažsiemima.
— Tai kokis doras žmoge- Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziansios Lygos kurie
pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovine
)ys— tarė Sz. Petras— reikia irbuvo
kitokiu pavojingu būda gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomu
jiam prigelbet Dieve?
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojiigi
Nes Dievas buvo kitokios gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti n
daugiaaše ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant vieadot innuomones ir atšaki:
gydint in trumpiauee laikau jaigu ta galima padaryti, be palikime jokiu bloga
— Ne, mano Petreli, kas dalikusysteme. Maso būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:
“Dingusia Pajėgs” vyrri “Exiema” ir kitas panaszas “TJžtruointas Knnj*/’ h ■
nesirūpina pate api tai, kad iszgydam
lupu
iszgydaa labai trumpam <diena-be nandojimo menkini
in 14 dienu.
1
iubo ar potato.
1
pri gelbėti jam, tai ne vertas “Silpnus VyrOB” jn koneHike.
“Strykt ora” bo pefle b
sugrąžiau
in
normaliszka
“
*
P^Uptin^
i.
3
lyg
•-»
—
--’
\
iL
.
pagelbos.
....
■■
padėjimą in trumpa laika. b
5 dienai
dienas
“Varicooal/* rydao h 15 L
Paliko jin, ir velei pamati "Ramstiazma” visokį Hydrouele” fai M adyno*, 1 Szasrius” ir skaudai* įkvra
be operacijas.
apvirtusi vežimą su szienu
OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg 8ad. vakare.
026 I’ennAve.
Važnyczia visaip stengėsi kad Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomis n. I
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittsburge ur.Lorfinz2 Ki°°r Fr°nt pihmpi
vežimą pakelt.
Kalbame Lenkiszkai.Roaffikai ir Vokiški'
jog 15 metu toj paežioj vietoj.
Pasilsejas paezauki: — Na
vardan Dievo pradėsiu kialt,
Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu 175,000
gal kaip norint pasiseks.
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir
talpinusi
locnam name kurios verte isznesa apie 4
—Matai Petrai — tare Die
000.00. Priima piningus ant paezedumo ir .
vas— tas žmogus yra teisin $15U,
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis*
gas, praszo manes pagelbos svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtos
o pats isz visu pajėgu ymasi Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda
ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
prie darbo, kad asz pats už Laivakortes
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
jin nedirbtau, tam verta padėt kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo už
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
— o paeakias tai,
pagriebi kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos K onsulis.
Dievas už vežimo ir pastati.
gg
Reiketu ir mums api taje
Cor. 12-th.& Carson St., S.S.Pittsburg, Fa
pasaka ne užmirszt.
AGENC1JA P.V. OBIECUNAS & CO
Ne vienas sako:
Jagu pats ne dirbeze.
Lengvas, Greitas ir-Parankus Budas
Tai nieko ne turecze!
ja
t
Kaip prakalta lieju
Tai ir turiu.
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VYRIU LIGOS

ALL NATIONS DEPOSIT BANK

MALDA - KNYGES ’
Senas Naujas Aukso A itorius
1000 pus. 4x5} col. dyd. apd.
in juoda audima Preke $1.00.
Didis Szaltinis, 1000 pus.
4x5$ col. dydumo, apdaryt in
juoda audima, Preke $1.00.
Mažas Szaltinis, 600 pus.
3.|x5 col. dyd. apdaryta in
juoda audima - Preke 75c.
Balsas Balandėlis, 711 pus.
3|x5 col. dyd. apd. in juoda
audima
Preke - - 75c.
Garbe Dievui ant Augsztibes
610 pus. 3Jx5| col. dyd. api.
in juoda audima Preke 75c.
Aukso Altorius, ajidaryta in
Francuziszka skūra, apvalais
kampais, auksuoti kraštai su
kabe, 382 pus. 3^x5Į col.pla.
Preke
$1 50.
Aukso Altorius, Moroko
skuros minkytais apdarais,
apvalais kampais, auksinti
krasztai, 382 puslapiu, 3jx5|
coliu dydumo, Preke $1.50.
Aukso Altorius, minksztais
apdarais, apv. kampais, auk.
krasztai, 382 puslapiu, 3.]x5|
coliu dydumo - Preke $1.25.
Aukso Altorius, apdaryta
in juoda celuloid, su kabes
apvalais kampais, auksinti
krasztai, 382 puslapiu, 3įx5|
coliu dydumo - Preke $1.50.
Mažas Aukso Altorius,
Celeloido apdarais, 381 pus.
3|x5| col dyd. Preke $1.00.
Aniuolas Sargas apdaryta
in juoda Moroko skūra, apva.
kampais, auksuoti krasztai,
354 puslapiu, 3x4| col. dydu.
visos reikalingos Maldos,
geriausia už visas kitas 75c.
Aninolas Sargas, apdaryta
. in tamsei rusva audima 50c.
Kanticzkos, drūtuose apdar.
864 pus. 4x5. col. dyd.
50c.

W. D.Boczkowski-Co.
Mahanoy.City, Pa.

*■

M. VARZINSKAS

Lletuviszkas FotografistM
305 E. Centre St. Mahanoy City
Pulko! Ir pigai antrauka visokee Fotografijai
Padaro Dideliu Potograflįae isa mėžia ir
tededa i> Raima*.
Indeda in Špilka*
KxmpeaaairLL Parduoda vinokea Relinei
Lietuvai au virea-minetob reikalais uotui
kitur riti, kaip tik paa tava mob gyventoj

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
kų, koncertinų, klernetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių
smulkių daiktų prie manęs gaunamų.
Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išj'o šendi
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapato.
Por 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau uzsakimus per pačtą arba exkspresą greičiausčj. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS,

812-814 W. 33-rd St.,

CHICAGO, ILL.

B. RAGAŽINSKAS

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas
Sziomis dienomis muso tautietis
B Ragažinskas pargabeno visokiu
garimu, Amerikoniszku ir Importitu
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Taipgi skambanozio Alaus ir Porterio,
Duokyte dabar orderi o bus jumis
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St.,
Mahanoy City.

Lietuviszka Agentūra

638 Penn Avė.
'/ii Pittsburgh, Pa.
Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi
savo paveikslą iiame laikraštyje. Dr. Koler yra
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti*
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri*
vatiškas ligas vyrų ir moterų.
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolą6o6, dide
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų,
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitm
užkrCsi savo liga.
Nenatnrališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERĮ
ir kt. išgydau j to dienų, o jei ne, tai pinigui
sugrąžinu.
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGySTES prašalinu į 18 dienas.
Ar jautiesi mažum. jog neturi tos pačios vyriškos
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok,
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum
būti vyru.
STRIKTUR/\ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo,
IIYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau
į 30 minutų be operacijos.
PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimas
nusišlapinimo (peršėjimas) Ir desėtkai kitų ženklų
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau
savo sistema ant visados.
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo
išgydau trumpam laike ir ligoniui neteik per*
traukt savo darbo

Laivakorcziu ant geriausiu Laivu
in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu
piningus už žemiause preke ir greitai
ne vienos dienos nelaikau pas save
svetimu piningu paskirtu siuntimui,
viskas dirbasi teisingai nes esmių po
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuvio
atsilankitie arba atsiszauktie pei
laiszka su minėtais reikalais.
Su godone

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakare

Viktoras Lapinskas*

Skaitymo ir Raszyma

601 W. Mahauoy Avė.
Mahanoy City, Pa.

Pėtnyčiomis Iki 5 popiet.

popiet.

Nedaliomis Iki 3

Ateikit tuojaus.

-ARBA PRADŽIA-----

DHL VAIKU.
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Mojaus menuo kaipo laikas, metuose gražiauses,
Paskyrta yra ant garbes Paneles Szvencziausos,
Pradžio Mojaus apsiredia medžei lapeleis,
Girrios teip grąžei iszrodo kaip rojaus kvietkeles.
Sodose vaisingi medžei, kabo balti žiedelei,
Szirdis net malonei kvepa, kad papueze vejelei,
Skraidžioje »ode bitele, tarp baltu žiedeliu,
Nesza midų avileliu, terp savo kojelių.
Ir smulkiauses sutvėrimas, dirba, procevoje,
Skruzdeles nesza medelius, namus budavoje,
Rugelei sulaukė Mojaus, kas dien augeztyn ejna,
Visos pievos ir laukelei, vien kart atsimaino.
Kur pažiūrėk ant laukeliu, ten rasi artojėli,
Darbuojasi jie per diena, lieje prakaitėli,
Delnai ju nuo darbo juodi, pūslėm pritrinti
O kas ju liūdna szirdele gali suraminti?
Atsikėlė anksti ryta, joja arti laukeli,
Ižgirsta žaloi girrelei gegužes balseli,
Žaliam gojui linksma kregžde, laksztingala gieda,
Jos balselis skambėdamas, linksmyt mus pradeda,
Žaliu medeliu lapelei, szluosta aszareles,
Tos grožybes nuramina, szirdi mergužėles,
Ejsim linksmai uliezioms per kaimeli,
Kur mergaites vandenėliu laisto darželi.
Paredo eražei loveles, kvietkeles sodina,
Katros cnata nekaltybe, grožybe linksmina,
Atmen josios teip szventus žmonis, sena ystatima,
Katrie gyvena ant svieto, pirm Kristaus gymima.
Katrie tik milejo, ir Dieva užlaikė vieras,
Degin ant garbes Jo visokes afieras,
Atmindamos tai mergeles, vieras kataliku,
Kad szventieje muso tėvai ant visados pasiliktu.
Atnesz anas ant afieros, kvietkeles gražiauses,
Aprėdo jos altorėli Paneles Szvencziausios
Visi tikri katalikai, pas ta altorėli,
Sus:renka vieno vieto, Mojaus meneseli.
Meldžesi visi isz szirdies. gieda giesmes gražiausios
Atsiduoda po apieka, Paneles Szvencziausios.
Matydami jaunumene, ta Mojaus grožybe,
Mokinkymes užlaikyti, cnata nekaltybe.
Praleidžem mes jaunista, kaip ta Moju gražiausia,
Szlovinkim muso szirdem Panele Szvencziausia.
Ant tu žodžiu, taja daina, baigiu apraszima,
Perpraszau tamistos, jagu rasit klaida sudėjimą,
Ba asz esmu mažo mokslo, prastas rasztinykas,
Ne galiu sakyt, kad esmu svieto daininykas,
Tikrai esmu jaunikaitis, stono artojėlis,
Rasziau szita dainele, kada pavėlino laikelis.
— P. Malianojaus Feliksas.

Juodkai
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ANGLISZKO
|
Stankui už išgydymą augančius guzus kakle ir sugrąžinimą vyriškumo
josios apsakymo igi galui, o gate liga, tai eikite pas savo
Kas anksti kele.
bą.
Introligatorne.
1001 Winter st., Philadelphia, Pa
.
LIEŽUVIO BE
$
APD1BBT0VK KHTGU.J
Turiu daugybę padėkavonln nuo merginu ir moterų už išgydymu nuo
Oj, kas ten buvo do riksmas po tam primetinejo jei josios miesto daktara.
Ta Dieves reme.
PAGIALBOS KITO. |
nereguliarlšku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.
Čia padėkavonūs patalpintos su daleidimu pačiu ligoniu. Kiti visi yra
ir rugojimai! Rodos jog abu nelaba darba kalbėdamas:
Jaigu turi dantų gėlimą: kor
8. —Atsakinėk trumpai ant
užlaikomi slaptybėje.
i h —wį*>—
Yra tai praktiozniause Knyga $
— Motere! teisybe jog tave nūs ant kojų, tai gausi po 5^ mano klausymo.
du Vaitiekai iszeis isz proto,
APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI.
kokios
lig
sziol
Lietuvei
turėjo.
S
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, kaulu, strėnų ir šonu;
nog didelo gaileeczio. O ipacz Dievas baisei nubaudė nes ne gyduole. Jaigu nepagelbetu
V. — Ponas audžiau turitie
nuo visokiu ilgu, užkietėjimo ir nedirbimo viduriu, išbėrimo, kūno nie
Ir teip sudėta, jog ka tiktai ®
Vaitiekiene, toji jau suvisai privalai prieszintis Jojo valei. bus sugražinti piningai. Teip laika gana, nesiskubykite!
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo,
pribuvias Grinorius isz Lietuvos ®
nuo ilgos širdies, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku Ilgu, ne
iszejo isz proto: ne maisto ne Kas gal žinot, motin, ar tik gi iszsius placzes informacijas
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir išgąščio, nuo greito nuilsimo
gali in trumpa laika pats per $
Kas
prasitrauke,
ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
priyminejo ne ant žmonių ne priesz laikine smertis tavo vai no ko plaukai slenka ir plin
save iszmokti Angelskai sziek ®
krečiamu lytišku ilgu ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi
Tas nes nueitrenke.
nuo visokiu moterišku ligų, skausmingu Ir nereguliarlšku mėnesiniu,
norėjo žiuret-pyko ant viso ku ne buvo bausme del ta vias? ka, pleiskanų atsiradymas ii
tiek kalbėt.
baltųjų tekėjimu ir gumbo ilgu.
i
i Ayeidirba senos maldaknyges, istorine
Sudže perpikias paszanki:
svieto,'ba, nes ir ant paties O gal Dievas padare tau dide nupuczkave veidai. TukstanVisi ligoniai kreipkitės pas daktarę Ignotę Stankų ypatlškai arba laišku
Toji Knyga druozei apdarita $
natos ir laikraszcrei, kaipo tai:
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose ša
— Atsakinėk apie ka klau
Dievo Užsirūstino. Ba ir prie le loska ir savo milaszirdystia ? czei dekavoja už dyka rodą.
in Franouzini raudona audima S
lyse, o apturėsi t širdingę rodę Ir pagelbę. n - iiįįįį.
Linksma Valanda, Dilgeles,
irkasztuoje tiktai J j e Kasztus jK
siu, o ne posmuok ne reika Dagia, Draugas, Tėvynė ir L L
ko nelaime žmogų ne instume Muszkis in krutinę, silpna mo Raszyk tuojaus ant adreso:
DR.
IGNATIUS
STANKUS,!
M. D.
Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ar
nusiuntimo mes apmokame,
X
Gratis Specialists
lingai.
savo gailestije. Nubėgo in tere, ir gailekis savo baisaus
1210
So.
Broad
st.,
Philadelphia,
Fa.
ekspreso kamtus.
Adresas:
SAULE Mnhanoy City |
V.— persipraszau szvieaziau
Offiso
] Nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 0 vakare.
miegstube, kur kabojo paveiks nusidėjimo ir tuojaus perpra- Box 106 Sta. W.Williamsburg
Lithuanian Bindery*
Valandos j Nedėllomls nuo 1 iki 4 po pietų.
šio sūdo.
Brooklyn, N. Y.
514 W. Spruce. Mahanoy City,
laa Nukrižiavoto ir paszauke: szyk Vieszpati Jezu! ,

Pavasaris

Apturėsi tikra linksma pavasari ir gera sveikata;

KURJ3UNA

adi, ritoj jausi lietnnttą
ety nmity trinty Hcturuk,

n St,
Sty.

MOJAUS MENESIS.

įi
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i tiltai

u samia pr

n Lietam
naktin per
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Skiltį #
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Dr. IGNOTAS STANKUS M. D

NAUJA KNYGA f

Puikus Vasarini Siutais

Paveikslai isz laidotuvių jenerolu Granto

Pas mus gausite genaus
pirkti negu kitur.
Muso Siutai Vyrams ir
Vaikams yra pasiūti pagal
naujausios mados isz visokio
ceikio, visokuosia koloruose.
IT'* Ateikyte pamatyti o jaigu
pirkaite Siutą tai busite visame
užganėdinti ir nesisarmatinsite
svietuj pasirodyt.
P*

I ■

.

NE LAUKITE.

GERAS DAIOTAS TURĖTI

Imkyte Malianojaus žmo
gaus rodą, kolei dar
ne pervelu.

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstaneziai tokiu
žmonių kurie da niekad neturėjo
sudėtus Banke Piningus ir ne yra
padėjime iszduoti “Czekius.” Yra tai
labai parankus dalykas, mokėti visas
‘•Billas” su “Czekiais” ir nereikė
pas save neszioti daug piningu.

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

'------- °—. .

"Pas mus teipgi gausite
visokiu Vasariniu Apredimu
Vyrams ir Vaikams kaipo tai:
Skribeliu, Kepurių, virszutinu
. irapatinuApredaliUjKalnieriu
Nektaizu ii-1, t.
Pirkite pas mus o
suezedinsiite pinigą.

RYNKIEVICZIA

Žinios Vietines.

VISOS

MOTERIS

Garsiu Lletuviszku-LenklszkuValsh.

FIRST NATIONAL BANK

Geras materiolas ir geras kriaueziu darbas, padaro
gėrius Siutus.
Guinano'Sztoras yra'žiniomas kaipo sztoras geriu Siutu
del Vyriu ir Moterių.
Geri Siutai nesziojasi ilgiau ir gerinus iszrodo negu
pigesni Siutai.
Biski isz pradžios'daugiaus kasztuoja bet geri Siutai yra
Mr-*- geriausi ir pigiausi del juso pirkimo.
Guinano Sztorai Parduoda Tik Geriausius Siutus.

GUINAN

Mahanoy City, Shenandoah,
Mt. Carmel, Landsford.

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus
tiinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitanl
as 3 menesiai. Siunczia m pinigus i u visas
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam
laivakortes ant visu linijų ir ęeležkeliu
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
Iszdirbam
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir
vedam provas senam krajui. Rejentelna
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums
jusu bankinius reikalns o persitikrisit, kad
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus užpildyta greit ir teisyngai. Pinigus
siunezant paczedumui in Banka, arba siusi
in Lietuva, galima siųst Paežio Money
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe>
Expreso Money Orderi.

In Parapijomis

Cor. Elm & Main Sti. Plymouth, Pa.

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS,

Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.

233-23S W. CENTRE ST.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELI!.

A. G. GROBLEWSKI

Kiekvienas Lietnvtszkas Sztomiūkis
teipgi privalo užlaikyti visada muso
Sinkias Lietuviszkas Gyduoles savo
ztoruose ant pardavimo, kad muso
tautieczei reikalaudami galeta^ausipirkti ir
nereikalauta iszduoti
piningus dovanai kokiems nore apga
vikams tose apielinkese. Sztomiakai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras Lietuviszkas Gyduolių
kurias mes gvarantuojame.

Egi u te ro No.l.............................. 25c.
Egiutero No.2.............................. 50c.
Zmijecznik.............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.............................. 35c.
Meszkos Mostis............................. 25c.
Trejanka........ ............................... 25c.
Linimentas vaikams.................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c.
Liepiu Balsamas......................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku............ 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c,
M nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu....................... 25c.
Ugniatraukis.
Skilvio Laszai.............................. 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios..............................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
Gyd. del nemalimo Pilvo.......... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo................................ 10c.
Laszai nuo Dantų........................ 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų........................................... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto..................15c.
Gyd. nuo Grippo...................... $1.25.
Plauku apsaugotojas...................50c.
Muilas del Plauku...................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų..................35c.
Rožes Balsamas............................ 25c.
Kinder Balsamas......................... 25c.
Bobriaus Laszai........................... 60c.
Szvelnintojas.................................. 35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas.................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus............................ $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)............... 25c.
Pamada Plaukams.......... ............ 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Piemens........ -....... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu........ 15c.
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles............ ...............25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

S Milwaukee, Wis: —Dar
Užpraszom visas Moteris kurios geidže
bai gerai eina, isz kitur pribu
pasilikt “Sveikos ir Drūtos” pilnos givybes
ir inoteriszkumo, kaip tai kitados buvo jau
vusiam darbas nesunku gaut.
ni stoję, pribūta pas mane ir pamatitu ka
— Lietuviu apie 10 familipadarėm del kitu moterių kurios ir kentėjo
Laidotuves mirusio jenerolo Granto atsibuvo New Yorke ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi
ju ir du syk tiek pavieniu, mer
iszkilmingai
ant kurtu dalybavo tukstanezei žmonių, civiliszku silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk
gynu yra pusėtinai ir visos gra
be jokios abejones.
žei užsilaiko, tik girdėt p. Bal ir vaiskavu. Precesijos buvo vedan o‘jojo milen iaueiu ai kliu Tokie dalikai yra per svarbus ant atydeant
ku
rio
tankei
jodavo.
jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte
truviene ketina neužilgio prigeresne PRIžURA ir gydiifio ne kaip gau
but pas moterėles.
Jago kur blogas padėjimas
Brangus Lietiniai tumėte namie no savo daktaro.
KA VIENA MOTERE ISZ
Homestead, Pa:— Dar vargingo darbininko, tai JaSCRANTON SAKO.
Pittsburgeir
ponijoja priguli prie niekiau
bai gerai eina.
— Užsilaikykit malezei.
Mrs. J. P. Phillips pati miestiszko
— Czionais vienas sztornin- siu. Fabrikuose turi užsiėmi
Aplinkinėj. inžinieriaus Scrantone sako:
— Neterezkyte savo vardo
JUSU KALTE.
kas su bankrutines isz bego in mą tukstanezei moterių ir vai
Dr. Alex. O’Malley
Je'gu ncgaunnt geros Aiielkos
maiszaczeis.
Wilkes-Barre, Pa.
ku. O kiek jiems užmoka? Praneszu kad aš uždėjau Didžiause Drapanų
kraju.
Pirkit
pas
savo
Tautieti,
kuiis
Uf-ztvirtina
Su Džiaugsmu danesziu jumis kad visiszjus kad gausit geriausi tavom ka galima '//
— Kazoku randasi apie deKrautuve del Vyriu ir Moterių, senėm ir kai mane iszgydote nog sunkios rupturos ir
Vaikai gauna apie 5 centus, o jaunėm,
gaut, l’as mane galit gaut geros Rugines II
už tai kviccziu visus Lietuvius ir vėlinu kitiems ligoniams kreiptis pas
szimte, užlaikydami paredka.
Holyoke, Mass:— Darbai moteres apie 8 centus ant die Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis jumis jaigu nori būti iszgyditi be peilo arba Arielkos nog $2 iki $8 už galioną. Jeigu Ih
prisiusit orderi ant $5 arba daugiau tai asz lu
Iiataniausu. Tiems ka atvažuoja isz aplin pavojingu operacijų. Su Guodone
— Daugelis žmonių iezvaži- gerai eina, nog 1 mo Gegužio nos skaitant ant amerikonisz uniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig
užmokėsiu už prisiuntima.
NA
Mrs. J. P. Phillips
7oc.
tiems
ka
pirks
tavora
už
$20
arba
dauneje isz miesto jeszkodami už pradeįo dirpt po 8 vai. ant 3 ku piningu. Dydžiause mo giaus, o katrie gyvena Pittsburge ir pirks 1-122 Sweetland Ave., Scranton, Pa.
Pasilinksuiykitc Krajavai U
už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c.
Nusipirkit Rimkos Arielkos, partraukta per
darbiu kitur. Kone kožna die sziptu tai bus del daugelio kestis iszlavyto darbininko isz- tavoro
mane tioiok isz Seno K rajai s $1.50 bonko. 2Z:
Tavoras yra visas naujas ir naujausios
neeza
ant
dienos
25
centai,
pa

žmonelių
darbai,
isz
kitur
pri

mados
už
nejierbrangia
preke,
iier
szitus
tris
Prisiuskite savo adresa o gausit katalioga.
na iszkelauna pulkais.
menesius 25c. ant kožno dolerio pigiau.
gal
amerikoniszkus
piningus.
158
So.
Washington
St.,
buvusiam
darbas
nebus
sunku
Galite
pas
mane
orderuoti
Szlubiniu
Žiedu
FR. STRAWINSKAS
— Ana diena panna Maczisto aukso ir iszduodu raszyta gvararnija
Wilkes-Barre,
Pa.
1807
Carson St. S.S. Pittsburgh, Pa.
ryona Godlauckiute iszkeliavo gaut.
o nebusite apgautais.
Neužmirszkite
Neveiklumas.
numera ir ulyczia.
Viso giaro velijentis, Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama
— Lietuviu nemažas būre
in New Yorka ižduot randair susiraszoma.
(^"Pi-M)
Koliekos ir Sužiestiejai
Tinginyste yra motina nuo
viszka egzaminą ant dineto pri lis, apie pusantro szimto, ir vi
fioY’ Reikalinga! Vyras, kuris norėtu vakarais
RUSISZKA
—
AMERIKONIŠKA
—
LINIJA.
dėmių,
bet
teiposgi
motina
vi

ei
malezei
užsilaiko.
Skaitykit!!
ir sz aip liuosame nuo darbo laike užsidirbti
žiūrėtojos atejviu emigrantu
— PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GRE1CZIAI SI GARLAIVAI—
p’nigu, pavaiktzcziodamas savo apielinkej
Garlaivai iszeina kas dvi nedelas taip New Yoiko o Rusijos te kiu perstojimu.
sokiu ligų, tarp kuriu neveik
name. Vėliname Mariutei giPUIKI GARLAIVAI: CZAR - KURSK - RUSSIA
tarp draugu, pažibtamu ir kitu žmonių.
In Rofterdtuna 8 Dienas. Ip
’ Libbwa
•
----Gegužio (May).
11 Dienu. •| (;Hria<va<
(---Bbnia. 1S
Asz esu Lietuviszkas Advokatas
sriek tiek stropesnis vyriukas
Pleasant City Ohio. — lumas tarp žmonių nuolatai Ro»ęoxo8ęoRo»ęoięoF.oięo«ęo«oięoF.o galiKiekvienas
$83
Treczla K uea
«35
i į“rį®*'8‘
j Lltuania. 1 Birželio (June).
lukio.
padaryti puikius pinigus. Mes pamopriimu Provas isz Visu Krasztu už
$18
Antra
c—'
v
Klaea
$50
ji
| Czar(naujae)15Birželio(June)
Pavasaris ant gero užstojo: randasi. Gyvenime, rasime
$U5
Pirma Klasa
$"r>
|I Apie
Zplc dauglane daeižinoBlte
--—— paenjueo agentus arba
kisime kaip. Del artesnių žinių raszykite in
— Juozui Staugevicziui atA. E. JOHNSON & CO., (General Panepger Agt». i 27 Broadway, New York, N.Y.
Mainose
szilta medžei židi ir visa gamta tarp žmonių netaktiszkumo,
Chas. Urnlch-Co.,
Fabrikouse
einoree valgyti per koki laika
Koliestvas
o
isz naujo atsigaivino. Cam valgydami nepaprastus val
Ant Geležinkeliu arba
NAUJOS KNYGOS
JI
antis ir žąsie kurias prisisavino
Treinu.
o Kaip Pasilikti Amerikos
bridge Valley pradėjo dirbti gius, gerdami alkoholi ir nesi O
.w
UŽDĖTA
1870111.
Vartojau
Provas
už Koliestvas per
lengvu budu nuo p. Grigienės.
Piliecziu.
rūpina apie savo sveikata. ro 9 istorijos, 122 puslapiu, apie o
nuo pirmo Mojaus.
daugeli metu. Szaukites pas mane
Atneszkite szita apgarsinima ir su kožnu
Už tai kad be pavelinimo pa
Knygute Lietuviszkoj ir
katrie esate sužeistais, busit kantanti,
“Kas yra Kristus” “Priesz tei-hijf
SI .00 pirkinu vyriu ar moterių apredalu gausite
— Diena 23 Aprilaus atsi Žmones nuolatai kenezia nege sybe nekalbėk” “Senas žmogus °o
ėmė, likes nueiunetas ant “bur
tukstanezius Provu vartojau, kurie
Angelskoje kalboje, turinis in50
Ekstra
Union
Trading
Stenipn
ra
skoni
burnoje
ir
žarnų
užsibuvo pražudė rankas ar kojas, pranepavojuje” “Namu sūdąs” “Ka o
(Už kurios gal ina gauti visokio tavoro.)
do” in Pottsvillee kalėjimą ant lankė pas mus kun. Alaburda
szu jogei žmones su didelėm kolierelus čigonu” “‘Istorija
L*—
isz lr?OR
1795 o statinius apie pilietyste, klau
----- PARASONU SZTORAS:----iszklausyt Velykines ižpažin- kimszima, pameta apetitą, ir
szesziu menesiu.
..................
‘
Nel’
stvom
galidesetkus
tukstaneziu
meto” “Kvailas tikėjimas”
simai ir atsakimai kaip iszimti
atsiranda galvos skaudėjimas
iszgrait.
Bet Kompanijų szunelai
doras ponas” “Girtavimas” Szi
— Beveik visiems pažine, ties isz ko visi pasinaudojo. ir kitos ligos ir visas pasidaro
O popieras.
Suvienytu
Valstijų
už kelis desetkus dorielu sumulkina.
tos knygos preke tiktai 25c.
tarnas biznieris D. F. Guinan Pasakė puiku pamokslą, liepe neramus. Tokiam reikale rei
konstitucija,
neprigulmybes
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes
8 istorijos, 141 puslapiu apie
kožnam
užsiraszyt
ir
skaityt
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad
ežiomis dienomis likos paskir
dekleracija ir konfiderac.jos
“Grafasir meszkininkas” “Apie
save apaigarsitu ir jus Provas priimtu
gerus laikraszczius, užlaikytu kia gerti Trineriu Amerikotas kaipo kasierius Merchants
straipsnei. Lietuviu Amerikos
ir tuom eik tiasia ir vilkina liki laikas
o Ragana, karalaite ir aficieriu”
niszka
Elixir
of
Bitter
Wine,
paezeduma
ir
bereikalo
nepra
“Del moterių ir apie moteres”
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst
Banking Trust Co banko. Po
Ukesu Klobas matydamas kad
negali.
Rodą uždyka duodu ant
piningus. Vėlino kuris suteikia geriausia rezul o “Aukso mieles garsingu poetu
nas Guinan yra atsakantis žmo leidinetu
Ka
tik
pargabenome
visokiu
gražu
Ceikiu
ir
Apredaliu
del
yra
reikalas
kožnam
likti
pi
ir
rasztininku
”
“
Cigonka
arba
tatą. Skubiai iszczistina kuna
prisiuntimo markes.
Paszykit pas
ydant
kožnam
name
rastus
laipagriebta
ir
velei
atgauta
mer

gus taji dinsta-pildyt ir di
liecziu szios szalies, iszleido Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau Advokatą Jankaus, po szucm adreso’
ir iszvaro visokias bakterijas,
giuke”
“Mano džiaugsmas”
krasztis,
nes
tasai
žmogus
ka
rektoriai ir kostumeriai tojo
szita knygute savo trusu. Kny pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
kokios randasi pas žmones ir
“Diedas ir boba” “Apleistu
Indianapolis, Ind.
naszlaite” Preke tiktai 25c.
Teipgi visokiu
banko džiaugėsi kad gavo po neskaito yra kaip žmogus be visas kūnas pasidaro vėl svei
gėlės preke tik 250. Todėl del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus.
nosies.
ną Guinana už kasieriu. Szita
norintieji gaut szia knygele gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu
5 istorijos, 137 puslapiu, apie
kas. Galima gauti szitas gy
“Kalnu gyventojus” -‘Kaukazo
turi su užsakimu prisiust 250 kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
banka stovi ka geriausiam pa
duoles visose aptiekose ir pas
belaisvis” “Lozorius” “Narsi
Nusipirkite sau keletą
stempomis arba per Money 7] L _
Stebuklai menulio.
dėjime ir gauna naujus kos( L®”'Pas mus dirba Lietuvaites,
J. Triner, 1333-1339 S. Ash
mergina”
“Užvydus vyras”
Buteliu
Orderi
ant
ežio
adreso,
(gf
oį)
Preke szitos knygos tik 25c.
tumeriue kiekviena diena.
Teip užvadyno žinomas as- land Avė, Clrcago, III.
NOBKEVICZIAUS NO. 6.
Lithuanian Am. Citizens Club.
7 istorijos, 90 puslapiu, apie
Geriausia Arielka Visam
_ .
— Aplaikome daugeli da- tronomas amerikoninis Garret
372
Bedford
Ave.
NAUJI VYRIU
Mieste.
Tik $1 už Buteli.
“Ergelei pono Morkaus” “Du
neezimu isz Mahanojaus su P. Servise, kuris iždavi labai SKRIBELES IR APREDIMAS.
Teipgi ežio gausite ir visokia
ar keturi ’
“Svietas Dvasiu”
Brooklyn, N. Y.
kitu gėrimu. Ateikyte dabar
Lietuviszka AG5NTURAIRK0NT0RASBANKIN1S
praezimu idant patalpyt in akyva kninga api menuli su Del kiekviena Vyrio
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
priesz laika, duokite savo
dai kaimose”
“Nevydonas”
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
orderi o bus jums pristatyta
laikraszti nes be jokio paraezo keleie desetkais paveikslėliu. kuris reikalauja geriau
Parsiduoda
Farina.
“Jurgis Skaptukas” Preke 25c
sia tavora ka gali gaut
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
Jago esate teisingais ir geidže- Yra tai taikiausios fotografi už mažiausia preke.
Puiki farma Roaring Creek,
savo locnam name vertes §12,000.00
4 istorijos, 105 puslapiu apie
12 miliu nog Shenandoah, turi
Parduodu laiva-kortes ant geiiausiu ir
te idant daneszimai butu patai jos nutrauktos su pagialba dy- Vienatinis “Vieno Preke”
“Ant kranto prapulties” “MisVyriu Kromas. Visoki
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in
80 akieriu 20 akieriu girrios,
pyti, turit kanecz paduot savo džiausiu styklu Yerkerse o per Pavasarini Tavora dar
tras ir krepesius”
“Kampelis
408 West Mahanet Aw.
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
teipgi 150 obuoliu medžiu vien
duonos” “Isz ko dideli ponai”
adresa ir pasiraezyt tikra pra stato visas dales menulio.
galima pas mano pirkti.
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
obuolei atneeza $500 ant meto. iszsiuncziu in prisakyta vieta. Tszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- LIETUVIO KRAUTUVE.
Preke szios knygos tik 25o
varde, kitaip netalpysim.
Kninga paraszyta labai su
Gera stuba ir didelis tvartas niszku pagal teisfnga kursą. Noredami apie ka dasižinoti reike prisiųsti Malonus Viengencziai:
8 istorijos, 122 puslapiu apie
— Ponas
Szeezkeviczius prastinai, teip, jog su mažiau
Parsiduos neperbrangiai arba marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip: Turiu sau už garbe praneszti jums
“Pranuko nelaimes” “Ąudra”
Carson St., S. S.
pardavė savo saluna ant W. siu mokslu žmogus gali viską 1603PITTSBURGH.
‘ Kodėl neleido Baltraus in dan
atsiduos už namus. Atsiszauki A. J KEYDOSZ1US,
202 Troy St. Dayton, Ohio. kad, užlaikau krautuve su daugybe
PA.
gu” “Bausme už szyksztuma”
visokiu tavoro.
Pas mane galima
Mahanoy Avė.
te arba raezykite ant adreso.
suprasti o,ir matyti ant foto (Duodu Trading Murkee)
“Mažo sziaucziaus dideli reika
gauti naujausios mados Laikrodėliu,
Jos.
Bendr'ck
26
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Laikrasztis
lai
”
“
Dienos
kentejimoNantoj
”
Į2
^g^2
3
A
kmenu
Railroad
Laikrodi
Gera
proga.
grafijos ir užganadyt savo aky
• Žiedu, Kryželiu, Armo
Szitos
“Netobulas žmogus”
”
Pottsville, Pa.
lcS vSVh
Patentuotas regu 1 atoris
Dvasiszki juokelei.
(1 j)
vuma.
nikų, Skripku visokiu
užsukamas isz virszaus,
Gera proga tiktais per 6 neknygos preke tik 25c.
del moterių ar Vyru, 18k
Mužikaliskulnstrumen
Pavirsze menulio, kaip foto- iszeina kas Sereda Brooklyn, N. Y. o
Kuningas klausė seno žmoge
delias kas prisiuns viena dole
810 — 825 in Krnju
gvarantuot as ant 20
Puiki istorija apie ‘Vaidelota’
b*
tu,Britvu, drukuojam
grafije iszrodo, yra labai kal * Vienybe Lietuvninku” didelio o aprasziraas isz pirmutines puses
melu- Si use m szita
lio: — Kas tave sutvėrė?
Ant regulariszkos szipkortes ri, gaus 10 tuzinu gražiu poo
Maszinukiu, AlbomU
laikrodi visimsC.O.D
Tas tyli Tada kuningas už nuota, sudraskyta ir turi dau formato 12 puslapu, talpina moksli- ITo szimtmeozio, iszimta isz Lietu
AWT?
į
f
u
ž
$
5.7
5
*
r
ei
preso
Potogjafijoms laikitiu
pieru groniatom raszyti su pa
arba ant daibininkiszko.
viszku
užlieku,
parodo
kaip
szkus
straipnius
,
eiles,
feljetonus
nau

lestas
iszegzaminavi
Istoriszku
ir Malda
klausė mažo vaiko, kuris atsa gybe ižgesueiu vulkanu. Maty
auksuotais krasztais ir kiszemui, jei nebus toks
Jacobs European Agency,
senoviszkos laikose Lietuviai
jausias žinias isz visos pasaulės,
kningu,
visokiu popieru
ke: Dievas.
sakom,
Nemokėkite
nine
angliszkai
lietuviezka
žo

ti daugybe daubu . ir kloniu daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir
gyveno, puiki apisaka su pa
Gromatoms rasziti bu
38 Canal St.
nei centą.
dyną apdarose. Adresavokyte.
— Matai seni, nežinai to, ka kaipo vietos mariu ir dydma- paezios Lietuvos savu korespondentu
veikslais. 177 puslapiu tik 25c
ir
dainomis
su
ATMINKIT, pasiskaitymais
(
01
o,)
New
York
“Vienybe Lietuvninku” buvo
žino jaunas vaikas,
kitur užmokėsite už toki laikrodi in $35 konvertais tuzinas už 25o, 5tuzinai už
(6C) Wm. Keistutis ir Co.
4 istorijos, 190 puslapiu apie
riu bet be vandenio.
visu pirmeiviszku organizacijų organu
Su koznu Laikrodi duodam Lenciugeli. §1 Perkupeziams 1,000 už§6 Magisz
— Tai nieko jėgamasteli,
“Urvą užkeikto” “Panaszus”
1 Jackson st, Brooklyn, N. Y. Excelsior Watch Co.001 Centn>1
Dydeli kalnai iszrodo ne dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
kos Kazyres §3Jai norietumete
o “Lorenas” “Sermėga mužiko”
jin Dievas ne senei sutvėrė,
mano nauja dydeli Kataloga prisiu
Pernai 10d. Vasario sukako 25 metu K
■ “Kapitonas Velnias”
tai atmena geriau kaip aez sunkus ir viskas ten yra leng kaip iszeina, isz tos priežasties iszlei- ok “Su kuom kas kariauja, nog to
skite
2c.
marke
ir
aplaikysite,
kuriame
Cirano De Bergerac
vesni septinis kartus negu ant dome dideli žingeidu Jubilejilli o dingsta” Preke knygos 25c
nes jau ta buvau užmirszes.
telpasi daugybe naudingu daiktu.
verte Francuziszko
Didelis Szaltinis §1.50. Knygute ka
Kun. M. Juodysziux.
5 istorijos, 77 puslapiu, apie
žemes. Žmogus no musu že numeri, kuris liks tik istoriszku
“Grigorius kuris per 17 metu
pamokina kaip gauti amerikoniszkas
- PLIKI ISTORIJA”
Kunygas patepa szventu mes, ka svėrė 200 svaru, tai atminimu, nes pirmas da Lietuviszku
Maloniesite kreipkties su sziok&ia
popieras po 35c.
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant
gyveno ant salos” “Isz mirusiu
pirkimais ant szio adreso:
aliejum mirsztanczio skupuo- ant menulio svertu koke 25 metu
prisikėlė’’
“Dorybe veda in
užsimokės §2. gaus ta numeri,
U augelis mislina
O
laus kalbėdamas: kur tiesioji svarus ir galėtu lengvai per- kaipo dovana.
r laime” “Debesėlis” Preke 25o
W. WAIDELIS
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
“TT jog ta istorija
o
ranka ?
3 istorijos, 112 puslapiu apie
I 12 Grand Street
Brooklyn. N V
szokt per narna.
Metams : : $2.00. Vo “Nevaloje
‘■VIENYBES
ii
’
“
Kapitonas
Yra
tai
pirmutininc
Ranka
— Ne galiu josios paduot pra
pas Maurus’* “Viesz
aro
Tiktai
užeina
klausymas,
Lietuviszkas
Agentas
Pusei
Metu
$1.00.
LIETUVNINKU"
11
Velnias
”
baszteli, nes laikau raktus nuo
n kelio duobes” “Karalaitis žmo o
kur dyngo vanduo nuo menu Prenumerata
Užrubežin $3.00. o gus” Preke szios knygos 25o
SZIPKORCZIU
IR
SIUNTIMĄ
PININGU.
tikrai
yra
vienas
isz
Mahanoy
City
ka
pradėjo
skrynios su piningais
K
lio.
Užsiraszyti galima visada
gyventoju peklos,
to nerike bijot, yra
mokėti Procentą ant sudėtu
Kokis yra ketvirtas prisaTeipo-gi yra ant menulio
Kas nori gaut tik
Skaitykite! „Ku" ftįT.?
tai vardas labai
kimas Dievo? — užklausė ku stebėtinai žibanti kalnai. Vie
JUBILEJIN1 NUMERI
gaus 5 isz virsz-minetu knygų,
puikios istorijos,
Piningu.
Už tai verta juso
ningas vaiko.
nas isz tuju kalnu pramintas prisiusk 10c. markėmis, o tuoj gausi
arba §1.25 vertes knygų už §1.
kuria be baimes
Paprasta numeri peržiureiimui
— Guodok tęva ir motina Aristarchus teip labai blizga
Raszykite kokiu norite.
Mes
gali skaityt kožnas
parėmimo. Užsimokės jumis
siuneziame dovanai, raszik toi.
tavo ydant.... ydant negau rodos kad dega, o kad yra žysiusime knygas per paczta ir
katalikas.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
■■■
Užsiraszant
“
VIENYBE
LIETUVNINKU
”
apmokame
visus
kasztus
Galite
turn su lazda.
o
linijų in ir isz Lietuvos.
Siunczia
mu daigtu, jog ten neyra ug reikia siųst prenumerata (Money)
pirkti kiek norite. Visos knygos JI
dėti Piningu in szita Banka.
o
------- PREKE 81.00.
■
ar Registruotu laiszku pinigaiPiningus in Visas Dalis Svieto greitai,
yra geros ir kožnam jie patiks. J
nies, astronomai daleidineje, Order
o
ant vardo leidėjo szituom adresu
.
404 Poslapio - 6x9 Colio Dydomo
pigiai ir teisingai.
Raszikite pas
Kuningas geisdamas pasi
Raszykite szendie, Adresavokit
X
Patarnavimas kanogeriausias.
Nusiuntimo kantus mes apmokame.
mane o gausite teisinga atsakinia.
o
juokt isz seno žmogelio už jog tasai kalnas susideda isz
...DIREKTORIAI...
W.
D.
BOCZKOWSKI-CO.
milžiniszku krisztolu, kurie no
W. D. Boczkowski-Co D. M.Graliam, Prezidentas. C.L.Adam, Vice-Prezidentas. D. F. Guinan, Kasijerius. Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
klausė jo: Kiek yra Dievu?
Valgomu Ta voru ir Buczeroe.
Mahanoy City, Pa.
Mahanoy City, Pa.
W. Rynkiewiczia.
M. Gavula.
— Tik vienas kuningeli nes saules szviesos iždavineje ezvie
A. DaniszewiczifL
120-124 Grand Street
Franas Petraitis ■ Clymer, Pa.
J.
Hornsby.
L.
EckerL
W.
J.
Miles.
ir tam blogai tarnauji....
Brooklyn, N. Y.
sa.
ctaolioMoltoMoltoMoUoaolaoliolloN
Ant paskutinio susirinkimo
Lietuviszkos
Parapijos Sz.
Juozapo Kimo — Kataliku,
buvo nutarta kad kožnas para
pijonas turi užmokėti savo me
tini mokesti $2 priesz 11 diena
J uniaus jagu to nepadarys tai
bus suspenduotas isz szitos
parapijos.
(88°l)
Per paliepima komiteto

Dr. Alex. O’Malley
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