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Metas XXIV

Prusu keiseris su barzda ir be barzdos.

Laikui bėgant, radosi drą
sesni vaikinai, užsistate kauci
jas vare provas in Pottsvilles
Jagu tiejei, katrų laikas gaCourtha, jau szlubis skvajeris
Straikieriui laimėjo;
zietinis pasibaigė, o nori turėti
juos
aplnpt negavo, Courthe
aplaike 21 procentą
ant szvente's kalendori, tai te
tyrinėjimai buvo geresni, pri
daugiau.
gul nesivilkina ir prieiuncze
siėjo rast jau kitus burdingieCharlestown, W. Va.— Milužmokesti o kalendori aplairius nekaltais kasztus užmokėt
kye.
žiniszkas straikas anglekasiu
turėjo pati skundike, o jai ne
Kanawha aplinkinėje, kuris
tai koze atitupet, na szposus ir
Septinis tukstanczius ir dvipelną gaudyt prisiėjo paliaut.
traukėsi gana ilgai užsibaigė
deezimts žodžiu ant valandos
Burdingieriai bet nekuriu ma
pasekmingai West Virginioj.
parasze mergyna ant drukavomužių bijojo nei ugnies, kad
Kompanijos pripažino angle
jamos maszinukes in valanda
nereiktu provotis ypatingai
kasiu unije, padidino mokesti
laiko. Dievulėliau, o kiek tai
turinti pinigo, nes prie bepini
ant 21 procento ir devynes va
motere isztartu žodžiu jago
giam jos neeikabino.
landas darbo, o visus etraikieejtu galetis su kita!
Padorios moteres tokias
rius ir vadus pneme adgalios
Priesz nesenei vienas lenpempes neapkentė, bet tas
Rusiezkas carukas randasi kiezkas dienraeztis nupeikė vi
prie darbo. Sutaiką likos paezlevedroms nieką negilevo.
da vis pavojui nes gydintojai sus tuos, kurie bijodami ydant
eiraszyta lig 31 Kovo, 1914
Szitas senovės netvarkas, se
iez rado buk serga ant iždžio- amerikonas ieztardamae ju tik
meto. Buvo tai viena isz dy-.
Buvau jum raszes mano mi- ]ni Shenadorio gyventojai ir
vimo klubo ir hemophilijos o ras pravardes neeulaužintu sau
džiausiu kariu terp darbinin
lemi valkelei apie paleistuvys- (dabar gerai pamena, nes jtai
kaip tvirtina žinunai tai iez to liežuvio, gavės daug, kaip sa
ku o kapitalizmo West Virgi
te muso “mamuželiu” bet da- buvo
|
darbeliai netikinusio tu
neiszliks.
nioj.
ko, invariu ant to atsakymu,
bar vela truputi primenu apie ,rinio.
isz kuriu ant vieno daro savo
tai kas anglekasyklose gyvena,
Kerszina nužudimu
Dauginantis isz Lietuvos in
Katrie gyvenate Amenke praeargae. Kokie tai Varasz
tai in moteris bei burdingerius ,czion atėjūnams, demoraliza
Wilsono.
o gerai pasiveda, tai ne už- keviczius (pravarde lietuviezprisižiūri ikvalei, ir jau dabar ,cija teip pat dauginasi ir plė
Colorado Springs, Col.-— i
mirszkite .apie savo tevelus, ka), raezo kad nieko nekenke
ant galo su tuomi nelaimingu (tojasi.
Jonas Cohan (kaip rodos židebrolius ir gymines bunanczius permainyt pravarde, ypacz
tvanu, su begediszkumu jau
lis)
likos
suymtas
per
detektiDidesnieji miestai, to visko
Lietuvoje, ba tenais labai dy- sunkės, ilgas lietuviszkas pra
apsipranta; kursai nors yra
vus už kerszinima atėmimui
yra užveja eu nemažoms zakadelis vargas! Ne yra kam vardes, paveizdan klausia tas
pikta epidemija, bet tiek jau ’
gyvastes naujei iszrinktam de- , ■
viankoms. Iez mažiuku mies
gaepadorystes apžiūrėti, ne nemėgstantys ilgu gražiu lienedaro juoku kiek ’darydavo (
mokratiszkam
'
prezidentui
I
teliu, burdingieriai pabegia su
szeimyneliu aprūpinti. Lietu tuviezku pravardžių beeigaimoteris
su
burdingieriaisi
Wilsonui. Cohanas seke pas-į
.
svetimoms moterems, nuvyksta
voje dydele suspauda. Noreda lentis amerikonu liežuvio:
priesz
20
metu
ypatingai pus j
kui Wilsona isz miesto in'
mi kiek siunsti piningu tai da “ar-gi negeriau bue jiai it z
rj
Keiseris buvo tosios nuomones, jog jago užleis sau barz- skvajerius provojantis. Mat, in miestus kaip Chicagas, New
Pliiladelphijoj 19 d. Lapbar laikas siunsti per radakci- Varaezkevicziaus padaryta bus kriczio t. y. Utarninko ryte miestą, jeszkodamas progoj,
i D, tai bus daugiau paguodojamas per savo padonus, nes pa- buvo tokiu komedijantku, kad Yorkas, Brooklynae, Philadel
je “Saules o aplaikys ant Ka “Vafli” arba “Warren?” Ko 10 adyna priesz piet perszove nužudinime jo.
} regejas savo pavidala zerkole nepatiko jam barzda ir liepe burdingienus pirmiaus jos pa phia, Pitteburgas ir kur ten
ezone miesto, arba kur lietuviu
ledu.
kis ten Smithae sako: “pewne patsai save Jurgis Bieliauskas
Dave paezei 25c. in 20 nusiskust. Yra tai vienatinis paveikslas keisero su barzda nes mylėdavo, o paskui pas skva nėra pas žydpalaikius ruimą
nazwiska, a zwlaszcza litwi- savininkas sklodo arielku ir
visas kitas liepe sudegint.
jerius apekunedavo; burdin
metu.
pasisamdė tunoja nei vilkas eu
Motynos rugoje, jog duktė- n6w muszą oraz i częšč pola- kitu likeriu teip-gi alaus bongieriai tankiause gadydavo už
St. Louis, Mo.— Gyvendavilke
rugiuose, ten ne raguotas
k6w
z
dlugismi
nazwiekami
res užaugino, vyru randasi už30 metu be miego.
kutems.
mokant skvajeriui po gera
ma su savo vyru suvirezum 20
kipszas
rasti j u negali.
tektynai o nesyima ant apsi- zmien’č na angielskie” — tai
Adelaide.— Auetralietis krūva pinigu, ir mamužei
Platesnes žinios bus kitom metu, Mattie Bynum aplai
Tokios
slapuku poros, ilgai
pacziavimo, O
kas .įaltas? mes Lielwini — Lietuvei — “Saules” No.
naudojasi nepapras skundikei ^po kele» <Jeezimt’s
ke- nuo jo tik 25-centas-20 Japonu pražuvo^-"lU'erpiuas
1
Sugyvent negali, nes' jie' d vieše
Kaip tosios dukreles užaugin nepraežbme jo visaip rūpintis
dol.
priek tam kente visokius užYokosuka. — Dvideszimte ta ypatybe. Jau 30 meta, kaip
kaipo pora ženotu žmonių, uo
tos? Kol da maža tiek to, mo- muso pravardem, kaipo neno
Tokia bjaurybių szmekszla
metinejimus ir paniekinimus laivoriu ant laivo Nieehin li jis visiezkai nejauczia noro
rime
žinote
apie
ji,
kurie
savo
si savo niekur iezkiszt publityna dukrele apžiūri, leidže in
Trumpi Telegramai. nuo jo. Sudže teip inirszo ant kos užmusztais per eksplozije miegoti.
anuomet losze savo role Skuylkon negal, po keleto metu
mokslą norint nieko neiez- lietuviezkoe pravardes iszsiBaynumo, jog paliepė jam garinio katilo. Kone tiek bai— Man dabar 60 metu— kill paviete: Mahanojuj, She§ Mexico City, Mex.— Da
ankseziaus ar vėliaus pasimeta
moksta. Kaip dukrele paauga žada. Pravarde maino tik kri
mokėti savo nuskriaustai pa- sei apszutino.
praneeze jis,— ir nuo mano nadorij, Gilbertone, Mahanoy
ir dauguma tokiu bobų gryžta
pradeda puoszti, o jagu neturi minalistai, kuriu niekas ne- vėsi czionais jaust gana drūtas
cziulei po 15 doleriu ant nede- 100 ypatų užmusztu per žmonos mirties, tai yra, kuone Plane, ir Gerardvillei.
vėl pas savo vyrus, persipraiBztekliaus ant puoszimo, tai guodoje ir czionais. Daug atsi drebėjimas žemes, kurie sunai
los ant iszsimaitinimo.
30 metu, aez niekuomet ne no
O anais metais jeigu boba szineja, tas minkeztaduszis pri
viesulą.
kitokia rodą atsiranda. Paau- tikimu galima czion butu pri kino keloleka namu.
apskundė, tai siima vėl nei kumelia pararta.
Kingston, Jamaika.— Mil- riu miego. Naktis asz pralei burdingieri
gia dukreles, pradeda valkio durti del patikrinimo, kad
§ Rheims, Francijoje.— Du Užmurinta varle gyveno
džiu kedeje ir tankiai sapnuo svietku nereikejo, kaltas ir at
neguodoje,
o lekiotojai Andre Frey ir Sužiniezka
vilnie,
kuri
užliejo
ke

Kiek ju kaip pamenu ižbyžge
tis, ne klauso motynu, nieko amerikonai
per 30 metu.
ju, nors jaucziu, kad ne mieg- liktas kriukis; vienas tik ke
su burdingieriais iu platu svie
lis miestelius pakrasztije ma
nedirba ir norėtu kad tokia duondavei net pavaro nuo tar bjutentas Laurent likos užMineral,
Kan. — James
tu. Apskritai, asz jaucziu save lias buvo ugados, o ugados ri
tą vyrus pamėlusios, o paskui
tingyne — valkata, kokie da- nystes ir darbo tokias per- muezti kada ju orlaivei susi Young turėdamas 10 metu gir riu, užmusze szimta ypatų per visai laimingu, nes per pasku
jo burdingienu piningus nei gryžo, tai neprieme sugryžuvadnas vyras paymtu sau už kriksztytas ypatas. Net ir su- gadino ir su dideliu smarkumu dėdamas buk jago užmuryt griuvanczius namus. Bledes tintuosius 30 metu, asz nenus
piktasis alkanas smakas.
džios baudže uez permainima puolė žemiu.
daejna lig szimta tuksztancziu
eias, tik vienas Mikulis isz Vepaczia.
gyva varle, tai gali gyvent
tojau ne vienos valandos ir ne
Shenadorij buvo keli skva- geno szone Shenadorio, ku
pravardes, ba parodo sekantys
doleriu.
§ Philadelphia.— James per daugeli metu be jokio
glūdėjau besamoningame sto jeriai: szlubis, Bhumakeris ir
atsitikimas: Priesz nesenei li
riam mamule pametusi tris
Baisybes kincziku
vyje, kurs vadinasi miegu ir Dingleris. Szie du paskutiniai
“Milekyte savo neprietelius, kosi aresztuota jauna mergyna Reiley konduktoris ant strik- maisto ir nutarė taji ižbandimažus vaikus, iezkuitino per
Mongolijoikaro
sugrižias
namon
girtas,
ma iszmegint. Suemias varlukuri aez skaitau del žmogaus buvo žmoniezkesni, kasztus
o ju neturėsite” — pasakyta viename isz dydesniu amerikokalnus,
sugryžusei, žmogus lie
susibarė su paczia ir nuszove kia, indejo in iždžiuvusi medi
Charbinas. —
Kinczikai nenaudingu.
moksle dvilekos apaeztalu.
per brangius nerokavo, bet pė eit kur buvo.
niszku miestu ir už nepadoru jia ant smert. Reiley iezdume
baieei
atkerszina
gyventojams
ir užmarino cimentu ir apie
Milet savo neprietelius, dau pasielgimą statyta priesz paliiszeisziepelis szlubis, tai nei
Vienas žinomas vyras, pair lig ežiam laikui da nesuim tai užmirszo. Po trisdeszimts Mongolijos, už tai kad geidže
geliui ypacz nuožmiems žmo cije. Padavė savo suamerikoJuros
dovana.
dele nuo visu pinigus už pro žvalga turėdamas ant savo bo
tas.
iszsimuszt nuo Kinu. Pulkas
metu,
kada
taji
medi
ana
dienėms iszrodo negalimu daigtu nizuota pravarde, būdama
Bareelonia.— Ne senei, ne vas cziulpe, tai bobos tankiau- bos jaunos, karta iezvaževo
§ Petersburgas.— Daktarai na nukirtinejo iszoko ta pati kiniezko vaisko nesigailėjo
kad milet savo nevidonus yra lenke. Sudže buvo nubaudęs
toli
nuo czionais, vieno ne tur sei burdingierius ekunsdavo buk in New Yorka eu reika
moterių ne vaiku. Po apiplesunku ir net kvailyste. — O mergyna už nepadoru pasiel iszdave raportą kad Caro eu varluke gyva ir sveika.
lais, bet kur jisai prablagnijas
tingo
žvejo tinklan pakliuvo pas szlubi.
szimui ir sudeginimui kloeztovienok kas yra galingesino už gimą $10 bausmes, bet kada nu ir inepedinis ant Rusiszko
Pirmutine
už
vadinama
diena, nakezia pargryžes na
Turėjo
gulėt
su
paczios
riu,
visi
aplinkines
gyventojai
koks
tai
samanomis
apaugės
meile, kuri viską ^pergali tru patyrė, jog padavė netikra sosto yra blogam padėjime ir
szuneliu.
likos nužudintaie — suvirezum daiktas. Kuomet jin nuvalė, gvolta buvo pas szlubi prova mon, palengva atsirakino du
kad
jisai
yra
neiezgydomae.
pravarde,
pakele
bausme
ant
pina ginklus. Krikszczioniu
$15 ir kasztus, duodamas merCicago. — A. S. Schermo- apie du tukstanczei Mongolu priesz žveju akis pasirodė isz- Jono Grinevicziaus su skundi ris, užslinko ant virsz, ezvyszt
§ New Y7orkae.— Joseph
iietatimu dydžiausiu yra mi
ke Benzikiene muset 1865 m. žiburi, žiuri kad eu jo paeziule
gynai pamokinimą, kad žmo Pulitzer iezduotas laikraezczio nas, likos priverstu apleisti o daugelis iez ju sudegino gy
kalta isz brangaus marmoro Prova Grinevicziue iszgansdinlet — ar pildo ta instatima gus beeigedijentis savo tikros
po patalais guli Jonas. Žmo
vais;
lavonams
moterių
ir
vai

savo
paeziule
už
nedora
pasi

Paneles szvencziausias stovyla. tas toliaus nuo skvajerio neva
krikszczionis? Buddos mokslas pravardes nevertas yra ne pa- “World” kurie ne pereenei
gus
lengvos szirdies nieką ne
elgimą su juom, nes turėjo gu ku nukirtinejo rankas, kojas Stovylos veidas retos grožės;
draudže net givulius užmuszy guodones ne užsitikejimo to mirė paliko turto vertes ant
rė, bet boba apgadyjo. Kasz- daręs euezuko: — Jonai, lysk
ir
galvas
Mongoliszkas
kunin
lėt
su
paczios
numiletinu
szuji apsupta trims vaikais. Žino
net — O ar budistai pildo kiam žmogui negalima tikėt ir suvirszuml8 milijonu doleriu.
gaiksztys su visa savo szeimy- vai sako, kad toji stovyla pra tavo tam vaikinui szimtae dvi- isz po patalu szalyn, ba ir aez
§ Whitesbugh, Ky- — Jo niuku, szerti ir szukuoti jin.
insakimus savo tikybos moky pildo piktadaryste jago per
na vos iszsprudo iez kraujege- gulėjo vandenyje kelius ezimt- deszimts penki dol. Provoje noriu miego.
maino savo pravarde.
tojo?
no Crafto pati pagimdė kudy- Norints paeziule apskundė
kvotimas — klausinėjimas, tai
Jonas maudi nemandi, turė
riu ranku.
vyra
už
apleidima,
bet
sudže
meczius. Žvejui siūlo už sto
Milet neprietelius savo —
buvo bjauriausio turinio kuri jo rangytis, ir valiai praszitis
Isz Stoneyburn, Szkotijoi, keli su žilais plaukais. Žmonis nepriverte jin ant sugrižimo.
reiszke neužmirszinet ju, ne danesza mums ydant praeerge- tuom yra labai nusistebėja.
Puse metu katorgos už vyje didele piningu suma, bet in joki raszta dėti negalima. — brolau dovanok!.. Iszbare
jie ne nori ja parduoti.
skriaus!, neiszpleszinet iez ju tumem viens Amerikos lietu
§ Alais, Francuzije. — 24
pabucziavima.
Benzikiene jauna graži mo Joną kaip margiu ir po vis
to, kas jiems yra brangiu, o vius nuo apgaviko kuris isz anglekasiai pražuvo nuo eks
Londonas.— Jaunas darži
tere, gavusi krūva svetimu pi kam. Niekas negali ne sužinot
jie nebus tad jau neprieteliais. tenais iezbego. Gromata se plozijos “faier demp” anglių
Ant praszlmo paczios, nigu, tuojaus užeietelevo gra neapskaityt tokiu purvinu at
ninkas Rid, jieszkodamas už
Isz kares lauko
Jeigu isztikro krikszczionis kau czei pranesza: Anglekasie kasiklosia czionais.
nužudė jia.
darbio, nukeliavo dideliu sod
žias ezlebee, nusipirko ziegore- sitikimu isz gyvenimo lietubent iezdaliee pildytu mokslą kontraktoris J uozas AntanaParižius.— Mons Begnary Ii eu ilgu ant kaklo užsikabi- viezko svieto czion ypatingai
§ Bilbao, Iszpanije. — Kas
į Sofia, Bulgarije. — Tur- nu Londone užveizdetojo naKristaus — nebutu kariu viczius, iezkeliavo in Ameri tokis suriko “ugnis!” krutan- kiszkas kariszkas laivas Na- muosia. Ant jo paskambinimo iez Arleso, kurio pati kente naneziu lenciugeliu, pradėjo Amerikoje.
vieezpatautu amžinas, saldus, ka, paemias dali uždirbtu pi cziu paveikslu teatrelije per ka midiah likos ieznesztas in pa iszejo daili tarnaite, ir po trum
Būdamas papinigaut Ame
baisės kanczes isz priežasties kartais ant ulycziu teip pasirė
smagus, vaisingas, labai tei- ningu savo darbininku, jeszko- pakylo baisus sumiszimas. 50 danges per Bulgariezkus tor po paeznekesio su jaja, Rid,
džius paspacyruoti. Pamate rikoj isz Lietuvos kunigas Tu
neižgydamos ligos, ant josios
ti ten dydesnio pelno 9 diena
kentis jiu — pakajus.
Lapkriczio. Praneszame ydant vaiku likos sumindžiotu o arti pedinius laivus arti Varnos ar tai geiduliu pagautas, ar tai praszimo, atėmė jisai gyvasti lietuviai mainierio paczia su mas, patyręs kas czion szeimynorėdamas užkariauti tarnai
auksiniu užsikabinusiu ant nose ir tarp ^vienstypiu destis,
ant Juodu mariu.
amerikos tautieczei eaugotuei 100 sužeido.
Supredentas neregiu Filą- tokio apgaviko ir žmonių ieztes simpatija, apkabino jos per nustovima, ydant paleng kaklo lenciūgu, pradėjo rėkt, nebereikalo pargryžes Ameri
j Bulgarai užėmė vela dvi liemeni ir karsztai pabucziavo vint kanczes. Pati du kartus ezvilpt kad tai už Grinevi- ka iezpeike, nes jisai kaipo
delphijoi, kuris ir pats likosi naudotojaus. — Pauksztelie.
svarbes vietas prie
An- in skruostą. Užgauta mergai bandė atimt sau gyvaste nes cziaus pinigus iszplesztus pui kunigas in trumpa laika dau
neregiu apsakineje apie sapnus
Apvogė cara.
drianopoliaus.
Turkiszkas
ar- te paszauke mieetsargi ir Rid kožnu kartu vyras josios jiai kiai pasipuosze. Iszgirdusi ant ginus patyrė, negu mes pati
neregiu: sziteip: “Bunu tik ta
Lietuvei iez
Painesdale,
Bialovieža.— Ne toli Jedlida laimingiausiu, kada miego Mich, pajeszko Rimo Kataliko nos stoties vagys apiplesze pa motas apmalszino.
nuvede nuovadom Teisinda nedaleido, ant galo negalėda ulycziu daug nemaloniu žodžiu nam per keliolika ’ metu. Pa
Rosije ir Austrija sudruti- masis priesz teisėja, Rid sake, mas žiūrėt ant josios kentėji jau žmonele puikiai nesirede, tiria czion daugiaueei kunigai
damas sapnuoju. Kada tik lietuviszko kuningo kuris ga ti ciesori. Bandytai
žinojo
sapnuoju, nesijaucziu neregiu lėtu susikalbėt lenkiezkai ir apie kožna žingsni caro, kada na savo rubežiaus sargus. kad jis neinstenges prieszintis mu atėmė jiai gyvaste. No- ir svetimi iszlupti graeziai greit; ir daktarai, bet užbėgt kelia
vieką matai teip kaip seniaus. slavokiszkai, nes czionais tokio jojo privatiezki vagonai pribus Badai kelos sotnes kazoku ran meiles jausmui, netikėtai ap rints likos areeztavotu už žu- sudilo.
tai užkrėstai demoralizacijai,
Grinevicziaus inkandimui,, sunku kunigamis ir daktaraLaike sapnavimo, viską ma nesiranda. Parapije puiki, trie ir kas rasys kožnam vagone. dasi ant rubežiaus. Auetrije globusiam jo ezirdi ir per ne dinsta bet vėliaus likos paluopasisektojo panaezei ir kitosi mis.
tau. O kas akiviausiu, jog draugystes ir suvirszum 500 Kada caro nesirado joje vago nusiuntė keloleka kariszku lai valia pabucziaves mergele; bet eotas.
Shenadorij bobos, pradėjo'
Ko geresnio galim tikėtis
matau tuos žmonis, kuriu tu parapijonu. Jago kur rastųsi ne, vagys insigave, apiplesze vo in Belgarda. Žodžiu tarent teisėjas neatkreipe atydos in
Nurijo dantis.
burdingierius skundinet ir’ isz czion auganezias mus gentrėdamas sveikas akis ne buvau kuningae be vietos tegul raezo vagonus nuo visokiu brange Bulgarai teip suarzino Austri- toki paaiszkinima ir pavadino
mates.
nybių; sidabrinius peilus, sza- je su Rosije jog kožna diena jo pasielgimą “begediszku” ir Peterburgas.—Kunigaikeztisi ugadu graezius pelnyt; nevie-’ kartės ? Isz blogos sekios, bloant ežio adreso.
žmonis, katrie stojosi nere
Mr 8. Gibavicziue
kutee ir 1.1, apie tris pudus si galima tikėtis susirėmimo tuju nuteisė Rida katorgon ant 6 Viaeemskis, mirė ligonbuteje> nas net skolinąs bijodamasi gu vaisiu.
|nuo nurijimo padirbtu dantų.. Pottsvilles Courtho.
dvieju vieszpatyecziu.
menesiu,
(Pabaiga ant 4 lapo)
gei), visada tokius sapnus turi. Box 272.
Painesville, Mich. dabro. Maskolei geri vagis.

KAS GIRDĖT?

5Uiv1fizhi Sa^'rn
laikyti riadi aw I

520-522 W. SOUTH AL, MAHANOY CITY, PA.

MAHANOY CITY, PA.

Teip pat yra ir eu tais, ku
rie neteko kojos per nelai
minga atsitikima, tai kada tik
sapnuoja, tai vie rodos turi abi
kojas, kaip priesz tai, — bė
gioja; ezcka, o niekados nejaucze kad turėtu tik viena ko
jaKitaip yra eu neregiais ir su
szlubaie nuo užgymimo, tiejei
ne turi to džiaugsmo matyti
milinczes ypatas per sapna.
Sapnuoje jie kad girdi muzike balsus pažinstamu, o szlubei ir per eapna
buna szlubais.

Kaip sumislini žmogus, tai
reikia juoktis kaip kad sako
knygute kad laime turi didelias akis.
Dabar po rinkimo, demo
kratai laimėjo visus beviaik
urėdus, tai dauguma laimydamiesi demokratu redo, tuojaus
kalba apie laika prezidentavi
mo Cleveland©, ir kad busią
dabar tas patsai bado metu
laikas, kaip anuomet buvo prie
Clevelando. Po teisybei reik
sakyti anot tos knygutes:
‘■'Baime turi dideles akis".
Utica, N. Y. mieste apsigy
venusia yra Italijonu apie 17,000 jie turi sudeja ten bankose nemažai pinigo, iszsigande
demokratu net iez praeites re
do, skubinasi ik užstos ju
vieszpatavimas iez banku pini
gus isztraukt, ir važiuoja su
pinigais in savo ezali Italija.
Kad tiek daug žmonių meta
darbus, isztraukia pinigus, vie
ni važiuoja, kiti rengėsi va
žiuot, padare ir miestai su jo
bizneis etrioka. Miesto valdžia
ir seni biznevi gyventojai 10
Lapkriczio turėjo savo ypatin
ga susirinkimą vien su mieriu
užbėgt tai panikai, kelia.

ISZ AMERIKOS.

GLOVERSO MAINERIS.

(SZ VISU SZAUU.

rojima iždidis Atta, kuris net ramint ir linksmint žadeda
seseri pask'res buvo tart n- mi daleist jai iszteket usz Sa
gam Kledui, negalėjo pergabt rio jeigu ji tikrai pamilejo. Ne
<avo neužsiganedinimo hz tė laimingos mergeles szirdis ken
vo val os, kadangi Sari laike czianti nuo seniai skausmus ir
ne nž tinkama sesere vira. Su mirkstantis tulžiu kartibes go
sitarė su savo broliais neduot džiai gere tas saldibes broliszSariui Kariles, o Atta pasakė kos veidmanistes, nežinodama
seserei kad pasiliks paezia Kle jog tai baisus nuodai.
do, kuris ja sau apsiskire, todėl
Broliai uszkviete Sari pas
privalo pamirszt apie piemeni save ant vakarienes. Gražus
Vienas kvailokas,
Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamg
Sari ir niekad ne susieitinet su Kariles veidas buvo tikru pa
Da ne senas vaikinukas,
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti
ir kurie sulaukia amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma
juom. Tas apreiezkimas brolio veikslu jos duezio; saldus ne Apie Bostoną nusibostino,
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tue knygų.
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna
kaip trenksmas dievo Perkūno ramumas kartais sarkimo ant Ir ten viena sesute pažino;
.
ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime
trenke in biedna mergele, kuri valandėlės jos veideli; dūsavi Prikalbino kad su juom va
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keif
vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba eyflllv
neturėjo dabar globėjo ir tu mai ir bludžiojanczios akie,
žiuotu,
iSįl/K
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpneima, Abelna pragaišti špeku. Pragaišti gyvybes skyNieko nesibijotu,
rėjo klaueit brol’o, kaipo tėvo. kurios nenoriuos kožnoj szalije
Btlmo, Naktinius nubeglmus, Rheumatlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų,
Ne kentes varga,
Puolė ant keliu prie-z Atta ir susitiko akis numileto gimdė
Pūsles Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai
Gaus giara darba.
su aszaromis maldavo jo ir ko- smagu ant jos raudonu lupe
išgydyti sava nuomusė, privalai ir slapta, su rai
žais kaštais.
»
liojo usz neguodojima velionio liu nueiezipsojima. Veidmanin Mergyna važiuoti ne galėjo.
Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas
ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
B a ne drapanų ne turėjo,
tėvo prisakimu, usz ka Perkū gi broliai stengiasi but Sariui
nios ir talpina šiam tykrus slaptybes, kurios vyras turi
"inoti. Netrotikiet sava piningu mokledami už prastus,
Vaikynas davė piningu,
nas uszsirustines prisakis vi kuoprilankiausiais ir neteisin
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaltisti šitą knygą JI
pasakis kodiel jus kentėti Ir keip galėt galiutinai isigy- <
gais
žodžiais
iszriszinejo
isz
pa
Kad
nusipirktu
reikalingu
siem dievam iszsižadet jo ir vi
dyti. Atmink, jog; ta knyga yra duodama VYSAI DYKAL
Petras su Miku aut balaus ketina ejt,
Męs užmokam irpačta. Išrauk aiškeie sava varda, pa
daigtu.
siem nusiuns nelaime, bet Atta nacziu jo ezirdies jausmus kuvarde Ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.
Petras pas Ona da turi užeit,
Na ir parvažiavo,
kurie pamirszo jau garbint ir -iios buvo suvaržius baime su
Bet nepaeme su savim Miko,
Kuponas dykai gautos knygos.
O kad ir darbo negavo,,
guodot tėvu dievus, tarnauda kokia ėjo in namus, kuriu
Tik jin pakajuje paliko.
Siusk Ji šendena.
Tai apspito jaunikei,
mas pas kuniugaikezti, kuris slenkszio jo koja nuo seniau ne
— Kur Mikas?
DR. JOS. USTER & CO.
Neženiklei.
užimtas vien karėmis atprato peržengi. Nemokėjo suprast,
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.
kad tas staigus broliu Kariles Kada mergyna su vienu kal
Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu paslulimlnui dykai
Tėvas ramus lauke paskuti garbint dievaiezius, grūmoji persikeitimas buvo szetoniezka
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man
bėjo,
vieną iš tuo knygų.
nes savo givenimo valandos, mus rustibia dievu, priėmė su
juokais ir pasiliko nepermal- veidmaniete, tikojimas ant Kiti’isz piktumo net drebėjo,
Vardas ir pavarde.
1
Lietuvisz^a Pasaga tik liūdo dėlto, kad jo tris sū
jo givasties. Kerile jautėsi Karta begiardami susivaidijo,
Adresas
nūs nesą prie jo ir negaleses daujamu.
esant laimingiausia pasauleje;
Na ir musztis pradėjo.
Karile
dabar,
kad
likos
at

Ant gražiu krantu Nerio, duot jiem savo paskutines pa
Stejtas
skirta nuo Sario, labiaus jaute negalėjo isztarti žodžio idant Su stiklais galvas susiskriode,
puikiam klonije, kur vėliaus laimos.
savo nelaimingumą: drebėjo padekavot geriems broliams Per tai savo narsumą parode,
iszaugo miestas neatmenaus
Kad jaute atėjusia jau miri kaip apuszeles lapas kad mis- usz suteikimą jai tos laimes,
Pas vaita prova turėjo,
sziandien senoviszkos garbes mo valanda, tare in Sari:
buezevo
veidinanius
ir
savo
Kur
pusėtinai užmokėjo.
lijo,
jog
broliai
privers
ja
te

ir didibes, o vėlesniu nelaimiu
— Eiksz Sario pas mane! kėt usz kito viro, ipacz usz ne- džiaugsmo aszarom dekavojo O katras ne turėjo piningu.
liūdna paveiksią rodantis, gi- kodėl tie kuriems daviau giMano brolis Juozas Mikolaitis apie
Tai pasirūpino nuo kitu.
veno kitados senelis, turtin vasti negal užmerkt man akiu keneziamo jo Kledo; piktžod jiems.
20m. kaip Amerike paeina iž Suvaiko
«
*
*
(Tolaus bus).
gub., Starapoles pav., Balbieriszkio
gas žmogus, kurie buvęs pats Atta Gili ir Olratas kariauja žiavo broliams, kurie nedaleisdinejo
jai
matitis
su
Sariu.
Vienoje
slaptoja
karezemoja,
gmino jis pats ar kas kitas praszau
artojumi, savo locnom rankom su prieszais Tevines; ju tėvas
duot ž;ne ant adreso.
o;)
Bjaurioja vietoja,
vartė szventa žemele, ir tarpe užbaigs savo givenima ant ran Kiekviena valanda kurioje ne
M. Mikolaitis.
simatė
su
Sariu
buvo
jai
ne

Geri
vaikyaai
ir
ženotas,
nuoamžiniu giriu iszdirbo dir ku Kariles ir tavo Sari. Ka
Tikiu o Dieve!
Box 196.
Hastings. Pa.
Diedas, ne kam tikias.
vas, kurios puikiai jam derė da apsisedau sziame klionije apsakomai sunki ir ilga.
Jago pati krajuje ubagauja,
davo ir atsimokėdavo usz jo nebuvo czionais dar liteta že Mergele liūdo ir džiūvo
Mano brolis Jurgis Jowarauckas.
Tikiu asz Dieve, o viso galis,
triūsa. Jo nesuskaitomos ban me žmogaus koja; mano ran kaip lelija be rasos, bet bar- Kad muso balsas bus iszklau- O tas latrelis czion lėbauja, paeina isz Kauno gub., Raudomskos
gus broliai ant to suvis nebeUžsipuolė su peileis ant vieno volos., 7 m. kaip Amerike pirmiau
dos aviu ir kaimines galviju
kos iszverte nuoamžinius med paisejo.
sytas,
vaikyno,
gyveno Skulkino pav., o dabar neži
ganėsi ant pievų ir ant kalnu.
žius, iszrove ju szaknis, insitai
Pasklido verksmas po visas
nau kur jis pats ar kas kitas praszau
Ir
vos
neužganubino.
Ji
pataikė
prigaut
juos
ir
Tris jo sūnūs, narsus ir budrus siau ežia namus, dėkinga že
duot žine ant adreso.
(-^g oj)
szalis,
Subadė
baisei
su
peileis,
susietinet
bu
milimu
Sariu
kas
jaunikaicziai tarnavo kariume- mele iszdave gausius vaisius,
J. Knnca.
O
verksmas
graudus
skausmais
Razbaininkus
suėmė,
ylgai
vakaras Turėjo sutarta vieta
neje Lietuvos kuningaikezczio
10 Meadow St.
Westfield, Mass.
o Žeminele laimino, dekavo po aržuolu, kuris stovėjo vie
iszpiltae.
nepaleis,
kuris kones su nuožmiais Polo
jau dievams usz palaima ir ju toje kur prietaka Nerio junge Sukriokė upes, suosze girrioe,
In koza abudu uždare,
vcais. Katile, milimiausia jo
Mano pusbrolis Juozas Sunelaitis,
malone ant mano szeimineles. ei su Neriu.
Kaip draskė prieszai muso tė I • del slaptynes karezemos paeina isz Kauno gub.. teipgi ir ma
duktė, buvo kaipi pati Žemitrobeli
padare.
no szvogerei Juozas Vaisetas ir Juo
vynė,
nele, dievaite ukiu; teip gra Sziandien klonije givena apie — Man nori tave iszpleszt
zas Bizukas paeina isz Maumiesczio
Kaip bus, tai žinosite,
Sens
ąžuole
puolės,
vis
tai
pa

kalbėjo
savo
numiletam
Sariui
kelesdeszimts
giventoju,
kurie
pav.,
jie pats ar kas kitas praszau
ži Karile buvo dievaite patyręs, Jago mano straipsni skaitysite. duot žine ant adreso.
Nerio lauku. Jos nekalta, ne imdami nuo manes paveizda bet tu neduosi neduosi, ar ne*
*
»
J. Sunelaitis.
sutepta szirdie dar nejautė nie savo ranku darbu apkuopė teisibe? — klausė] glamoniai Kad mus po kojų bjaurei pa
Box 20. Shaft 2.
Du Bois, Pa.
Vyrai jaunesni,
mynė.
besiglausdama
prie
milimo
vai
dirvas
ir
padare
sau
ukes:
da

ko kito, apart meiles del sene
Tai
truputi
doresni,
lio tėvo ir savo gražiu lauku, bar linksmas visiem giveni- kino žiūrėdama jam in akis Kiek tai jau metu amžinsią
Adomas Matuleviczus, jis pats ar
Ir iezmintingesni.
žlugo, u
kaiminiu ir-namu, rūteles ir mas czionais. Gal ta vieta bus, kuriose iszvido aszaras kurias
kas kitas praszau duot žine ant adre.
Kada ir nuejna in saiuna, ao:
( gg <4)
kvietkeliu-ji viską ta milejo kada vieta gausos, turtu ir izsspaude jam skausmas ezir- Aszaras karezias mumis belieKiniszkos sufragistes San Franciske.
laimes! gal.... Asz savo vai dies draskantis krutinę, ka
P. Morris.
jent, Tai po drinksa užsifundina,
labai, labai.
Laike
prezidento rinkimu kiniszkos moteres gymueioa
Ne
sėdi
ilgai
karezemo,
Morris,
III.
dangi
mate
savo
nebegale,
nes
O muso szirdis vis nenudžiugo,
Piemens bandų labai milejo kam palieku didelias kaimines
Kalifornijoi aplaike tiesas teip-gi balsavimo ant uredninka
Ejna
tuojaus
namo.
Kariles
brolei
galėjo
ji
užgivuliu,
gražias
apdirbtas
der
Ne
matant
laisves
prie
musu
Karile, dainavo jai dainas ir
Mano pusbrolis Jonas Peoenkus ir priezidento. Mieste San Franciske randasi keloleka tukeO tiejei, ka jau senesni,
skyrent.
skambino ant kanklių; girios liūgas dirvas pakraszcziuose muezt ir iszpleszt jam brangia
pirmiau gyveno Brooklyne o dabar taneziu Kincziku o ant “poliu” randasi ir kineziku inspek
Tai
isztikro
kvailesni,
nežinau kur, apie 15 metu kaip Ame
smagiai osze,
paukszteliai Nerio. Suvalis jie paselins, dievu dovana. Meile jam liepe Matyt da kaltes ne yra nu
jis pats ar kas kitas praszau toriai. Paveikslas parode mums viena isz tokiu vietų.
plautos, Ne gana kad trankosi po sa- rike,
cziulbejo, žiedeliai girde savo žemes vaisius, man mirus.- Tu paaukaut usz Karile givasti,
duot žine ant adreso.
lunus,
bet
gal
jam
pražuvus
nelai

buvai
mano
darbuose
man
Kureis mes patis visi isztrau •
skaniu kvapsniu: ji daugiau
Jno Saurusaitis.
Nes ir po visokius namus.
Introligatorne.
kem,
nieko nereikalavo ir apie nie pagelboje. Karile ira milimiau minga Karile turės klausit
Box 498.
W. Wyoming, Pa.
Girdo su alum ir arielka bo
APDIBBTUVK OYGU.
rz
ką daugiau nemislijo, tik ret- siu mano kūdikiu, brangesniu broliu. Karile atjautus milimo Nes sunkios naeztoe, ant mus
bas,
mislis,
kalbėjo
toliaus:
usz
viską.
Ta
paskutine
va

Mano
dede
Antanas
Žutalo
apie
20
užklotos,
TŪKSTANTIS
karcziais laukdavo Sario, ku
Tai jau kvailei ir ne kas,
m. kaip amerikia paeina isz Suvalkų
— Ar gaila tau manes.
Už dydžias kanezes tai to su
ris atneszinedaves jai pluoszte- landa mano givenimo, tebus
NAKTŲ
IR VIENA
Ir
paeziuoti
insimaiszo,
gub., Pakuonio para., Debilios kai
Isz jo krutinės iszsiverže
ARABISZKOS ISTORIJOS
laukėm.
lius gražiausiu, priskintu žiede pamatu jusu laimingumo; jau
mo, jis pats ar kas kitas praszau duot
Tiejei da blogiau isztaiso; žine
Perdėjo Lietavuzkai
ant adreso:
szalta ranka laiminu judu ir sunkus atsidūsėjimas, kuomi Per kiek tai amžių neveikem
liu.
D. T. BOCZKAUSKAS.
Moteres varga turi,
Fr. Seiman
Sario, neturtingas jaunikai jungu. Jum pavedu darba su davė atsakima numiletai, kuri
540 Puslapiu; 6i9 coliu Dydumo.
nieko, Ba jau vyrai ant ju ne žiuri, 1907 Hamilton avė. Cleveland Ohio
tis, kurio visu turtu buvo kai pilt locnom rankom man kapa. kalbėjo:
PREKE $1.
Pro akie musu kultūrai slen
*
*
*
— Ne, neliūsk, jie manes
Tik Ant Trumpo Laiko!
mine aviu, bet Karilei daugiau Tai tares senelis nutilo, nes
kant,
Mano dede Wincentas Welmins.
Aysidirbi sems maldaknyges ištaria n
Kad kas nori ženytis,
Nusiuntimo kasztus
jis patiko, negu kiti jaunikai balsas jau netarnavo jam dau nuo tavęs neatims, kol neuž- Reikia darbuotis isz viso nieko
ka paeina isz Kauno gub., Panevė natoa ir lai kramelei, kvipo tai:
Tai
turi
friszitis,
mes apmokame,
Linksma Valanda, Dilgeles,
žio pav., turiu svarbu reikalą, apie
cziai, nes jie geriausiai mokė giau; pakele rankas augsztin, musz, visados busiu su tavim Vaisius vis mokslo, pas savia
Vienas nuslinko pas mergyna, 21 m. kaip amerike, jis pats ar kas Dagia Drangas, Tėvynė ir Lt.
W. D. Boezkowski-Co.
eisiu
visur
su
tavim.
Tik
ne

pažiurėjo
danguosna,
rankos
jo jai intikt.
renkant- Vakare apie aeztunta adyna. kitas praszau duot žine ant adreso: Priaiunadami knygas apmokekyte paeito ai
Mahanoy City, Pa.
ekspreso kasstua Adresas:
J. Kalvaitis
Sario neneszdaves jai pui nudribo ant jo krutinės, isz- liūsk neverk — maldavo Buk jau židejus szendien te—
Lithuanian Bindery.
Ketino
sutartuves
padarit,
B14 W. Sorwca. *ih«ri»v Cltv
Box 47
Gary W. Va.
kiu dovanu, kaip kiti jauni muszdamos isz jos paskutini milinti mergele.
vine,
Ir ant užeaku gabent,
Jie glaudė ja prie savo so
kaicziai, nes negalėjo anų gaut atsidusejima ir jau negiveno.
Kaip židi kitos tautos ant O kad verszio drąsą turėjo,
Pajieszkau kraueziaus mokanezio
būdamas neturtingu, tad jis
Karile puolė ant kūno negi- pulio suspaustos krutinės, o
svieto.
Mergyna kalbėt su juom ne darba, mokestis gera, darbas ant vi
aezaros
ir
dūsavimai
abieju
daridaves dovanas isz gražiau vo tėvo, margojo jo veidą sa
Jagu but mokslą ir szvieša
su metu, praszau atsiszaukti ant adnorėjo,
rašo;
(gg -o;)
SEKITE PASKUI VEDEJA
siu kvietkeliu pririnktu ant vo gausiom aszarom, o jos gai iszreiszkinejo dusziu jausmus.
gynė.
Jisai
sarmata
apturėjo,
Netrukus broliai patemijo
J.J. Ceoelonis
Nerio lanku ir kalnu, ar girio li rauda sujudino netik Sari
Tai nedarytu sarmatos del
In kita stubele nuėjo,
Box 162
Tollansbee W. Va
se, o Karile labiausiai džiaug bet ir visa kloni. Liūdnas kad Karile nežiūrint ant ju
viens kito,
Sėdėjo lig pusiaunaktu,
pastangos
tur
susiejimus
su
Sa
davos isz jo dovanos, nes ji Sario ramino raudanezia miliVienok asz tykiu o mano Lauke, kad proga atsitiktu.
V ra tai populariszki Cigaretai kurie yra szendien parduodami,
žinojo, jog Sario niekam jos ma Karile, bet pats liejo asza- riu ir visai neiszsižada meiles
Deszimts Cigaretu brangio-kvepanezio tabako už 5o.
O
cze
velei
ne
driso
isz
stubeDieve,
Geriausi Cigaretai už ta preke.
neiszplesze, kaip kiti, kurie ko ras.
Susirinko kaiminai ir prie piemenio, tacziaue sukuri Kad baigės jau kanezia musu,
les
iezlysti,
neja savo szirdije didesne ugvos su pneszu ant krantu D vi prieteliai velionio. Gailestis ni tos meiles.
Iszklausyk malda malonus Kad ant juoko nepasilikti,
nos, o iszplesztos nuo kitu žino prastu žmonių nemokaneziu
Ant pagalos paszoko,
Tevet
Tarėsi tarpe saves ka tur
niu brangmenes visai Kariles durit refleksejos tikrai buvo veikt, idant atsiskirt seseri nuo Ba jau ižspustame isz musu Ir per langa laukan ižszoko.
nelinksmino. Lauku vaisiai, matoma ant visu veidu pnete- nekeneziamo per juos Sario.
globos. Net arklei sztebelije pasibaidė,
giriu vuogos saldesnes usz mi liu ir namiszkiu mirusio. Ne Žiaurus Celis tares tad in bro Jau muso vyru pražuvo dau Jog savininkas ne greit apstabdė,
dų ir saldžius gėrimus. Szir- priimanti jokio suraminimo lius:
gybe,
Vargingas vaikinelis,
dis merginos paprastai randa dora Karile tarsi buvo be gi— žinomu jums ira kaip Kariaujent drasei vis už ydeJagu lėtas kaip avinėlis.
pirmutini smagumą jausmo, vasties, klūpojo be žado prie didžia meilia dega Karile, at
jas,
»
»
»
kuris vėliaus apsiauczia visa kūno savo milimo tėvo. Tikra skirt ja nuo jo sunku, kadan Lietuviai troksztant suteik luojos duszia. Doras Sario bu gailestis nedaleidžia iszeit bal gi jis arti ir vis susieitines.
Waszingtone
randasi
du gir
sybes,
vo teipgi meiliu ir geru Kari sui isz krutinės, kuria drasko Reikia ji praszalint, idant kvai Ne viens jauns žuvo toks getuoklei,
les tėvui. Senas tėvas augez- skausmai.
la mergina pražudintu vilti, ta
radėjas. Suvis pasileidę kaip kvailei,
Kad išplatinus žmonėse musų paskilbusius
tai guodojo Sario dorumą ir Pradėta rengti laidotuves; da kitoki protą gaus, dabar
Kaip latrai apdraskyti,
gėrimus, pasiųsime kiekvienam, savo lėšomis,
Užtat ir kaltes gal jau nu
“ZANOL” šešias pilnas kvortas degtinės už
geruma szirdies; su tikru sma tame pribuvo apdengti garbes apie ekejima usz Kledo ne
$1.00, sulyg jūsų pasirinkimo. Pasakykite ko
Antakei nuolat apdaužyti.
norite — Ruginės, Burbono, Kornų ar Rūgš
plautos,
gumu ir visu noru priiminėjo
Braginės degtinės, Džino, Romo, Persikų,
Puikios Satino Dovanos kožnam baksukije. Pirkite baksuka
Svetimtauczei turi nemažai čios
spinduliais,
apsunkiti
didžiom
Obolių, Abrikosų, Konjako brandės. Slyvi
klaueit
nenori
bet
kad
panai

Juk
mes
tai
Tavo
augazeziausi
szendien. Zira populariszkumas yra ju pasiganedinimas.
nuo jo pagelba rupescziuoee
nės, Boroviskos Rasalkos, ctc. ?
juoku,
nasztom
brangiu
lobiu
broliai
kinsime gale ju eusietinejimo
sūnūs,
apie dirvas ir namus, visados
NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.
P. LORILLARD COMPANY
Isz
tuju
lietuviszku
kvailiu,
, Parodysime kaip. Mes esame prityrę deg
girdavo jo darbszuma ir suma Atta, Gili ir Olra, idant su- ji pamirsz apie ji, bus gerai. Mus karsztes szirdis tavije patinės dirbėjai, ir parodysime, kaip kiekvienas
Norint abudu paezes turi,
gali pasidaryti gėralus namie, SUTAUPANT
numą.
linksmint savo sena tęva bran- Paminėsit mano žodi.
kialtos,
PENKIASDEŠIMTĄ NUOŠIMTI PIRKLIŲ *0»t0«t0»tO.t0»t0«t01{0«t0«t0M0it0IC0 KOROUO^O^OltOKIOItO^OIlOUOnORO o
Bet
ant
juju
nežiūri.
PELNO su pagelba “ZANOL’’ Extrakto. 3
Netrukus Karile jaute kad giais turtais, bet pirmutinia
— Teip ira! teisibe sakai Meldžeme tautai, suteikt gaįstatymų leista. Padaroma j dvi minuti. Gė K
ralas padarytas su “ZANOL” yra labai ska
Abudu ant burdo buna,
tik būnant su Sariu nereikes žinia, kokia teviszkes kiemeli- — patarė Atta reik ji praszanus
ir grynas. Gauta Aukso Medaliai Colunue.
lumbijos Parodoje.
Tūkstančiai patenkintų
Bet jau iszvaryti ketina,
vartotoj'ų. , Gvarantuota sulyg Suv. Valst.
jai liūsti ir ilgeties. Atėjo je iszgirdo, buvo ta, kad tėvas lint nuo jos ant visados lezva233-235 W. CENTRE STGryno Maisto ir Vaistų įstatymais.
MAHANOY CITY, PA.
Sedekyt
kvailei
stuboja,
jau
negivena.
Linksmumas
laikas, kad senas tėvelis pa
dinsime ji rito ant medžiokles
PAMEGINIMUI VIENA KVORTA DEGTINES DYKAI- o
—O—
Tegul kožnas apdumoja;
Pamėginkite, kaip tik jus sau. norite, ir
imtas ligos atsigulė in lova ir narsiu kareiviu sueik pražuvo, in Nerio kalnus ir ten padarisi
NotariuszaSjDidžiauseLietuviszka
jeigu tai nebus geriausia degtinė, sugrą
žinkite
likusią
mums
atgal
musų
lėjomis,
o
Kas
toliaus
su
jumiem
bus,
Agentūra
Pardavimo
Szipkorcziu
o
nekele isz jos. Sario dabar visus apėmė juoda liudnaetis. me jam vieta"amžina.
mes sugrąžinsime jums pinigus. Siųskite už K
sisakymus šiądien, o mes pasiųsime “ZANOL” o
Kada
pajėgu
ne
bus.
visame buvo pagelboje Kari Diena paezvesta buvo aezaro
Gelis ir Olra pagire Attas
ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES UZS1.00,
svieto, greieziause ir pigiause.
Užsiymkite skaitimu,
Visi tie kurie per mi s siuntė apie tai geria žino. IszduodaDostovierne
GmmSVJSU SZVENTU
lei, rūpinosi netik liga seno te mis ir gailai Antritojaus kū inneszima ir visi tris nuspren
Viską mes apmokėsime. Reikalaukite, ko
kios rųšies tik norite. Dvylika pilnų kvortų,
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti.
Del Drauęysoziu
Ne naktimi valkiojimu,
Didele knyga api 1300 pualapu
$1.50; dvidešimt-keturios pilnos kvortos, $2.80.
vo, kuria gidit stengėsi viso nas buvo palaidotas ir atsibu dė baisu užmanima iszpildit.
pristatau puikes, zarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir 1.1.
DYKAI knygutę “Paslaptis ir Istorija. Deg o
Visos 6 dalis dručkiai ir puikei
Asz
prieteliszkai
sakau,
tinės
Dirbimo
Namie
”
pasiųsime
kiekvienam*
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Piningus irt.t., raszykite
apdaryta. Kasztus nusiuntimo
Nedori broliai nuo tos valan
kiom žinomom jam žolelėm, vo stipa, arba budinę.
kuris tik suteiks mums savo adresą.
mes apmokame. PREKE TIK $4
Ba ant svieto ilgai bunu
o pas mane o aplaiky8ite teisinga atsakymas.
bet ir dirva, arba ūkia ir na Netrukus broliai Kariles pa dos pastojo Karilei veidmaninUNIVERSAL IMPORT CO.
W. D. BeczkowAi-Ce.
Tai daug žinau.
oMofcoUoBonoMonoBoHoMoMoaroMosioMoHoaMoiioMolit.jioHoiioMol
^tMUolv.HKl Bide-, Cincinnati, O,
mjuuboy an.ra.]
tire apie paskutini tėvu sudo- gai meiliais ir gerais, stengėsi
mais.
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— Tai kodėl tu mušiu ne
gaudai; szit ant purienos lapo
(Pasaka.)
Surinko K. Gedminas.
tupi didele musia,— tarė žvirb
lys.
I.
Placzioje pievoje, netoli
— Asz taip placziai iszsiAlkos Kalnas.
miszko, buvo kūdra.
žiojau,— atsake varle.
Netoli nuo Viesvienu, TelToje kūdroje augo invai— Szi musia tuojau man
sziu paviete, yra pilakalnis va
riaudu augmenų; tenai szlagerklen inskris, tai kam dar
dinamas Alkos kalnu: czia
rnejo augezta viksva, o van
darbuoties, be reikalo ezokižmones pasakoja, jogei ta kai
dens pavirsziu puoeze baltųjų
neti ir ja gaudyti.
na supylė Žuvedai (Szvedai) ir
lelijų žiedai.
Bet musia greit pakilo nuo
kaip jie bego pergalėti lenkus
Kūdros krantuose atmini
lapo ir nuskrido in prieszinga
ir lietuvius, tai daug ju pasimo žiedai žydėjo.
puse.
šlepe tame pilakalne, jie pa
Permatomame, skaiscziame
Varle tik giliai atsiduso ir
, leizdavo savu arklius in Burvandenyje gyveno vikrios žu
ilgai žiurėjo in nuskrendanniu aplinkines laukus ir daug
vytes ir žalosios varles.
czia musia.
ezkados padarydavo. Bajorai
Viena tos kūdros varle stai — Ne žinau, ar daug tu
negalėjo jiems nieko padaryti,
ga patingėjo mušiu gaudyti: mušiu sugausi, isz vietos ne
bet vienas iszmislinczius pata
jinai nutarė iszszokti ant kran judėdama,— suezireno žvirbręs nupirkti isz Tilžės drigan
to ir, pražiojus žioti, atsigulti
lys.
tą ir kaip tik žuviedai paleisant žoles.
— Pas mane namie guli iszdave savo arklius taj szie pa
Varle mane, buk paczios sižioje keturi vaikeliai, ir jei
leisdavo savo drigantą ir tas
musics jai gerklen skrisian- asz jiems in žioti kirminėlio
pradėdavo ju arklius drasky
ežios, ir jai tiktai reikėsią jas neindesiu, tai jie ir liks alkani.
ti, tada žuviedai puldavo savo
Szatrijos Kalnas
nuryti.
— Vienok asz su tavimi
arkliu gelbėti o bajorai su
Szatrija guli apie 3 viorstai
Neilgai galvodama, varle užsiplepėjau, laikas namo
ginklais ju viyt ir teip povalei nuo miestelio Lukes, Sziauliu ant žoles iszeitiese, placziai
skrieti vaikeliu peneti. Likie
jie juos isznaikino, kad tik ant paviete. Apie virsz minėta iszsižiojo ir eme mušiu laukti.
sveika, — tarė žvirblys ir pa
galo atlikęs vienas žuviedas ir kaina eina daug navatnu pa
Guli varle viena valanda, kilo augeztyn.
jo niekur negaleje padėti, ant sakų.
guli antra, o ne viena musia
Vakare pas varle vėl atplau
galo pririszo girnų akmeni ir
Laikuose vieszpatavimo Ja- ne nemano gerklen kristi.
ke
eszerys.
in gile sietva paskandino, kur gielos ir Vytauto, ant SzatriGulincziaja varle pamate
— Sveika, kvaksetoja, —
taj sietva ir szendiena vadynas jos kalno stovėjo lietuviu die szmikrus eszerys, kuris plau
tarė jisai.
Szvedine sietva ir žmones pa vaitis Jergutis kūrinas ant jo kiojo prie kranto, ir jam pa
— Kaip tau sekasi? Ar
sakoja, kad ten vaidinas.
garbes amžina ugnie. Jogelai sidarė indomu, ka tai varle
daug mušiu sugavai? — ezypBus jau kelioleka metu ad ir Vytautui pribuvue in Že- veikia.
sodamasi paklausė jisai varles.
gal, kokie tai žmogus vardu maieziue lietuvius kriksztyti ir
Jisai iszkisze isz vandens sa
— Man rodosi, — taše to
Kasparas Dukanauekis ejes ju dievus naikinti; Žemaicziai vo galvute ir plonu balseliu
liau
eszerys, — kad tu jau su
arkliu žiūrėti o buvusi nedė eueirinke netoli Szatrijos kal paklausė:
liesėjai:
tavo oda visa susitrau
lios diena, dvilekta valanda ir no lauki norėdami kovoti už
— Ka tu ežia veiki, varle,
pagal ta Szvedine sietva radęs savo dievus, todėl nuo žodžio ant kranto? Kodėl tu neplau kusi ir raukezleta.
Bet varle buvo alkana ir
bestovinezia labai gražia pana lauke ir miestelis gavo varda kai ir mušiu ne gaudai. Czia
pikta,
todėl nieko eszeriui ir
ir ta pana prakalbėjo in jin: Luke.
taip vešu, o ir musios tokios
“Žmogau pabueziuok mane,
Veleeniose laikuose užstojus gardžios; greieziau czia szok. neatsake.
Neužilgo pas varle žvirblys
asz tave turtingu padarysiu ” teip vadinamai Raganų gadi— Acziu už pakvietimą,—
Bet senis vietoj eiti je pabu- nei, žmones pasakoja kad ten piktai atsake varle,— man ge atskrido. Jisai taipogi norėjo
žinoti, kaip varle gyvuoja.
czioti pradėjęs bėgti, dar pana Szv. Jono nakti lėkdavo raga riau czia būti.
— K a, dar vis lauki? —
szaukusi ji du kartu. bet senis nos ant Szatrijos kalno ir ten
— Ne jaugi tu užmirszai
paklausė jis varles.
neklauses ir potam pana szo- eu velniukais keldavusios ba plaukyti? paklausė eszerys.
— Taip, laukiu, — atsake
kusi in vandeni kalbėdama:
lius.
— Geriau tavęs plaukyti
varle,
— tikiuosi, kad Dievas
“Rudejau du szimtu metu—
Karta viename kaime gyve moku,— sukvaksejo varle,—
rndesiu ir kitus du szimtu!” nusi ragana gaepadine ir buvęs ir todėl ne plaukau, kad ne m? nes pasigailės ir atsius man
Ir su žvangėjimu pasinėrė po samdytas bernas. Szv. Jono noriu. Isztenkamai pagyvenau gerklen mušiu.
— Ne. veltui lauki, — sa
vandeniu.
Vilijos vakare gaepadine paė vandenyje, dabar jau pasenau
ko žvirblys. — Dievas padeda
musi dėžutė kokiu ten tauku ir pasidariau gudresne, negu tik tam, kuris pats savimi rū
II.
pasitepusi rankas ir kojas ir pirma.
Raganų Kaina.
pinasi.
Netoli Telsziu, Stulpinu ga- ant szluotos iszliekusi per ka — Ne gudresne pasidarei,
Tuos žodžius tares, žvirb
miną. Bernas ir nieko nelauk
nikluose, yra nedydelis kalne damas ir pasitepęs su tais pa bet patingai,— suezype esze- lys skubiai paszoko, sugavo
lis vadinamas “Raganų Kal ežiais taukais užsėdės ant rys ir paszoko isz vandens, no musele ir nuskrido namo.
Alkana varle pievoje pasi
va." Senesniuose laikuose grustuvio ir iszlekee per kami rėdamas sueziupti musia, kuri
liko
viena ir gailiai apsiverke
Sekminių ir Szv. Jono nakti ną. Už valandos jis pasijutes augezeziau jo skraidė.
— taip jai norėjosi esti. Vie
susirinkdavo jaunumene ir beesąs ant Szatrijos kalno.
— Et, koks storžievis,— nok jinai tingėjo pajudėti isz
keldavo vakariuszkas. Karta Gaepadine pamaeziusi užklau sumurmėjo užpykusi varle,— vietos ir jieszkoti maisto: jinai
sė:
matyt, kad blogai iszaukletas. vis tebegulejo.
8zv. .Jono nakti susirinkusi
“Jonai tai ir tu czionai?”
jaunumene ir pradėjusi szokti
Tuo laiku eszerys nurijo
Saule jau leidosi, ir visi, kas
“Nugi užsedau ant grustu- sugautąja musia ir vėl atplau gyvas, gaminosi vakariene.
ir kitokias žaisles žaiste, apie vio ir atlėkiau.”
Staiga netoli varles suszlakė pas varle.
vidurnakti atsiradęs kokis tai
Jiems te besilinksminant at
— Sakyk, žalioji, ar tu ne mejo žole, ir varle pamate
ponaitis labai gražiai apsiren ėjo ir dvilikta, gaepadine tarė
mėgsti mušiu ?— vėl prie var augezeziau saves dvi baisi aki
gęs ir pradėjęs merginas szo- Jonui:
Szale jos stovėjo gandrasles
kimba eszerys.
kinti. O vienas senis prie ug
“Jonai sėsk adgal ant savo
Varle užmirszo tinginyste ir
— Rado, ko klausti,— at
nies sėdėdamas insižiurejes, grustuvio ir lėksim namon nes
norėjo szokti vandenin.
dvilekta
jau
arti.
”
kad visu noses su skilutems o
kirto varle.— Kas mušiu ne
Bet jinai tegalėjo tik ant
Jonas užsėdės ant grustuvio, mėgsta: todėl asz czia ir guliu
to ponaiezio be skilucziu. jTuo
pilvo apsiversti. Vandenin
o
gaepadine
ant
ezlotos
ir
pa

iszsižiojusi; asz laukiu, kada szokti jinai nebeturejo pajė
met senis nieką nesakydamas
sikėlė augsztin lėkti. Jonas
nuėjės in krūmą ir nupjovės lėkdamas paszauke: “O Moti musios pradės man in gerkle gu. Gandras palenkė galva,
Szsrmuksznio medžio lazda ir na Dievo, kad ir greitai tas skristi, tada asz gardžiai pa paėmė savo ilgu snapu varle
kaip tas ponaitis sukės pro ta grustuvis mane nesza.” Ne- pietausiu.— pridūrė varle, o ir prarijo.
Ant rytojaus žvirblys, vai
seni su mergina, tas senis kaip spejes tuos žodžius isztarte isz jos žioties tekejo seiles.
— Ilgai mušiu lauksi,— keliams peno jieszkodamas,
drožes per nugara tai net tas kad sztai nupuolė ant žemes,
vėl atskrido varles pažiūrėti,
ponaitis pergriuves ant žemes ir kol parėjo namo užtruko 3 nusiszypsojo eszerys ir, suplas- bet tingines varles pasaulyje
dienas.
tenes uodegute, nuplaukė savo
paszauke: ;
jau nebebuvo.
Kaip parėjės namo”gaspadi- keliais.
“Reszk antra karta! reszk ne jam pasakiusi: “Matai Jo
Varle visa diena iszgulejo
antra karta!” O tas senis pasa nai, kad nebūtumei tu žodžiu ir ne viena muse ne nepamane
Skaityk naujausio mokslo knygą
kęs: “kaip del ponaiezio bus minejes butume sikiu parlėkė. skrieti jos gerklen.
apie sveikatą ir ką reikia
daryti apsirgus.
■ invales ir vieno karto.”
Neužilgio
sutemo,
danguje
V.
j
Tuomet ponaitis pasakęs:
sužibėjo 'skaisezies žvaigždu
Muzikantas ir veines'‘Tavo seni laime o mano ne
tes. Visi mažosios kūdros gy
Telsziu paviete netoli užlaime, kad ne tu, asz nevienam
buezia eze nakti galva nusu upes dvaro, yra nedidelis kal ventojai ramiai miegojo, tik
kęs.” Ir teip su viesulą nulė nelis vadinamas “Pelenu Kai tai varle ant žoles tebe gulėjo
na,” apie kure eina sekanti pa ir vis lauke mušiu.
kęs in gire.
Szvintant varle Užsnūdo ir
Jaunumene tuojaus iszsi- saka.
Į skirstė ir nuo to laiko daugiau
Karta žmogus muzikantas sapnavo, buk ant kranto gu
vardu Kibelkis ejes Joniniu linti, o musios taip jai ir lenda
s nedaro ten veczerinsku.
nakti per ta kaina ir sutikės gerklen, daug, daug mušiu;
MX ft w
III.
ponaiti kurie in jin prakalbėjo.
SZITOJ KNYGOJ “DAKTARAS” netik
tokia daugybe, kad varle vos
Kaip atsirado Telsziu eže
“Žmogau, ar tamista negalė
pamokina kaip ir kur nuo visokių lirų serai
>. bet teip-pat labai Kražiai, kaip tik
tume! mums valandėlė pasmui- spėja jas nuryti, ir guli varle iSsiffydyt
ras.
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų
patenkinta.
apsisaugoti.
kuoti
mes
tamistai
už
tai
gerai
Telsziu miestas guli tarpe
KNYGOJ “DAKTARAS” labai daug ap !
Jau norėjo varle sapne pra raSo apie vyrų ir moterų lytiikę gyvenimu ir
I dvieju kalneliu, kur seniaus užmokėsime.”
aiškiai, atvirai teip iėdėstinėjn, jog kitose
Žmogus ilgai nelaukdamas ryti didele musia, bet nety- knygose apie tokias paslaptybes negalite at
ant vieno kalno vadinamo Fa
prižadėjo. Tuomet tas vadina ežiomis apsivertė ir nubudo.
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moto
ros kalnas stovėjo parapijos mas ponaitis paėmė jin už
re! labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir
Atmerkė varle akie, dairosi kg daryti, seniems ir jamniems ir kaip lai
bažnyczia o szendiena stovi ru rankos invede in gražu palociu
mingai gyventi. Čion viskį negalima apra
bet tik perskaičius knygį atrasite.
Į su cerkve, o ant antro kalno ir pasodino in brangia kede. aplinkui, jokiu mušiu ne ma šyti,SZITA
KNYGA iliustruota puikiais moktyti.
Suprato
czia
varle,
kad
sliekais
paveikslais ir apie žmogaus kūno suI stove graži Szv. Antano baž- Sale kurioje ezoko, buvo labai
budavojlmų, su visokiomis paslaptybėmis.
tai
sapnas,
ir
giliai
atsiduso.
nycze su klioeztoriu, kur Be gražiai padabinta, stalai buvo
Apie MEILES DALYKUS "Daktaras”
Varles žiotis iszdžiuvo, o ir nemažai rago.
niaus gyveno kunigai Berna- apkrauti valgais ir gėrimais.
YPATINGAI serganti, nusllpnėjg, sukliu
pilvas jau pradėjo skaudėti; rę, pasigading per Jaunystės klaidas ir vargi
dinai o szendiena yra parapi Ponaicziai su panomis sukosi
nami visokiomis kaip paprastomis Šviežiomis
kaip viesulą. Musu muzikan labai norėjosi esti.
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
jos bažnyczia. Pagal pat mies tas tik smuikuoja visokius
Šitoje knygoje atrasite tikrę rodį.
Kaip tik tuo laiku pas ja mis,JEI
sergi ant kokios nors ligos, tai pir
tą in pietų puse buvusi labai smagius ezokiue o ponaicziai
miau
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy
atekrikseno žvirblys.
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskai
plati pieva, kur žmones vasa jam duoda piningus saujomis.
Žvirblys seniai jau atsikėlė tyt knygų‘‘Daktaras", nes didelės daugybės
ros laike gaudavę labai daug
Žmogelis besmuikuodamas
kurie tik perskaitė Sitų knygų iSsi
ir jieszkojo po laukus vaike žmonių,
gydė.
šieno.
užmigo, kad pabudęs buvusi
TODĖL kad ta knyga dėl labo visuomenės
liams kirminėliu.
ISduota, tai kiekvienas jų apturės visai dova
Karta žmonėms sziena plau jau saule pakilusi ir jie paeijunai, kuris tik atsiųs koletų štampų už prisiun
Pamatęs gulinezia varle,
tlmų.
nant, atjojės raudonas kareivis tes beeedae auksztai beržo tri
REIKALAUK dar Šiandien, išker
žvirblys pristriksenu areziau
pant gitų apgarsinimų ir adresuok teip:
ant balto arklio paszauke:
szakeje ir smuiką laikanti ran prie jos.
' Skubinkit greitai atimti kose, atsiminęs apie piningus
The PHILADELPHIA N. CLINIC,
— Sveika, ponia varle,—
siena, nes už trijų dienu pri
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
pažiūrėjęs in kiszenius vietoje suezireno jisai.
bus ant tos pievos ponas.”
TEMYKIT, VYRAI IR MOpinigu
radęs
ezmoteliue
egles
RY SI Kad sergi, jautiesi kokį nors nesvei
— Ko tu czia augsztelninka
Žmonėms subruzdus ir sziekumų
ir reikalauji gero specialisto pageltos,
mauknos, o apie beržą tai nie guli? Nejaugi užmirszai szokad trumpam laike būtumei išgydytu, taiatsl
na atėmus, ketvirta diena apie
žaukio
prie Profesionališko Daktaro, Ph M.
pietus atėjės labai Juodas de ko daugiau nesirado kaip tik kineti,— erzina varle žvirblys.
Klinikos, aprašant savo ligų lietuviškoj kalboj
keletas
iszgaiezusio arklio
Atsilaikantiems aiabiikal ofiso valandos
— Jei panorėsiu, už tave
besis ir sustojo ant miesto. kaulu, žmogelis supratęs, kad
yra 41 tos kasdien:
Kunigai ir mokitesni žmones jis smuikavo ant velniu evod- geriau szokinesiu,— sukvakNuo 10 U ryw IkH p p. N«dH. nuo 101W3,

Zemaicziu Legendos.
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varta, paos Sendees.

[gos.
u.
taul dyka!
nnnetmu

BUSIM
ninku
toksispek-

na. Tuojaus kunigai iszejo su
knygomis ant szventoriaus ir
pradėjo skirti varda, bet debe
sis vis laikės ant oro, Jau ir
pavakare prisiartino ir vis nie
kas nesidare, negalėjo atspėti
jam vardo.
Ant galo iszejo isz sulūžu
sios grinczeles labai senas žy
das kriauezius o prisiartinęs
prie kunigu ir ponu prataręs:
“Guodotini ponai asz mieli
nu tegul jam buna vardas
Mastas.
Kaip tiktai žydas ieztare
tuos žodžius, tuojaus debesis
pradėjo slinkti nuo pievos ezalyn, pasidarė (baisus užymas ir
visas vanduo supuolė in virsz
minėta lanka, kur ir szendiena
da randasi gražus ežeras vadi
namas Mastas.
IV.

Tingine varle.

"Daktaras"

Hprato ta tas debesis ženkli- bo8.

g

sejo varle užkimusiu balsu.

o Utar. ir Pėtn. vakare nuo d iki 9

Sutrukęs prūdas.

14 metų senas laikraštis

Išeina kas Ketvergę, Chicago, Ill.
Laikraštis “Katalikas” 12-kos puslapių, didžiausio for
mato, redaguojamas geriausių redaktorių, talpina raštus ge
riausių raštininkų ir visuomet telpa visokių žinių iš Didžio
sios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios Lietuvos, Amerikos ir
abelnai iš viso pasviečio.
“Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos:
Metams $2.00, pusei metų $1.00
Kanadoj ir Meksike:—
Metams $3.00, pusei metų $1.50
Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse viešpatystėse:
Metams $3.00, pusei metų $1.50

Užsirašyti “Katalikų” galima kiekviename laike.
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą sių
sti per pačto Money Orderį arba pinigus registruotam laiške
ant išleistojo rankų, adresuojant šiteip:

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St.,

Chicago, Ill.

Rašykite tuojaus, o gausite vieną ‘‘Kataliko’’ numeri ant pažiūros veltui.

Milžiniszkas prūdas Nashville, Tenn, ne senei truko užlie
jamas daug namu o keloleka ypatų prigėrė. Nelaime atsitiko
nakties bike be jokio persergejimo.

Katalogas Malda-Knygu.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway

New York, N. Y

Kampas Reade Ulicze
Telefonas: Worth 2822.

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

Aukso Altorius, senas ir naujas, arba Didžiausias SkarSeniausi
bas del Krikszczioniszku Dusziu, su pridėjimu visokiu maldų
Bankini
Didele knyga 1000 puslapiu. Drucziai ir puikiai apdaryta in
Narna
juoda audima, auksuotas kryžius ir paraszas, raudoni krasztai.
Uždėta
1848m.
Preke knygos tik $1.00
Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in
Didelis Szaltinis, Dangiszku Skarbu. Naujausis spaudi
Pinigus siunozime in Kraju kuo greieziausei,
(rediszka kasė.
mas pagal tikra 10 ir 6 sulyginime pagal naujiji Szaltini pir
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
mo spaudimo. Puiki didele knyga 1000 puslapiu. Puikiai ir
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.^
drucziai apdaryta su auksiniu kryžium ir paraszu, apvali
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linija In Ir isz
Krajaus už pigiause preke,
krasztai su auksuota kabute. Minkszti juodi skurini apdarai.
Paszportus del kenaujeneziu in Kraju pastorojame,
Preke szitos puikios knygos tik. $2.50
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Popsras bu
Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis, 711 puslapiu, ap
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Dalia atliekame kuoteisingiausial,
daryta in juoda drūta audima, auksuotas kryžius ir paraszas,
—: Del vygados Taatieoziu laikome atydaryta
raudoni krasztai. Preke 750
Sabatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nao 10 iki 12 ad,
Szaltinelis (500 puslapiu, apdaryta in juoda audima, auk
Užpraszome atlankiti mumis aeabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
suotas kryžius ir paraszas, raudoni krasztai 750.
jog pas mus visus minėtus reikalas greieziausei, teisingiausei, ir
pigiausei galite atlikti.
Garbe Dievui ant Auksztybes ir Szlove Szv. P. Marijai
ant žemes. Paranki knygute 640 puslapiu, drucziai apdaryta
in juoda audima, auksuotas kryžius ir paraszas, raudoni
Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000
krasztai. Preke tik 750
kuris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir
Aniolas Sargas smagi malda knygute spaudinta “Saules” talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie
spaustuvėje, 350 puslapiu, visos reikalingos maldos stacijos, $150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir
graudus verskmai ir t. t. Drucziai apdaryta ir susinta in tam- moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis
svieto, greioziause irpigiause. Parduoda geriausias
sei rusva audima, auksuoti krasztai. Preke tik 500
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
Aniolas Sargas, ta pati knygele kaip virsz minėta bet ap rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
kancelarije po vadovyste Karoliaus VarasziausNotariuszo už
daryta in juoda skūra, apvali auksuoti krasztai 750.
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
Mažas Naujas Aukso Altorius. Prancuziszkos skureles kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.
minksztais apdarais, apvalais kampais, aukso kvietka, kryžius,
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
paraszai ir krasztai. 384 puslapiu. Preke $1.25
Mažas Naujas Aukso Altorėlis. Prancuziszkos skureles Cor. 12-th.& Carson St., S.S.Pittsburg, Pa.
minksztais juodais apdarais, apvalais kampais, aukso kvietkos, kryžius, paraszai ir krasztai. 384 puslapiu, su kabute, viPabaigoje Lapkričio men, išeis iš po spaudos
durije apdariu yra uždėta auksuota mukele ant celuloido kry
želio. Labai graži knygele. Preke $1.50
Amerikos Lietuviu
Vainikėlis, Katalikiezka Maldų Knygele. Mažiausia
nn
vm rn 63»
Ptvinte.
bm
At*., antPittsbnrg,
p*.
Reikale
raszykite
adreso
DU UHJtB Ate
IteMwaMitefc
lietuviszka maldu-knygele, miera tik 3x6 coliu ir puse colio
storumo, 302 puslapiu. Kietai ir drucziai apdaryta in juoda
audima, auksuotas kryžius ir paraszas. Preke 500
1913 metams, sutaisytas J. ILGAUDO
Iš turinio kalendoriaus reikia paminėti keletą
Vainikėlis, ta pati knygute kaip virsz-mineta, bet minksz
svarbesnių straipsnių: Kodėl viskas brangsta, Kaip ir
tai apdaryta in juoda audima su auksuotu kryželiu ir paraką mokintis, Dailė ir proletarijatas, C kronika revoliu
cijos judėjimo Rossijoje, Vilnys, Gyvenimo Tikslas,
szu, auksuoti rundini krasztai. 750
Ar bus blogi metai 1913, ir daugybė įvairiausių statis
tikų ir šiaip gyvenime reikalingų žinių ir informacijų.
Kanticzkos arba Giesmių Knygos, {drucziai susiūtos ir ap
—Šitas kalendorius yra labai naudingas ir būtinai rei
darytos. 500
kalingas kiekvieno lietuvio namuose. Puikiai iliustruo
tas. Prisiųsk mums 25c pinigais ar stempomis, o męs
Gyvenimai Szventuju. Didele puiki knyga, visos szeszios
prisiusime šitą KALENDORIŲ tamstai į namus kartu
su 36 puslapių KIŠENINIU KALENDORIUMI 1912,
dalis 1274 puslapiu. Drucziai ir puikiai apdaryta juodais ap
1913 ir 1914 metams dovanai.
darais, marginti krasztai, su auksuotais paraszais. Preke $4.00
AGENTAMS pusė kainos. Kas ims už $10.00 ant karto,
tam prisiuntimo lėšas męs apmokame. Pinigai siunčia
Gyvenimai Szventuju, toji pat knyga kaip augszcziaus
mi iš kalno.
parodo, tik ka yra drueziaus apdaryta in juoda drūta skūra.
J. ILGAUDAS
1841 So. Halsted St., Dept. 6. CHICAGO, ILL.
Preke $4.50
Skaitymai isz Szventuju Gyvenimu. Kiekvienai Metu
Dienai, apie 800 puslapiu su suvirszum 200 paveikslu, perstataneziu szventuju kankinima ir kankinimo pabūklus. Kietais
Audeklineis apdarais. Preke $3.50
DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Musu Iszganitojaus Jėzaus Kristaus Gyvenimas.— Puiki f Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburg®, diplomavotaa
Varszavoj®, kuri® turi suvirai 15 metu iszbandimaų
knyga su paveikslais. Drucziai apdaryta popierineis apda
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant i®«
rais. 209 dideliu puslapiu. Preke 500
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Nantinus Trotimus
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gyd»
Istorija Szventa, Senojo in Naujo Instatymo, su 50 pa
Savvaliszkas Ligas. Jlojo speoialiszkumas yra gydimai
veikslais. 110 dideliu puslapiu, druezei apdaryta popierineis
Užsisenenjąsias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauczū,
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe Ir Kraujo Nubogina,
apdarais. Puikus 50 paveikslai perstato seno in naujo instaUžaisoejusias Ligas kad ir pajinanozios nog T®vu«
timo. Preke 350
Kanczia Viesz. Jėzaus, arba Dievobaimingi Apmislijimai
apie Kanczia Jėzaus Kristaus, del kiekvienos dienos per visa
gavena. 167 puslapiu, drucziai apdaryta popierineis vyrszais.
250.
Evangelijos ant Nedeldieniu ir visu Szvencziu ant visu
metu. Lietuviszkai ir Lenkiszkai vienoj knygoj, 240 puslapiu,
apdaryta in drūta juoda audima. 750.
Graudus Verksmai arba Pasibudinimas prie Apmislinimo
PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
koncertinų, klemetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių
kanezios Viez. Jezuso Kristuso. Knygute reikalinga ant Ga- kų,
smulkių daiktų prie manęs gaunamų
venos 100
Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsistelinoti išjo šendi
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapato.
Stacijos arba Kalvarija, Viesz. Jezuso Kristuso 100
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
Trumpas Katekizmas pagal isžguldima kun. Pilauskio gai išpildau užsakinius per pačtą arba exkspresą greičiausėj. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33-rd St.,
CHICAGO, ILL.
8U nekureis naudingais pridėjimais.
100
Maldeles Arcibrostyos Szvencziausio Veido Viesz. Muso
Jėzaus Kristaus. 100
Gromata, arba Muka muso Iszganitojaus Jezuso Kristuso,
MAHANOY CITY, PA.
peraszyta isz gromatos rastos grabe muso Iszganitojaus JeruSURPLUS IR PROFITS $300,000.
zolime. Užgyventose szalise per katalikus kožnas neszioja ta !ė CAPITOL STOCK $125,000.
Suv. Valst. Randas turi musu banke sudėtu piningu.
gromata apsiūta in puiku ceiki ir ant stuczkeles pakabina • *
kaipo szkapleri 50.
Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
Pagerintas Giesmuju Knygos, esantiems Lietuvninkams • •
’’
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
ant Dusziu Iszganimo. Vokiszkom literom. Puiki didele kny ;;
turėtumėt reikalą su musu Lanka, nepaisant ar mažas ar didelis.
ga drucziai apdaryta in juoda skūra su kabutėms apie 900
'
HARRISON BALL, Prezidentas.
9-ad. ryte lig 3 popiet
puslapiu. $2.00
• ’ F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
Subatomis V lig 12-ad.

Kalendorius

:: UNION NATIONAL BANK

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

■ • W. H. KOHLER, Kaaieriua.

Gloverso Mainieris
(Pradžia ant 1 lapo)

Reikalingas krauczus!
Mokantis siūti kostomerskas
drapanas del vyru ir moteliu,
darbas ant visados su gera už
mokeste, del platesniu žinių
kreipkitės per laiezka po adre
su.
('2,6 o;)
P. Szertvites.
370 Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Skaityk o žinosi viską.

Jaigu no turi mano katalogo raezyk
o apturėsi, geriausiu Armonikų, Skripku, Klarnetu, Tribu ir daugybe
kitokiu Muzikaliszku Instrumentu.
Czisto aukso szliubiniu Žiedu, Ziegoriu. Lenciūgu, Špilkų, Koloziku,
Kompasu auksiniu ir paauksuotu,
geru Britvu ,visokio skiriaus drukuojamu Maszioukiu, Albumu portretam.
Knygų Isztoriszku, ir Maldaknygu
kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj.
Gražiu popieru del raszimo Gromatu
supuikiausois apskaitimais ir dainomis
sudrukuotais apink konvertais tuzi
nas už 25c., penki tuzinai už §1.00.
Popieros su paauksuotom kvietkom
50o. tužinas. Turiu Teleskopu su

Žmogus Su Piningais Banke

No, 6.

gali juoktis ant bėdos ir vargo.
Sudėti piningai banke yra apsauga
prieszais beda, o teipgi da atnesza
procentą.
Mes mokame’ giara
procentą ant sudėtu piningu musu
banke.
Pradek ozedyt szendien.
Atidek doleri ar du ant nedėlios.
Suma teip priaugs kad stebesisi.

Nusipirkite siu kelete
Batelio

NORKEVICZIAUS NO. 6.
Kunigas Tumas tuomi apsi
'Geriausia Arielka Visam
riko kad jisai iszpeike abelnai
Mieste. Tik $1 už Buteli,
Teipgi cris gausite-ir visokio
visus Amerikos lietuvius, nes
kitu gėrimu. Ataikyte dabar
priesz laika, duokite savo
isz tikrųjų tai visi tokio iszorderi o bus jums pristatyta
tvarkaus budo nėra.
Koke dalis merginu czion?
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.
Lietuviszkos merginos maty
408 Wist UahiDūt in.
damos kad Lietuva tusztinas
Kožna pecziu ka parduodame yra gvarantytas.
Ant pardavimo.
isz jaunu vaikinu, ten liektis
Jaigu peczius nekeps tada sugražiname piningus
Didelis puikus biznavas na
seni ir maži, vejasijsavo am mas ant keturiu lubu su visom
arba permainom pecziu.
A. G. GROBLEWSKI
Be baimes galite pirkti musu Keystone Pecziu.
žiaus vaikinus, bet ateja dau- vygadom, ant didelio loto.
Cor. Elm & Mmn Sts. Plymouth, Pa.
Geriausias peczius už tuos piningus.
giausei juos nesugaudo, nes jie Ant pirmutinio floro randasi
...SAVININKAS IR FABRIKANTASDidelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.
Sarsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu.
nei tirolski bulei, sprandus in- didelis puikiai intaisytas saSnvirszum 3,000 tu Pecziu per mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.
rietia papuola ganyklosna lunas ir sztoras. Ant ketvirto
Mahanoy City, Shenandoah,
paczvaru su atrieztais ant juo- floro yra didele sale. Szitas
Mt.Carmel, Landsford.
seis. Ju merginu pažystami
namas randasi tuojaus prie
vaikinai, braidžiodami po kasikiu Aehley, Pa. ir yra ap
paczvariszkas ganyklas sensta, gyventas vien Lietuviais ir paveikslais parodanczeis visa Kancze
ir daugumas pasensta neženoti, Lenkais. Locnininkas nori ka- Kristaus su didžiauseis miestais ant
Naujas Rudeninis Tavoras
sensta ir merginos, o tie vaiki greicziausia parduot ir apsi svieto; kas prisius $3 apturės Teleskof>a ir szimta paveikslu, Teleskopas
nai prie apsivedimu ane krust, gyventi ant firmos isz priežas abai yra naudinga turėt kožnam na Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
užtenka tik teip sau pasiszne- ties nesveikatos, todėl parduos me. Sztornikam, agentam ir perlio- Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
rem parduodu visokius tavorus labai pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
ket, pasibovyt ir po ceremoni už neperbrangia’ preke. Yra pigei.
Reikalaukitie viską pas tikra del Szlebes ant Rudens.
Teipgi visokiu gatavu Szlebiu,
jai. Mergina atėjusi apseno tai labai gera proga ingyti lietuvi o gausitie teisingus tavorus. Andaroku, Jekiu ir t. t.
Puiku szlebukiu kūdikiams prie
Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkas
ISZ LIETUVISZKU jeigu,
Prisuskite
savo
adresa
ir
2c.
Marke
o
tada ne paeiszneket ne szitokia puikia praperte už gausite mano Kataloga.
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
teipgi privalo užlaikyti visada musu
guikias Lietuviszkas Gyduolea savo
Gatavu
Szliubiniu
Szlebu.
Visokiu
žeminiu
Kotu
del
moterių
ir
mergaieziu.
KAIMELU.
reik. Kas iszeina? Niekai! maža preke. Apie daugiaus
ztoruose ant pardavimo, kad^musu
Kaldroe, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus gerinus pirkti negu
tautieczei reikalaudami galetu;nusiLietuvoj pasenusi merga, grie atsiszaukite ir “Saules” redak
kitur.
pirkti
ir nereikalautu lazduoti
Ketverge pripuola
Dorrisvlllc, III.— f 23 bėsi davatkauti, ten .davatkapiningus dovanai kokiems nors apga
t^-Pas mus dirba Lietuvaites.
cija
Mahanoy
City
Pa.
(
j
oą)
vikams
tose
apielinkese. Sztorninkai
“Thanksgiving Die- d. Octoberio atsiskyrė su vime nerimasti auezina, bet
raszykite pareikalaudami mus gyduo
W.TRASKAUCKAS
122
W.
Center
Str.
les, nes geras, uždarbis; parduokvte
Pirmutinio Llohtvioohao.
na” —diena, kuriuo- szuom svietu Martynas Dam- czion davatkų ryszio nėra, kom KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIEČIUI.
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
Mahanov City, Pa
kurias mes gvaran tuoj ame.
GRABORIUS
je amerikonai sudeda dėkas brauckas velionis buvo 43 me panijos in stebuklingas vietas Knygute Lietuviszkoj ir Angliszkoj
kalboje, turinis instatimus apie pilietu amžiaus, paliko dideliame nevaikszczioja,
Egiutero No.l............................... 25c.
Dievui už derlinga meteli.
bažnycziose tyste, klausimai ir atsakimai kaip iszEgiutero No. 2............................... 50c.
Zmijecznik........... 25c., 50c. ir $1.00.
— Subatoje buvo Eedingo nubudime paczia, 5 sūnūs ir 3 per dienas niekas netursuoja, siimti popieras. Suvienytu Valstijų LaHojft Kana r'-trairorha Pcamuj
Gumbo
Laszai.............................. 35c.
Konstituozija ir Konfederacijos strai- Eygįuus ir Vc&iaiea
dukteris,
reikia
ir
tai
primint
olithania
Fndv»±in<įisn
pede. Žmonelei linksminosi o
ir ka bedariusi? Užvesti beje psnei.
Meszkos Mostis............................. 25c.
K r«tįsio Didjtna b U t
Lietuviu Amerikos Ukesn
Trejanka
........................................25c.
Corner
22-nd.
&
Carson
Streets
S.
S.
Pittsburgh,
Pa.
jog
velionis
buvo
Saules
skaikaip katriem iszsiliejo ir rau
dabar kliosztoriai lietuviszku Klobas matidamas reikalą, iszleido VTdra atlieka ka soperiaaae ir pnikiaua*
Linimeutas vaikams.......... ..........25c.
3c Hm siinviah r*i kalaus kršpkius p»
tytojum
ir
buvo
doras
žmogus
Gyduoles
nuo Kosulio................. 25c
szia
knygute.
Preke
tik
25c.
Todėl
doni burbulai isz nosių. Acziu
minyszku, bet ten reik jaunu0 budte 7kaci« utgunadUtaU.
Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinima,
Liepiu Balsamas............. .25c.
norinteje gaut szia knygele siuskite
nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentu už sudėtus pas mus pinigus,
Anty-Lakson del vaiku............25c.
Dievui, kad ne kožna diena ir daugeliam gerai pažystamas. cziu, mokintu o senmergėms pinigus per paozta (Money-Order). ,30 W. teistrs 8L MihtBov Cits pradedant
prickaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus Lietuvai
szvento Jono.
” nuo Kumeliu del suaugusiu 35c.
Cleveland, Ohio — Dar vietukes nėra. Kuri užsilikusi, L ithuanl a n Am. Citizens Club
reikaluose ju.su, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.
Vanduo nuo Akiu..................... 25c.
Skaitikite o turėsite,
— Damininkas Demonstra- bai gerai eina, kas nori dirbt o da ant naujamadiszku skuUgniatraukis.................................25c.
Skilvio Laszai......................
..25c.
Garbus Tautecziai:
5 tuzinai už 81 00.
nauda.
duriu pinigėli neiszbarscziusi,
ball kuris nužudė Juozą Or darbas ne sunku gaut.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Laikau už garbe praneszti jums,
Kruvinosios............................... 75c.
Gražiausis laiszkams popie Reikalaujame gabiu viro
kad jau arz nesu daugiau ne locniniku ne virszininku, ne
gandie Morejoi likos apgudin — Para f ijos reikalai gerai pamynevosi ka nore, turi
darbiniku ‘‘All Nations Bankoje ant 12-tos. gatves’’
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
tas ant užmokėjimo $25 baus stovi per gera storone guod. gryžt viena sau Lietuvon ir rius su visokiais paskaitymais kurte norėtu užsiimti pardavi
ir kad dabar atidariau ofisą mano nauj >i vietoi
Gyd. del nemalimo Pilvo............ 50c.
Milteliai
apstabdymui Galvos
dainelėm
eilems
gražiom
kviet
ten
nors
davatkaut,
arba
ko

mes, kasztus ir keturis metus Kun. J. Halaburdos.
nėjimu musu tavora, liuoeame
Kampas 22-nd. & Carson Streets
skaudėjimo................................ 10c.
koms, Geros popieros dideli laike nog darbo arba vakarais
(10 bloku nuo mano bu vėsios senos vietos)
Laszai nuo Dantų.................... 10c.
kiam
naszliui
tekt.
Toksai
li

in Pottsvilles kalėjimą.
— Lietuviu didelis būrelis
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
arkuszai su konvertais 5 tuzi Pnsiuskite 20. stempa o apReikaluosia me’džiu kreiptis prie savo seno pažistamo po
— Ant paczto randasi gro- isz tu visokiu atsiranda. Del kimas mergų.
Kojų...........................................25c.
nai už $1 00, tuzinas už 25
tokiu adreso:
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Taigi daugumo merginu centus labai gražus laiszkai, laikisite iliustruota kataloga
mata del mirusio kuningo P. ne kuriu merginu p. Baltru
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
Povilas V. Obiecunas, 22-nd. ACarson Sts; S S.Pittsburgli.Pa.
Gyd. nuo Grippo...................... $1.25.
Abromaviczio. Tegul gymines viene labai reikalinga.
czion atėjusiu liosas niekai; tinkanti siusti in bile ka, 10 ir reikalingas žines. AdresavoPlauku apsaugotojas........... ....... 50c.
kite.
(
’
96
oj)
Muilas del Plauku...................... 10c.
raszo pas pacztori ir atsiyma.
nors ju dalis apsiveda, bet tai už arkusza, tuzinai$l C0, ka
Milteliai
nuo Kepenų.................. 35c.
K. J. Krauckelun,
Glen Carbon, Ill.— Dar nedaug. *
lėdoms atvirukai parsiduoda
RL’SISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
— Anglekasiu unije DisRožes Balsamas............................ 25c.
—
PUIKIAUSI,
DIDŽIAUSI
IR
GREICZ1AUSI
GARLAIVAI
—
Kinder
Balsamas
..........................25c.
120 Grand St.
triktas 9 suszauke seimą ant bai gerai eina, dirba pilna lai
Seniemei. — “Jonai ar Pet po 3 centus, teipgi reikalauju
Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu.
8 Bobriaus Laszai........................... 50c.
PUIKI GARLAIVAI: ČZAR - KURSK - RUSSIA
pardaviku
duodu
gera
rabaBrooklyn,
N.
Y.
Szvelnintojas
.................................
35c.
In Rotterdama 8 Dienas. In Llbawa 11 Dienu. Garlaivai iszeis 1}
10-tos dienos Decemberio in ka uždarbei ne menki nog rai ar tai ieztikro jau nesižeKraujo valytojas....................... $2.00.
$31
Treczla Klasa
|33
isz New Yorko į" ar i4'’ Gruo?.žl° (»««•)
ta ant visu popierių ir postkar|45
Antra
Klasa
$50
$4,50
lig
550
ant
dienos,
isz
Nervu
Ramintojas
...................
$1.00.
Pottsvilles miestą.
nysi?” Paklaust tenka. — Tai cziu;
Kanticzkos Dykai!
$60
Pirma Klasa
|70
| Apie daugiaus daslžlnoslte pas muso agentus arbe
(86 '°1)
Egzema arba odos uždegimas
A. E JOHNSON & CO., (General Passenger Agts.) 27 Broadway, New York, N.Y.
pas Vaikus............................ $1.25.
Kas dabar užeiraszis “Dil
— Nedelos diena ant tikrų kitur pribuvusiam darbas ne vevo, ugi kibą aez durnas buFr. F. Statkus
Pleisteris
(Kasztavolo)................25c.
sunku
gaut.
czia
ženytie,
viena
jau
senstu,
geles
”
tas
gaus
puikiausia
do

jų prasidėjo žiema, sniego nu
Pamada Plaukams....................... 25c.
304 Benkert PI.
Gyd.
nuo
skaudėjimo
Ausise...... 25c.
—
Lietuviu
mažas
būrelis,
o antra ar asz nematau ženotuvana “Girtuokliu Kanticzkas”
puolė arti pėda.
Gyduoles nuo Liemens....... ......... 50c.
1133 Vine St.
isz tu visokiu atsiranda. Ne- ju gyvenimą. Ar tai asz apsiVengriszkas
Taisytojas
Ūsu------ 15c.
— Tik 29 dienas turime lig
Philadelf hia Pa. tai yra dainos ir deklamacijos,
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
kurioms moterėlėms p. Baltru ženyjas karve už ragu laikysiu
Akines
Dulkeles
...........................
25c.
parūpintos
p.
Karczemu
Za

Kalėdų. Pirkyte pirkinius ant
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
viene
labai
reikalinga.
Tik
del
kalėdų.
ir
ezersiu,
o
koks
pienburnis
kristijono.
Gausite
smagiausia
abelnai
skausmo
ir
skarbūtis
$1.25.
szventes anksti o neturėsit er
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gražiausiu gromatoms pogelio.
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00,
Newark, N J.— Darbai jamelž? Tegul prasmenga! pieru su gražiais apskaitymais laikraszti “Dilgeles” kas dvi
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
teip
gyvenant
pekla,
o
apsiženedelias
per
metus.
Prenume

pasigerino
visur
ir
dirba
gerai,
— Seredo (ryto vakare) at
ir konvertais ir gražiu kalėdų
nyjus
pekla
pas
:
dvigubina.
rata
tik
vienas
doleris
metams.
Valstijos Kasijerius turi
altorėli vertes 20 centu viskas
sibus ant Boczkaucku sales tik tiek nesmagu, kad randasi
Iszgirdusis toki senbernio už 25 centus arba tokiu gražiu “Dilgelėse” aiszkinama bai
Lietuviszkas Agentas
sudėtus Piningus Merchants
Lietuviszku muzikantu balus. czionais keli pesztukai kurie
atsakyma, turi žmogus tylėt gromatu 10 tuzinu už $1.00 siausi fakyru stebuklai, žuliku
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Banking
Trust
Co.,
Banke
isz
apsiginklavę
užpuolineje
ant
Yra tai paskutinis ir vienati
nei margius blyną gavės.
Geriausios Palangos trajankos gudrybes, lytiszki žmonių da
Mahanoy City, Pa. Jaigu yra
nis lietuviszkas balius taji va- malszu ypatų. Geriauee tokius
30^,
reikalauju pardavėju ir lykai, apie Jono vaikus ir vi
Prie
sziokiu
aplinkybių,
atsargi Banka del Valstijos, tai
kara o ir priesz adventus isz paduot in rankas palicijos o
duodu gera pelną, katalogus sokios naujienos. Tuoj iszpirprie
sziandienykszczio
lietuvoj
yra
ir del jus in vales gera
butu
nubausti
gerai
už
neszioko visi privalo pasinaudot ir
siuncziu nuo knygų ir abroze- kit Money Orderi žemiau pa
sziokio
tokio
pasigerinimo,
geBanka.
Szitas Banka moka
jima
ginklu.
suszelpt muso muzikantus.
liu už 4pt.
(’96 o}) dėtu adresu, o gausit “Dilge
procentą ant sudėtus Piningus.
Parduoda S zip kertes antgeriausiu
Muzikantai ant platformes sė — Parapijos reikalai \erda riaus kad jau in Amerika sku
M. Zukaitis.
linijų in ir isz Lietuvos. Siunoz a
les” ir “Girtuokliu Kanfczbinėsi
eiti
teip
vaikinai
kaip
ir
Direktoriai
yra
gerai
dės,
4449 Hudson avė.
Piningus in Visas Dalis Svieto greitsi
kaip puode, pakylo neužganakas,” Bus juoku. Adresavokimerginos paliautu, nes nieko
žinomi ir atsakanti miesto
pigiai ir teisingai.
Raszikite paif
Puikius szokius rež,
Rochester N. Y. te:
dimai isz priežasties nelabos
(16
°1)
mane o gausite teisinga atšakiu*?
biznieriai. Skolina piningus
gero isz visu pusiu rast nega
Net žeme drebes,
gaspadorystes dvasiszko vado
Baltrušaitis Brothers,
Teipgi užlaikau dideli kroma visokia
ant lengviausiu iszligu.
lima.
O kas ežia?
Seniausias neiszsistoves.
Valgoma Tavoru ir Buozernt
vo. Komitetas ketina važiuot
2400 Fifth Ave.
...DIREKTORIAI...
Teisybe, visur žmogus savo
Ugi popieros del laiszku
Ineiga 25 centai kasztuos,
Pittsburgh, Pa. D.M.Graham, Prezidentas. C.L.Adam, Vice-Prezidentas. D.F.Guinan, Kasijerius. Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
pas biskupa su skundais.
silpnybėse gyvendamas su raszymo su visokeis gražeis pa
W. Rynkiewiczia. A. Daniezewiczia.
M. Gavula.
Moterėles nieko nemokės,
J. Hornsby.
L. Eckert,
W. J. Miles.
klumpa, parpuola bet pride- sveikinimais ir su tam pritinSu vyrukais szokti turės.
ringas
apsižiurejas,
skubiu
kamczioms
dainelėms,
aukai
— Subatos vakara, kada
keltis isz balos ar raiszto, ven nems raidėms su gražioms szil- VYRU - MOTERIŲ -VAIKU
inONTDWMS
Millero automobilus važiavo
gia saugotis puldinėt. Ale kad kinems kvietkelems ir suviso
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
arti St. Nikolas, pataikė in
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
kas puolės ir vėl puola, puolės keis paveiksleleis, parsiduoda IR JOS ISZGYDIMAS
akmeni ir teip susikrate, jog
savo locnam name vertes $12,000.00
BE PEILO - BE OPERACIJOS
ir
puola,
tai
prisieina
kaip
se

labai
pigiai
kas
prisius
25
cen
BE
PATROTIJIMO
LAIKO.
Parduodu
laiva-kortes ant geriausiu ir
iszpuole isz jo Jonas Sinkevigreieziausiu laivu. Siuncziu piningus in
novės kryžiokui galop in pei tus aplaikys 12 popierių suczius 18 metu senumo susižeisAsz kožna diena gaunu paliudijimus
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
kiąs nepadoraus elgimosi insi- konveltais ir dar pridėsiu do nog iszgydytu, ka porodo kad bedamas baisei, jog ta pati va
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
vana
labai
gražios
staineles
už
abejones mano būdas gydimo Ruptu iszsiuncziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant amerikoszamatyt, ir ten nardytis ik
kara mirė ligonbuteje.
gimimo Kristaus iszleidima ant res ira vienatinis spasabos del iszgydi niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti
Naujas Iszradimas
grabui.
pavidalu altorėliu verta 25 mo ligos. ManoCIIEMIC-ELECTRO marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip:
— Naszle turi ant pardavi
Apraszima
siunezia dykai
Spasabas
del
gydymo
Rupturos
yra
Neiszsaugos ""mus niekas jei centus už $1 00 duodu 6 tuzi
mo pecziu del szilumos, du
202 Troy St. Dayton. Ohio. Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats
dar placziai žinomas kaipo geriausias A. J. KEYDOSZ1US,
vaiko vežimukai, ir daigtus in
patis nesisaugosim; neiszgydis nus popieru, agentams duo spasabas
iszsigydyti be daktaro visokias ligas.
del gydimo Rupturos ir
Isz Mahanoy City, Pa,
mieg-stuba. Atsiszaukite po ■t.-l
mus svetimi isz demoralizmo dam gera uždarbi. Adresavo- ypatos kurie kentėjo su taja liga dar Tiktai Per Szita Menesi.
Plauku puolimą ir užsiauginima,
_________ '
LIETUVISZKAS
ADVOKATAS
No 1304 E. Center St.
('2,6 °?) gal rasti pagialba.
Nerandasi Už 30c. gausite 12 gražiausiu Popierių su
ligos, jeigu patis gydytis ne- kite.
Nežuli, Papuczkus, Pleiskanas
jokio
namino
iszgalbejimoper
paczta
Baltrus
S.
Yaukaus
K.
J.
Intas.
margintais Konvertais teipgi knygele del
— Vaiku siutelei ir overkoir kitas panaszias ligas.
norėsim. Per niek ein barzdo
arba per nesziojimo diržio.
Ta visi pasimokininia raszyti ^romatas, kiek žmonių
ATTORNEY, COUNSELLOR AND
tai pigiau negu kitur, pas ReNekuriams apgavejams daktarams
Iszradimas mano spasabo Valstijuose ir t.t. Prisiuskite stempu už 30c
to Kazimiero Kapucino misi Box 1724. New York. N. Y. žino.
ADVOCATE OF UNITED STATES
ir raszyk koks esi o prisiusi tinkamu popie
inmokate po keletą desetku doleriu
faviczia. Vyru overkotai ir
gydimo ant visados visokiu sztamo rių
COURTS.
nes turiu 70 visokiu gafunku.
Bus tai paskutinis lietuvisz- jos, pamokslai, darbai ir var
už neiszgydima. Naudokytes greitai
Ant pardavimo.
Rupturos yra tai didžiausias iezradisiutai pu $8, $10, ir $12 kitur
isz szitos progos. Raszykite tuojaus
kas balius priesz adventus to gai kuriuos czion nesza jeigu
Puikus biznavas namas ant mas lig szitam laikui- Kožnas vyras M. A. IGNOTAS 1 ° ~ P Ii Ha’de'l p h i a*? Pa?
reiketu mokėti $11 lig $18.
motere ar vaikas gal but iszgyditas
Geriauses ir didžiausias sumas ant adreso pas Specialistus:
138 W. Centre St.
(96 ‘°1) dėl ateikite visi ne tik isz Ma- viskas pro mus ausis tik nusz- W. Center ulyczios Mahanoy be senoviszku budu baisos operacijos
piningo iszlaimeja provose už pa
J
/
1
ETl
’
VISZKASp
(
)TOGR
A
F1STAF
vilpia.
City. Tinkamas del buczernes, asz iszgydu be operacijos, be peilo,
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele— p. S. Valūnas pirko na hanojaus bet isz visu aplinki
be patrotijimo laiko. Atsilankykite
niu
miestu
ir
miesteliu.
Ta
Argi
jau
nesusipras
niekad
sztoro, szaucziaus, kriaucziaus arba
laivose ir t.t. Iszlaimeja B’dwav & So. 8-th. Brooklyn.N.
mus po No. 329 W. Centre
raszykite o gausite knygute
M. VARZINSKAS žinkeluose,
ir t.t. Skiepas yra paranda- apie gydimo Rupturos.
vakara
privažiuos
daug
kitu
musu
gražus
jaunas
svietas
provas
kurios
kiti advokatai atsako ar
ulyczios ir neužilgio pradės
205 E. Centre St., Mahanoy City. atmeta.
‘APSZVIETA'
Ltoriszka Knyga
votas ant Pool Ruimo. Namas
Rodą duodu dykai.
Atsiusiute 2c. stempa.
Puikei ir pigei nutraukė visokes
statyt nauja dideli narna kur benu kurie prižadėjo pribut ir czion Amerikoj kad priesz do beveik kaip naujas su visom
palytinti daug isz Lietuviu praeitos
Ądresavokite:
Fotografijas. Padaro didelus Foto
gyvenimo, spausdinta priesz 20 metu
trumpam laike persikels savo laikys koncertus prie sales ra szturmavot, yra niekai ir vygadom ir randasi ant loto 17 DR.ALEX’R. O’MALLEY grafijas
isz mažių ir indeda in reimus.
puslapiu, preke:
czeveriku sztora. Isz tos prie Orkestrą bus pirmos klasos. niekai ?
pėdu ploczio per 125 pėdu il 158 So. Washington St., Indeda Fotografijas in Špilkas,
B.S.YANKAUS su 780Apszvieta,
apdaryta $1.25.
Gloverso Mainieris. gio. Ant kito galo loto randasi
žasties p. Valūnas pastanavijo Ateikite visi o turėsite giara
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukineja
154 Nassau Street
Wilkes-Barre, Pa.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10c.
pardavinėti visokius apgavi laika o kad ant rytojaus kaNew York, N.Y.
naujas trijų prontu namas ant Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama Post-Karczius. Parduoda Reimas ir t.t
Gaunama pirkt tik pas:
ir susiraszoma.
mus už labai nužemintas pre siklos nedirbs tai balius trauk
M- W
» y *
T. Astramskl, 943 S. 2nd. St., Phlla. Pa.
* Pagal statistika Wokie- dvieju familiju. Randos gal
kes idant nereikėtų tiek daug eis per visa nakti. Inžanga ant
lengvai atneszti 50 doleriu ant
9
cziu, tai deninios Europines menesio. Parsiduos neperbran Publicznas Pardavimas.
ta voro perneszti in [ nauja vie
Dr.
I.
J.
Stankus
*
sales
tik
25^.
Moterims
ir
Farmeris
pardavė
farma,
ta. Todėl jaigu reikalaujate
vieszpatistes turi 35,900,000 giai. Atsiszaukite ka greicziauB. RAGAŽINSKAS
S. Broad
St., 7
Philadelphia,
Pa.
Y
Nuo1210
9 lig
1 ir nuo
lig 9 Vakare.
1
dabar
turės
publiczna
pardakokiu apsavimu . tai dar turite merginoms dykai.
karvių, no kuriu, padaro svies se po No. 526 W. Centre St.
...OFISO lig
VALANDOS...
I
Nedeliomis
4 ad. popiet,
proga pirkti už pigesne preke
vima visokiu gyvuliu, kaipo T t Telephonas: 3757 Dickinson W. X
to 1, 475,000 tolu.
Mahanoy City, Pa.
negu kitur. Jaigu norite suczeLietuviszka Agentūra
tai 5 karves, 12 geru arkliu,
(96 '^G °C
Didelis Balus.
dint piningo tai pirkite savo
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
11 kiaulių, visokiu vežimu,
Lietuviszka Parapija Szv.
Balius!
apsavimus pas S. Valuna 526
in Lietuva ir atarai. Teipgi siuncziu
Ant
Randos.
pleszku,
farmersku
maszinu,
Parengė dideli balių drau
piningus už žemiause preke ir greitai
W. Centre 8t.
( j 4) Ludviko isz Gilbertono, Pa.
Puikus ruimas tinkamas ant teip-gi daug kviecziu, bulvtu,
ne vienos dienos nelaikau pas save
iezkele dideli balu kuris atsi gyste moterių isz Coal Dale,
Jaigu kada busite
— Dabar yra laikas pirkti bus Seredos vakara 27 Novem Pa. 27 d. November 1912 m. bile kokio biznio, randasi po avižių ir 1.1. Kas nori nupirk
Sziomis dienomis muso tautietis
svetimu pininga paskirtu siuntimui,
overkota ar siutą. Refaviczia bėrio ant J. Rasimo sales. Ba Ant. Girdaucko sales, pelnas No 408 Sunbury ulyczios, ti aukszcziau minėtu daigtu PHILADELPHIA, PA. viskas dirbasi teisingai nes esmių po B Ragažinskas pargabeno visokiu
garimu,
Amerikoniszlcu ir Importitu
kauoije,
taigi
meldžiu
visu
Lietuviu
Tai užeikite in
parduoda pigiau ir geriau ne lus prasidės 7-ad vakare ir eis ant parapijos naudos. Ba Minersville. Giara proga lie tai dar turi proga nupirkti už
atsilankitie arba atsiszauktie per Galima gaut visokiu Arielka,, Vyniu,
tuviui
pradėti
czeveriku
ar
J^
IETUVISZKA
OTELI
gu kiti sztorninkai. Puikus traukeis lig vėlybai nakties. lius prasidės 4 vai. ir trauksis
Arako, Kimelio, Dziniu ir t, , t
laiszka su minėtais reikalais.
drapanų sztora ba szitam mies labai maža preke. Pardavi
overkotai ir siutai nog $8 50 Grajis pirmos klasos orkestrą. lig vėlybai nakczei.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio’
Su godone
JUOZAS
OKINSKAS
lig $16. kiti sztorai ima už ta Inžanga vyrame 25p!. Mote Inžanga vyriame 25^ mote te da tokiu bizniu nesiranda. mas atsibus 28 diena NovemDuokyte dabar orderi o bus jumis
(LOCNININKAS)
Viktoras
Lapinskas
('2,6 oi) berio ant Dick Faust farmos N. East Cor. 13-tb. Ir CallowblU Streets.
pristatyta in namus,
pati tavora nog $11 lig $22 rims ir vaikams 10^. Ateikite rims 15^ vaikams 10^. Užpra- Dasižinokite pas.
T. A. Ignotovicz.
601 W. Mahanoy Avė.
Zion Grove Pa. pale Slop Ten busite sreitingai priimti. Gausite
54-56 N. Main 8t„
Neužmiiszkite numero 138 W. visi o galesite praleisti links szo visu isz visu aplinkiniu
pavalgyti
ir
galima
pernakvoti.
Sunbury
St.
Minersville,
Pa.
Town
miestą,
('9$
O))
Mahanoy City,Pa.
miesteliu,
Komitetas.
Mahanoy City.
Centre St,
'W) mai laika.

FIRST NATIONAL BANK

S. Norkewicz

Peczei

Guinan’s

Žinios Vietines.

W.Waidelis"26XXe.,«.Y.

nt Mi i
P

State Bank

MERCHANTS

BANKING TRUST COMPANY

[

RUPTURA

f DIDELIS
’ BALIUS

1

Liefuviszko Beno

.."“..“SJTNoveiiilierio

Drs. Brundza & Co.

1

iiunoKoiui

W.D.
,H4HW.8O

metinis
^ioris anl
įijro uibaigen

kalend

. hje .pandoje
cliikni puiri
į

Po suiinvit

rfmii, pratesi
įrinema akaity
ttloimo ati

už
ik"

į), tojo puik

ihJsndoriaūa y
-hleodorinei
itl 1913 met
Jitemnii ear

■olio,

-ipii metui ir
-im.
-Prielemoa sz'
-Pa-uykai.

-fari meto la
-luehkonhzki
-hl įuraezai

j-iaerikoniezl

ta tu paveil

. pPiiieikinima
kot.
r-Apraazimas
ii-metiui jut
l-Džiangsmaa i
item, iatorije a
Iii*.

J-Piniktlaa i
laivo ant aviel
i-Kaleda Vaka
liję.
U-l Akyvumo

'-■Su Dievu!”
in ptnaezus in
itltime. Su pi
lAiįLialada
i-Paveikalai
Turkijoi.

I

i-Kaip Vincas
oropsezia. Su
-Miiltch.

Le

Kristaus gyve

-Paskutinėj va
-Nuomone
.pie moterysti
-Slaptybe gyi
s Dievo muai
tigymitno.
■Ilgiausia diet

-Metai svarbi

a nuo 33 me
neto.
Nusiminimai
akio, juokiu
■katalogas kn
tūreje “Saul
odoris turi 1

aiabintas

pt

a apdarytas
s su sidabrin
ajai isz tosioi

a turės
so ir skait’

i
"nu teip mi
Ums kasztav
iadel muso

lįiiltme kasztt

kiek nuo muši
iuytoju geidžer
4ti ot “Saule’’
atnaujintu

>ut atejnanczk

-Re

S GIRDI
uui įmonių gail

' i įpie nelaime k
iabueli Urbe
Snigo. Tasai “
iaotola misijes

•intybes ir kvi
tais po vis

'įtaigai apsirgo

’«atis pasiūtom
t". Raivind
'Gipialtit, per
tavoje Sauli, 1
tairtt. Dabi
$ tieje patis

davėsi žmon
lokio tmogan
atsimint ant
tarimo; “Atleis
jojo nee

