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KAS GIRDĖT?
Kokia verte turėjo 30 si
dabriniu graeziu už kuriuos
Judoszius pardavė Vieezpati
Jazusa. pagal apraezima R. A.
Marshall isz Francuzijos. Iž
dais jisai kningute, kurioje
iezrodo verte sidabrinio graszio, už kuriuos Judoszius par
davė V. Jezuea. Szv. Mateuezas davadžioje, jog sidabrinis
graszie tame laike turėjo verte
viena talentą, o Marshall, ap
skaito, jog talentas tada akai
tesi 5600 franku, jog Judoszius tada aplaike už iždavima
V. Jezuso 168,000 franku.
Daleidineja vienok, jog gali
ma yra, jog talentas galėjo tu
rėti verte 100 franku, tai pa-sidarytu 30,000 franku. Francuziezkas laikrasztis ‘ Univers”
tvirtina velei, jog tiejei 30 si
dabrinei graezei lyginosi szimtu sestersonu, o kad sestersonas skaitėsi 200 franku, tada
Judoszius aplaike 6000 fran
ku, už kuri jos tai piningus
pirko dirva, prigulinte puo
džiui.

Metas XXV

Mahanoy City, Pa. Utarninkas 1 Balandžio (April) 1913.

Padėjimas Daytone Baisus

ISZ AMERIKOS

Pražuvo isz viso 489 ypatos.— Paszelpa plauke Užsimokėjo teisingumas
isz visu daliu svieto.
Vaiskas turi visa padėjimą savo rankosia, ižbadejusiems
neeza maista, kurie ne turėjo kąsnelio duonos per keloleka
dienu. Suvirszum 1700 ypatų likos ižgialbetais isz užlietu
namu per Suv. Steitu laivorius.
Suvirszum $1,000,000 auku likos prisiunsta ant ranku
gubernatoriaus Cox, o tuketanczei atejna kas diena del pavar
gusiu.
Vanduo pradeda po truputi apsisėsti Ohio Columbus ir
kituosią miestuosia. Mieste Dayton pražuvo tik 150 ypatų o ne
tuketanczei kaip tai isz pradžių telegramai skelbe.
Žemiau paduodam kiek kur žmonių pražuvo pagal nau
jausia skaitliu, ir teip:
Ohio — Dayton, 150; Columbus, 56; Hamilton, badai
suvirszum 50; Miamisburg, suvirszum 50; Tiffin, 18; Chilli
cothe, 18; Middletown, 14; Fremont, 14; Piqua, 13; Harri
son, 12; Troy, 8; Valley Junction, 6; Zanesville, 10; Massil
lon, 5; Cleves, 2; New Bethlehem, 2. Ohio total, 429.
Indiana—Peru, 20; Brookeville, 16; Fort Wayne, 6;
Terre Haute, 4, ir 14 mažesniuosia miesteJnosia. lezviso In
diana, 60. Grand total ,489.
Bledes gyventojai aplaike suvirszum ant $100,000,000.
Ateinancziam numari patalpyeim paveikslus isz tvano
Daytone, kurie parodys ajszkiau kiek tai vanduo padare ten
bledee.

Marshall, Mass.— Vienam
isz czionaityniu hoteliu prekynis agentas, Geo. Fentonae, ra
do krepsziuka kuriame talpi
nos! szimta tuketancziu doleriu
bumaezkoms.
Nežinodamas
prie ko piningai priguli, atydave locnininkui hoteliaus ant
padėjimo. In kėlės valandas
po tam atsirado locnininkae
piningu Franas Gore, kuris
pribuvo isz aukso kasikiu
Denver, Kolorado. Doram
agentui davė radybų deszimts
tuketancziu doleriu.

328 dirbej'ai neteisingu
piningu aresztuoti.
Washington, D. C.— Meti
nis rapartas parodo, buk 1912
mete, likos aresztavotas per
randaviezkus sznipukus. 328
ypatos už padirbima neteisin
gu piningu. Tame mete sznipūkai suėmė $19,867 verties
neteisingu
piningu,
Terp
aresztavotu radosi 129 moteres
ir mergynos.

Zokoninkes drukorkos.
Lagrange, Ill. — Norinte
drukoryeta yra nepaprastu už
siėmimu zokoninkiu, bet ant
tikrųjų tuom užsiymineje szeszioleka zokoninkiu Szv. J uozapo Nazaretoniszkam kliosztorije, kuriuos tame darbe pervirszina drukorius — vyrus,
Tosios zokoninkes iszduoda
mėnesini laikraszti ‘‘Nazareth
Times”
Laikrasztis yra rėdomas,
drukūotas ir apdirbtas kliosztorije per zokoninkes o ku
riuos mokina mokslaineje vai
kus o kada neužsimineje tuom
tai ymasi prie drukorystes.
Iszleį/lineje suvirszum 3000
tojo laikrasztelio ir kaip gir
dėt, turi isz to giara pelną isz
kurki kliosztoris turi gera už
silaikymą.

Sudze Bischoff puolė 14
augsztu žemyn ir užslmusze.

ISZ VISU SZALIU
Narsus kareivis.
London, Angliję. — Angliszki laikraszczei apraszo aky
va atsitikima karaliszkame palociuje Windsor. Ant vienos
iszkelmes stovi akmeninei slonei pargabenti isz Indijos.
Szvintant dienai, tieje balti
slonei iszrodo kaip kokie vaidulei. Sztai vidunaktije pasta
te ant sargybos granadijera
Bentley, kurie da nesenei pri
buvo su savo pulku in Wind
sori. Kada pradėjo szvinst, pa
regėjo jisai pirmu kartu tuo
sius stovylus ir palaike už ko
kias baidyklas, kurie geide
gautis in palociu. Suszuko tris
kartus: “Sustok! Kas ejna!” o
kada žinoma neaplaike atsa
kymo, pradėjo szaut.
Akmeninei sloniai ne ne
krustelėjo isz vietos. Del to
szove da tris kartus ir butu be
palovos szaudes kad ant to larumo nebutu atbegia kiti sar
gai. Apgineju savo karaliaus
pasodino in koza ant trijų die
nu. Bet pasisekė kareiviui
nors vienam sloniui ausije
szpukia padaryti.

nesi, nes nieko ne maezino.
Ant galo suprato, jog szuo
nori, idant eitu su juom. Nusidavi-gi su szunim, skubei be
ganeziam in szali stacijos, kur
patemino savo dranga gulinti
ant žemes. Mat norėjo jisai
persitikryt, ar ir virszutineja
perskiroja vagono gerai avukes
laikosi, kabinosi augsztin, nes
kaip ten koja paslydo, krito
ant kelio, kur rėži druezei su
galva in sztanga ir viena szonkauli nusilaužė. Teip skaudžei buvo susimuszias, jog ne
galėjo ne pasijudyti, cze velei
buvo baimia apsimtas, ba
trumpoja valandoja ketina
trūkis eiti, o no kelo ne ga
lėjo nusiristi. Szuo tada pama
tias, jog jiojo ponas guli kaip
negyvas, leidosi adgal, kad atvest ka toki pagelbeti nelai
minga.

Juodaknygei Indijosia.

Isz Eosijos Lietuvos
ir Lenkijos.
Kiek Rusijoje yra
laikraszcziu?
246 miestuose 1912 m. ėjo
2 tukst. 107 laikraszcziai. Dau
giausia laikraszcziu ėjo Peter
burge, nes net 531, paskui
Maskvoje— 208, Varszavoje—
204, Kijeve — 69, Rygoje—
59, Odesoje — 58. Tiflise —
44, Vilniuje— 44, Charkove—
39, Revelyje — 28, Kazaniuje — 23, Saratove — 21, Dor
pate— 20, J ekaterinoslave ir
Lodziuje — po 19.
Rusu kalboje ėjo 1585 laikraszcziai, lenku — 234, vokiecziu — 69, latviu — 47, igauniu — 43, žydu — 31, armėnu
21, lietuviu — 20, gruzinu —
13, mažarusiu — 12, totorių —
11, kitomis kalbomis — 1—2.
Einancziu daugiau kaip 100
metu Rusijoje esama 13 laik
raszcziu, kuriu tarpe “S. Pe
tersburger Zeitung” eina 188
metus, “S. Peterburgskija Viedomosti” — 187 m. ir “Gazeta
Warszawska” — 134 metus.

Kapitonas anglijines armi
jos, John Gladvin Jebb, gerai
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akua, Pleiikuu .
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smagu....
”
rika.— tai sklypas doleriu— tai ypatų pražuvo.
is ligas.
butu jos prasilenkęs, bet kad baltu bruslotu ir balta pri- gali tau užganadyt kiek tu gei
Kandidatas ant apsipaezia- joras Gatacre, mėgino pasikel — Api
150 tukstaneziu
Dtu.geriacicj.*1 ■
o ne diplomacijos.
Miestas Dayton’as, Ohio ko akis buvo užpiltos degtine, ėjo juostia. Manydami, jog tai di, o ir mano ir kitos paezios
vimo
sutvertas in kilpas, bėga ti no kėdės; nes nonnt gana franku ant meto.
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Buvo mus 20 aficieriu ir — Ha, dirbasi kaip gali.
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84.
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žiniszko ūgio ir pajiegu, pasi— Supranti ponas, tesi to
preke:
tomas Suv. Steitu piningus ne darbininku; 1906 m. buvo 6 grasinti girtuoklius nuo degti pas barberi ižsikalbedamas, diena szuniukas vardu “Spor jau nesirodo arba staezei ap- remi sa rankami in stala. prie
reiszke,
jog
nepatinka
jiai
jau

lauš
tas antrasis, lėtai — jog
apdaryta
tas
”
gulėjo
priesz
narna
szillengvas darbas, ba darbas tukst. 114 straiku, dalyvavo 1 nes, bet kur tau — breda vie jog jam kas tokie pavogė britkurio sėdėjo, ne žmoniszkai
beris su ft)
nikis.
Žinomas
daigtas,
jog
asz
ponui
prisipažinstu: Nesi
dindamasis
priesz
saule
o
prie
szeszis
menesius.
Tik
vas.
Musu
biznieriai
iszejo
ūžime
mil. 118 tukst. darbininku; nas paskui kita in visokias
i pirkt tik pu:
kupczius baisikeliu dare puiku stengėsi pasikelt ant tuszczio!
vienu sidabriniu doleriu ran- 1907 m. buvo 3 tukst. 537 nelaimes. Susipranta, bet po isz restauracijos, isz ko susi jo prisiglaudus gulėjo kate su bizni, ba in laika keturiu me Stalas truko, o jis ne pasijudi bijok manes. Ant pagalos vis. m, a,*.11
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paeina isz Suvaiką gub , Liepunu
natinis Lovelas saloninis, ir Verte D. T. ir F. W. BOCZKAUSKAS
para., Varnėnu kaimo 5 m. adgal
mirtų isz rupeezedo paregejas
gyveno Hartford, C na o dabar
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dastojau c ianais.
szau duot žine ant adr so.
(6g oj)
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v-di mane vis tolin no vienos
I.
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krauja pienu maiszitas plaukai
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Kazimieras daug iezruko o
viena,
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Prisiuns^ami knygas apmokekyte paate w
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žiūrėk Kaziti, kaip jie navat- dikis tikras! Pažiūrėk in zar- originalnos, navatnos, nes do
P aeita meta Liepos menesije paliko
isz rito buvau jau drauge su p. tinginis — niurnėjo imdamas Kaip tik dažinojo isz grinezios
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Kazimierium saleje prie gabi- plunksna in ranka.
vienok
noringai
kožnas
mate
iszejo,
ir
dar
nežinau
kur
buna.
Jaigu
kas
per
paczta.
viezne!....
eibe?
neto prezeso.
— Pabaigiau gimnazija Pin Szaukti paliemonus pradėjo. apie ji žino tegul maloningai duoda
Kasztus nusiuntimo mes apmokame.
Pagal paskutine mada —at Negalema man apraezit viso jaje salonose. Pripažinsite,
jog pataikiau kaipo noviciu— Ponas
Vincentai —' czeove — atsiliepiu padeda
"O|)
W. D. Boczkowski-Co.
Tie paklusnus, laiko negai- žinia ant adreso.
sako neužganadintas tuom ma tojo pirmutinio mano ėji szas ant geros mokslaines.
520-522 W.South Al; Mahanoy City,Pa.
Mr. Elizabeth Laukaitis,
eznabžda mano protektorius mas mano dokumentus ant
szina,
mą ulieze mieeto Varezavos
no draugas.
108 So. Peach Alley Shenadoah, Pa
kloniodamasis važnieziui su' biurko.
III.
In vežimą narsunue ineodina,
— Teip, teip, nes poniszkos su grąže motere. Mielie apie in
didelejs pavantais — tas po — O tėvas tavo kas tekis Lig koki poną, viena pasodino,
Pasilieku Aplikantu.
mados. Dovanok, gal but, jog eimilejima in jaje, ipatingai
nas nori paduot praszima apie
Po
pasirodavimui
su
Tamo— Tėvas ne givena jau, bu
Ir kad nieks neprieitu, durie
esi labai meilum ir iszmintin- kad buvo viruota, ne nepaetopriėmimą ant aplikacijos.... vo
szium,
kuris
kaip
tai
kas
kart
kasijerium
mavietrato
užrakino.
jo
galvoje
mano.
Skaicziau
gu vaikinu, nes kaip temiju
kaip szedien prezesas?
Su kruvinuotu ta pati padare,
Chmelnike.
tai mėgsti redintis suvis navat- asz igi tam laikui jau ne mažai mažiau kalbėjo apie savo ženk
— Ne szlektai — atsako
nej. Ne dunksok
ponas, romansu, žinojau jog ira tame linima ir intekmes protekcial- pamaželi storas važnieze pasi — Sztaminis lopikas — Ir jin nugabeno, in ten uždare
asz kožnam milu teisibe pasa- dalike kokios jauslos tarp jau nas, pastanavvta buvo jog tu rėdęs in galunuota mundiera, kalbėjo buk pats in save—ir Kada eumusztue, namo parsi
varė,
kit in akis o ne už akiu, Žiū nu žmonių, laikais nevet mie riu pasiliktie aplikantu biure o glostindamas savo raudonai tu tokis busi obuolis obele se
Vysai Dykai Del Viru
Tai jo gaepadoris jam tarė:
rėk kaip mano Kazimieras pa linau apie koke dievduote, nee kur turėjo dineta ponas Kazi —rudus pavaritus su puikumu ka!
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
sirėdęs, ka gal ne puikei? o ezirdie mano miegojo visiszkai mieras Kotkiaviczius.
Tilejau nurijąs paniekinimą Ejk pas daktara, tur noei su
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
mieravo
biedna
mano
paveiks

— Patiksi muso prezesui
sint,
reike žinot, jog tai pagal mano ir jauelos ne budino joe. Pame
arba sypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus
lą labai protekcionalnu pa nor negalėjau susilaikit, idant Ba ezone su skyle tik ne gali
ir
kitus
išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
izsparandima.... Na ejkite nu laikaie keturolekos metu — kalba man muso kaiminas žiūrėjimu.
aszaros ne usztemtu man akiu.
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma—
gali
but
tvirtu,
jog
dineta
but.
tizma,
gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas,
Jadviee, duktė burmistro isz
Prezesas nudavinejo save užim
sau in biurą ko-gi laukėte!
strietura ir vysas vyru lygas, gal buri išgidomas sava
— Stokis ponas czion in sza
Vaikinas paklausęs, tuojaue
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
tu skalbdamas kokes ten po— Vladislove, ar atitiksi Chmelniko tamsei-raudonoje gausi. Muso prezesas turi di
Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus
Ii
—
tarė,
be
jokios
ceremo
iezkeliavo,
dele
intekme
rande,
nes
ne
pa

pieras nes in mane ne, ne mie
restauracije po aukso kriausza, ezlebukeje stojosi ne karta
kentat ir kaip galėt galu tin aj isigyditi.
Knyga ta yra
nijos imdamas mane už ranku
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba
Nes ant nelaimes daktaro ne
ant treczios atejt ant piet? — priesz mano akis, kada negalė prastinai ekscentricznas navatlino pažiūrėti.
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
ir pastatidamas kaip rekrutą
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
rado,
paklausi ponas Tamoszius ej- damas užmigtie mielinau apie nas, labaj navatna turi būda.
— Ko-gi tu nori? — klau
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
prie mieros szale tzepos. —
Matomai
paskirtas
buvau
Nelaimingas vėl namo parėjo,
užmokam už pašto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
viską, nes pamatęs jaje isztikdamas per duris.
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant
Kaip tiktai iszejs rodauninkas sė po valandai pakeldamas ant Kraujo sustabdyt vis ne galėjo.
— Nesirūpink apie tai pa ro, su mažom lig perpjautom ejt ant aukos del tokiu navatžemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.
manes savo juodus akuloponas
Laskauskas
asz
apie
po

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
Saluninkae eme patarnaut,
menu gerai vieta — atsakiau. akutėm, su geltona nose ir pla nu, žmonių, ir mielinau sau
DR. JOS. LISTER & CO., L 900 22 Fifth Avtooe, Chicago:
jog asz esmių panaszus in ną pranesziu. O žinai ponas rius.
Purveli pradėjo ant nosies
Tuolaik poni Klementina ežiu veidu, su rankom lig ve augezta plona medeli stovinti
Godotinas Tamtsta: Papal Tamistoe prižadiejtna, a? norleijan
(Toliaus bus.)
jog Tamista prisiubtumei man vysai dykai v6na jusu knygadel vysa. (
kaip kalbasi in muso prezekraut,
paliepi man palaukt pakajuje žei raudonom geso pas mane ant kalno, kuri kožnas vejalis
sa ?
Vardas.........................................................
I
Lopą sutaisęs dailei užlipino,
pakol apsirengs. Pasilikęs vie jauelos meiles ir pajaudavau skriaudže mėgindamas savo
»•' DYKAI
— Ne žinau.
Tada jau krauje apmalezino.
nas gilei atsidusau, atsidusau mielint apie meile.
szposu.
Fonografas, vyru ar moterių
Vaikinelie neeipesz niekados,
V elau-gi užimtas buvau
teip kaip atsidusta tas žmogus,
Liepta man padarit padavi —Szviesej-dauggalis slap ziegoreli, muzikaliszkas ziegori3
raszoma masziniuke. jaigu noriŽenklą
ant kaktos turės visa
kuriam koke baisei didele sun- per cielus metus mielėmis apie mą ir prie priskirimo davadu tas rodauninke.... Ir reike
te gauti visai dykai tai raszyk
DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
dos,
givenima Varezavoje apie ke savo mokslo ir ženklinimo pri jin in ranka pabueziuot, jis tuojaus apie pilnas informacijas
kinibe nuslenka no krutinės.
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburgh, diplomavotaa
Pagal Amerikos paprasta
Jokiu spasabu ne galėjau usz tone. Tokem miestelije kaip skirt ir mėginimą arba praba tai labai mili. ... o atsakinėt prisiusdami stempa atsakimuj.
Varszavoje, koris tari suvirai 15 meta iszbandime,
ENG.
ASIATIC
TOBACCO
CO.
ant uszklausimu drasei. . . .
būda,
gydime visokiu lig®. lezgydo visokes ligas nepaisant wi
sistanavit ir suprast kur esmių Chmelnikas kningoe buvo tuo raszto.
Dept. E. 11 E.7-th. St., New York, N.Y
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktines Troti m oi
Ant rytojaus paezauke in suda
Rodauninkas minėtas ne poSztai nauje beda, ka-gi
ir kas su manim veikesi. Ma- laik retibe, galėjau tiktai apeisz
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydą
Galingasis bausme užmokėjo,
Savvalisakas Ligas. Jiojo specialiszkamas yra gydimu
cziau lig sziol visokes mote viestinet tiktai istorije ciela czion paraszit ant tos prabos? ilgam iszejo isz gabineto, o
Užsisės e n josiąs Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauczk
Doleriu 24 vaitui padėjo,
res ir senas ir jaunas, linksmas avietine, kurios tris tonai likosi Sėdžiu jau adina prie etalelo važniezius kaip žaltis malezei
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nnbegiaa
GERA PROGA!
Jam
gaila
tuom
kart
paeidare,
ir patoges nes ne viena neiez- po tėvo o isz kurios geismai turėdamas priesz save laiszka inszlauži ten atidaridamas plaUžaianejoaias Lięas kad ir pajinanoaioa nog Tavu,
Gramatika angliškos kalbos mokytis
Reikale raižykite ant adreso
bemokytojo, apdaryta - - $1.00
Ka daryt, sudže teip nutarė !
veri lig ežiam laikui manije mano mielu sieki tokiu pa popieros, nes n.e galu atrast ka czei duris. Mano szirdis baisei
Vaiku Draugas arba kaip mokytis skai
638 Pann Ivc, Pittefcarg, Pb.
Kad piningu ne butu, reiketu
tokios intekmes, kaip toji da veikslu kaip Aleksandras Ma- tokio paraszit. Žodžei “mėgini kaip kuju plaki, vejdas buk tyti ir ra* žyli be mokytojo - 15c
NLULEB jtfh— * vehm
MM feaoM
Naujas Budas mokytis raszyti be
sėdėt',
bar poni Klementina apkurti kedonekas, Aminibalas, Ceza mas plunksnos, atrementini- liepsnose degi ir ne ginsiu ar mokytojo
.
10c
no, ar apraganavo, dievaži ne ras, arba kaip Newstonae ar cze popiera, ir raeztininkas”, plaukai ant galvos ne stojo sta Aritmetika mokinimuisi rokundu su Ir sunku darbeli per tais die
Lieluviszka AGENTŪRA IRKONTDRASSA™
paveikslais, apdaryta - - - 35c
nas turėti.
žinau — netekau dabar jokio Galileiuezas. Provincijose isz- kuriuos raszinedavo tėvas ma ti. “Paduok jin czion!” — isz
Viso 11/60
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
Tai tokios naujenos, apie mus
supratimo, jokiu mielu, stojau eitubuluojeme vėliau o roman- no, po padarimuj naujo juodi- girdau stora baisa o po valan
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
Kas atsius iszkirpes szita
vaikinus,
savo locnam name vertes $12,000,00
apgarsinima isz ‘"Saules” ir JI
si tartum — lig akmenine figų sinie galineziue ataduoda ten lo — iezrodo man per trum dėlėj sugrįžo važniezius ir da
Parduodu laiva-kortes ant geriausia ir
per money-orderi tai gaus visas
Apie visus vienaip, kaip jau
ra be jautimo jokio.
vieta galineziuj žmoniezkuno pa. Kuningas dzekonae isz ve man ženklą, idant ejtau in
greieziausiu laivu. Siunoziu piningas in
4 knygas 60c. pigiau.
nus ir senus,
Pasiredžiusi ant iszejimo in — siekiame labai augsztai!
visas dalis svieto, nelaikydamas piningas
Chmelninko, prie tokio paežio gabineta.
pas save nei vienos dienos, bet tuojaas
Tuosius žodžius paraszes ant
miestą, netikėtina mano apVienok ne galu užgint, jog mėginimo plunksnų padirbtu
Ne toli no duriu mažam paP. MIKOLAINIS
iszsiunozia in prisakyta vieta, Iszmainao Rosiszkus piningus ant amenkopiktumo netboju,
glaubeja da gražesne man pasi tas uszeiemimas manim per jau per mokintoju vietines moks- kajelije prie biurko atsikreipęs
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti
BOX 62
Ba labai dorybe lietuviu da marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip:
rodi. Jos dideles melinos akie na pone dadavinejo man nepa- laines, ba tada ne buvo plieni in langsedejo ne didelo ūgio
NEW YORK, N. Y.
A. J. KEYD0SZ1US,
202TroySt. Dayton, Ohio.
boju!
nes digtas, nusipenejas gerai
turėjo ka tokio navatno stebuk prastinos puikibes. Vesdamas niu, o su žasinem raszidavo.
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gystes pajautimo. Nuo geriau Sufragistes kerszina karatui Jurgiui ir karalienei.
Apie Kuningaikszti
sio draugo — ir nuo to reikia
Klaidi ekonomija.
imti norint koki užstatyma.
Kardeli.
Kitoniszkai daugybe barniu ir
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu
Svetimi pinigai.
Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes
nesutikimu gal atsitikti. Prieknygele.
Ta knygele pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo
Yra daug žmonių, kurie, teliszki vekselai pražudė ne
Senovės laikuose giveno vie
užnuodyjima, silpnibea vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte
vargiai prie reikalo prisilietė, viena jau žmonių tūkstanti,
nas turtingas kuningaikszti?
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles,
vargiai su juom iezsipažine iszpustyjo ir ta, kas ranezyjosi
negaudame jokios pageltos ta, apatingai dykai gauta knygelė del vyru, jums bus
su savo milema paeziule labai
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti
pradeda sapnuoti apie savo pa ir ta, už kuri buvo pasiranezylaimingai. Isz jaunu dienu juo
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo^per pagelba tos
vertingos
knigelės. Ta knykelė ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
ties reikalą, apie savo gaspa- ta. Prietelis, kurio reikalas ge
du ne turėjo ne vieno vaikelio,
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas
užmokam
ir
pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas
doryste. “Gana man dirbti del rai eina ir yra vertas apie dvines kada jau biski paseno, ap
kuo greičiaus prieinama jums vysai dykai ta brange knygelė.
kitu, mislyja jie sav, — dabar deszimti tukstaneziu, ateina
teiki juosus Dievas patogum
Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER A CO., L. 700 Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave., Chicago, Ill.
aez reikalą pažystu ir pradėsiu pas jumis su sziokia szneka:
sunelu, kuriam davi vardo Ka.r
Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygelė.
pats gaspadorauti.” Isz kur-gi “Tamsta žinai, jog turiu gera
delis. Sūnūs augo labai patopas tamista pinigai del savo ir stipru reikalą, verta 20 tuk
gai, nes kada iszaugo labai pa
Statas.................................. . .....................................................
gaspadorystes, paklausit jus staneziu rubliu. Skolos netu
sileido ir pradėjo girtuoklaut,
jo.... “Pasiskolisiu, ant rei riu ne vieno skatiko. Dabar
Kuningaiksztis mato, jog jio
sūnūs labai pasileido ir jau isz liepe ilgai ne but. Tada Kar
kalo man koznas duos” — at man pasisekė labai gerai nu
jio geras žmogus ne gali būtie, delis meilei atsisveikinęs su sa
sakys jie. Bet jie nežino dar, pirkti nekuria tavoro partija,
BISCHOFF’S BANKING HOUSE
tada atidavė jin in kita kara- vo milema paeziule ir uoezviu,
kas tai per nelaime reikalą kuria laike dvieju menesiu isz
287 Broadway Kampas Reade Uliczo
liste in vaiska.
Telefonas.*,
iezkelavo.
New York, N. Y
pradėti “ant svetimu pinigu”! parduosiu ir turėsiu dideli pel
Kas reikalauna teisingo
Nes
Kardelis
kad
ir
vaiske
Ir
teip
kelevo
per
kėlės
die

Juos reikia paežiam uždirbti, na. Bet del to reikia pinigu.
patarnavimo ir nori idant
tarnavo kitoi karalistei, bet ne nas, ir privaževo labai didele
norint suprasti ju preke. Ir Penki tukstaneziai neatmesti
Jo reikalai liktu greit,
palove jie paleistuvaut, nes da girre tada pavaževiae taje girkiek jus neduotumet pinigu nai reikalingi. Duok man, Taatlikti tegul atsiszauki in
labiau pasileido. Viena karta
tokiam “jaunikiui reikale” — mietą, savo blanka ir asz ant
prisakė vienas isz senatu, kad re giara gala ir privaževe raz
Seniausi
iszstatitu visa vaiska ant ple- baininku namus, o cz; pradėjo
vis tai reikalas pasibaigs pilnu vekselio gausiu pinigu!” Jus
Bankini
ciaus, ba karalus nori peržiū temt, tada jie nieko nežinoda
nepasivedimu ir pražuvimu. žinote, jog jo (reikalas isztikro
Narna
mas,
jog
tai
ten
razbaininkai
rėt vaiska. Kada jau vaiskas
“Lengvai atėjo — lengvai isz- geras ir vertas 20 tukstaneziu
Uždėta
ISISin.
buvo
iszstatitas
ant
pleciaue,
givena,
ir
apsinakvojo.
ėjo.” Garsus amerikoniszkas ir jog 5 tukstanezius be jokios
tada karalus su savo duktere
Razbaininkai su didelu
Szimtas Tukstaneziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in
didžturtis, Astoras, sako, jog baimes galima duoti. Del ko
ir visu dvaru ėjo per vaiska ir džiaugsmu priemi jin. Kada
Pinigus siunozime in Kraju kuo greieziausei,
(rediszka kasei
jam daug sunkiaue buvo už žmogui nepadėti? Jus norite
žiurėjo. O kada karalaus duk pavalgi vakariene, Kardelis
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą,
dirbti pirma tūkstanti, negu gera padaryti. Ateina rakas,
tė pamati Kardeli labai jin sėdo su razbaininkais kaziruot
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,’*
paskiaus visus milijonus. Tik ir jusu prietelis atneeza jums
pamilejo ir davi ijje jiam savo isz piningu, o tarnam uždavė
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų ii ir lis
Krajaus už pigiause preke,
tai prakaitu, sunkiu prakaitu vekseli apmokėta. Jie links
žiedą. Kada jau po apžiūrėji truciznos in vieta sznapso, ku
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame
uždirbti pinigai yra mums mas ir džiaugiasi; operacija
Už tai, kad angliszka karaliene yra prieszinga anglisz- mui vaisko, karalus su savo rie tuojaus numirė. O iez jio
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas sn
brangus. Ir todėl tegul tiktai pasivedė kuogeriausiai. Visi koms sufragistems, tai tosios indukusios bobos nutarė atker- duktere ir visu dvaru sugrižo ižgrajino visus piningus, rubus
paliudyimu Konsulio.
arklus
ir
karieta,
iszvari
jin
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai,
tas pradeda savo gaspadoryste, linksmus ir ramus; nekuriam szyt jai. Isz tos priežasties kur tik ejna, buna sergejama per in paloci. Tada karalaite lie
pi paezaukt Kardeli, o kada laukan.
—: Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
kurs mokėjo tykiu gyvenimu laikui praėjus, jis vėl ateina slaptinga palicije.
jis pribuvo in paloci, karalaiti
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad,
Tada
Kardelis
ne
tekes
nie

ir per paezeduma susidėti sav pas jumis su tuo paežiu praszy
tuojaus perstati jin karalui ir ko, ėjo peksztes pas savo tęva.
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
pinigus. Tokiam žmogui gali mu ir jus vėl už ji pasiranezy- Pasaka apie Petruką.
— Kas tau ira mano vaike tarė prie viso dvaro akiu:
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
Kada pribuvo pas tęva, tai jie
pigiausei galite atlikti.
ma ir paekoliti, jaigut jam nes jate, mielydami, jog jo reika
li?
— Milemas teveli! pavelik labai persigando ba buvo la
daug trūksta del užvedimo sa las gerai eina ir jog jis yra
bai
apdriskias.
Tada
paemi
re
Petrukas
atšaki:
man su juom ženitis, ba aez
Tūlos miestia kitados give
vo reikalo. Toks žmogus vi- akuratnas ir godotinas vyras. no du brolei, kurie buvo labai
— Szenakt man reike eit in dabar be jio ne galėsiu givent, volveri ir norėjo jin perezaut
nes kada jio pati pamati, jog
siezkai yra pasitiketinas. Jie Antras ir trecziae .sykis praei turtingi, ir turėjo savo locnue bažnieze, kur guli paszarvota teip jin miliu.
jis nori perszaut save locna su
iszpažista preke savo pinigu, na gerai. Bet tai, jog jie vieuo laivus. Vienas isz jiu turėjo karalaiti, o no kurios busiu
Karalus atsake:
nu tari in jin:
Maszinu (Typewriters) ežia yra
žino, kaip sunkiai jie jam at met teip lengvai gauna pini sunu vardu Petrukas.
prairtas.
proga kožnam ir nepraleiskit iai
— Mano mieliause duktė!
— Mano mielas paeziuti ne
reikalinga Typewriter!? tai i-aszikisiejo ir del to mokes paszena- gus, paskiaus ji intraukia ir in
Senukas tari;
ne galimas daigtas, idant mano darik jiam smertes, veluk te
te pas mane szendien o gausite ma
Nes Petruko tėvas ne ilgai
no katalioga, isz kurio galesite pavojime užlaikyti ir svetimus tokius reikalus ir operacijas, giveno su juom, ba tuojaus nu
— Nebijokie! mano vaike duktė butu iezleista už prasto gul gano kiaules, tada kuninsiskirt sau viena iružsisak t. kuri
gerause jums patiks. Raszikite ant
pinigus, del reikalo praplatini ant kuriu jie ant galo pagalioe miri, o kada tėvas numiri ta li te tau szita rikszte, o kaip Žalnieriaus.
gaikeztie paklausi savo paezios
szito adreso, paduodami savo tikra
mo jam duotus.
ir aiszku adreso.
ubagu iezeina. lez tikro, kodėl tuojaus visi turtai iszsibaigi, nueisi in bažnieze, ta uždeg
Karalaite labai nusiminė ir ir pristati jin prie kiaulu. Ir
UalHncloc
Third Avcnnc
Devinioe deszimtdalis Ame nepaimti, kada teip lengvai o Petrukas su savo motina ne kie žvakia ir skaitikie, kaip nieko ne atsake, tiktai pripi
• lYldlIdilėm,
BROOKLYN, K. Y
A
teip Kardelis gani ilga laika
rikos didžtureziu pirmbuvu- duodaei. Paėmė, paraeze vek- turėjo ka valgit. Viena karta ijje ateis tave griebt, tai tu su lė in stiklus vino ir prasze vi kiaulias pas savo tęva.
siuju ir dabartiniu, savo kar eeli, Prietelie paeiranezyjo, davi motina jiam tris (rubine taja riksztia mosterk, o ijje su idant ižgertu, o kada jau
Karalaiti nesulaukdama sa ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS—
jera pradėjo būdami pirmiaus pastate blanka — neezk in ir liepi eit m miestą nupirkt tuojaus no tave atsitrauks ir visi ižgeri, tada karalaite tarė vo milimo viro, iezkelavo jin
P. v. OB1ECUNAS IR KOMPANIA
in
karalu:
vargingais vaikinais. Bet pas banka ir už nedidelius procen duonos. Kada jis nusidavė in tau nieko blogo nesietos.
jeszkot. teipos—gi kada kela- Cor. 12-th. & Carson St., S.8.Pittsburg, Pa
— Mano brangus teveli! ar vo per ta girre, apsinakvojo
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
juos buvo iszturejimae ir ener tus gausi pinigus! Bet va vie miestą pamati tris pagonue
Tada nuėjo vaikinas in baž
su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
gija, ir jie visi ėjo isz paleng- na syki jam užėjo fantazija už muszant szvento Petro abro- nieze, uždegi žvakia atsiklaupi jius galite man ta gėrimą su pas tuos razbaininkus, kur Banka
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na
gražit ?— teip ir aez ne galu ijosios pats nakvojo ir nieko muose
vo keliu pralobimo ir jie visi eiimti reikalu kitoniszku, negu za, tada tari in juosue:
kuriu verte isznesa apie $150,000.00.
ir karsztai meldėsi prie Dievo,
be jio givent, kuri aez iabai neteko. Nes ijje prisaki savo
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
reikalą pradėjo su savo sun jo paežio reikalas. Reikia denes ezitai atsidari'geležinie gra
— Kam jius jin muszat?
tarnams,
idant
nieko
neimtu
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto
pamilejau.
kiai uždirbtais pinigais. Tame ezimtis tukstaneziu. Jie vėl
bas, isz kurio iezejo juoda pa
Pagonai atšaki:
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes ani
Tada vienas isz senatu tarė: no jiu ne giart ne valgit, o ijje visu
tai ir yra visa paslaptine da
geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir v •
— Kad jis ezventas, tai ko na ir puolėsi ant jio, nes jis
— Szviesiauses karalau! sėdo su razbaininkais grajint dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus
bartiniu milijoneriu. A. T. Sti ima vekeeliue, tikrai pasitikę- del jie mum ne duoda pinin mosselejo su taja rikszte, kur
apie szita dalika mes ne vienas isz piningu ir pradėjo ijje pra- Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
nartas, pirmiaus pavargusie damae, jog rakui vekseliu bai gu?!
davi senukas ir tuojau atsitrau
grajint, nes kada pažiurėjo Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanezius
giantis,
jo
operacija
bus
pa

ne galim patart.
su tiesomis Russijos.
vaikelis, dabar turi pinigu iki
ki
no
jio.
Petrukas
pasigailejas
to
abaugsztin, pamati ant ijosios
baigta ir pinigai bus gatavi.
— Ka jius sakote ?
trijų milijonu rubliu. Aetorozo, atidavi tuos tris rublus
Ant ritojaus kada atėjo tar Ant to klausimo visi atsake galvos zerkola, už tai ijje ir
ras — buvo vaikiasu, pusber Jus pasiraezote ant jo vekse paemi ta abroza, (parneezi na
pragrajindavo, tada atsisėdo in XTUDO korkineis
nai pažiūrėt, o rado jin giva, vienu balsu:
lio.
Bet
užmanytas
reikalas
niu ant farmos, o neseniai nu
Cigaretai
galais
užsitraukia. Tavorae paskiaus, mon ir apsaki apie viską moti tuojaus daneszi karalui kuris — Vale szviesiausio kara kita vieta ir pradėjo geriau iž- Į^EdU
mirdamas atliko savo inpedinai,
tada
pakabino
ta
abroza
graint.
Kada
ijje
pagraijo
ge

negu reikėjo, buvo pristaty
labai isz to džiaugėsi, jog jie laus ir karalaites.
niams keturiasdeszimt milijo
ra valanda, atsigraijo savo vis
Garsiausi
Kožnas Ruko
tas; sniego pusnys ant lauko kamaroi ant sienos, pasimeldi likos givae ir velei prasze ant
Karalus tarė:
nu rubliu. Steffi-Ziraras bu
Amerikoje
ka, ka tik jis buvo pragraijas
suturėjo važinejima. Dalie ta abudu ir nuėjo gult. Ant ryto nakties ateit.
— Mano mieliause duktė! ir da kita tiek piningu ižgraiuž tai kad
NEBO
vo vargingas vaikas ant laivo,
jaus
atsikėlęs
Petrukas
nuejoin
voro negatava; pirkėjas ant
atiduodu tau ant valios.
esa geri.
jo.
Tada
ijje
liepi
savo
tarnams
o dabar turi iki asztuoniolikai
Cigaretus
nekurio laiko iezvažiavo ir pi ta kamara, kur tas abrozas bu Tada Petrukas velei nusi- — Karalaite labai nusi iezmuszt visus razbaininkus ir
milijonu rubliu, Kornelis Van
nigu neužmokėjo, žodžiu sa vo pakabintas, idant prieez jin davi pas senuką ir apsaki epie džiaugė ir padekavojo savo uždegt jiu namus. Prieakimas
derbilt, tėvas eziandieninio
10 už 5c.
kant — daugumas visokiu at pasimelst, nes ezitai pamati ko viską, o senukas tari:
karalaites tuojaus buvo iszpiltėvui.
amerikiszko geležkelinio kara
1760 $
ki
tai
sėdinti
seneli,
tada
labai
sitikimu kožname reikale atsi
Tada karalus prisiartino dintas. Kada visus razbai Pardavejei parduoda daugiau
liaus, buvo keliku ant upes, o
— Kaip ijje iszeie isz savo
k
<$)
ninkus
iszžudi
ir
sudegino
jiu
NETO
Cigaretu
kožna
diena.
tinka. Ka daryti ? Reikia gel nusigando ir jau norėjo bėgt
potam jis valdžiai padovanojo
grabo, tai tu atsigulk in ijosoe prie Kardelo ir pamate savo namus, tada stdo ijje in karie
isz
kamaros
senelis
prakalbėjo:
bėti garbe, varda, kreditą. Pi
duktere žiedą, kuri jis turėjo
garlaivi, verta dvieju milijonu
— Apsirengk vaikeli, tai vieta, o kada ijje praszis, idant užsimovęs ant pirezto tare in ta ir nuvaževo pas kuningaik
nigai imasi isz savo reikalo. . .
szti. Kada jau buvo ne toli
tuleietum
ijaja
in
graba
tai
tu
rubliu ir pasimirė, savo inpeImasi nauji vekselai. Vekseliai eisim mudu in marias pasižiū
palociaus pamati ijje savo mi
diniams palikdamas szimta
ijoe ne leisk, o ijje pasidaris jin:
rėt.
ant rako užmokėti ir jus dar
— Kur tu gavai ta žiedą ? Įima ganant kiaulias, tada ijje
asztuoniasdeszimts
milijonu
balta.
labjaus insitikite in jusu drau Kada jis apsirengi, nuėjo
Kardelis labai persigando pasisveikino meilei su savo mi
rubliu. Bet jaigut pavargusiego smagumą. (Jis jums nepa abudu su senuku in marias ir
liniu, o palikus viena tarna
Kada
jie
nusidavi
in
bažni

ir
nežinojo ka atsakit.
je gal pralobti, tai turtingieji
sakė, kad jis savo paties reika rado jio tėvo stovinti laiva eze, tuojaus uždegi žvakia ir
Tada karalus velei tare in liepe niekur neeit, pakol ijje
dažnai pavargsta. Dažniausiai
lą pajudino ir jog nupliko ant prie kraszto nes buvo visas velei meldėsi prie Dievo, o to jin:
sugnž ir nuvaževo in paloci
galima patemyti pavargima ir
paskutines operacijos....) No skiletas tada senukas tari:
pas kuningaikszti.
—
Mano
jaunikaiti
ne
bi

ji
juoda
pana
velei
iszejue
isz
iszsipustyjima turtingu inpediredamas iszsisukti isz to padė — Dabar važuosim mudu grabo puolėsi ant jio, nes jis jok tau nieko ezlekto nesietos
Kada pribuvo in paloci, tai
niu. Reikia mokėti ir turėti
kuningaiksztis
priemi ijaje su
jimo, jis metasi ant naujo už in kita karalista kupezevot.
velei kaip ir praeita nakte tiktai sakik .
gera inproti kaip pasielgti su
didele paroda, ir tuojaus liepe
manymo, bėgioja, jieszko, mė Tada pridėjo pilna laiva pli atsigini su taja rikszte no Tada karalaite tarė:
dideliais pinigais. Kas prie di
gina ir ant galo pagalioe pra tu ir leidosi ant mariu. Kada ijosos, tada toji pana atsitrau — Mieliausee teveli asz jiam ižgatavot puikius pietus.
deliu turtu nėra prisipratinęs
Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams.
Kada sėdo visi prie'stalo
deda žūti. Spekulacija ji kas privaževo kita karalista, tuo kus no jio puolėsi prie muro daviau ta žiedą, kaipo ženklą
— ta jis neatbūtinai pražudo.
pradėjo visokias sznekas sznejaus
sustojo
prie
kraszto,
o
se

kart labjaus užsmaugia. Ne
IŠEINA KAS KETVERGAS, CHICAGO, ILL.
ir pradėjo griaužt, o jie tuom meiles.
ket, teipos-gi ir karalaiti tari
Mes dažnai prisižiuriame kas
berimsta. J is dreba ant kožno nukas liepi Petrukui paimt po laik atsiguli in graba. Kada
ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.
Karalus,
tare
in
Kardeli;
in
kuningaikszti;
dieniniam nuolatam pavargi
žingsnio. Dvasia nerami, gal ra plitu ir neezt in miestą par ijje sugrižo in graba, o radus — Ar teisibe ?
Katalikas yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas
—
Ar
jius
ne
turite
vaiku?
mui
senoviszku familiju.
va sunki.... Priepeja nauja duot. Tadu 'jis nuneszi in la jin grabia, pradėjo melst gra — Teip— atsiliepe Karde Kuningaiksztis atsake:
geriausių redaktorių.
f
“Vaikai su aukso szauksztu
Kalalikas netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
skola. Prasideda bėgiojimas ir bai dideli kroma tas dvi plitas žumu ir baust piktumu, idant lis.
—
Neturim.
burnoje užgimusiejie” — blo
mams, bet lietuvių visuomenei.
pinigu jieszkojimas. Žmones nes tos plitus buvo kaip vieno
Tada karalaiti velei tari in
gai pasitur atmainoms liktines pradeda kalbėti.... S unkiaus aukso. Kupczius pamatias tais leistu ijaja in graba, nes jis Tada karalus iszejo in kita
Katalikas nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
pakaju,
o
karalaiti
likus
su
jin:
gulėjo be baimes. Ir sztai
kinantis lietuvius išeivius.
gyvenime ir jaigu ne jie, tai gauti pinigu.... Sunkiaus. . . plitais tari:
stojo isz juodos panos balta, Kardelu, meilei kalbėjo apie
Jis velei atšaki:
Katalikas talpina visokias žinias iŠ visos Lietuvos, Amerikos ir
ju vaikai tampa ubagais. Ta Trrrach! Ir po firmai.... Ad
— Ar daug turi to aukso? kaip lelije pavasarija tarp pi viską. Ne ilgai trukus karalus
abelnai iš viso pasviečio.
— Jog neturėjom ne vieno
ir lietuvoje galima užmatyti. ministram j a, konkursas ..Jis
velei sugrižo ir tare in jin:
Katalikas turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.
Petrukas atšaki:
naviju.
Tada
Petrukas
paėmė
sunaus.
Bet tautinėje ekonomijoje tas iszpustytas, pražuvo. Jusu
— Isz kokios gimines paei
Turiu pilna laiva.
ijaje usz rankos, nuvedi prie ni?
Kada pavalgi pietus karalai
Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amer.: metams $2, pusei metų $1
atsitikimas yra didžei geras.
vekseli pas jumis atnesza ir
Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei motų $1.50.
altoriaus
ir
abudu
meldėsi
ti
nuvaževo
pas savo milema,
Tada
tas
kupczius
pribuvo
Tie žmones, pirmiaus dyka jus atiduodate paskucziausi
Jis atsake:
Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: metams $3, pusei metų $1.50.
prie
Dievo
igi
dienai.
Kada
apredi
jin
in
karaliszkus
ru

ant
laivo,
nupirko
visas
plitas
duoniai — imasi už darbo ir
Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.
skatiką. “Nenaudėlis, jus pa usz kuriais brangei užmokėjo praszvito, atėjo tarna in bažni — Esmių sūnūs kuningaiksz bus ir velei sugrižo in palociu
duoda draugystei netikėtina
ežio, ir apsakė apie viską ka
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri pamatyti veltui.
sakysit. . . . Už mano geruma ir veži in savo kroma.
Kada
stojo
priesz
kuningaiksz
ezia
pažiūrėt
ar
ir
szenakt
li

Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pacto
pagelba — savo darba. Va pa
— teip atsidekavoti!” Tai tei Tos žemes karalus turėjo kos givas ir szitai, pamati Pet ralui.
ti abudu, karalaiti tare in jin:
Money Orderį arba pinigus registruotam laiške, adresu;
žimejimas vieno airio: “Var
Tada
karalaite
tarė:
sybe, bet ir jis teisingai pasa duktere. kuri gulėjo palaido ruką su karalaitia klupanczius
—
Szitas
mano
brangus
viJ. M. TANANEVICZ,
gas gimdo iszradima; iszradi— Mielauses teveli, aez sa
kys: “Jis (t. y. jus) mane pra
3249-53 S. MORGAN ST.,
CHICAGO, ILL.
mas — turtus; turtai — iszdy- žudėt. Jaigut jis nebutu man ta bažniezioja ir kūrei turėjo prie altoriaus, tada tarnai la kiau, jog jis paeina isz augsz- ras, be kurio asz nerimau, ka
da jie iezkelavo pas savo tęva.
kuma; iszdykumas — pasilei davinėjęs vekseliu, tai asz ne- duoti kas nakts ant prariimo bai nusistebėjo ir tuojaus da tos gimines.
Kuningaiksztis matidamas sa
neszi ta viską karalui. Kara Karalus tarė:
dimą ir ligas; pasileidimas ir bueziau užsiėmęs teip abejoti žmogų, tada tas karalus pasta
vo sunu karaliezkuosia rubuo
tus
dažinojas,
paemi
visa
dva

— Mano brangus vaiku- šia, puoli ant kėlu priesz juo . S.į-l-l-!..!,■!■,,.l-l-l,,! |I Į-Į-i-!-! .!.!.,,!, m„| į į i .w-MW-TOWM' 1 T'I ■!"»
ligos gimdo varga; vargas isz nais reikalais ir dabar cielas navijo duot ijei ant prarijimo
rą ir su didele paroda pribu czei! veliju judviem ženitis.
tuosus
žmonis,
kurie
pribuna
sus praszi dovanojimo, jog usz
radima ir t. t.
bueziau buvęs! Jaigut jus už isz kitu karaliscziu.
Kada vo in bažniezia ir pamati savo
Ne ilgai trukus atsibuvo ve- ergini savo sunaus.
stato butumet reikalave, tai palicije pamati Petruką, tuo- duktere daug patogesnia kaip seile, o Kardelis labai-grąžei
Prieteliszki veksclei.
MAHANOY CITY, PA.
O karalaiti tari:
SURPLUS IR PROFITS $300,000. ' |
Sunku, didžiai sunku yra jis niekados nebutu galejes jaus liepi jam, idant jis-sze- buvo. Tada karalus neiszpasa- giveno su savo milema paeziu .— Ne jusu sūnūs, o j uis I CAPITOL STOCK J125.000.
’
Suv. ValsL Randas turi musu banke sudėtu piningu.
turtus igyti, su svetimais pini pražūti ir niekados nebutu pa nakt ejtu in bažniezia kur guli kitai džiaugėsi ir tuojaus suvin le. Ir teip pagivenias koki lai jiam ne tėvas sėdo in karieta
ė
Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridednm
j
gais dirbant! Ir juo sunkiaus, sidrasines imtis ne už savo dar paszarvota karalaiti. Tada jis czevojo juodu, o veseile trau ka, uszsimane važuot pas savo iezkelavo in savo karalista.
;
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
Į
bo.
Tai,
del
ko
reikia
atminti
kėsi
per
kėlės
nedeles,
o
po
juo lengviaus pinigai yra gau
praszesi idant pavėlintu jam
Kada perkelavo namon, give •
tėvus, tada prasze savo uoszar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jug
lj
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
J|
nami. Del to niekados nerei ir saugotis neimti ant saves nuejt ant laivo atsisveikint su kokiu tai laiku likos Petru vio ir milimos pasziules, idant no labai laimingai, o po uosz i
kia statyti blanko (pasiranezy- prieteliszku vekseliu. Jie pra senuku, kuri ir pavėlino. Ta kas toj karalistei karalum ir jiam pavelytu ,atlankit tėvus. vio emertei uszsedo ant sosto . HARRISON BALL, Prezidentas.
9-ad. ryte lig 3 popiet. . J
Subatomis 9 lig 12-ad. J J
da Petras labai susirupinias laimingai giveno su savo mili- Tada karalus davi jiam tarnus ir ilgai giveno su savo milima i F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
jimo) ant svetimo vekselio isz žudo abidvi puses. . .
W.
H.
KOHLER,
Kasierius.
ir iszleide jin in kelone, nes paeziule.
vienos tiktai meiles, arba drau
(Toliaus bus.)
atėjo ant laivo, o senelis tari; ma paeziule ilgus metus.
i<*
t hhiihi i naet ifi
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j

Piningai ir Turtas.

50,000 KNYGŲ

5,000 Dovanai^

Naudinga ir kiekvienam reikalinga užsisakyti^

■ UNION NATIONAL BANK !

Munson Sta , Pa. — -f 26

W. RYNKEWICZ1US
.. NOTARIUSZAS...

233-235 W. CENTRE ST.,

-:-

MAHANOY CITY, PA.

PRIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU
-....PO PBIZUBA BANDOS......

Mano Privatiszka Banka yra po
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir
pinigiszkus reikalus galima pas mane
be jokios baimes atlikinėti.
Paszportus del keliaujancziu pa
rūpinu.
Didžiause Lietuviszka Agentūra
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo
Pinigus in Visas Dalis Svieto greicziause
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas,
Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus
ir t.t.,raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma.
Apsaugoji! Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.

MUSU DRAPANŲ KROJIE randai visokiu Drapanų
ir Apvedimu del vyru ir vaiku.
Sziame laike ka tik
aplaikeme visokiu, nauju puiku Vasarinu Siutu ir praszome ateiti ir peržiureti o jaigu pirksite tai busite
užganedyti.
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Žinios Vietines

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

d. Sausio likosi baisiai sude
gintas Kazimieras Urbanavi
ežius, 2 d. Vasario atsiskyrė su
szuom svietu, likosi palaidotas
6 d Vasario velionis paeina
isz Vilniaus gub., Similiszkiu
para , likos palaidotas eu baž
nytinėm iszkilmm jio brolis
gyvena Shenandori nes negali
me surast jagu norėtu plateen’u žinių tegul raszo ant ežio
adreso.
W. Katulis.
Munson Sta, Pa.

Madison, Pa.— f Atsiti
ko baisi nelaime 25 Vasario
February likosi suvažinėt s
ant geležinkelio Petras Mozaitis apie 34 m senumo buvo
gyvas 3 adynas po tam atsis
kyrė su szuom svietu, mirda
mas sake jog turi broli czio
nais Amerikia ir sena motyna
Lietuvoj, nes ra=zeme kėlės
gromatas nes vis no ju jokios
žinios ne gavome, tai—gi kas
norėtu platesniu žinių tegu]
raszo ant adreso:
M. Žemaitis,
Box 334
Danagh, Pa.

Pas daktara.
Jaunas daktaras iszejna iez
savo pakajaus in kita pakaju
del ligoniu ir kalba in susi
rinkusius.
— Katras pirmiause atėjote
ir lankėte ilgiausia?
Iszeina kriauezius isz tarpo
ligoniu ir tarė:— Asz, ponas
daktare, jau laukiu 3 metus
kad man užmoketumei už surdota.

PININGAI DARO PININGA!

Sergekites Peilo arba
Pavojingos Operacijos.
Iszsigydikite pais save isz

IK reike pradėt czedyt o tada juso piningai
dirbs del jus.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.
banka yra geriause vieta del sudėjimą piningus.

T

Labai man stebėtina, kod 1 ypatos
kurie turi Ruptura, save kankina per
nesziojina diržiu. Diržu ne gal iszgydyt Ruptura jie ka tik palaiko.
Asz tikrai sakau kad galu iszgylyt
jus nog Rupturos. Asz tikrai iszgydžiau tukstanezius. Kodėl ne tave?
Asz parodysiu gromatos nog iszgydytu pacijentu.
Jie pasako apie
mano stebėtina

Gyventojas isz Avoca Iszgydytas
StatytojasBreikeriu del Penna. Coal
Co., iszgydytas nog Rupturos katra
kankino jin per metus.
Brangus Daktare:—
Esmių dėkingas jumis už
iszgydyma kankinanezios
Rupturos. Asz jumis nusiuneziau keletu 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 gydym geriausia už
visus kitus,
Su guodonoe,
J. L. HARRIS
(Lincoln Hill) Avoca, Pa.
Skaitykite ka Dėkingas Pacijentas
sako:
»
Dr. O’Malley iszgyde mane
nog iszsiverzusios gyslos
(Diles) 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 mane 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.

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

RUPTURA

CHEM1C-ELECTRO SPASABA
gydime Rupturos aarb Hernia. Jos
gydymas yra atsakanti 90 isz 100
lygoniu kur Ruptura gal sugrįžti.
Be peilio, be operacijos,
be
nesziojima jokiu diržiu.

LIETUVISZ AS ADVOKATAS

Banka pagialbes jumis juso užsiemime
arba prigelbes pirkti namus.
Szita Banka yra visada prietelis del savo
Depositoriu, todėl dekite Piningus in Szita
Banka o turėsite giara prieteli.
ZITAS Bankas
visados stengėsi
užlaikyt savo senoviszka papratima
kaslink atsargumo
principu, koki dar
užlaiko jau beveik
puse szimto metu.

S

Edward S. Silliman. Pies.

George W. Dennis, V. Pres.
John W. Phillips, Kasijer.

INTEREST PAID ON SAVINGS

& CERTIFICATES OF DEPOSIT

Lietuviszkas Agentas

SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PI IN6U.

...DIREKTORIAI...
D.M.Grabam, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

C.L.Adam, Vice-Prezidentas.
A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

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

Merchants Banking Trust Co
MAHANOY

CITY,

Geriauses ir didžiausias sumas
piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, geležinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja
provas kurios kiti advokatai atsako ar
atmeta.
Rodą duodu dykai.
Ądresa vokite:

B. S. YANKAUS
151 Nassau Street
New York, N.Y.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pa.
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS-

Garsiu LletuvIszku-LenklszkuViliti.

PA.

KARPETAI
iiiIHm
DIVONAI

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

Guinan’s

Mahanoy City, Shenandoah,
Mt.Carmel, Landsford.

Pirkite dabar del Veliku.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninksi
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Sztoruose ant pardavimo, kadjnusu
tautieczei reikalaudami galėtumus!pirkti ir
nereikalautu lazduoti
piningus dovanai kokiems nors appvikams tose apielinkese. Sztominlui
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduobts
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.

Rochester, N. Y. — Dar
— Pirmo Apriliaus.
— Nesidnokyte apsigaut. bai gerai eina, isz kitur pribu
Egiutero No.l............................. 25c.
DOVANAI * DOVANAI
vusiam darbas nesunku gant,
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
Egiutero No.2............................. 50c.
— Mahanoy City kasiklos
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir (1.00.
linijų
’
in
ir
isz
Lietuvos.
Siunezia
ant farmu reikalauja daugeli
Gumbo Laszai..............................35c.
kaip katros nedirbo isz prie
Piningus in visas dalis svieto, greitai,
Meszkos Mostis........................... „25c.
Ukiszka Kalendorių 1913 metams ir naudinga
darbininku, užmokestis nog
pigiai
ir
teisingai.
Trejanka....................................... 25c.
žasties insigavimo vandenio in
“Paketbuka” su užraszu knygute, iszsiusiu dovanai Linimentas
vaikams................... 25c.
25 igi 40 dol. ant menesio.
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
kasiklae.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c
kiekvienam
kuris
prisius
man
10
geru
adresu
savo
savo
gymi
nes
ar
pažinstanius
tai
ra

Po 8 sanvaicziu straiko ant
Liepiu Balsamas......................... 25c.
pažystamu ir 10c. markėmis, apmokėjimui siuntimo
szykite pas mane kadangi dabar turi
— Neužilgio turėsim du galo kraueziai pradėjo dirbt
Anty-Lakson del vaiku............ 25c.
labai pigias prekes Szipkorcziu ir
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
leszu.
Adresuokite sziteip:
naujus saluninkus — Juliona bet blogai straika iszlosze, nes
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
galima dar pirkti Szipkortes už labai
Vanduo nuo Akiu...................... ,26c.
Mockaiti kuris perka ealuna in vieta 54 dirbs 52 adynas
nužemintas prekes. Raszant prisiu
J.
W.
Griežimas,
170
Grand
St;
Brooklyn,
N.Y.
Ugniatraukis................................ 25c.
skite už 2c. stempa o gausite greita
________________________________ _______ ______________________gĮ-jdy oą
Skilvio Laszai............................. 25c.
nuo M. Slavicko ir Stasi Szim- per sanvaite, bet kone puse
atsakima.
Fanuos—FanuosGyd. užlaikimui Viduriavimo ir
ku kurie perka nuo P. Elliott, darbininku negauna adgal
Kruvinosios............................ 75c.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
Turu
ant
pardavimo
25,000
akieriu
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo (3.60.
abudu pirmam varde.
Valgomu tavoru ir Buczerne.
darbo, ir dirba straiklaužiai žemes, parduodu po tiek akieriu kiek
Gyd. del nemaUmo Pilvo......... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
— Sekretoriai visu unijos skebai isz ko girdima, kad vėl kas reikalauja. Ant tos žemes yra
tate
ank
skaudėjimo...........................10c.
Laszai nuo Dantų...................... 10c.
szaku aplaike guzikelius ant straikos atsinaujins.
tarpais maži miszkai o tarpais yra
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa. Mostis
nuo gedimo ir prakaitavimo
antro ketverties, kuriuos iždą
Kojų......................................... 25c.
— Oras gražus teip kaip czista žeme kur galima arti be vali
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu,
nio. Isz tu miszku galima pasibudalins del visu užsimokėjusiu in pavasari.
Vaistas nuo Papauto................ 15c.
pradedant nuo JI.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
voti krajavus budinkus arba tvoras
Gyd. nuo Grippo.................... (1.25.
priekaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
angline unije.
Plauku apsaugotojas................. 50c.
ir
suteikiam
visokias
rodąs
kelionei.
Iszdirbam
visokius
Rejentalnusdokumentus.Lietuvai
apsitverti. Preke žemes yra nog $8
Muilas del Plauku................... 10c.
reikaluose jus u, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.
Mt Carmel, Pa — Ket lig $20 už akeri ant lengvu iszmo— Tegul kandidatai ant
Milteliai nuo Kepenų................35c.
Rožes Balsamas..... ................... 25c.
apsivedimo, nemislina, jog ja- verge vakara apie 8 valanda keseziu, inmoket reike po viena do DR. ALEX. O’MALLEY
Garbus Tautecziai:
Kinder Balsamas... ................... a.
Laikau už garbe praneszti jums,
go mergynai prižada su jaja ugnis padare daugybe bledes leri už akeri o reszta suma gali mo
Bobriaus Laszai—................... Me.
15S S. Washington St.
kad jau atz nesu daugiau ne locmniku ne virszininku, ne
Szvelnintojas
..............................
pacziuotie o duotu žodžio ne- kuri isznesza ant $23,000. De- kėti kaip iszgali; kožna menesi arba
Wilkes-Barre, Pa.
darbiniku “All Nations Bankoje ant 12-tos. gatves’’
Kraujo valytojas.................... (2.00.
kas
metas
per
tiek
metu
ant
kiek
ir
kad
dabar
atidariau
ofita
mano
naujoi
vietoi
Nervu Ramintojas................ ,|L00.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
dalaiko, jog tai viekas tik vini namai sudege. Ugnis pa
Egzema arba odos uždegimas
bus padaryta sutartis, ir laike bedar kalbama ir susiraszoma. Suvirszum
Kampas 22-nd. & Carson Streets
pas Vaikus.......................... (1.25.
ezposae. Teip padare Lndvi- sirodė ant West S'xih uliezios bes, ligos arba kokios nelaimes pa 30 metu daktaravimo Wilkes-Barre
(10 bloku nuo mano būvi sios senos vietos)
Pleisteris (Kasztavolo)............. 25c.
kae Manczeris isz Minersvillee name Stanislovo Velickio ir laukėme su užmokeseziu. Turiu ant muso glaunas ofisas. Prisiusk 2o.
Pamada Plaukams..................... 25c.
Reikaluosia me’džiu kreiptis prie savo seno pažįstamo po
Gyd. nuo skaudėjimo Anose..... 25c.
su Gracija Genarziute isz Ma- greitai prasiplatino ant kitu pardavimo teipgi ir geresniu farmu marke o gausi Knygute apie Ruptura. Del Visokiu
tokiu adreso*
Gyduoles nuo Piemens........ ...... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Usn-... .15c.
hanojaus, eu kuria ketino ap namu. Isz priežasties szalczio su troboms, sodais ir aremais laukais,
ckilasV. Obiecunas, 22-nd.&Carson Sts; S.S.Pittsburgh.Pa.
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir (1.00.
Paskolinu
Piningus
Pasilinksminimu
visokiu
didumo
ir
prekių.
Szitos
farAkines Dulkeles......................... 25c.
sivesi, nes žodžio nedalaike. ir vėjo ugnagesiai negalėjo
Ant
pirmo
morgeczio.
DaaiGyd.
nuo uždegimo Dantų arba
Reikalaujate GERU Gėrimu.
Dabar Gracije ekundže Lud- dirbti pasekmingai. Szeirny- mos randasi Michigan steite, pale Mi žinokite pas.
abelnai skausmo ir skarbntis (1.25,
(gg
o})
chigan ežerio arti dvieju turgaunu
Pirkite
nog
savo
Tautieczio
Gyd.
nno
Parku ir Niežu....... (2.00.
vika ant $5000 nž sulaužima nos Valukevicziu, Maru, Vil- miestu in kur atplaukė daugybe lai
Gyd. nuo Dedervines...............(2.00,
Jos. J. Brown
kuris teisingai jus užg medis.
Gyd.
nuo
Paslaptingos Ligos (5.00,
duoto žodžio ir sužeidimą jo zinkevieziaus, Vilkaucku ir vu. Turiu ant greito pardavimo farMiehle, Bldg.
Atsiųskite adresa o gausite
Gramaphonas, kuris pirmiau
Kumsevicziu
sudege
viskas
sios ezirdelee.
mas Lake ir Mason pavietuose kur
Pottsville Pa kataloga dykai.
kasztavo $55 tai dabar mes parduo
— Skulkino
pardavėjai Namai prigulėjo prie Vinco randasi geriausia žeme visoj valsti
dam už $28 su 40 dainelių, szokiu
Fr.
Strawinskas
svaiginancziu gėrimu turėjo Molinio, Jono Siricko, Ant joje o ir didž:ause Lietuviszka Kolo Reikalingas krauezius. 1807 Carson St., Fittsbnrg, Pa. ir marszu. Ant iszmokesczio po
nija kur jau 132 Lietuviai turi nusi
Reikalaujama kostumersko
$2 ant menesio. Mes dabar ga- - t
Pottsvilleje susirinkimą, kur Witzmano ir Jurgio Konsevi- pirkę farmas ir dar puikei ir linksmai
krateziaua prie siuvimo vyrisz
czians.
Laike
ugnies
baisei
vome isz Lietuvos nauju lietuvisz
sutvėrė savo nnije ant kuriuo
sau gyvena ir kas metas Lietuviu ku drapanų, darbas ant visa
sužeistas
ugnagesis
ku rekordu pridainutu per Rygos
likos
iszrinko
visa
viriausybe.
« 5 S
Edwardae Wetzelis kuris likos skaitlis kas kart dauginasi ir žeme dos ir užmokestis gera. At
Lietuviu Choro ir Valkininku Baž.
eina vis brangio ir geresne žeme smaukite ant adreso.
Tykslas
tosios drauguves nugabentas in hgonbuti.
Choro: Vestuvių daina, Ant K ragreitai iszsiparduos, todėl mieli broyra: apsaugot saluninkus nuo
szto Mariu, Baczka Silkių ir
(86 °l)
Lietuviai jaigu norite sau ir savo
nereikalingu užpuldinėjimu,
Stoneyburn, Szkotije. — lei
Sim Rutkauskas.
Lietuviszka Agentūra daugel kitokiu.
szeiminai geresni, linksmesni ir svei
uždraust pardavinet gėrimus Tegul Lietuvei apsisaugoję kesni givenima turėti, kur nereikes
1830 St. Clair Ave.
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
Reikalaukite Kataloga.
Naujas Iszradimas
in Lietuva ir atgal, Teipgi siunoziu
“spikyzems”, neparduot vai dvieju isznaudotoju ir skriau sunkei dirbti po bosu ir jaigu norite
Cleveland, Ohio.
Aprasziina
siunezia dykai
piningus
už
žemiause
prelce
ir
greitai
—
:
Adresas:
—
kams jokiu gėrimu ir Nede- diku savo tantiecziu kurie isz- dirbti del saves tai pirkite farmas
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pate
ne
vienos
dienos
nelaikau
pas
save
lomie. Suvirszum 200 salų- bego isz czionais. Negana tarpe Lietuviu farmeriu. Vaikams Ar ketinate statyt namus svetimu piningu paskirtu siuntimui, Greater New York Phonograph Co.
iszsigydyti be daktaro visokias ligas
Kreipkitės pas Jihn Bart viskas dirbasi teisingai nes esmių po
Plauku puolimą ir užsiauginima,
ninku, wholeeeleria, bravor- kad czionaitynei darbininkai arti mokslaines, trumpu laiku Lietu
308-10
GrandSt.,
New
York,N.Y.
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
Nežali, Papuozkus, Pleiskanas
ninku ir kitu dalybavo ant to sunkei dirba bet da buna ap viai ketina statyti savo bažnyczia ir Jr. kuris iszdirba visokius pla atsilankitie arba atsiszauktie per
ir kitas panaszias ligas.
bus tikra antra Lietuva. Norite pirk
laiszka su minėtais reikalais.
jo susirinkimo.
gauti per savo brolius Lietu ti galite atvažuoti pamatyti szita nus už atsakanezia preke.
Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 20c.
John Bart Jr.
Su godone
Nuo Kornu užtrinu tik 10c. Mes
— Ignotas Siginekis isz Mo- vius.
vieta, kadangi asz pats ežia tarp Lie
turime apie puse milijono laiszku su
rėjas, likos surastas su prakirs Jonas Marcinkeviczius dir tuviu ant tu farmu gyvenu ir esmių 320 Market St. Tam?qua, Pa Viktoras Lapinskas ]\aujas Pavasarinis Tavoras
padekavonemis nuo žmonių visokia
tautyseziu. Raszykite tuojaua ant
tu pakausziu arti geležkelio bantis su 14 vyrais anglekasik- farmeris ir žinau apie ka kalbu. No
601
W.
Mahanoy
Avė.
Didelis Teatrasadreso pas Specialistus:
losia, susidraugavo su kokiu rintiems platesniu žinių, raszykit pas
terp Frackvilles ir St. Clair.
Mnlianoy City. Pa.
mane o gausite knygute ir mapas ka
Minersville.
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
— Parsiduoda namini daig- tai Franu Simanaviczium o viską perstato apie szita Kolonija.
S25 Grafafonas už 821 Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau B’d way & So. 84b. Brooklyn?!.
ateiemias
užmokesti
diena
pe

Teatraliszka kuopa iez Mt
Atvažuokite arba raszykite ant szito
tai. Jaigu kas reikalauja ko
(su 1G Dainomis)
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
(9£°l) Carmel euloez juokinga teatra
kiu naminu daigtu arba kar des del visu darbininku isz- adreso:
del
Szlebes ant Pavasario.
Teipgi visokiu gatavu Szlebiu,
piszkejo
in
svietą.
Nuskriauspo
vardu
“
Vagis
”
Minersville
Anton Kiedis
pe tu dar turite giara proga
Andaroku, Jekiu ir t. t.
Puiku szlebukiu kūdikiams prie •APSZVIETA' Moksliszkai Istori^zka Kd^
Lake Co.
‘
Peacock, Mich. 3 Aprilaus ant Opera House
tieje
pradėjo
jeezkot,
bet
tuju
palytinti daug isz Lietuviu praeitos
pirkti už pigia preke. Atei
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
sales. Teatras prasidės ant 8
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
nedorėliu
lig
sziam
laikui
ne
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu vasarinu Kotu del moterių ir mergaieziu su 780puslapiu, preke:
kite po No. 416 East Mahavalandos vakare. Nepraleis
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu
snrado. Tegul visi lietuvei B. RAGAŽINSKAS kite szito teatro kadangi visur
noy ulyczios.
Apszvieta, apdaryta JI.25.
kitur.
laikosi ant sargybos priesz to
Mainieris ir Leberis su60 pus. 10okur tik losze tai ir visiems la— Szendien pripuola “aszill h fl Ulnlin f
mus dirba Lietuvaites.
Gaunama pirkt tik pas:
kius isznaudotojus darbininbai patiko.
tuonios adynos” diena. An- kiszkos kruvinos procios. —
H n T
E i
122 W.Center Str.
T. Astramski, 943 S. 2nd. St., PWHJ1.
gelekasiu unija apvaikezczio111U U1UUU į
Mahenov City, Pb
Pauksztelis.
ja szita diena todėl visos kasiJaigu kada busite
Westville, 111.— t 3 d.
klos szendien nedirba.
PHILADELPHIA,
PA.
Sziomis
dienomis
muso
tautietis
— Szi vakara Lenku “So- Kovo (March) 1913 m. po 6 B Ragažinskas pargabeno visokiu
Tai užeikite in
RUSISZKA
—
AMERIKONISZKA
—
LINIJA.
IETUVISZKA
OTELI
kolu” draugyste turės dideli dienu liga atsiskyrė su szuom garimu, Amerikoniszlsu ir Importitu
...PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GREICZIAUSI GARLAIVAI...
Garlaivai iszeina kas dvi nedaląs tarp New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu.
svietu Antanas Galminas 28 Galima gaut visokiu Arielku,, Vynin,
PUIKI GARLAIVAI: O'7
iri wav
J
1
balių Boczkaucku saleje.
In Rotterdama S dienas.
In Libawa 11 dienu.
JUOZAS
OK1NSKAS
Garlaivai iez.eis
m. amžiaus, Amerikia pergy Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t
$33
Treczia Klaea
$i5
5 Balandžio( Apr! )
(LOCNININKAS)
j lez New York'
— Szendien bus paskutine
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio
Antra
Klaea
$50
Dr.
Jonas
C.
Milleris
veno 12 m. likosi palaidotas Duokyte dabar orderi o bus^jumis
> 0
Pirma
Klaea
$70
| Apie daugiau* daalžlnoslte pan agentue arba
N.
East
Cor.
13-th.
Ir Callowhill Streits.
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)
OHNSON & CO.,-GENERAL PASSENGER AGENTS—27 BROADWAY. NEW YORK, N.Y.
diena mokėti randa už vande
ant kapiniu labai puikiai. pristatyta ia namus,
Asz užlaikau Columbijos GrafofoTen busite sveitingai priimti. Gausite
ni nž terminą nog Oktoberio
nūs su Lietuviszkom dainom, kurias
WILKINSONO NAME
pavalgyti ir galima pernakvoti.
Lai silsisi amžinam pakajuje.
54-66 N. Main SU
Kampas Main ir Lloyd Sts. Shenandoah, Pa.
iszgieda labai garsei ir aiszkei. Ant
pirmo 1912 lig Aprilaus pir
abieju pusiu yra po kitokia dainelia,
Mahanoy
City.
mo 1913, po tam bus uždėtas
Castle Shannon, Pa. —
rekordai yra padariti gana druezei NAUJI
IKI 10 AB. RYTE
PRIIMA
Dr. IG. STANKŪS
3 IKI 4 POPIET
procentas.
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas
Darbai povalei eina, dirba po
Lietuviškas gydytojas, gydo visokias Ilgas
7 IKI (TVAKAHB
RašykLIGONIUS
šenifi man, pridedama
už 2c., markę ir
rekordas
prekiuoja
tik
75c.
vyra, motorą, vaiku ir daro operacijas.
savo adresų o gausi mano Katalogų dovanai. Ad.
Mahanoy City Water Co.
3 ir 4 dienas ant nedėlios už
LIETUVISZKI
OFISO VALANDOS:
Jaigu ne turi mano kataloga tai
BELL
TELEBHONAB
M. J. Damijonaitis,
E. S. Silliman Sup. darbiai nevienoki.
iš ryto nuo 9 iki 11, nuo 2 iki 4 po plot
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
prisiusk už 2c. pacztinia markia o
ir
nuo
7
iki
S v r.k. Nedaliomis nuo 9 iki
REKORDAI
apturėsi didelipuiku kataloga kuria— Sziomis dienomis apsi
11 ir nuo 1 iki 3 po pietų.
mia rasi visokiu gerinsiu Armonikų,
-^GRABORIUS-h
1210 So. Broad st.,
No. 6. lanke pas mus lietuviszkas
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu
Užlaikom geriausius Gramo
Philadelphia, Pa.
Reikalaujant Armonikų muzikaliszku instrumentu. Istoriszku fonus
ir visokius Lietuviszkus
Nusipirkite sau keleli kunigas, per ka visi katalikai
ir
Malda
knygių
kokiu
tik
randasi
»i-concertinkų
ar
kitokių
Bateliu
Rekordus
didelėm
iszsirinkime,
likosi aprūpinti velykine iszGražiu popieru prisiusk už 3 centus stampa tai
Jy ETrvISZKAS 7 OTOGBAFlfTAB
muzikališkų instrumentų. Lietuviszkoi kalboi
NORKEVICZIAUS NO. 6. pažinte.
Pakol kur pirksit, pirma gromatu raszimui su puikeuseis ap
aplaikisi Katalioga Gramofonu,
’Geriausia Arielka Visan
parašykite man, aš prisių skaitiniais ir dainomis su drukuotais
— Parafijos reikalai gerai
Rekordu, Laikrodžiu, Laikrodė
siu Jums savo Katalogų, iš
Mieste. Tik $1 už Buteli
kurio matysite jog prie ma aplink konvertais, tuzinas 25c. penki liu ir visokiu instrumentu.
M. VARZINSKAS
Teipgi ežia gausite ir visokii stovi, tik tiek nelinksma kad
nęs galima gauti visokias už $1.
Sztornikams, agentams ir
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
puikiausias Vokiškas bei
205
E. Centre St., Mahanoy City.
neturime
lietuviszko
kunigo.
pedliorems
parduodu
visokius
tavorus
priest laika, duokite save
Itališkas Armonikas už že
Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo
Puikei ir pigei nutraukė visokes
orderi o bus jums pristatyt/
mesnę kaina negu kur kitur. labai pigei. Reikalaukitia visokio ta*
— Lietuviu pusėtinas būre Riginus
ir Vežimus del Pasivažinėjimo.
Fotografijas. Padaro didelus Foto
voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus
Dajgtus ir L L
Viską atlieka ka
lis bet ne visi sutikime gyve Krausto
grafijas isz mažių ir ind ėda in reimus
pas tavorus, adresas:
nogeriause ir puikiause. Su virsz minėtus
120
GRAND
ST.,
reikalais kreipkitės pas jin o busite visame
Indeda Fotografijas in Špilkas.
na, daugumas palinkę in gir užganė
dintąją,
,
(Kompasas ir t.t. Puikei nntraukineja
BROOKLYN,
N.
Y.
tuoklyste.
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