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Badai surado paslėpta
skarba per Inkasus-

kai su palicija taip girdima
kituose miestuose.
— Netikėti organizavimai.
Chayaltaja, Bolivije. — Ba
Washington,— Baisi Vėtra
jjardavikas mergynu dai amerikoniszki inžinierei ( Kriaucziu straikas czion vis Ant N. 9-toe uliezios po No
Tai-gi užsibaigė nors karta
praėjo per Steitus Alabama,
da tensisi tolyn. Mažesniu ver- '
suymtas.,
parapinei ergelei PenneylvaniSouth Amerike atrado seno- jhauziu valdininkai su darbi 322 yra Lietuviu RepuklikoTennessee ir Georgia, padariLwawas. — Kokis tai par- viszka skarba Inkasu, kuris bu ,
nu benefitinis Kliubas, ten
jos katalikiezku bažnycziu —
dama ant milijonu doleriu
davlkae mergynu Weisas likos vo paslėptas suvirszum per 500 ninkais susitaikė ir tu kon- 1jiems lietuviams neblogai se
bažnyezios dabar priguli prie
bledes ir užmuezdama euvirjau darbus varo, :
suymtas ezionaie. Weisas bu metu. Randas užėmė taja vie- traktieriai
žmonių, mokslaines, kleboni
j
ezum 50 ypatų.
bet
keletas
didžiųjų kersztu kasi, uszsipirke gera savo locvo apgarsinęs laikraszcziuosia, ta kur skarba atrado ir neuž- ,
jos ir kiti locnasczei.
Chicage ir kone visam I Ili
nepasiduoda, o tu didžiųjų 1na narna turi, nes tame ruoszjog"pajeszko neezioeziu del ge ilgio pradės jin atkasti ir pa- (
Szenadorio tasine nemažai
darbus daugiausei dirbo kon- te
' yra ir apsigyvenusiu musu
nojui toji viesulą padare ble
ro namo ir pate pribuvo in dalyti visiems ant ligiu daliu, j
nemažai.
kaeztuos o kasztus turi užmo
des ant milijono doleriu.
traktieriai lietuviai su lietu- lietuviu
'
Lwawa, ydant siisideret su
Nepersenei kaip koksai pa
keti parapije isz parapines ka
Badai tasai skarbas randasi ,viais kriaucziaie, tai lietuviu
Apsisaugokite keliaujen- męrgynom katros geidže apim- czistam aukse ir iszneeza ver- ,
sidarė sūkurys, numėtė nuo
sos.
cziu daktaru.
tUtarnysta prižiūrėt vaikus. tęs suvirszum ant $15,000,000 didžiuma da nedirba.
tarnystes kasieriu, ir tas kaste
Badai dabar pramins taisės
Reading, Pa.— Ana diena Terp tu buvo ir viena <Įuktere|peūkiolib;a, milijonu doleriu, o , Skebai kai kur dirba, bet riąs atkerszydamas už nume
bažnyczes Independent Roman
likis czionais areeztavotaie daraktoriaus, kuri susikalbę- 1kurie prigulėjo prie karalaue tas tai tik viliojimas straike- timą, sztai užsimanė suorganiCatholic Church of America.
riu. Nekurie skebai tik iszkeli pakelevingi daktarai pra- jus su Weissu ketino važiuoti Atahnalpo.
kadu pridaro. Vienoje verau- zuot po szonu Republikonisimindami
kaipo
“
American
io Budapeszta. Ant stoties geAnt laivo “Main” pribuvo
Aki va ira historije tojo pas zei skebas pasisakė kad jisai nio Kliubo kita Kliuba ant
Medical Association” kurie ležkelio palidejo jaja motyna. lepto ekarbo, kuri per tiek me
N. 13 ulyczios po No 253, tik
isz tėvynės, tula Agnieszka
apgaudinėjo
daugiause atej- T,® puolė joms in aki, jog .tu buvo paslėptas no svieto, o moka tik prikirpt darba, tai 3 skverus tolio nuo RepubliJablonskiute, turinti 20 metu
vius.
Du likos pastatyti po V.'^issas kalbėjo su trim kitom in
■ kuria mažai kas ka tetikė kad padavė jam prikirpt, an- koninio, ir žiūrime kad tik
pas savo sesere gyvenanezia
sai kirpo ir prikirpo velnei gal
$3000
o
kiti
du
po
$300
kau

merginom,
kuriuos
suprato,
jo, bet mokinti archeologai
kyszt to naujo Kliubo pasiro
BJitliedale, Pa. Imigracijos
jo be paliovos. Sztai žinot kaip. Sudarkė 300 ži- dė plakatai kurio visi mieriai
cijos lig teismui.
jog* neviskas yra paredke ir jeszkojo
,
virszininkai sulaikė jaja isz
Viena moterele (atejve) svastesi važiuot. Laike, kada ira apeakimas kaip 'tasai skar- ponu kad pataisyt jau negali ant plakatu juokingai szeip
priežasties skaudaneziu akiu
skunde
už ižgavima nuo josios Woissas stengėsi jaje priverst bae likos sukrautas te viena ma. Kada apsižiūrėjo, kad skamba.
(trachoma) ir nusiuntė jia in
daigta ir ne prisotintus kisze- skebas tiek daug žiponu paga
$30 už ka aplaike tokiu vais sesti in vagona kad važiuotu,
ligonbuti ant gydimo. PerbuTEMIEKET TAUTECZIAI!
nius Hiszpano.
dino, nebuvo ka daryt, tai natu, ka iždegino jai burna o da trūkis greitasis nu vejo, per ka
KURPŪREIs kėlės dienas ligonbuti,
“Kada Pizzaro ir jojo vais- baga apkumszczevo ir iezmete LIETUVIU, BUCZERNIS
SZEN.
ketino užmokėti $60 už par- turėjo laukti ant kito kurie ke kas intrauke in pietine Ame
’.atarai apreiszke, jog liga
North Saide. Philadelphijos, Atidary
gabenima isz Europos kitokiu t i iro už 10 minutu pribut. Ta rika, paėmė in nevale. Atalh- lauk neužmokant jam nieko Kliuba!
yra užeisenejue ir yms laiko
už
karpymą
300
žiponu.
me' laike Weiseae labai neri nalpa, karalių Inkajusu. Jojo
vaistu.
Po szituom ABRISU,
ant ižgydimo, per ka turės ja
Kriauczialiai apie tai dasižino- No 253. North 18-th St, Philadelphia, Pa.
Panaszus apgavikai trankosi mavo ir tuom patraukė ant sa pati — karaliene prižadėjo
ja sugražyt adgalos. Isz ligonbus ir paszelpine Susaide eiki u.
po visa Amerika apgaudinė ve,, ake žandaro, kuris liepe jiems duot pilna etancija auk ja skeba pagarbino ir, juokėsi Taipogy,
butee paėmė jaja in “Deten
Nes pasirengem savo Dedelia tauta teip
dami daugiause atejvius. Ja ja'i iszsiteiset ir pasakyt kas so, jagu josios vira paleistu pilvus susiėmė isz to, kad mo stovenezia apslabnejuse. Pakelti Ja ant
tion House” kur isz rupesezio
go sergate, geriause nusiduot pe? vienas ir pasisekė žanda- ant luosybes. Pizzara tiko ant kėję gražum budu tūzam szpi- auksztesnias, Laipsnies. Teip kad galėtu
papaiko. Isz tenaie nusiuntė
mėm, igity savo Szkulas Oszpitolias ir papas vietini daktara.
ru| jin nutvert, kaipo viena tojo (ba tik užklupo ant Ika- ga iszkiszt.
ja in priglauda paikszu, po tu
tekusem musu o Broliams Lietuvėms! ar
Visko turime Amerike bet automobilines bažnyezios l’g Daraktorkoms uždrausta iszr pavojingiausiu pardaviku jusu tikėdamasis gero laimo).
Philadelphijos
kriaucziu Seselems. Kokiose nelaimėsi, kad galėtu
iszligu, jago pasveiks tai su ežiam laikui da ne turej'ome.
mergynu, kurio jau nuo ilges
Bet kada Hiszpanai paregė etraikai vedami iszmintingai, mėm mes Jus suszelpty, Teip kaip kitos
Sztai jaja matote. Yra tai
būti motynoms.
nio^laiko sūdąs Bochimie jeez- jo prikrauta rujma igi lubu
grąžys adgalos in tevynia. Bū bažnycze automobiliuje po vardu katalikiszka bažnycze Szv
tautos.
New York.— Mrs. Katre kojo. Kupczius gyvojo tavoro auksu, norėjo da daugiau ir nėra jokiu susirėmimu su pa Torem už garbi praneszti. Visiems savo
dama paikszu priglaudoje in- Petro. Toji keliaunante bažnycze del to buvo padaryta,
licija
nors
kai
kuri
suaresztuoBrolems Lietuyems katrei miliat savo Tau
puole in melanholije (nuliūdi ydant neszti pagialba katalikams kur nesiranda jokios bažny- Edgell, daraktorka augeztes- likos uždarytas kalėjime.
pasakė karalienėj jog tai da
ja, bet be didesniu prasižengi ta savo kalba kiekvienas raszikieties ing
ma) nepriymdama jokio mais czios o ypatingai ant Westu ir dalyse neužgyventosia. Galas neje publikineje mokslaineje,
musu Buczernes Kliuba ir Susaidies, KurMeile szuns del arklo. permažai ir jog turės da dau mu vėl paleidžia.
pureiszina. Nes vinunes tik yra musu
to o ir negalėjo miegot. Visi tojo automobilaus atsidaro kur randasi altorius ir vargonėliai tykiši pasilikti motyna ir už ^rankfurt,
Yokietije. — giau duot jiems skarbo o prieKurpureiszinas, del pa-auksztinimo Tau
Bet
kareziais
moka
skebam
szingam
laike
nukirs
galva
ka
stengimai ižgydinti nelaiminga o priszakys yra del gyvenimo kuningo, lova drukavojimo ma- tai prasze paluosavimo nuo Lo.onininkas daržo, Goltibae
tos.
KUMITETAS.
pirti
užkurt
gana
gabei,
kad
ralui
jagu
neiezpildins
juju
nuėjo ant niek ir vargsze mirė szinuke ir kiti reikalingi dalikai. — Ar ne butu gerai, ydant dinsto ant vieno meto. Komi W^reztbergie, stebėjosi, jog
Mat toje vietoje yra lietuviu
noro. Karaliene tada prasze anot maskoliszko žodio —
tetas apezvietos ne iszklause
22 Vasario priglaudoje.
bimbazelis Urboną sau insitaisytu tokia bažnytėlė?
praszimo Mrs. Edgell, tvirtin nuo kokio tai laiko dingsta laiko ant apmislinimo. Saszau griech jest, da griesznovo net. kooperotuviszka buezerne, na
Tasai liūdnas perstatimas
dami tuom, buk daraktorka jam morkvos isz gurbelio. Už ke savo visus padonue ir pa Suprantama, kad tokia ko tai regis tas buczernes kumpalikos atlosztae ant laisves že Steite New York turime pa
pasilikus motyna patrotina klausė dažiuretojaus, bet tasai liepė atneezt visa aukea kuris va vesti dabar nesmagu del to, nai su tuomi numestu kaeiemes del kuriuos paaukavo sa gal paskutini suekaitima 55,savo dinsta. — Tai-gi Mrs. nežinojo kas juos payma ir tu radosi vieszpatisteje ir liepe
rium ant kerszto sutveria nauEdgell už taji “prasižengimą” rės apie tai pasznipinet. Ponas sukraut vienoje urvojo ir už kad visur straikuojent, iezei- ja Kliuba kurie kaip plakatai
vo gyvaste Pulaskis ir kariavo 580 moterių daugiau ne kaip
su dažiuretojum, pasislėpė lau verst akmenais o pati nuėjo tusztines gal kur ju iždas, o
Koeciuszka. Vargsze turėjo vyru. Klausimas yra dydelis, Tai tau, doras palicijantas 1bus praezalinta nuo dinsto.
mat uniju svarba ir patis tūli skelbia pasirengia savo Dede
užmokėti savo gyvaste už “isz- del ko tarpe muso randasi tiek
Cleveland, Ohio.— Nuo ko Žudinsta paleistuvystes ke, in kėlės minutas paregėjo pas Hiszpanus, kurie radosi
darbininkai pajunta tuomet, lia tauta teip stovinezia apslab
karaliszkam
palocije,
apreikez
ju
locna
szuni,
kuris
adbegiae
kio tai laiko apsiejimas permintingus” nutarimus virezi- senu ]aunikiu.
namuosia.
dama
jog
daugiau
aukso
netu

kada iezkyla etraikai, tai dau nejuse pakelti ja ant auksztesnuo arklinio tvarto, pagriebė
ninku. Katalikiszka drauguve
detinio palicijos Kohler davė
Monessen, Pa. — Noah morka in dantis ir greitai be- rėjo ir apkaltino juos už ne- guma koki dol. inmokeja, no nias, Laipsnies.
del atejviu turėjo apgloba ant
si te ženklus visur o vietoje Hough
j
teisingiste.
kitados pildė dinsta
Bent žmogus perskaitęs ta
Tūlas francuziszkas artistas
ri isz unijos gaut paezelpai 10
nelaimingos lig paskutiniam.
laikyti paredka ir moraliszku- palicijanto
|
Hellvernon, nes už go adgal. Abudu seke paskui,
Hiszpanai szoko prie josios dol. bet isz kur tie piningai plakata, galva turi pasikasęs
cziekiavimo žmonių kunu, daregėdami,
kaip
su
džiaugsmu
Kur likos toji auka imigraci
ma tai pate klumpa in purvina bloga
1
pasielgimą likos praszaidant dažinot no josios vieta
mislyti kaip czion paibeliuos
vineje ropa, ydant žmonis tu
nuo dinsto. Isz ko mai- ezunelis inejo in arklinycze ir paslėpto skarbo, bet pati atė gali rastis, tai maž ka apeina.
jos palaidota, tai nežine. —
toliaue. Sztai ana diena, tai lintas
1
tas Lietuviu Buczernis Kurpurėtu ant kūno visokius ženk
pavogta
morka
padavė
arkliui
Arsziausei
daro
sziksznospartasai palicijantas nevos pilnas 1tynosi, tai niekas nežinojo, tik
Toke tai dalis nelaimingu at
prie kuriuo papratęs nakties mė eav givaste pakol Hiszpa niai kurie turėdami skatiko o reiezinas pradės kelt apslablūs ir drukus. Kalba jisai,
ana
diena
iszejo
viskas
in
virdorybes, likos užtiktu mieg- '
ejviu ezionaie.
szu, buk tasai ižgama tėvas, laike miegot. Dažiuretojas dar nai spėjo paimt jaja te savo buna straiklaužeis, ir putnes nejusia tauta ? Randame musu
jog žmogus savo gyvenime
kambari patogios moterėles atydave
,
savo 16 metu senumo žo perpykęs norėjo szuni nagus.
lankei
reikalauna
metrikų,
paniais szauktojais paszelpos. laikrasztijoje naujai nukaltu
Iszpaniszki laikraezczei daMrs. Scheare per josios vyra (duktere te paleistuviu urvą. muszt, nes ponas nedaleido
Karalus Atahnalpa likos da V ienas tokie sziksnosparnis žodžiu in kur žiūrint galva
nesza, buk karaliszkam skarb- liudinimu ir visokiu papieru, ir drauga. O norints rado jin Palicije norėjo mergaite ižprie to, tiktai lauke teip ilgai, ta paezia diena nukirstas per
cziuje senu užlieku, kuris už kurias su savim neszioti yra ant karszto darbo ir ajezkino |gialbet isz tosios urvos ir tame kol ezuo po viena morka ne- nelabus Hiszpanus, o jojo ar ana diena iezejas isz szapos reik kryptelt, bet gi sziteip
dėtas suvirezum 400 metai labai neparanku, tuom dau vyrui buk jojo pati yra gera mierije apsiaubė visa narna. eziodamas arkliui, gurbeli ne- timiausi padonai baisei kanki- dirbės, pasijuto kad jam &^z- nukalt musu kalba kaip kala
mieste Simancase, atrado svar giau, jog popiera susidrasko mergaite ir nieko blogo ne Vadas Stinger, pabarszkines isztueztino. Nuo senei jau ezuo ti, bet godus Hiszpanai ne da- gele (szirsze) kando in nosi Kurpureiszinas, tai tiktai Ba
ir susivoloje. Duoda jisai ro
žinojo kur likos sukrautas teip skaudžiai, kad kandie ronas ir kun Urboną moka.
bus ir akyvus suraezus.
padare (!,) bet Schearenae per in durie, o kada duris atsidarė ta arkli pamilejo ir norint du skarbas, o tieje kurie jin suTeip bekeliant tauta, reiktu
dą,
su
pagialba
elektriko
czieHough szove vadui in krutinę
Tuosius suraezus badai atra
siskyrė su nedora motere. padedamas jin ant vietos, po arklei buvo tvarte, tai ezuo ant kriove, numirė su savo slapti- stoves ik grabo; plitgaliu ne pasijust kad tarp saves jau nei
kiuot
skūra.
to
kito
ne
nediretelejo
ir
tiktai
žine
kas
bjaurei
nosapalaikia
do terp griuvėsiu pagoninio
Matyt, jog ne tik Najorkae
be ant lupu.
nubalnojo. Taigi griech jest, prie Balilionijos kėlimo bokszmaldnamio Rime, Akvilei. Bu Tai imat, da kaip kokios, gali pasigirt savo palicijantaie. tam tamsumoje nakties dingo. su vienu buvo susidraugavęs.
Vienok apsakimas apie mil- da griesznovo Bog tolko znaet. to nesusisznekame.
Boba
su
dviem
mergaitėms
Gražus
duot
ant
pecziu
cziereikee
Nužudė ir suede savo žiniszka skarba ne numirė o
vo inkiszti in geležini vamžpaėmė in kalėjimą. ŽudintoVaisei
girtybes.
kėlimas
tautos,
kad
tas
pats
metrikus
popieras
pakiuot
:
Vienoje
mažoi
lietuviszkoi
drauga.
di, kuriame persilaike cielypakalejna Inkajusei apsakinePittsburgh, Pa.— Už tai, ka jas pasislėpė in senas kasiklas,
i
Buczernis
Kurpureiszinas
be
baigtu mokelainiu o da kito.
szapukeje,
susitarė
keletas
beje nuo senu amžių.
kurias apsiaubė ir lauke idant Edmonton, Kanada. — Hen: jo terp saves apie tai, bet teiat- da jo varginga ir sergante pa žudintojas isz bado pate pasi rikis Claire, traperis (medėjasi singai niekas ne žinojo kur■ szikeznosparneliu ugi mat kit- laikydamas už buczrei žydą,
Vienas isz rasztu yra raezy- kine ir ant pasturglio
ti ne davė jam paskutinio pus- duotu.
tas židiszkoms litaroms, kuriu muszst.
kuris užsilaiko isz pardavimo, skarbas buvo paslėptas. Ant; resneis norėdami but, ir• pakele peisuoti ir tas po ju
dolerio
ant
pragerimo,
Lauras
Del
vagiu
tai
butu
labai
ilgai nebuvo galima perskai
kailiniu nuo žvėrių kokius su- galo likos surastas per teisin’ sznypszczia isz valios prie dar. szonu dar atstatytas, užsidėjo
Numiręs— adgijo.
gus ir darbszus inžinierius.
bo. Pajutę kriauezialei, nu. buezerne, o kasierius isz Retyt, tuom labjaus, jog tiktai ne naudingu daigtu, jago katras Tobin, isztrauke paezia isz lo, Chester, Pa. — Daktarai yma su pagialba slaistu) nužu
vos
ir
uždėjo
kojas
ant
karszto
kame
prasikalsta,
tai
jagu
ir
Geras
edykas.
sidavė sziapon, paskaitė ske-. publikonu Kliubo atstatytas,
kuriem
virezininkams buvo
nutarė, buk Kranas Moore 16 de savo gera drauga Lena Le
pecziaus.
pabegktu
isz
kalėjimo,
tai
jau
,
Glivicz,
Szlezingeje.
—
Duon
i
bukam pamaezlyva ekzerteli, po szonu suorganizavo prie
pavėlinta iszeitinet in skarbmetu senumo, tikrai yra miręs, nox, budykeje, 75 miles nuo
Kurpureiszino nauja Kliuba.
Kada
ir
tas
nieko
ne
gialbekepinis gizelis pakylo staigai1 ir tie daugiaus neskebaus.
nes jojo szirdie visai palove
cziu- Dabartės nekokie tai nepasislėptu.
Badydami vieni kitiems žijo, laike kojas ant liepsnos,> plakus. Graborius parengė artimiausios užgyventos grin- te garbe isz priežasties nepriKad gi uniju iždai iszsitusz- banezias akis nepakelsim bet
Don Jose Ferrey de Kente,
baisei apdegindamas kojas neI lavona ant palaidojimo o gy-1 ežios. Suedias dydesne dali sa sotyto pilvo. Suvalgė jisai ant
tine, tai Philadelphijos kriau- puldysime savo tauta.
atkreipė savo pateminima ant Popiežius Piusas X iždave laimingai moterei. Už taji
1 mines apsėdo aplink graba vo draugo, iszpjove ant sienos kart isz trijų dideliu bludu piraezto ir perskaitė jin. Persi enciklika kuriuoje kalba, buk nejausią darba likos nubaus’ graudžei verkdami teip jauno, visa ietonje tojo baisaus atsiti raga su suriu ir 12 svaru kepe czelei lietuviai patis tarp saves
Senas Kapsas.
tikrino, jog tai yra tikras viso- katalikai Suvienitu Steitu yra tas ant $25 arba ejti in kalė žmogaus. Staigai Franae at kimo, dingo be jokios žinios. ni, ka atneeze tūla motere isz- gelbstisi. Kurie dar jau prie
kas ižduotas ant Vieezpaczio doriausi ir dievobaimingiausi. jimą ant 60 dienu.— Geriau sisediae grabe suszuko: “Kasi
Abudu trepenai, negaleda kept. Kada ant rytojaus toji kontraktieriu susitaikiusiu dir Trumpi Telegramai.
butu sudže padarius, jago bu cze po szimts pipkiu pasidarė ?
Jėzaus per Pilotą, per sudžia
’ mi sugauti jokio žverio laike motere atėjo ateiymt savo pi- ba, tai nuo kiekvieno dolerio
tu nubaudęs panasziu kanki
Czikagieczei suruko ant die nimu, koki uždavė savo pa- Man labai karszta!” Gymi- baisiu ezalcziu, sėdėjo budyke- ragus ir kepeni, gavo tik tuez- uždirbto 10 centu aukauja parymini Jerozolime, kada Rime
Nuszove 300 Albanu.
nes paregeja atsisėdusi lavona1 je pusiau paszalia nuo bado su czes blekes. Žinoma, in prova szelpai tu, kurie da nedirba.
vieezpatavo cieeoris Tiberiu- nos 1,000,000 cigaru ant die czei.
Frankfurt. — Žinios isz
dūme per duris o kiti per lan
Pikietos straikuojaneziu kas
ne ėjo, ba gizelis užmokėjo už
szas, 18 (?) mete jojo randu. nos. Kožnas vyras ižduoda ko
gus. Lavonas iezlipes isz gra peileis rankosia, laukdami piragus ir mesa; nesiderejo, dien daboja vietas tais, kur Uskubo, Albanijos, skialbe,
“
Dvase
kasikiu.
”
Pasakyta tame viroke, jog ne $22 ant rukimo.
viens ant kito pakol užmigs,
Kittamng, Pa.— Kaeiklo- bo nuėjo te kuknia jeszkoti mierije užmuezimo ir apmalezi nes jam labai patiko valgis. straiklaužei dirba ypatingai buk Serbai, nuszove 300 Al
Pilotas varde ciesoriaus, apvalgio, nes per dvi paras nieko
banu be jokio sūdo, aplinki
sia Chickasaw pasirodė kokie neturėjo burnoje.
sudije Vieszpati Jezuea ant
nimo bado. Artimesniu žinių Kad lebis, tai lebis, na ir nuo rytais ir vakarais. Pikietos nėje Ldžuma.
Sziuplnis.
mainosi tankei, nes kitaip patai auksztae vyras, apsuktas
to ne nesirgo.
križinee mirties, už tai, jog
* Szmotelis aukso, sverentis in drobule o kojas turėjo ark Paslėpė pecziuje $2300 — apie tai negalima dažinot.
London. — Bulgariszka
licijos abi pikietninkai greiNelaime
krutaneziu
garsino save eunum dieviszku 1636 svaru, vertes»$32,500,
armije
likos atspirta per tursudege.
Užsiuvo
žirkles
lio; rankosia laike žibinte
cziaus ant saves atkreiptu.
paveikslu teatreli.
ir karalum židu, jog kerezimo likos surastas kasiklose Kakiszkue
kareivius su dydelems
viduriuosią.
Wooster,
Ohio.
—
Mrs
Lau

murmėdamas užkimusiu bal
Pikietosna eina net ir merParižiue. — Ketaresdeszimts
sugriovimu Jeruzolimo ir cie nowna, Vakarinėje Australi
bledems prie
AdrianopoBerlinas. — Nuo kokio tai ypatų likos užmusztos o 28 su gynos.
su: “Palaukyte dirbti szitosia ra Snell, užmirszo buk paslėpė
sorystes ryminei, ne norėdamas joj.
liaus.
kasiklosia, nes neužilgio pa pecziuje 2300 doleriu (bleszi- laiko Gotfreidas Moltkanas žeistos ugneje krutaneziu pa Mitingai buna straikieriu
mokėt czižios ciesoriui.
* Jenarolas Veileris nuke- tiks jus baisi nelaime!”
§ Buenos Ayres.— Dvideneje nuo pelenu) ir ant ryto skundėsi dydeliu gėlimu vidu veikslu teatrelije arti Laon, kas diena.
Pravardes visu tame laike lavo in Kuba su $14,000 o su Apie 300 lengvatikiu ang- jaus pecziu užkure. Po trum riuose po padarytai operacijei departamente Aisne.
Tikėt galima kad kriaueziai ezimts ypatų likos užmusztos o
didesniu virszininku Jeruzale- grįžo te Iszpanije su $11,000,- lekasiu, paregeja taja “dvase” pai valandėlei atsimyne apie ant aklos žarnos. Kada nusi Kada patemino liepsna, su nore gal nevisus reikalavimus, daugeli sužeido, baisi vėtra.
mos yra ant to viroko padė 000. Ir da amerikonus vadina pamėtė darbus, žegnodamiesi piningus, nes kada nuėjo isz davė in ligonbuti, daktarai per sirinkusioje pakylo krumu ir bet laimes.
Bledes milžiniszkos.
tos.
“kiaulėmis”!
Nors ir czionai atsitinka kad
§ Hazleton, Pa.— Deviižbego isz kasikiu. Isz tojo ymti rado tik apdegusias bu- žiurėjo vidurius su pagialba mėtėsi prie duriu. Daugelis
Del ko neatrado tojo vyro* Pagal tvirtinimą vieno perstatimo juokėsi amerikonai, maszkae. Su dydelu stengi- X Ray spindulu, paregėdami ypatų likos sumindžiotu. Ug kai katras neatsargus kriau- nioleka anglekasiu likos už
ko greicziau, ne kaip prieez vokiezko profesoriaus, tai žmo- bet ne kurie Lenkai ir Slavo- mu vietinis bankieris iezskaite viduriuose mažas žirkles, ku nie pakylo per užsidegimą ce- czelis gauna su buože nuo pa- griautais Beaver Brook kasik*
paezes Velykos? Galime da- giezkos smegenis susideda isz kai užtikrina buk tai isztikru- numarius kuriuos nusiuntė in riuos daktarai užmirszo ir in- luloidmio kaspinėlio su pa licmono cvaktelt, bet toli ne losią, bet visi gilukningai iszsiprast.
teip daug susiremia darbiniu- sigavo per sena brusta.
veikslais.
Washingtona ant sumateimo. siuvo in vidurius.
300,000,000 nervu.
ju buvo dvase.

KAS GIRDĖT?

Katalikiszka automobiline bažnycze.

ISZ AMERIKOS

' Jais! vėtra Westuose— 50
pražuvo.

ISZ VISU SZALIU

Philadelphia, Pa,

— Ar tu paeiutaj, vidurtekcijei kožnoje gromatoje už
gena padariau, ba pribuvau vaearije vajkszcziot tokem kro
in ta eostapile, del atradimo kavinėm homute? Bijok Die
czion sau užsiėmimo, ar dins- vo, mielintu žmonis kad bai
sej kenti ant uždegimo gerk
to.
S
Turėdamas metu deviniole- les.
Geras medelis.
ka paludinejenczes popieras — Nes, tai paskutine mada
Kairumas kairumui skunisz gimnazijos, sidabrini mede- paėmus; mama mano pirko ta
džesi:
lu uez egzaminą ir apskritu ekepata pas Cipriea Strodo— O, Tu Dieve Dievulelau!
szimta rubliu kapitalu ne gale mio, kaeztuoje asztuonis auk
— Na kas tau kaimineli
jau abejot suvis apie tai jog sinus, žiūrėk gi jog tai ira czie
per beda?
czionais tam didelėm mieste tu szilku....
I w
— U-gi, brolau mano pati
negalėsiu givent poniszkai.
— Numesk man tuojaus ta
Morczius yra gudriauses,
pasikori.
Daduosiu da jog poni burmis- baidiklieta! — tari suraukęs
O ir smagiauses,
— Ar isztikro! Kur, ant
trieni isz Chmelninko, laiki kakta.
Visi žverelei atjauczia,
į aito’
kokio medžio ?
mane usz labai patoga jauni — Žiūrėk kokios nesziojesi
Linksmi ir siai czia.
i w
—
(J-g
kaip
jaunas
buvau
kaiti, kas drauge paėmus su pas mus dabar kravatkoe T" Mahanojui smagiausios dieno-.
latr
tai pate pasodinau ir psczi-pidviejeis naujunekuteleis garni-- dindamas man per pirszta'plo
Jog ' linksmumą atjauczia m-t
pslie
nan obelaite, na ir vakar, kaip
turais apredalu, kuriuos ponas ežio raikeztuka rieszutinio ka
sienos,
dedi
t
ežia
mano
boba
pasikori.
Jedkus artisticznai padari — loro.
Tiek to, tuszcze ju,
Jih
—
Susimildamas
kaiminei
dadavinejo man daug puikiNuėmiau skepata ne papras
Ateis netrukus ir vargu.
tj
duosi man cziepu no tos ob
bes.
tinai nusidivines, idant tas k a
don
tains, tai gal ir mano boba pa
Tuose
laikuose
ne
buvome
mus
ponas
burmistras
tiktai
Du valkatos, praszo valgyt,
gin
teip iszmanus rokunduose, szventese naudoja, turėtu but Kad tieje Piles vyrai isznianu- eitempe ?....
Ir meldže ant ju susimilt,
te
kaip szedienine jaunumene; Varszavoje niekiu, nemada.
butu,
Nes nieko neaplaike,
tini
elementarnoj, ar kaip szedien
Da buvo per jauna.
— O tos kelnes tigrisines
Tai savo bobų ant veseiliu
Tai tau, mano vaike.
ipk
nor malonoj mokslainei ne pra su juodom juostom iezilgai buk
— Kiek metu tun tavo Jo
neleistu,
— Kur antras valkata?
nori
dėdavo mus mokint noregulos pas koki czerkiea? — ka ženk
Ant valandėlės, dvieje gali nekas ?
tie
trijų,
ne
mielinta
suvis
daug
—
Kad
ne
atmenu!
liną
tas
viskas
o
kamzole
su
nuejti.
daugiau kad tik žmogų prapul
kirapie greita ieztubulavima pro nukirptais kampais ant pijyo
— Tai kaip senei apsivira
Nes be vyro ten tįsoti ?
dit....
C
to,
nes
po
senovei
vienibes
po
vai?
— isztikro Napoleonas pir
Tai dzievaž niekas,
Ir atiduso gilei ponas Tavienibem,
desetkai
po
deeetf\pisaha isz Praeites.
mas?
Žmogau!
—
trauki
tolau
—
Kad
da
buvau
per
jauna
O ir griekas.
moszine ir nuszluosti prakai
»■
ir kuningas ezlubo ne davi,
Verte F. W. S. B.
Daugiau ne sakysiu,
tus nuo kaktos atsiloszes ke- kaie ir teip kolumnom prade viską iszjuokdamas — pasab
kada Jonukas atsirado.
Del saves pasiliksiu.
deje ir ružidamas ant didelu dant no deezines rankos. O del kik gi man isz kur-gi tu pri
Prezidentai
ir
ju
szilkines
skrybėlės.
ut
to
kaip
man
milema
mano
mo

būni?
kaeztu mokslo vaiku.
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ne
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krepeziukije
ant
Prezidentas
Suv.
Steitu
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kanecz
neszioti
szilkineekrj.
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isz
Senas biznieris
Prižadėjau jam paraszit, o
Pribuvimas in Varszava.
ui
tuos szimta rublu ir užmokėjo Chmelniku....
Wilsonas ne labai isz to džiaugėsi nes buvo pspnti
c
— Klause jaunas biznieris bele.
Pažinau misiuke su raudona
Isz priežasties mano susitiki kad tas apraezimas atsiminimo usz pad vada in Varszava atagj
ne zioti miukszta skrybėlė. Mažesnis paveikslas perstoto via
— D tegul jus antis su tVep
seno biznieriaus:
jekutia,
DO
mo su senu mano draugu ponu praejtu laiku ir jaunu dienu duodama mane in apgloba Ab Iena su juso chmelnine ma
— Kodėl czionais Amerike prezidentą Mart-hell.
Su
labai
gera
ezirdulia,
givenimo,
ne
tiktai
ponui
TaTamoszium, likos paraszita to
pri
remkes, rodėsi man jog toji su da!.... Dieve susimilk iezrovisi turi po du vardus?
ji apisaka. Užpraezes mane in mosziui nes ir daugeluj skai- ma szimtas rublu ira baisei di do buk stebuklas kokis, buk Tai ne Gavėnioj nesusivaldo,
no
— Tai mat, kaip tu da ne
Lieteka /.GEliW IE EO.W
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pabulkes
ižeibaldo.
titoju,
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būtie
vaistu
nusSaska hoteli tarp kitu kalbu ir
dele
ir
to
kapitalo
uszteks
ant
vajdikla ant žvirblu, kas-žin
žinai. Del to, kad kaip karta
'
Asz esmių po kaucija Ohio valstija
In karczema sau trauke,
ružijimu ant sunkinibiu laiku tumimo no eaves ne naudin amžinu laiku.
azat
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turiu dideli agentūra ir kontora bankiii
kokis tai lig mėsininkas isz
subankrutina,
tai
paima
antra,
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snaudulio
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paszvencziu
ezi
Stovėdama
prie
baro
riaukė,
ir valnamanistos ežios gadinęs
kyti
savo
l°
onam
nam
©
vertes
$12,000,00
— Tiktai-gi Vladuk, bi Tarczyno,
apsakima ant naudos publiczParduodu laiva-kortes ant geriausiai I į’
Ir da praezo: Maika užfun- varda ir velei bizni varo.
jaunu žmonių, paklausi:
pešt
jok
Dievo
buk
paczedus
ir
ne
— Eh, — atsakau neužgagreicziausiu laivu. Siuncziu piningus ii i
dyk,
— Nuolatos girdžiu, jog nsz noB.
kala
visas dalis svieto, nelaikydamas pininga t
skaitik
ant
to,
jog
asz
tau
prinadintas
tokiu
iszjuokimu
ma
Neatminė.
Taji apisaka, kuri palinks
Del
manes
nepavidek.
pas save nei vienos dienos, bet tuojaoi l
eiimineje literatūra ?
BOS
siuneiu ir padėsiu ant daugiau! no draugo — tu visados buKuningas:— Teip, atneszete iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant amenko b aim
Kaip nuo tavęs gersiu,
— U-gi rasziau, kada tu mins gal ne viena muso skaiti- — pasaki, bucziuodama mane vaj tokie kad tau viekas buvo
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike priausti E
riu triuputi valno laiko viso- toju sutrumpidama laika lud- prie atsisveikinimo, palidejue ne gerai ir viskas butu kaip ne Tai kitiems sarmata padarysiu, kūdiki in krikszta? gerai! O marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip: k keta
nu
žieminiu
vakaru
ir
nustums
atsiminkite Dievobaimeje au A. J. KEYDOSZ1US.
Ba nuo juju nepraezysiu,
kes apisakae.
202TroySt. Dayton, Ohio.f pliai
ilga szmota kelo už miesto. — pas žmonis iszmislinejej apginti, sergėti no pikto, idant
O ir jiems ntfundysiu.
— Pasakisiu tau nevet, jog kaip autorius kalba, ne naudin Asz biedna naszle su taji ma redaluose! Nesibijok tausartini
tioi
gire tavo istorijes; sesuo mano ga snauduli, pasirūpiname per ža emaritura, turiu da dvejetą matos ne padarisiu, turiu asz Pasiliauk su savo ezposais, butu geru krikszczioniu, kad
ant svieto atsižimetu. Geriau
Ba tas nesiseka su visais,
paczios, ne jauna jau nes ap- dėt ant lietuviszko, ir apsakit vargdieniu ant iszauginimo. czion mano kuferije puikus
kiau
szviesta gerai, panaite, kalbė teip kaip autorius apie tai ra Pamink apie tai mano sunau du garniturus, — tas ka ant Namien sėdėk, neeivalkiok, kad bus jenerolu; negu prastu
neti
brangus, buk doras procevok manes matai tai senos drapa Skaityk ir giesmeles pagiedok, Žalnierium.
jo man, jog suvis puikios. Asz ozo.
nine,
Ira tam metu.... ezitai gi ir ne pamirszk niekados apie nos, kurias paėmiau ant kelo.
Kūmas.- Teieibi, jegamaemat ba ne turiu laiko ant skai
pads
ne pasakieiu kiek, ba gal atsi Dieva ir apie mus.
teli.
— Gal tiktai — tari juo
timo.
tukt
Kun.— Kokis bus vardas?
No rito lig vakarui užimtas ras da tokiu kurie pamena tuos Insiverki dora mano moti dindamas ezepetuku savo tuos Katra mergyna veidus kvargeri
buos,
Kūmas:—■ Marijona jėga
■/■’B#.'
ir užimtas proce, o szeszetas laikus o gal pažinsta ta, apie na, insiverkiau ir asz mosuoda bene usus.
tikt
Susijeszkojas rakto, atida Tokiai jokie vyras nepasida masteli.
vaiku, viskas žiuri ant manes kuri noriu apsakit, o girdėda mas su skepetaite ant vežimo
irt
bos.
Kun.— O, asz mielinau, kad
— na ir iszejk isz to vieno kai mi apie jin kalba ipacz mote sėdėdamas atiikrejpes in uszpa riau mano kuferi ir pamhželi
to
riukes galėtu daug, dadeczku kali ir žiūrėdamas in ateitoli- pradėjau isziminet visokius
O jagu karczemoja balu pa vaikas, tiek to.
mo —kada-gi ekaitit ?
nej
daro,
— Na, o žiema, kada ilgi dadet prie ežio apsakimo, gal jencze no manės brangia moti daigtus, ir drabžius, kurie teip
ton
nemielu del jio arba, jio gimi na, lig tolej igi galėjau matit buvo sumankioti ir apdulkinti
Tai rodos kipezas mergucziu
Ne kalta.
vakarai ?....
tail
nėms,
o
da
gal
kas
ir
tuom
bu
jog
iszrodi,
buk
juos
kas
priesz
privaro.
Ne
buvo
galema-gi
skaj— Ar žinai ka, Jurguti,
— Da labiau ba kaip mano
kra’
valanda no žido usztatitus nu Net bobai meto su purvais,
ponios pradeda man ka garsei tu neužganadintae, del to-gi tit ant tolesnes pagialbos isz
kaip busime nedeloje bažniczio
ra k
pirko. Tuolaik mano Tamo O tankiai ir su akmenais;
je, tai uszpirksi zekvijes uez
skaitit, tai asz ant pirmo pus pripažinetu už geresni ne paea- namu, o kad ir noretau skajatid
sziue redindamas savo figūra,
kit
laiko
kada
tas
viskas
dėjo

Visur randasi tokiu mergu duezes numirusiu. Gal nebage
tit,
tai
pati
savžine
ant
to
ne
lapio jau linguoju.... Kvai
diet
si. Geriau nueiduokime su pavėlintu. Turejau-gi del to kas kart labiau mano akise
cziu,
las būdas!....
lej mano tėvai ir tavo, gana
link
majnesi in tikra vajdikla, di- Ka padaro juokus del angli— O krokszti gal teip kaip juom in Varszava ant uliczioe ciela turtą mano ir atejte ant
kencze cziecziuje, tai reike at
ezin
.Taigų apsiimsite mokėti po 10c ant dienos, tai mes nusiasim jomis
delue susisukusius in trobeles
kucziu.
labai gražu)’Gramofona, (plokszta) sykiu ir 6 rekorderius ka iszgrair seniau būdavo! Pameni kaip Fretoe garsingos isz savo F r e vežimo, del to pastanavijau
siminti. Ana, paplausime kar
gers
stumtis in svietą savo pajėgom juodus plaukus perskire ant Jago Lietuvaites teip darys, ve žalmarge, ant tosios intenc; jina 12 visokiu lietuviszku dainų, valcuku, polkų, marszu ir t.t. kanos
tai sustatinejau prie lovos cie t o w k u....
Ov
patis galite sau pasiainkti. Gerumas szito Gramofono yra gvarantuotas
dvieju ezalu isz prieszai ir usz Tai dzievaž in kaili aplaikys
Matau jus akivumas ima da norint ant “prapal”
la batareja visokiu daigtu kas
jos.
Turime visokiu nauju lietuviszku, lenkiszku, rusku ir t. t. rekorderio.
tąsi
pakalo
galvos
suversdamas
ant
sižinot kas tai tokios tosios Fre
Buvo aeztunta adina isz ri
Jau tos Heizeltonines,
vakaras....
Pate: — U-gi bene ta kar Raszykite tuojaus o gausite kataloga ir informacijas dykai. Atsiųskite
de,|
ausu,
ant
kaklo
uezsidejo
la

Tai szirdeles ne kas,
Ir bombardavai in mane, towskos. Gatavi pamislint jog to, kada drauge su savo baga- bai augszta su kampais da
ve kame prasikalto, jog gavo 2c marke ir raszykite ant szitoadreso:
tėjo
Liberty Commercial Co, 343 E. 9-th Str. New York, N.Y.
idant prikelt — pertrauke Ta- tai bus kriauszoe (gruszios) isz žium insirabandinau pas ma augsztesnejs, užejnanczeis net Ten jau kaip rodos niekados, si eenej in cziecziu?
mos
no drauga poną Tamosziu ant
Vargei atsiras mergynos geros.
moszius —pamenu kaip isz ri ypatingesnio gerumo, kaip tai
vos
lig
akiu,
kalnieriu
apjuo

treczio pionlro. Prieisvejkinom,
to pabudęs divinausi matida sapiežankas, arba kas kito ta
Žino del ko
mo.
kaip ne gali but ezirdingiau, si gelsvu reiksztelu pavadin
DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
mas aplink save visokes knin me dalike — o czion suvis pre
tu
kravatka.
Tolau
ėjo
atane,:
—
Ar
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ne
žinai,
del
ko
o vos pažinojau savo draugeli
Yra tai vienatinis gyditoj&t Pittsburgh diplomiTota
Viena isz Brooklino szaukia:
gas liktorius, szepecziue, bute- szingai labai meilos smagios ir
reik
darita suvis kamzole uszsegta
szedien
Motiejus
teip
mandVarszavoje,
kuris
turi
suvirai
'TL
meta
iszbandimh
Vaje!
labai ezpoeingoe panaites, dir- teip suaugo ir iezeitubulavo ku tik apaezioje ant trijų knipgydime visokiu liga. lezgydo visokea hču nepaisantis
lus.
ptli
ras?
Ne
ant
žmogaus
ne
pa

niszkai, iszrodi man jis dabar
kokios priežasties paeina, kaipo tai: N 2 Ji n m Tretim*
riet
Sztai pasakoje jog ir dabar banczios kriautuvese dameku kokis tai varszavinis urednin- kucziu, geltono koloro, isz abie Pribuvo poni Baltruviene.
žiūri..
Sekios, Sy filis Trypęs, Vyriszkas Pujegos,
pis
ju szalu kaip no pats virszaus Isz kur ja kvaraba atnesze,
krokszcziu ir varo mane mo- paredalu, kuriom, tai ira kriau kas.
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkamaa yra gyuTtf
— Matai, jiojo pati su kitu
tuvem ir dirbtuvėm ciela Fre
Užsiseaenjusias Ligas, Nej^u, Ramatizma, Plauc
net lig apaczej iszsiuvineta Kodėl ant pliniu ne nuneeze. iizrunijo, tai dabar tiktai api
teres isz pakajaue, kada prade
— Buvo — gi jie gana že visokejs baltais isz margini Deszimte moterėliu užtikau,
Uždegimas, Nupuolesj^įfrpnybe ir Kraujo Nubėgi'
da skaititi.... Nes ka tai asz ta ulicze no vieno galo igi ki
jin visi szneka.
Užaianejuaiaa Lig^į^J^ y. < ’’-----1---- mo ūgio o metais už mane vi- mais. tolau kelnes buvo teip
tam,
isztikro
iszkalejnos
iszVisas davadnas radau,
norėjau pasakit.... aha....
Reikią raszyl
resnie, juodbruvas, juodu dide siauros teip aptemtos ant ko Tiktai vienos liežuvis ilgas,
szitai idant apraszitume, kada kaiezita.
SIS F
Fittsbarf, Pk
už
Tikra
teisybe.
Kožna puiki pone Varsza- lu akiu jaunikaitis. Visados jų, kad rodos kas valanda rei
musu jaunumeniszka giveni
Nes tegul jin galas.
dai
—
Ar
žinai
ka,
skaicziau
ma, kada buvome jaunikeis.... voje o prilejdžiu jog kitokiu linksmas, ezpoeingae isz viso kejo tikėtis trūkimo siulu prie
Daug blogo padaro,
koc
“Saule” per kelis metus, o kad
Neblogus tai buvo laikai, pa ten nesiranda, uszsirustintu ir visame, turėjo tiktai viena sulenkime kojos, žemiau turė Kaip žiotis savo atidaro;
kas.
vienas krevszelmnkas man in
meni ta Klementina?
silpna
ezali
budo,
norėjo
—
baisei, idant kas paeakitu ant
jo lekieravotus czeverikus su
Beto, da tris yra,
glol
bruko savo laikraszti, tai nu
— Nor ir apraszitau, mano josos, jog, skribele kuri neezio gi visame susilgint su turtingu kampuotais galajs — ant ga
Ka mėgsta guzute ir byra,
paki
stojau
skaitės
“
Saule
”
.
mielas, tai kas isz to, vienok je labai puikei ant virezugal- žmogum ir milejo pasiredint, lo juoda ne uszsiseganti ant
Jagu namien ne turi,
jaun
— Tai jau tu vaikine gal
ne skaitisi....
vio, paeina no uliczios Fretos pagal nauja mada, nor daejgoe krutinės surdotu ka su placzom
Tai iszejus gere in ka insižiuri. didelei apsiszvietei, jagu kita
to, p:
— A?....a?....a? ka-gi usztvirtinu jog ne besiranda jio ne per ejtinejo skajtli nie kaip popo rankovėm, dapildiSzauke, kad penktuką duotu, laikraszti? skaitei?
nei j<
kalbi vėlėj, ar-gi tokio apra- tokios mieste Varszavoje. O kados penkeszdeszimte auksi nejo apredala.
Arba aluczio užfundytu,
Ne į
—
Kvaraba!
Velei
“
Saule
”
bet
tos
krautuves,
tos
kriauszimo ne norecze skaititi? Už
nu lenkiszku, kuriuos kas pir Žvilgterejas ant jio kada
Kada jau akis užpila,
tiesiai
uszsiriau, ba kaip kialmas o
ka mane turi.... Ko juokėsi? ciszkos dirbtuves no seniausiu ma diena menesio gaudavo no prisižiurinejo pasipūtės in saTada,
hola-drala.
h am
tamsus
kaip
uszpeckis.
Kaip Dieva milu, o tai di- laiku givuoje ir kruta ne szlek savo vireenio brolo kuningo — vo paveiksią zerkole stovinDorybes,
ne
sarmatos
ne
tenka.
žiured
—
Asz
tau
broliti
sakiau,
tai.
Kasgi
vienok
turi
tavora
delo ženklinimo žodis, kalbu
vikariuszo.
czem ant lango prunksztelejau
tai Ii
tau jog skaitisiu, nes tiktai pirkinet kad tiemagažinai ne
Prilankumas tas prie paeire- isz juoku iezrodo kaip pusvel- Kaip kiaule in purvina slenka. jog “Saule ira geriausia gazieIn
griekue,
ta,
kokios
tik
ant
svieto
ran

visiszk
bankrutije— nes kas?.... isz dimo pasirodinejo jau lomkoje nis arba žirgelis isz atramendiena priesz piet.
In
visokius
niekus,
dasi.
ui del
tikro
ponios
isz
provincijų
ir
Ir mano tinginai paliepsiu
mokslajniu, ba visados turėjo tuotas.
Pavirsta in nieką,
lupi
kad skaititu, tegul žino kaip aplinkines miesto.
nor emagej gulencze mundie— Dabar-gi parodik savo
ko kiti
Szitai viena labai giedra rajte, pagal mada szlika, o ir chmelninius arcidarbus — ta Dales drabužio ant kelio pa
mes givenom ir vargome muso
lieka.
iiiora
vasarini
rita
židiezka
padvalaikuose.... Kitokis svietas
nor paskolinta ziegoreli su sto ri ne pajsindamas ant mano
liauti
dabar, o suvis kitaip.... Pa- da isz Chmielninko, kurios ru lenciugelu, kuri, tai nede- juoku, nes guodotinai krapin Jagu vyras namon vadyna,
Tai už adverijos užsikabina,
važniczium buvo Abranke ži- linej skolino no kitu mokinti damas kvepenczejs
j# to]
žinsti mano Oleka ?
kokejs
O jagu karta iezeitraukia su
delis kupczius kuris handela- niu usz bulkutes no pusricziu. tai laszais savo krutinę. —
•it jei
— Ne pažinstu.
Introligatorne.
staiga,
uit,,,
Kada jau mes gana prisi Ka?.... ar tas ilgas kunin— Perstatisiu tau jin, ira vojo kiauszais dastati mane
APD1BBTŪVK KHTSU.
tam, y
dabar czionaitinem universite drauge bu dideliu žalu kuferiu džiaugėme po metiniam nešima giezkas rūbas tai turi būtie Tai ieztruketa nuo vyro ir szoka per langa;
to, Kaži
te.... Mano brangus, praezau ant tos uliczios prie kurios vie simuj, mano Tamosziue, ku surdotas? O tegul jin velnej
In
vydu,
kad
girksznoti,
nam
senam
mure
ant
treczio
to advoi
rem
jau
ne
szlekti
uselej
po
paraezik kaip tai buvo su mu
paima taji tavo kriaueziu,
k Tolyi
mis jaunuose muso dienose, la piontro po pacze pastoge už nose iezdigo, isz kart atkrejpi kaip jis tau ta vieką eudar Bile vyrui patnkos ne duoti.
Wo,.
bai busiu tau dėkingu, gal tas įminėjo viena pakajeli mano teminima ant mano apredalo. ke!.... kur tas meszka ma Ne viena atėjus padaro szkada,
O
iszsipagiriojus
užmokėti
klausiai
draugas,
bu
kuriom
ant
vienos
—
Ka-gi
tu
czion
turi
ant
,
li
girdėjo
net
in
peczius
pamu
inkveps in jin.... Tiktai nie
žada,
Petrai
ko ne priminėk apie skolas lomkoB klasines sėdėjau gimna kaklo? — paklausi patrauk szala, ir tai da koke flaneline
Nelaimingais esate,
“t galo
muso, ba jau jie ir teip moka žijoje ir tikras prietelis ponas damas usz kampo žalėj — in raudonas juostukes! Kazbai
AyflidirlB fptcf d sldaknygts itlciitr
Ne trukus stenėsite.
"Moki
paraezinet vekeelus. Mano Die Tamosziue Zabryskae, no me rausvos languotos ekepatoe, ninkas tikras razbaininkae!
natofl ir Isikraoczei, kvi po tai:
Juokinga
paroda
Italijoi.
Uzbonas lig tol vandeni netoikt p
ve tuose laikuose žmonis nepa jau usztvirtintas aplikantae etoraj ir placzej apsupanczios Paimk-gi tik tu in ranka taji
T .i n kurni Valanda, Dilgeles,
Amerikicczei gyrėsi buk tik Amerike gali parengti juo
Mesty
szioje,
žepona.... nes-gi tai svėrė
Dagia
Draugas,
Tėvynė ir t L
žinojo vekselu, o sziame laike vieno isz biuru raudiniu. Karsz mano kakla.
Prisiunsdami knygas apmokekyte paarto ar kingas parodas, bet Europa pervirezina amerikieczius kaip tai
toiieras
Kol ąsos nepaterioje,
tai tiek visokiu iszmislu isz- tiem ir szirdingiem prikalbi- — Skepeta ir Krokavo — mažiause dvideszimts sva
ekspreso kasstus. Adresas:
nesenei likos parengta juokinga paroda Nice, Italijoi, kaip tai
j.Pttpri
Su jumi teip bus,
mielino, kad tik vis davest in nimam to pono kaipo-gi ir atsakiau jam uszriszdamas vė ru....
Llthaanlan Bindery.
Bid W. Spraee. Habaney Glty, isz augezcziau patalpytu paveikslu galima daeiprast
Kaip giltyne pribus!
tikto at
prapulti jaunumene, nieko UBEtvirtintai isz augszto pro- lėj didele kukarda isz galu.
(Toliaus bus.)
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patiks. Jo szirdis nepuol prie
Friežastis degeneracies ROROROItOHOROROROROROSęO^OifO
Ilgis vienos milos.
o
to amato ir jis ant visados at
jaunos pakaleincs.
B
O
Klaidi ekonomija.
o
Kožnas sklipas da pagal sesiliks blogu inžinieriumi ir nie
NAUJOS
KNYGOS
Nesiduos
užgint,
jog
su
o
kados neiszsikels augszcziaus novibe turi savo toluma, vadi
o
v
Sveikata.
vidutiniu to amato žmonių. O nama mile. Tasai tolis ne ira žingsniu kultūros, žmonijos o
9 istorijos, 122 puslapiu, apie
Pamatu del pasivedimo gy vienok — jeigut jie butu bu vienokei ilgas, ba kožnam akli veiksle kas kartas labiaus
o “Kas yra Kristus’’ “Priesz tei
silpsta
fizieznai,
tai
iszsirodo
venime ir del gyvenimo laimiu vęs pramokitas ant to, kas jam pe skiresi:
sybe nekalbėk” “Senas žmogus
o
gumo yra gera sveikata, žmo malonu buvo, prie ko jis turė Angelska ir amerikonine mi liginai mažesniu ugiu, smul- Ko pavojuje” “Namu sūdąs” “Karalus čigonu” “Istorija isz 1795
gus ligotas niekados nepralobs jo paszaukima, tada jis gal bu le ira vienokia; turi ijje ilgio kesneis muskulais ir trumpes meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne o
nio
amžio.
Ir
da
ira
antru
apo doras ponas” “Girtavimas” Szi
savo spėkomis, netaps kapita tu tapes žnaimiu darbiniku ir 1760 yardu (arszinu).
o
v
listu, jeigut jie pirmiaus netu tarp savo draugu butu prakil Francuzinis ir belgijinis ki- reiszkimu: stokas ne ramumo o tos knygos preke tiktai 25c.
8 istorijos, 141 puslapiu apie
rėjo turtu.
nia vieta užemes. Todėl nere lometeris, teipos-gi ulandine ir ligibes nuomonių, suarzini- o “Grafas
ir meszkininkas” “Apie
mo nervu ir didinantis skaitlis
Liga nusmeigia norą, prasi- tai atsitinka, jog daktaras isz- mile turi ilgio 1094 yardus.
Ragana, karalaite ir aficienu”
jausliniu
ligų.
“
Del
moterių
ir apie moteres” o
manyma ir valios spėka. Žino sisako savo daktarystes ir tam Rusiszkae viorstas 1167 yar
X
o
K “Aukso misles garsingu poetu o
Kokios
tai
ira
priežastes?
ma, daugelis žmonių nėr kalti pa mokitoju, inžinieris — ar dus.
o ir rasztininku” “Cigonka arba JI
o
už tai, jog jie ligoti; vienok tistą, mokitojas — uredniku,
pagriebta ir velei atgauta mer
Vokiszka mile jisznesza 10, Ar instrigia josios paezioje
giuke
”
“
Mano
džiaugsmas
”
o
kultūroje,
givenime
kareztaudaug yra ir kaltu. Galimai buchalteris — rasztiniku ir t 126 yardus.
r “Diedas ir boba” “Apleista Xo
asztrus iszpildymas higijenos t. Kas tada atligis tokiam
Austrijokine mile turi 8,297 jeneziam ir nehiginieznam, ko or naszlaite” Preke tiktai 25c. o
kias ijje partraukia? Be abe o
o
paliepimu kuolabiausiai prisi žmogui sugaiezita laika, triūsa yardu.
5 istorijos, 137 puslapiu, apie X
jones, jog veiksmes taje svar- o “Kalnu gyventojus” “Kaukazo Xo
deda prie igijimo turtu. Po ir energija?
Danijos 8,388 yardu.
be tame ira, nes ne ira tame o belaisvis” “Lozorius” “Narsi Xo
draug su tuom turiame atsiun Va, dėlto reikia, idant tėvai
Szvedine 11,160 yardu.
”
“Užvydus vyras” o
vienas. Priežastis pikto ira in o mergina
X
ti, jog juo aeztriaus mes iszpil- stropiai tyrinėtu loknystes sa Norvegine 12,182 yardu.
Preke szitos knygos tik 25o,
o
strigus labiause kenktiniam
dome paliepimus paczioe pri vo vaiku jau isz mažens, prisi Iszpanine 1522 yardus.
7 istorijos, 90 puslapiu, apie
o
sisteme tebirio auginimo, pub- o “Ergelei pono Morkaus” “Du o
gimties. juo mažiaus žinomes žiūrėdami ju su titemis žaidi Portugalu 2,200 yardu.
liczno ir naminio. Jog teip lto ar keturi” “Svietas Dvasiu”
su visokiomis ligomis. Gaile- mui. Isz to gales numanyti,
Szvaicarine 8,548 yardu.
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
ira,
tai pasirūpino davest ir
tinas daiktas, jog labai dažnai prie ko ju vaikai daugiausiai
Valakine 2,025 yardu.
dai kaimose”
“Nevydonas”
o
apie vis tai mes užmirsztame, tur ukvatoe.
Indijine (Afriko) 2,000 yar iszrodit ant paskutinio kon “Jurgis Skaptukas” Preke 25o o
greso higeniezno Madnte, ku
norint už paržengimus prigim
4 istorijos, 105 puslapiu apie X
Gyvenimas pažymi kožnam du.
o “Ąnt kranto prapulties” “Mis- o
ris
atsibuvo
szi
meta
ne
kokis
ties prisakymu turiame kas žmogui jo vieta, kurios nerei Kaip matome isz to suraszitras ir krepesius”
“Kampelis
kart neiszvengtinai kentėti.
duonos” “Isz ko dideli ponai”
kia aplenkti, lai laime, jog mo, jog ilgis ženklivai skiresi, dr. Bejarano, sunaris miestiszkos
rodos
mokelainiu
madriCzia galime nurodyti ant ta- daugumas žmonių ant galo- o tas skirtumas ilgio, arba mie
o Preke szios knygos tik 25o
bakos rukinimo, kaipo ant vie pagalios insitaiso ant svieto pa ros pasirodo netikusiu tarp tiniu broszuroje po vardu
8 istorijos, 122 puslapiu apie
no isz pikcziausiuju iprocziu. gal savo paszaukima, bet nere žmonijos, ipatingai dabar, ka “L’education inglegrale” ir o “Pranuko nelaimes” “Ąudra”
o “Kodėl neleido Baltraus in dan
_
—
••
Kame prigimtyje paveikslas; tai atsitinka matyti ir tokius, da kas kartas tautos sueitineje savo praneezime ant to paties ■įo g'i
f?,U.” “Bausme^už szyksztuma”
te
mato.
“Mažo sziaucziaus dideli reika
ant kurio atsispirdami galėtu kurie neapkenczia savo amato, vienos su kitom. Usz tat val
o
Tvirtina jisai, jog isz kaltes Ko lai” “Dienos kentejimoNantoj” o
mėm sakyti, jog gyvoliui du bet kuriems jau pervelai gryž- džios visu žemiu tinka ant to,
“Netobulas žmogus”
Szitos X
o
rnas yra reikalingas ? Kokiam ti atgal ir imtis už malonaus idant butu vienokios ant cielo tevinines ir pervirezinei moks o knygos preke tik 25o,
gyvoliui tinka durnai? O vie jiems darbo.
svieto mieros ir svarstės (vo lai kenke del sveikatos jaunu- g Puiki istorija apie ‘Vaidelota’
pirmutines puses
nok žmones rukina, pripranta
Bet jai žmogus jau syki at gos), teip vadinamos metrines, menes ir apsilpnina jiuju or ° apraszimas isz iszimta
isz Lietuprie to ir tampa vergais to bai rado savo paszaukima, tada jis paremtos ant deszimtinio skait ganizmą. Per greita ir sunkė Xg szimtmeczio,
viszku užlieku, parodo kaip
dvarine
proce,
aprokavime
sio įpratimo, norint jis didžiai tur jo tvirtai turetis, in szalis lauš; tai ženklina, jog kožna
2 senoviszkos laikose Lietuviai
blogai ant ju sveikatos atsi- nesikraipyti, ir dirbti neatlei miera apie 10 kartu ira dides jaunumenes žinistom, kankina o gyveno, puiki apisaka su pa- o
o veikslais. 177 puslapiu tik 25c
szaukia. Ta pat galima pasa džiaut. Svarbus dalykas tame ne no savo žemesnes vienuves. dvasinei ir fizieznai. Mokslas
o
4 istorijos, 196 puslapiu apie
kyti ir apie girtuoklyste. Rū daigte yra vieta ir didumas Mieros tos inejo in givibe jau privalo daug vėliau prasidėt, o “Urvą
užkeikto” “Panaszus” o
no
8
arba
9
metu
senumo,
o
pestis apie pinigu igijima rei paežio reikalo, žmogus, kuo- daugeluose sklipuose, kaipo
o “Lorenas” “Sermėga mužiko” o
“Su kuom kas kariauja, nog to o
kalauja szviežios, neapniuku geriausiai mokantis Užtūrėti Szvaicarijo, Prancūzijoje, Va veluk priesz tai tegul auga
X dingsta” Preke knygos 25o
o
sios galvos, kuri niekados ne- restorana pirmos kliasos pagal lakuose, Vokietijoje, Austrijo luosibeje ir fizieznam iezsirieX
o
5 istorijos, 77 puslapiu, apie o
tejime
ant
szviežio
oro.
užmireztu, jog dusyk du — tai stacija, kame susibėga (daug je, Belgijoje ir t. t. Jau pra
j “Grigorius kuris per 17 metu X
o
Nuvargimas dvasinis ne pa X gyveno ant salos” “Isz mirusiu Xo
keturi. Del perkratinejimo geležinkeliu, ir kame sudera deda invesdint tai ir Anglijo,
S
prisikėlė
”
“
Dorybe
veda
in
X
plianiu ir nustatymo suokal daugybe visokiu reikalu — Rusijo, Suvienituose Valstijo talais gimnastikini sistema, to
o
vaikam ne reike ir jiemis nu 2o laime” “Debesėlis” Preke 25o
biu apsiėmimuose, reikia szvie- gal pasirodyti nemokaneziu se ir kituose.
3 istorij’os, 112 puslapiu apie
žio ir blaivo proto, reikia aisz- užtūrėti menkos, nuezalyje sto
Pagal naujos mieros, ilgis bosta. Ir gimnastika ne turi
“Nevaloje pas Maurus’’ “Viesz
būtie
sunkenibe
del
jaunume

kiausiai peržiureti ir perkrati vinezios karcziameles.
kelo ateiteje nesivadins mile,
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o
nėti visus reikalo smulkmeAbelnai sakant, neprotinga nes vadinsis kilometeriu. Pre- nes, kuri labai nuvarginanius. O ka-gi tame dalyke gal kame norint lodytis su reika kiste ir mokslas naudos daug Jaunumene nori bovitis su
o
X
padaryti galva, gėralu su lu, kurs tai vietai gerai yra ži labai, kada bus užvesta mieros pilka (bole) bėgiot ir 1.1.
o
Skaitykite!
X
Programas mokslinis turi o
o
sukta? Kiek tai žmonių ir nomas. Kuogeriausis daiktas ir vogos, ba numažins daug
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, X
arba $1.25 vertes knygų už $1. o
geriausiuju reikalu pražuvo — tai pasirodyti su reikalu ar laiko ant nereikalingo skait- būtie perkrestas, kad ne labai
Raszykite kokiu norite.
Mes
tiktai dėlto, jog užsimanymai ba daiktu naujai iezmislytu ir laus, o teipos-gi atmaini net apsunkinet jaunumene mokslu
siusime knygas per paozta ir o
ir reikalai perkratinejami bu kitiems nežinomu. Toks reika mieras vieno sklipo ant mieru isz pometes, tiktai tokius moks
apmokame visus kasztus. Galite X
lūs uždavinet, ka ne sunkina o pirkti kiek norite. Visos knygos o
vo prie butelio vyno traktier- las visuomet duoda gera uždar kito.
dvases. Prie mokiklos turi bū K yra geros ir kožnam jie patiks.
neje arba restorane! Dėka bi ir jo pramanytojis , pralobsIszsirietejimas
susiriszimo tie ne maži placei del zobovu, o Raszykite szendie, Adresavokit o
toms “girtoms kalboms” kiek ta.
terptautinio, reikalauje ka- tarp medžiu, kad galėtu sau
W. D. F0CZK0WSKI-C0. o
tai svarbiu reikalu arba pergreieziausio sutaikimo mieru kur lakstit valuose laikuose o
(Tolaus bus).
Malraioy City, Pa.
kratinejimu užmanymu drauge
ir svarstiu, tai usz tai szendien no mokslo.
su kitais buvo “ant rytdienos”
tas ineitineje in givibe, norint Ant galo reike vaikus la- "voMoMoMolaouoMolioiaoJaoJaolaoi
vint pagal jiuju norus, o ne
atidėta tiktai dėlto, jo szianne staigu žingsniu.
Ženklai meiles.
kad prikimszinet jiojo silpna
dien galva jau pailso, o ir
galva žinistomis; noras ira diVienam francuziszkam laiklinksma neisz pasakytai ant
Koke nauda isz citrinos. džiause veiksme auginime ir
rasztije
kokis
tai
psysgologas
szirdies.... “Na, brol, dar isz
tobulavime budu.
Žinome visi apie naudingu Ant pagerinimo ir auginimo
gersim — reikale nenubegs.” iszradineje, jog ira galema ka
O vienok iki rytdienai jau ezis ajszkiause apženklint, kokia mą citrinų, o vienok nauda vaiku tegul procevoje tėvai,
tas kitoniszkai mislyje pasiro me padėjime randasi kožnas jiu mažai kas supranta. Gi- mokintoje! ir vieszpatiste.
dė, pasimirszo ir reikale nuken užsimilejas jagu tiktai per kė duolese turi savo ne maža ver
tėjo. Nuo ko? Nuo karczia- lės minutas prisižiūrime ant te ir geresne už patentavotas
mos. Birže, gabinetas, kantora užsimilejusio laike besiedos. giduoles, ba visokie apgavikai
— va vietos del reikalu vedi Ipatos randaneziosios pirma po grinezes neszioje.
mo.... Karcziama, traktier- karta meileje, ne turi norą ant Szauksztelis citrinines sulos
Spaustuvėje “Saules”
ne, restoranas tai vietos ne del valgio ir juom meile didinasi, inpiltas in mažiuką puoduką
galima
gauti visokiu
reikalu apdirbimo, bet vietos tuom labiaus valgit ne nori. kavos juodos, o ižgerus ja,
reikalingu
knygų
paleistuvystes ir paklydimo, Ant veido teipos-gi užejtineje nustume skaudejima no gal
vietos del žmonių su žemais tankios atmainos, akės labiaus vos, o ezistas aivas (sokae) da
Gyvenimas Jėzaus Kristaus
pasinorejimais ir gyvuliszkais pradeda žibėti, veidai tankei ira geresnis. Patrinus su nu
su paveikslais, popierineis
pajautimais.
apdarais
50c.
apkaista. Dienoje-gi, katroje pjautu citrininiu szmotelu (ri
Apdaryta in juoda audima 75c.
Tikras paszaukimas.
ketina del savo milemos isz- tinėtu) smilkinius ir užpakali
Kaiiczia Vieszpaties arba
Iszsirinkimas professijos ir pažinti meile, tai suvis ne val kaklo, skausmas galvos nus
Dievobaimingi apmislijimai
...Moraliszka Kabala...
ant kiekvienos dienos per
užsiėmimo del žmogaus, prade go, o jagu ir sėda prie stalo, toję.
Katra iszdeda žmogaus ateiti
isztisa gavėnia - 25c.
danczio isz saves'gyventi, yra tai tiktai bovijesi su videlsium
Patrinus eivais citrinų ran
Preke — lOo.
Stacijos arba Kalvarija 10c.
kuodidžiausio svarbumo daly ir peilu, jagu pjausto mesa, kas, kakla ir veidą, daro ku
Graudus Verksmai ■ 10c.
...Tikriausia Burykla...
kas. Dažnai tėvai, gimines ir tai labai pamaži ir žiuri in na balta ir minkszta skūra.
Kanticzkos - - - - 50c.
Sudėjo Cigonka isz Egipto
Szlakus no veido ir no ran
Maldeles Arcibrostvos Szv.
globėjai daro
neatleistina valgi suklaidžiom akimi, kada
rVbina SULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D. T. B,
Veido Viesp.J.Kristaus 10c.
paklydima,
prikalbinėdami patemina, jog ant jiojo kas ku nuvaro ruksztis citrinos.
Preke — lOo
Istorija Szveilta, Seno ir
jaunuosius užsiimti tokiu ama temina tai greitai imasi už Labai ira geru spasabu
Naujo Instatymo
su 50
paveikslais
35c.
tu, prie kurio szis nejauczia valgio, o tankei tuszcze videl- plaut burna ir dantis su citri
...Tikriauses Kabalas...
Arba atidengimas paslapcziu ateities
Evangelija
Lietuviszkai ir
nei jokio noro ir paszaukimo. siu deda in burna. Kada jau nos rukszcze atskiesta su van
Lenkiszkai, ant viso meto,
—su pagialba Kaziru—
Ne gana to — nekurie tėvai žino, jog su savo milema pa- deniu.
apda. in juoda audima 75c.
Pagal Garsingiauai Chaldiszkn
Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir
tiesiai verczia ant sziokios ar czuosis, arba del jiojo atsisako Jus moterėles ir mergeles,
Gyvenimas
Visu Szventu
Cigoniszku Burtininku.
visos 6 dalis vienoje knygoje
ba anokios professijos, neatsi- mergina. Tai jagu paezuosis, katros esate apipusto pavasaPreke — lOo.
puikiai apdaryta - žiūrėdami ant to, jog ju sūnūs daug labai valgo, arba suvis rio vejeis ir apdegusios no sau
Trumpas Katekizmas pagal
Prisiuskite 25o. vertes Stempu
tur linkima ir supratima ant nieko— no džiaugsmo. Kož les, ir katros turite szlakus ant
iez.guldiraa Kun. Pilauckio,
o gausite visas tris Knygutes
su
nekuriais
naudingais
visiszkai kitokio dalyko. Daž nas, jagu no savo milimos gau veido, o norite būtie skaisezioa per paozta.
pridėjimais
- - 10c.
Kasztus nusiuntimo mes apmokame.
nai del kūdikėlio professija ta na atstanka, tai stengėsi to ir patogos, tai mėginkite per
Aukso-Altorius
arba
Didis
W. D. Boczkowski-Co.
da aprenka, kada jam dar nie svietui ne parodit, galva augsz- pora nedeliu ne gert asztriu
Szaltinis 1,000 puslapiu $1.00
520-522 W.Sonth Al; Mahanoy City,Pa.
Senas ir Naujas Aukso Altorius
ko kito nereikia, kaip tik spe tin riecze, nes ilgai užriestos gėrimu (alaus ir arielkos)
visos reikalingos Maldos, 864
nio su geru pienu. Dar daž- ne nulaiko, ba ne pasijunta, anksti ir vakare, nupjovus
puslapiu
- $1.00
lakszteli
no
citrinos
isztrint
niaus tėvas iszdalina professi- kaip pati galva nusisvere ant
Balsas Balandėlis arba Mažas
Szaltinis, 711 puslapiu 75o.
jas tarp savo sunu, visiszkai krutinės.— Per kėlės dienas sau veidą, kakla ir rankas, o
pamatisite, kaip juso veidelei
Garbe Dievui ant Augsztybes
ant ju linkėjimu neatsižiureda vaiksztineje kaip ne savas, nes persimainis ant anioliniu vei
Daina tiktai už JĮ g
640 puslapiu
75o.
8U NUSIUNTIMU W
mas.... Tu, Petrai, busi dak to žmonim ne parodo.
du, jog locnas viras ne galės
Aukso Altorius apdaryta in
Iždaveme Didele Kninga
Francuziszka skūra, apvalais
taru, sako jis vyresniam jam;
atsidžiaugt savo bobele, o jauDainų
susidedanti
isz g
kampais, auksuoti kraštai su
nikaiezei savo milema mer
tu, Kazimierai, — inženierium,
kabe
$1.50.
gele.
390
PAINU
5
tu advokatu, tu mokitoju ir t.
Mažas Nauj’as Aukso Altorius,
TŪKSTANTIS
Celeloido
apdarais, puiki
t. Tolymesnis vienok laikas
NAKTŲ
IR VIENA
Didele kirmėlė.
knygele
- $1.00.
parodo, jog Kazimierui pritiARABISZKOS ISTORIJOS
Knyga druozei susiūta.
Aniuolas Sargas,
minksztai
Conotuose vežioję ant paro
kiausiai buvo būti advokatu.
Perdėjo Lietnviszkai
Kas nusipirks, ras visokiu
apdaryta in skūra apvalais
D. T. BOCZKAUSKAS.
dos milžiniszko didumo kirmė
Petrui inžinierium ir 1.1. Ir,
kampais auksuoti krasztai,
Daina isz visu užkaboriu ka
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
visos reikalingos
Maldos
lė, 22 pėdu ilgio o svėrė 170
ant galo pagalės, kasgi iszeina
dainoja Lietuvoja.
geriausia už visas kitas 75c.
PREKE $1.
svaru.
Pagavo
ija
ant
salos
nuo tokio per nevalia spyrimo
Nusipirkite
o
turėsite
Dainelu,
Tik Ant Trumpo Laiko!
Aniuolas Sargas, apdaryta in
Per otela meta ant visu dienelu.
Borneo, laike kada galejosi sn
vaiku prie nemaloniu jiems
tumsei rusva audima
50c
Nusiuntimo kasztus
professiju? Daleiskim, jog Ka
lampartu; lampartas vienok
mes apmokame,
“SAULE”
“SAULE”
zimieras tapo inžinieriumi, jog
nukando jei uodega. Norėda
W. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy
City,
Pa.
ji per prievarta pasisekė iszmo
mi
ija
priszert
turi
duot
jai
Mahanoy City, Pa.
Mahanoy City, Penna.
kiti to amato. Bet jie jam ne
no 6 igi 7 eruku.

Piningai ir Turtas.
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PUIKUS SKAITYMAI

SKAITYK!

KUR BUNA
Mano pusbrolis Juozas Dumliauckas paeina isz Suvalkų gub., Kalva
rijos pav., Balkunu gmino., pirmiau
gyveno Cleveland. Ohio o dabar nežiau kur, teiposgi ir draugas Ignas
Narusziaviczus paeina isz Suvalkų
gub., Kalvarijos pav„ pirmiau gyve
no Denver, Colo, o dabar nežinau
kur jis pats ar kas kitas praszau duot
žine ant adreso.
F. Gudinas.
Sagamore Pa.

ALL NATIONS^DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS—
P. v. OB1ECUNAS IR KOMPANIA

Cor. 12-th. & Carson St., 8.8.Pittsburg, Pa
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi loonose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto
greieziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes ant
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius
8 u tiesomis Russijos.

50,000
KNYGŲ

Mano brolis Ignas Suvicklas pir
miau gyveno Struthers Ohio o dabar
nežinau kur paeina isz Vilniaus gub.,
Traku pav., Merkines volos,, jis
pats ar kas kitas praszau duot žine
ant adreso.
G. Svicklas.
28 Longdon St.
Worcester Mass.
Pajeszkau Onos Wesczunienes po
tėvais Graibucza prasiszalino su Pet
ru Korpecku, palikdama maža kūdi
ki, iszsineszdama 5 szimtus dol. pali
ko dideleme varge, Vyro deszinei,
pusei kakle didelis pienas ir szneka
per nosi ir kaip iszsigere tai vis dai
nuoja du syk vedes o treczia paviliojo, motere vis turi galva pakreipus
deszinen pusėn.
Jagu kas apie ja danesz ant adreso
aplaikys 10 dol. nagrados.
Jos. Wesczunas
401 Main st.
Bridgeport Conn.

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arba sypili.nubiegima siekio®, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimue, negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas,
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava
namuse privatiŠkai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinajjsigyditi.^ Knyga ta yra
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir^adresa ant
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena. i
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 900 22 Fifth Avenne, Chicago:
Godotinas Tamlsta: Papal Tamlstos prižadiejma, aS norleCjau
jogTamistaprisiustumei man vysai dykai vfina jusu knyga del vyru.

Vardas......................................... ........................................................................

Mano brolis Andrius Zetoveekas
paeina isz Suvalkų gub., Simno pa
ra., Vokciniko kaimo praszau atsiszaukt ant adreso.
(f-g ‘O|)
Anele Zeovecka
226 E. 16 th. St.
Paterson N. J.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway

New York, N. Y

Mano szvogeris Jurgis Szukis pa
eina isz Kauno gub., Panevėžio pav.,
Karužiszku sodžiaus, 9 metai kaip
Amerike, gyvas ar numiręs, praszau
apie jin daneszt ant adreso, tai aplai
kys 3 dol,’nagrados.
( gg oą)
P. Juszka.
Box 283.
Amagansett L. I. N. Y.

Marijona Lileikiute 9 m. kaip
Amerikia jeigu gyva ar numirus pra
szau apie ja daneszt ant adreso o ap
laikys 5 dol nagrados.
(-^ o;)
G. Wielkis.
Bridgeville, Pa.
Mano dede Kazimieras Mažeika
paeina isz Suvalkų gub., Mariampoles pav., Veiveriu gmino., Jerputiszkiu kaimo, jis pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso:
o;)
K. Jinkauskiute.
1808 Ferry Ave.
Niagara Falls, N. Y.

Kampas Reade Ulicze
Telefonas.*.' Worth>2822.

___

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

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.
Szimtas Takstanozio Doleriu ($100,000) yra moša kaucija sudėta Ib
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziausei.
(rediszka kasė,
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų tn ir lai
Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kefiaujenoziu in Kraju pastorojamp
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperae an
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingiausiai.
— : Del vygados Tautieoziu laikome atjdaryta :—
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedalioje nuo 10 iki 12 ad.
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greicziauBei, teisingiausel, Ir
pigiausei galite atlikti.

Mano brolis Juozas Dumczius apie
10 metu adgalios gyveno Mahanoy
City ir dar girdėjau kad buna Illinojaus Steite. Paeina isz Suvalkų gub.,
Mariampoles pav., Kantaliszkio kai
mo., Starapoles parapijos. Tegul atsiszaukia ant adreso.
(-gg oą)
Anthony Dumczius.
15 B. St.
Mahanoy City, Pa.

Vincas Bruzikas 17 m. amžiaus
7 menesiai kaip pribuvo isz lietuvos
paeina isz Erzevilko para., Opiniszkes sodžiaus, praszau atsiszaukt ant
adreso.
)gg *oi)
Tad. Rudis
1020 Plėšant st.
Beloit Wis.

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams.

IŠEINA KAS KETVERGAS, CHICAGO, ILL.
ĮSTEIGTAS

1898

METAIS.

Katalikas yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas
e

geriausių redaktorių.

Katalikas netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
mams, bet lietuvių visuomenei.

“PRAKEIKTA”

Katalikas nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo

MEILINGAS
KRIMIN'ALISZKAS
APRASZIMAS

Katalikas talpina visokias žinias iš visos Lietuvos, Amerikos ir

kinantis lietuvius išeivius.
abelnai iš viso pasviečio.

Verte D. T. ir F. W. BOCZKAUSKAS

202 Puslapiu

6x9 col. Dydumo

-

DALIS 1/
MOTERE BE SZIRDIES.

Katalikas turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.
Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amer.: metams $2, pusei metų $1
Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei meti) $1.50.
Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: metams $3, pusei metų $1.50.
Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.

I.

Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri pamatyti veltui.

ANT KRASZTO PRAPULTIES.

Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pačto
Money Orderi arba pinigus registruotam laiške, adresu:

Duris kambario Petro Pandai
atsidarė pamažėl i ir Mikolas,
su pluosztu, popieru po pažaste,
inejo smagei.
Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo su nepakajum in
veidą kasijeriaus.
Baisus padėjimas — tarė
Mikolas, dedamas popieras ant
rasztiniczios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir
ožsidunksojusi.— Ne turime
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio.
Isz rito mėginau sutraukti no
skolinyku kas priguli, nes
sunkei labai eina; lenais kur
ant tikro mislinau gauti, tai
gavau raszta ant ilgo termino.
Tiesiok pasakius, stokas mums
szi m ta tukstaneziu franku!

PREKE

J. M. TANANEVICZ,
3249-53 S. MORGAN ST.,
CHICAGO, ILL.

■»i"i i-ii-i-m-i i i-i-i"i 11 m nu i"M i"i-i-i-H-i-i-i-i-t-i-i' i-i-i r 1111 ii-i-y

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $300,000. I
Suv. ValsL Randas turi musu banke sudėtu piningu.
>

50c

Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

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

® 390

i
*
'
k

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneezat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
HARRISON JJALL, Prezidentas.
F. J. NOONAN, Vice-Prezidenlas.
W. H. KOHLER, Kasierius.

9-ad. ryte lig 3 popiet.
Subatomis 9 lig 12-ad.

50,000 KNYGŲ

DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu
Jeigu eergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes
knygele. Ta knygelė pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo
užnuodyjima, ailpnibes vyriškame, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedaml piningus daktarams ir uz gidukles,
negaudame jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygelė del vyru, jums bus
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti
greitai išgydyti. Tukstančel vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos
vertingos knigelės. Ta knykelė ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas
užmokam ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygelė.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER & CO., L.IOO Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave., Chicago, Ill.
Garbingas Daktarai: Meldžia prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygelė.

Vardas ir pravardė....................................................................................................... . ............... . ........................................................ .
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Pačta................................................................................................. Statas................................................................................... ...............

‘
J

DIDELIS PARDAVIMAS

TIK PER 15 DIENU!
dant padaryti vietos del nauju
Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pastanavijome iszparduoti visa tavora musu
sztore už labai nužemintas prekes.
Szitas tavoras susideda isz Vyru ir
Vaiku visokiu Siutu, Apredimu ir t.t.
Todėl jaigu reikalaujate virsz-minetu
Apredimu, tai dar turita proga pirkti už
labai pigia preke o ir galesite suezedinti
pininga ant kožno pirkino. Pasiskubinkite
ba szitas pigus pardavimas tesis

TIK PER 15 DIENIU!!!
Ateikyte peržiureti Tavora o ir patis
galesites persitikrinti kaip pigiai galėsite
viską pirkti.

nVM!/riA/in7IA
nlNKLWIbZIA

Žinios Vietines.

233-235 w.centreulicze
MAHANOY CITY.

Ne ėjo
Lietuviszka drama vienam

— Truputi pasnigo.
— Ryto Szv. Juozapo.
— Visiems, kurie neszioje
varda tojo szventojo vėliname
laimingo pasisekimo ežiam gy
venime.
— Darbai pradeda susima
žinti; žmonelei turėdami tiek
luošo laiko ant praleidimo,
privalo ymtis daugiau prie
skaitinio.
— Visokiu siuteliu vaikams
gausite pirkti pas Refowiczia
500 lig $100 pigiau negu ki
tur Ateikite pamatyti musu
naujus vasarinius siutus. 138
W. Centre St.
(ag o;)
— Ignaca Czikoskis iez
Park Place, miegodamas, inejo
in kasiklas staezia szlopa, o
kad neužsimusze tai tikras ste
buklas. Anglekasei ejnantiisz
ryto in darba užtiko somuabnlieta ir nuvede namon.
— Jonas Jakuezonis isz
East Railroad uliezios, baisei
apkūlė savo paeziule ir audras
ke visus rubue ant josios. Nebagele vienok neskundė savo
žveriszka dale, nes bijojo idant
da araziau nesuplaktu josios
tas, kurie prieiege apsiejti su
jaja dorai ir apsaugoti nuo vi
sokiu nelaimiu.
— Visai dykai $2.50 galite
gauti pas Vaitiekų Jusaiti grosersztore 512 W. Mahanoy 8t.
szale lietuviszkos mokslaines.
Ka tik pargabeno visokiu szvie
žiausiu valgomu daigtu ir ga
lima pirkti už pigias prekes.
Visokiu žuviu bakeukuoee, o
silkių geresniu negausite kaip
tik pas mane.
— Refowiczio sztoras aplaike puiku vasariniu siutu ir
parduoda po $3 lig $5 pigiau
negu kiti eztorai. Pirkite savo
Velikini siutą pas Refowiczia
138 W. Centre St.
(92 o,)

Brooklyn, N. Y. — Kasžin isz kur atsibaladojo in ežio
nais kokis tai prasmines kuningužis, kuria laiko pamaldas
po No. 58 North 3-rd. street
Dabartės ketina tverti nauja
parapije — bus tai jau ketvir
ta Brooklyne.

perstatime.

Atsitikimas Szenadori.
— Aez su tavim negyven
siu nevalandeles ilgiau, tu rakali!
— Bet mariuk.... apsimalszyk, juk gali man atleist ezi
karta mano prasižengimą, dau
giau teip ne bus.
— Ne! .... ne! Ejeiu sau
kur mano akis neez ir daugiau
pas toki rakali nesugrisziu.
— Mariute! Ne ejk!
— Ejeiu ir gana. Jau ma
nes daugiau neregeei ant ežios
aszaru pakalnes!
— Na tai gerai. Jago jau
teip užsispyrei mane vargeza
apleist, tai aez sau duosiu ro
dą.
Jonas atsisėdo prie stalelio,
pradėjo raszyt apgarsinima in
“Saule”: “Diena 17 Kovo ežiu
metu apleido mano narna ma
no pati. Turi apie 45 metus
amžiaus, viena ranka trumpes
ne už kita, plaukus turi pri
taisytus ir kvarbuotue, turi indetus dantie, ant nosies dy
dele papuczka. Apsiredus bu
vo m sena skepeta o skrybėlė
nuo 5 metu, neszioje ant ezaliee. Czeverykai iezszleivyti ir
neezistyti o paneziakos suplisze
Andarokas kitados buvo bal
tas, nes szendien pajuodęs ir
negalima pažinti ar juodas a
baltas”.
Aszaros pradėjo jam byrėt
iez akiu kada užbaigė. Mariu
ką būdama akyva moterele,
dirstelėjo Jonui per pecziue
skaitydama gromata sztai....
tik pykezt.... per viena vei
dą ir kita! — net Juonui
plunksna iszpuole iez rankos.
Pagriebė gromata eupleszindama ir ezmotelius. ezaukdama su piktumu:
— Ne, aez ne ejeiu.... tu
gali sau ejti po velniu o aez,
pasiliksiu! Ant kerszto tau ne
ejeiu!
Jonas pagriebeekrybele o su
ranka užsidenge sau veidą,
dirstelėjo gailingai ant savo pa
togios jaunos pacziules, ant
savo namo, kur praleido tiek
linksmybių, durise da karta
apsidairė ant etovinezios pacziulee, uždare palengva duris
paskui save ir nuėjo.... in
karezema ant stiklo alaus.—F.

* Rosijoi, jago gidintojas
Parsiduoda Farma.
ne pribus ant paszaukimo pas
Isz 57f akieriu žemes, Lo
ligoni, buna nusztriuopuotas
no 5 igi 100 rublu, o jago li cust Valley apie 5 miles nog
gonis buvo labai sergantis, o Mahanoy City. Puse girnos o
gidintojas ne pribus, tada bu kita puse iszdirbtos žemes per
na pasodintas in kalėjimą ant kuria bėga Locust Valley upe
trijų menesiu. Gidintojui už le. Namas, tvartai ir 1.1, ge
atlankima ligonio, moka no 7į ram padėjime. Parsiduos už
igi 15 centu (?) Teip vienas neperbrangia preke. Apie dau
isz amerikoniszku laikraszcziu giaus dasižinosite pas: (sg op)
John Hersker
paduoda.
101
E. Centre St.
* Chiniszkos moteres ėmėsi
Mahanoy City, Pa.
prie baisikelu. Galima dabar
matit ant ulieziu chiniszkas
Parsiduoda Namai.
moteres važuojant ant baisi Vietoj kur dar daugiause
kelu, kaip ir czionais.
Mahanojaus Lietuviai yra ap
* St. Louis bus iždavinetas sigyvenę. Tuojaus arti Bažlaikrasztis dvilekose kalbose. nyczios, Mokslaines, Boczkauc* Spaudimas (drukavimas) ku sales ir t. t. Namai kurie
parsiduoda randasi po No 513
nog mediniu tobliezelu likos W. Mahanoy St. ir 532-534
iszrastas per Chinns jau 160 W. Pine 8t. Apie daugiaus
mete.
dasižinosite “Saules” ofise ir
* Jago visos uliezios Lon pas.
( J T)
Ch. Parmley.
dono butu dadurtos viena prie
238 W. Center St.
kitos, tai dasiektu igi St. PeMahanoy City, Pa.
tersburgui.

Gromata isz Lietuvos.
Asz Antanas Dzetaveckas
isz kai ir o Perszekininku, ra
ižau keletą žodeliu siusda
mas dydele padekavone muso
milemui redaktoriui “Saules”
ir ezirdinga aeziu mano brole
liui Jurgiui Dzetaveckui, ka
mums suteikė tokes dovaneles
iez tolimos ezaleles. Jau fre
ezes metelis kaip neužmirszta
muso brolelis siunsti man ta
brangia “Saule” kuri yra ge
riausia dovanele isz Ameriko
o del mus naudingiauses.
Szventa diena mes suveja visa
szeimynele, linksmai praleidžem savo nubudimus, kada
szita puiku laikraszti pradeda
mi skaityti. Daugelis isz mu
so kaimo praezo duoti mus ko
kius senus numarins paskaityt,
nes patis ne gali tikėti ydant
Amerike rastųsi tokis puikus
laikrasztis kuris talpintu teip
puikei istorijes, naujeneles,
pasakaites ir t. t. Szimtai
žmonių “Saule” perleidže per
savo rankas, pakol jau nieko
nepasilieka o pas mus tasai
laikrasztis labai yra iszgirtae,
už ka dekavojem visai redakcijei ir mano milemam brole
liui Jurgiui ir kad Dievas BUteiktu gera sveikata.
Antanas Dzetaveckas iez
Perszekininku, Suvalkų gubernijos.

Farmos—Farmos.
Turu ant pardavimo 25,000 akieriu
žemes, parduodu po tiek akieriu kiek
kas reikalauja. Ant tos žemes yra
tarpa’s maži miszkai o tarpais yra
czista žeme kur galima arti be vali
nio. Isz tu miszku galima pasibudavoti krajavus budinkus arba tvoras
apsitverti. Preke žemes yra nog $8
lig $20 už akeri ant lengvu iszmokeseziu, inmoket reike po viena do
leri už akeri o reszta suma gali mo
kėti kaip iszgali; kožna menesi arba
kas metas per tiek metu ant kiek
bus padaryta sutartis, ir laike bedar
bes, ligos arba kokios nelaimes pa
laukėme su užmokeseziu. Turiu ant
pardavimo teipgi ir geresniu farmu
su troboms, sodais ir aremais laukais,
visokiu didumo ir prekių. Szitos far
mos randasi Michigan steite. pale Mi
chigan ežerio arti dvieju turgaunu
miestu in kur atplaukė daugybe lai
vu. Turiu ant greito pardavimo farmas Lake ir Mason pavietuose kur
randasi geriausia žeme visoj valsti
joje o ir didžiause Lietuviszka Kolo
nija kur jau 132 Lietuviai turi nusi
pirkę farmas ir dar puikei ir linksmai
sau gyvena ir kas metas Lietuviu
skaitlis kas kart dauginasi ir žeme
eina vis brangin ir geresne žeme
greitai iszsiparduos, todėl mieli brolei Lietuviai jaigu norite sau ir savo
szeiminai geresni, linksmesni ir svei
kesni givenima turėti, kur nereikes
sunkei dirbti po bosu ir jaigu norite
dirbti del saves tai pirkite farmas
tarpe Lietuviu farmeriu. Vaikams
arti mokslaines, trumpu laiku Lietu
viai ketina statyti savo bažnyczia ir
bus tikra antra Lietuva. Norite pirk
ti galite atvažuoti pamatyti szita
vieta, kadangi asz pats ežia tarp Lie
tuviu ant tu farmu gyvenu ir esmių
farmeris ir žinau apie ka kalbu. No
rintiems platesniu žinių, raszykit pas
mane o gausite knygute ir mapas ka
viską perstato apie szita Kolonija,
Atvažuokite arba raszykite ant szito
adreso:
(gg oj)
Anton Kiedis
Lake Co.
Peacock, Mich.

Ant pardavimo.
Buczerne ir valgomu tavoru sztoras Kulpmont, Pa.
arklis vežimas ir t. t. randa
nebrangi naujas miestas Lie
tuviu ir Lenku apgyventas.
Apie daugiaus dasižinosite ant
adreso.
( gg op)
Jos Lengvin.
Kulpmont, Pa.

Dr.(LIETUVISZKAS
Jonas C.DAKTARAS)
Milleris
WILKINSONO NAME
Kampai Main ir Lloyd Sts. Shenandoah, Pa.

PRIIMA
LIGONIUS

IKI 10 AD.’RYTE
2 IKI 4 POPIET
7 IKI 8 VAKARE

BELL TELEPHONAS

TŪKSTANTIS
NAKTŲ IR VIENA
ARABISZKOS ISTORIJOS
Perdėjo Lietariixiui
D. T. BOCZKAUSKAS.

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.

PREKE $1.
Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus
mes apmokame.

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

IK reike pradėt czedyt o tada juso piningai
dirbs del jus.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.
banka yra geriause vieta del sudėjimą piningus.
Banka pagialbes jumis juso užsiemime
arba prigelbes pirkti namus.

Labai man stebėtina, kod-l ypatos
kurie turi Ruptura, save kankina per
nesziojina diržiu, Diržai ne gal iszgydyt Ruptura jie ka tik palaiko
Asz tikrai sakau kad galu iszgydyt
jus nog Rupturos. Asz tikrai iszgy.
džiau tukstanezius. Kodėl ne tave?
Asz parodysiu gromatos nog iszgydytu paoijentu.
Jie pasako apie
mano stebėtina

FIRST
NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

CHEMIC-ELECTRO SPASABA
gydime Rupturos arba Hernia Jos
gydymas yra atsakanti 90 isz 10U
lygoniu kur Ruptura gal sugiižti.
Be peilio,
be operacijos,
be
nesziojima jokiu diržiu.

Gyventojas isz Avoca Užgydytas
StatytojasBreikeriu del Penna. Coal
Co., iszgydytas nog Rupturos katra
kankino jin per metus.
Brangus Daktare:—
Esmių dėkingas jam’s už
iszgydyma kankinanezios
Rupturos. Asz jumis nusiuneziau keletą mano pažins
tarnu kurie teip pat ta lyga
turėjo ir visi buvo užganė
dinti.
Asz visados su
linksmumu visiems rekomendavoju juso gydymą
kadangi pripažinu jus spasaba gydymo geriausia už
visus kitus,
Su guodone,
J. L. HARRIS
(Lincoln Hill) Avoca, Pa.
Skaitykite ka Dėkingas Pacijentas
sako:
Dr. O’Malley iszgyde mane
nog iszsiverzusios gyslos
(Piles) ant kurios kentėjau
per 12 metu.
Skausmas
kaip kada
buvo
toks
skaudingas kad negalėjau
dirbti darba kaipo mainieris.
Asz dar esmių sveikas ir
linksmas ir rekomendavoju
Dr. O’Malley visiems kententiems ant panaszios ligų.
JOHN R. ROBERTS
173 West Green Street
Nanticoke, Pa.
Dėkingu gromatu užganėdintu
ypatų kurie likos per mano iszgydytais, mano cfise randasi daugybe.
Pacijentai nog kūdikiu lig senatvės
abieju lycziu). Raszykite o prisiu-.
siu knygute apie iszgydima szitu
ligų ir 11. Prisiuskite už 2c. marke
o gausite knygute per paczta dykia.

CZITAS Bankas
visados stengėsi
užlaikyt savo senoviszka papratima
kaslink atsargumo
principu, koki dar
užlaiko jau beveik
puse szimto metu.
Edward S. Silliman. Pies.
Gecrge W. Dennis, V. Pres.
John W. Phillips, Kasijer.

INTEREST PAID ON SAVINGS
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

Lietuviszkas Agentas

įSZIPKOHCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Paskolinu Piningus.

M.t.rahaui, Prezidentas
W. Rynkiewiczia

rodomi

154 Nassau Street
New York, N.Y.

L. Eckert.

CITY,

Do ’

PA.

nasni
thesni
tiveini

L Prekes pigios idant jumis pagelbėt
pirkti. 10c. nog masto ant visu
Karpetu. Galima pirkti dabar o
mes palaikisime ir kada jumis

■ City u
ioi

boynr,

Mahanoy City, Shenandoah,
Mt.Carmel, Landsford.

Parduoda Szipkortes ant geriausiu
linijų in ir isz Lietuvos. Siunezia
Piningus in visas dalis svieto, greitai,
pigiai ir teisingai.
Kas nori atgabenti isz Lietuvos Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu žeminiu Kotu del moterių ir mergaieziu.
savo gymines nr pažinstamus tai ra- Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu
Bzykite pas mane kadangi dabar turi kitur.
labai pigias prekes Szipkorcziu ir
Ln
1 n L n |(
Pas W.
111118 Center
dirba Lietuvaites.
galima dar pirkti Szipkortes už labai
R fl
LBW
122
Str.
nužemintas prekes. Raszant prisiu
skite už 2c. stempa o gausite greita
III! UIIIBD I
Mpbpnov Citv. Pp
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
Valgomu tavoru ir Buczerne.

*

DOVANAI

Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

DOVANAI

B. RAGAŽINSKAS

Ukiszka Kalendorių 1913 metams ir naudinga
“Paketbuka” su užraszu knygute, iszsiusiu dovanai
kiekvienam kuris prisius man 10 geru adresu savo
pažystamu ir 10c. markėmis, apmokėjimui siuntimo
leszu.
Adresuokite sziteip:

J. W. Griežimas, 170 Grand St; Brooklyn, N.Y.
___ _______________________________ _________________ __ _________________________________ <?T'Jdy 01_____

Sziomis dienomis maso tautieti*
B Ragažinskas
. ..
„.pargabeno visokia
perimu,
•imu, Amerikoniszku
AmerikoniszKa ir Importitu
Importitn
Galima gaut visokia Arielka,, Vynia, Corner 22-nd. A Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.
Arako, Kimelio, Dzinia ir t, t
Teipgi skambanozio Alaas ir Porteri*
Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu,
Daokyte dabar orderi o bus jami pradedant nuo Ji.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už eudetus pas mus pinigus,
prakaitant
kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
pristatyta ia namas,
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnusdoknmentus.Lietnvai

Polithania State Bank

54-56 N. Main St..

tipo
luniii

reikes tada galesite atsiymti.

Guinan’s

reikaluose justų kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums,
kad jau arz nesu daugiau ne locmniku ne virszininku, ne
darbiniku ‘‘All Nations Rankoje ant 12-tos. gatves”
ir kad dabar atidariau ofita mano naujoi vietoi

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkaa
teipgi privalo užlaikyti visada mosu
Saikias Lietuviszkas Gyduoles savo
ztoruose ant pardavimo, kad,musu
tautieczei reikalaudami galėtu ^nusi
pirkti ir
nereikalautu lazduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuoj ame.

,25c.
Egiutero No.l.
,50c.
Egiutero No.2..
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir JI.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.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu..................... ,25c.
Ugniatraukis...
•25c.
Skilvio Laszai. ____
___,26c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios.......................... 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo J3.50.
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....................... J2.00.
Nervu Ramintojas................... ji.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus............................ J1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)............... 25c.
Pamada Plaukams....................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Kiemens................. 50c.
Vengriszkas Taisytojas Usu~... .15c.
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir J1.00.
Akines Dulkeles.......... ................ 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
a beInai skausmo ir skarbutis JI. 25.
Gyd. nno Parku ir Niežu....... J2.00.
Gyd. nuo Dedervines............... ji00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos J5.00.

c -I
3 3*a*
P-g »
’ § a

Kampas 22-nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mano būvi sios seuos vietos)
Reikaluosia me’džiu kreiptis prie savo seno pažistamo po
tokiu adreso*

Š c “

Povilas V. Obiecunas, 22- nd. & Carson Sts; SS.Pittsburgh.Pa.
Eo* D

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

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.
Mahanoy City. Pa.

Lietuvei it vėl naujenall

W.Waidelisll!8'į‘,X.v.

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
—PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GREICZIAUSI GARLAIVAI—

Garlaivai iezeina kas dvi neoelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu.

PUIKI GARLAIVAI: CZAR — KURSK — RUSSIA
In Kotterdama 8 Dienas. In Libawa 11 Dienu. ‘ Garlaivai lezele B1BMA - ««
- (Mareli)
»•--- >-'
29 »Kovo
$83
Treczla Klaea
135
iez New Yorko hl bBI A — 5 Balandžio! Aprl )
$45
Antra
Klaea
$50
Apie dauginus
daeižinoeite
pas muso
arba
$60
Pirma
Klaea
$70
| Apie dauglaue
daelžinoeite
paeagentus
mueoagentu
A. E. JOHNSON & CO., (General Pagtenger Agti.) 27 Broadway, New York, N.Y.
KOROROatOROROROROROROROROROROBIOROROmOMOltORORORORORORO w

W. RYNKEWICZIUS
233-235 W. CENTRE STMAHANOY CITY, PA.
•

O—

O NotariuszaSjDidžiause Lie”- <szka
K
O Agentūra Pardavimo Szipkorcziu
ir ir Siuntimo Piningu in visas dalis
o
K svieto, greieziause ir pigiause.
-g
O
f Visi tie kurie per mv s siuntė apie tai geria žino Tszduoda Dostovierne
o del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti
Del Draugysoziu
V
o pristatau puikes^zarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir t. t.
K Su kokiu nors rei alų kas-link Szipkorcziu, Piningus irt.t., raszykite
0
■
pas mane o nplaikysite teisii ga atsakymas.
O
aMotaotaoliotioiaoMOMolaotaolaoiacoiaoaaoMoiaohiMokioMoMoMoiaotfloMoB"

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

-^•GRABORIUS^

Reikalaujant Armonikų
Koncertinkų ar kitokių

muzikališkų instrumentų.

Pakol kur pirksit, pirma
parašykite man, aš prisių
siu Jums savo Katalogą, iš
kurio matysite jog prie ma
nęs galima gauti visokia*
puikiausias Vokiškas bei
Itališkas Armonikas už že
mesnę kaiLa negu kur kitur.
Rašyk šencH man, pridedams už 2c., markę ir
savo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.

M. J. Damijonaitis,
812 W. 33rd St., CHICAGO, ILL.
Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo.
Krausto Daigtus ir t. L Viską atlieka ka
negtriause ir puikiause. Su virsz minėtus
reikalais kreipkitės pas jin o busite visame
užganėdintais.
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa

L"? §
Naujas

Iszradimas

Apraszima siunezia dykai
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats
iszsigydyti be daktaro visokias lig&s
Plauku puolimą ir užsiauginima,
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanas
ir kitas panaszias ligas.
Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 20o,
Nuo Kornu užtrinu tik lOo.
Mes
turime apie puse milijono laiszku sa
padekavonears nuo žmonių visokia
tautyseziu. Raszykite tuojaus ant
adreso pas Specialistus:

Drs, Brundza & Co.
B’dway & So. 8-tL

‘APSZVIETA’

Moksliszkai Istoriszka Knyga

palytinti daug isz Lietuviu praeitea
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
su 780puslapiu, preke:
Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10o,
Gaunama pirkt tik pas:

T. Astramski, 943 S. 2nd. SI., Phlla. Pa.
Jaigu kada busite

PHILADELPHIA, PA.
Tai užeikite in
J^ IETUVISZKA

OTELI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets.
Ten busite sveitingai priimti. Gausite
pavalgyti ir galima pernakvoti,
ŽS3

Lietuviškas gydytojas, gydo vieoklao ligas
vyra, motoru, valku ir daro operacijas.
OFISO VALANDOS:
Iš ryto nuo 9 iki 11, nuo 2 iki 4 po plet
ir nuo 7 iki 8 vak. Nedaliomis nuo 9 iki
11 Ir nuo 1 iki 8 po pieta.

keleb

NORKEVICZIAUS NO. 6
Geriausia ArielkaViaan
___
Mieste. Tik $1 už Buteli
Teipgi ežia gausite ir visokii
kitu gėrimu. Ateikyte daba
priesz laika, duokite sav
orderi o bus jums pristatyti

S. Norkewicz
401 Witt Mikuij An.

1210 So. Broad st.,
Philadelphia, Pa.

Del Visokiu
Pasilinksminimu

1807 Carson St.,

Pittsburg, Pa.
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Reikalaujate GERU Gėrimu.
Pirkite nog savo Tautieczio M. VARZINSKAS
kuris teisingai jus užganedis. 205 E. Centre St., Mahanoy City.
Puikei ir pigei nutraukė visokea
Atsiųskite adresa o gausite Fotografijas.
Padaro didelus Foto
kataloga dykai.
grafijas isz mažių ir indeda in reimus

Fr. Strawinskas

to ip
spend

Brooklyn,!?.

Dr. IG. STANKŪS

Nusipirkite sau
Bateliu

|!M

Garsiu Lletuilszku-LenklszkuValsti.

Pirkite dabar del Veliku.

DIVONAI

011

Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, P*.
.SAVININKAS IR FABRIKANTAS.

Merchants Banking Trust Co
KARPETAI
MAHANOY

Ima

A. G. GROBLEWSKI

D. F. Guinan, Kasijerius.
M. Gavula.
W. J. Milea

Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
del Szlebes ant Rudens.
Teipgi visokiu gatavu Szlebiu,
Andaroku, Jekiu ir t. t.
Puiku szlebukiu kūdikiams prie
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.

1 Lietuvos Historia. 2. Lie
tuvos etnografiszki paveikslai,
a) Vilniaus gubernija, b) Kau
no gubernija, c) Suvalkų gub.
d) apie buvusia Lietuvos Gar
dino gub. ir Prusu (Mažaja
Lietuva 3. Tarpu kitu paveiks
)u bus parodyta ant paveikslo
daug sukėlusi triukezmo laike
Vilniaus Mokslo Draugijos
parodos iszstatyta žinomo lie
tuvio skulptoriaus p. Rimezos
“Kova”. 4. Lietuviai ant ju
dai ežiu paveikslu.
Dainuos gerai pagarsėjęs
dainininkas p. K. Krauczunas,
isz Brooklyn, N. Y. dainos invairiu dainų kompozicijas, tarp Asz užlaikau Columbijos Grafofokuriu ir visu gerbiamojo kom nus su Lietuviszkom dainom, karias
iszgieda labai garsei ir aiszkei. Ant
pozitoriaus Miko Petrausko. abieju
pusiu yra po kitokia dainelia,
Atsibus sziose vietose.
rekordai yra padariti gana druezei
gali
laikitie
ant keliu metu. Kožnas
Du vakaru. Kovo (March)
23-24 diena naujo “Lietuviu rekordas prekiuoja tik 75c.
Jaigu ne turi mano kataloga tai
Svetainėje” ant Park St. prie- prisiusk
už 2c. pacztinia markia o
szais John St. New Britain apturėsi didelipuiku kataloga kuriaConn.
mia rasi visokiu geriasiu Armonikų,
Du vakaru. Kova (March) Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu
muzikaliszku
instrumentu. Istoriszku
25-26 diena. “Lietuviu Sve ir Malda knygių
kokiu tik randasi
tainėje” 48 Green St. Water- Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru
bury Conn.
gromatu raszimui su puikeuseis ap
Malonei kvieeziami ateilan- skaitiniais ir dainomis su drukuotais
konvertais, tuzinas 25c. penki
kyte. Perstaty tojai vakarėliu aplink
už $1.
Sztornikams, agentams ir
Kinematografietai A. T. Ra- pedliorems parduodu visokius tavorus
eziunas ir J. M. Danielius isz labai pigei. Reikalaukitia visokio tavoro tikra Lietuvi o gausitia teisingus
New Yorko. Svetaines ateida pas tavorus, adresas:
ma no. 7 vai. Perstatymas
8:15 m.

...DIREKTORIAI...
('.L.Adam, Vice-Prezidentaa.
A. [>aniszewiczia.

J. Hnmsbv

Pirmu kartu New Britian
ir Wate bury Coun.
bus parodyta.

Paveikslai bus
, szie:

B. S. YANKAUS

Szita Banka yra visada prietelis del savo
Depositoriu, todėl dekite Piningus in Szita
Banka o turėsite giara prieteli.

Mahanov C.itw
Ant pirmo morgeczio. Dasižinokite pas.
(85 ■oi) BihY" Kožnas gal iszmokti būti Ba’berinm
trumpam laike ir uždirbti pinigą laike me
Jos. J. Brown
lt nimu.
Raszykite apie daugiaus pas
Miehle, Bldg.
Nossokoffs
Barber
College12°/ltSv"u«b,er”
Pottsville Pa

Lietuva Paveikslose!
Kur bus rodomi lietuviezki
judami Paveikslai: szie Klum
pakojis, Suktinis, Noriu Mie
go, Aguonėlė. Bus parodyta
ir kiti žaislai:
Pirmu kartu pilniausias ir
didžiausias Hist ori ezkai-Etnografiszkai-Geografiszkas per
statymas apie Lietuva. Ir Lie
tuvos veikėjai.
Protarpiuose paveikslu rody
mo maloniai publika linksmins
malonios daineles ir iliustruo
tos (su paveikslais) deklemacijos.
b

Geriaases ir didžiausias samas
piningo iszlaimeja provose až pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele
ži nkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja
provas kurios kiti advokatai atsako ar
atmeta.
Rodą duoda dykai.
Ądresa vokite:

Naujas Žeminis Tavoras

DR. ALEX. O’MALLEY
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
kalbama ir susiraezoma. Suvirszum
30 metu daktaravimo Wilkes-Barre
muso glaunas ofisas. Prisiusk 2c.
marke o gausi Knygute apie Ruptura.

Baltrus S. Yankaus
ATTORNEY, COUNSELLOR AND
ADVOCATE OF UNITED STATES
COURTS.

RUPTURA

158 S. Washington St.
Wilkes-Barre, Pa.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

PININGAI DARO PININGA!

Sergekites Peilo arba
Pavojingos Operacijos.
Iszsigydikite pais save isz

I nd oda Fotografijas in Špilkai*
Kompasas ir t.t. Puikei nutraaJdneji
Poet-KAroziuB, Parduoda Reimu r Lt

J *«.065; i

Maryhmc
Mum,
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tap kitu

