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tuku .... Kad tai visos viszViednius.— Asztuoniolikos dvaru lenkiszku tarpe lenkiszku.” Paraszyta per Ameri Pasikorė ant savo plauku. Stebėtinas apsireiszkimas. riszkai pasielgė su jauna mer
kursai ji ne pagarbina.
gaite. Aresztavojo tieje ižga- metu tarnaite Ona Konink, ku gyventoju kaip Lietuvoje
tos susitartu daugiau dvinuku
kos
Lietuviu
daktaru
draugi

Teisingai, ir labai teisingai
Luttwell, Tenn. — Pana 'Plockas, Lenkije. — Czio- mos ant uliczios be jokios
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Nevieno Bagocziaus preten Blede $50,000.
rintis darbo, inejo in pecziure
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Dabar regis prisieina lietu diac” duole 650 pėdu isz oro
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ra, sėdo in vagona Macochiene
riaus su Susivienyjimu L. A.
mos ypatos sudege ant smert Philadelphia. — Kada Ru o kada trūkis buvo nuejas ke ri, o sulenkės vamzdi kaip kada skyle buvo jau užmurin Tam sumanymui ; pritarė vi
Jago esi kvailas, tai tylėk, kurs nori gaut isz Susivienyjiszmoteli drato, atydave žan ta, teip, jog gyvu likos palai si konservatyvai (valdžių padeganeziam hotelije De Wil dolfas Gertzen pribuvo in czio lis viarstus nuo stoties, Macoco tada visi tave už “razumna” mo 10 tukstancziu anot “Lie
darui adgal su paliepimu dotas. Ant gilukio darbinin remejoi), ir nacijonalliberatai
nais
isz
Vokietijos
su
pacze
ir
son. Priežastis buvo eksplozikiene truputi užmigo, sztai in ydant szautu. Ant pasivelimo
palaikis, o jago busi “razum- tuvos” už prisitarnavima.
prieszinosi lenkai, daniecziai,
asztuoniais vaikais, imigracijos
Mat tai vis patogaus budo je gazo skiepe.
puole keli jauni vyrai in vago save aresztavot ir apsipan- kai da nebuvo nueja, o ižgirde
nas” ir nieko ne kalbėsi, tai
virszininkai
liepe
jam
parodyt
socialdemokratai, pažangioji
jojo
szauksma
ir
baladojima,
jauni žmones, kurie lietuvystei
§ New York.— Pagal apna. Macochiene paregėjus cziuot, bet vienu pasikratimu
busi kvailas. Kaip-gi dabar labui daug patarnauja.
reikalinga skaitli piningu 25
partija ir centras.
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laikui
iszgavo
pus

truko
panezei
nuo
ranku
ir
ko
skaitima
sveikatos
departamen

nepažinstamus vyrus savo pers
taji dalika apsvarstyt?
ta tai miestas New York turi dolerius. Nusistebėjo ^nemažai kyrioje pradėjo rėkt, nes tieje ju. Uždare jin kozoje, be jo gyvi. Artimoje restauracijoi
Tame Seime, žemes ūkio
kiu spėkų iezstume peczeis ar- davė jam valgyt o po tam nu
Iszpanai yra dydelei dievo 5,332,000 gyventoju. Pagal virszininkai kada Rudolfas isz
apsiaubė jiaja, vienas pagrie ž uolines storas duris ir tik ta vedė in palicije.
ministeris
savo kalboje mat
Szitame laike lig tarp Lie baimingi žmonis kurie labjau- randaviszka surasza 1900 mete eme isz milžiniszkos masznos
bė in glebi, kiti atydare užpa da pasiliko kalėjime kada jin
ka pasakė: “Ik dabar esą 21
14 tukstancziu doleriu su ku
tuviu apsimalszino bruzdėji se garbina Motyna Dievo. Bet turėjo 4,866,783.
kalines dureles vagono o kada melde dažiuretojas ydant pasi Szeimlniszkas miszinis tūkstantis vokiecziu tarp len
rsis ketina uždėti “bizni” ant
mas ant “lietuviszkos dirvos”, ta dievobaimingumą žemiau
§ Rymas.— Popiežius Piutrūkis sustojo ant mažos stoties liktu ant keliu nedeliu o tas priežasto savžudinstos. ku apgyvendinta ant plotu že
North Reese uliczios.
sumigo artojei ir butu labai etato negu galėjimas! buliu.
sas X ženklivai pasveiko, nes
terp girriu, isznesze ir pasodi jam bus ant sveikatos. Milži Krokava. — Ana nedelia mes 230,176 hetaru, vienok sa
gerai, kad miegotu miegu Atsitiko ne senei, jog prabaszPardavinėjo
arkliena
no in laukema tenais automo nas turėjo arti septiniu pėdu vienam isz czionaitiniu parku ko vokiecziu ten skaitlius tik
pavojus visiszkai da nepraėjo.
“Septiniu Broliu,” tai norint czius mieste Casariche uždrau
biliu kuriame radosi nepažins- ir svėrė kone 300 svaru.
‘ forelgneriams”.
palicije rado pasikoreli. Ka tai kai kur pradidejo, nes len
dė peretatima buliu. Isz to
Lietuviu galvos pasilsėtu.
tama
motere. Toji paliepė
Vagilka valku.
Berwick, Pa. — Tūlas ad
da jin nurengė, czeverike rado kai, gana stiprei laikosi. Val
savo szoferiu varyt automobi
prisakimo, pasikėlė parapijovokatas apreiszke sudui, buk liu kagreieziause ir dingo neži Odessa. — Czionaitynese api laiszkeli, raszyta per pasikoru džia reikalauja daugiaus da
nai teip, jog inpuole in bažnynesavžiniszki mėsininkai par no kur. Palicije norints daro gardoje ir tolimesnėse aplinki sį priesz papildima savžudins milijonu gauti idant apsisau
Laikraszcziuose randame ži
cze pradėjo viską daužyt.
duoda atejviams arkliena in pajeszkojimus, bet lig sziam nėse tankei davėsi girdėt atsi tos, kuriame iszreiszkinejo gojus nuo lenku pavojaus.
nes, kad Suvalkų gubernei
Prabaezcziue nusigandęs, no
Mirė.
vieta jautienos. Nuo kokio tai laikui Macocho milemoa nesu tikimai dingimo vaiku. Ylgai priežaste pasikorimo teip:
mieste Mariampolej esans ka- rėdamas apmalszyti indukueia
f Varszavoje pirma diena laiko, kokie tai kupczius pra rado.
to vogimo vaiku nieks supras “Szeiminiszkas miszinis pri Taigi ir pripažino didžiuma
necz reikalingas prie Žiburio gauja, atezeuke uždraudimą
ti negalėjo, policijai-gi, ku vertė mane kraustintis isz szio
Velykų,
t.
y.
23
kovo,
o
26
ko
dėjo
pirkinet
senus
ir
netinka

balsu seime kad tarp lenku
draugijos locnas namas, bet ir apreiszke, jog galėjimas su
Meilinga drama.
riai pavesta buvo ta dalika iszvo
palaidotas
Seinuose
a.
a.
mus arklius nuo farmeriu mo Isz Varlin danesza: Raszti- tirti pagaliaus nužiūrėjo kokia svieto, idant nebūti net keliais stipriu placziaus gaivint vonesą szaltiniu isz kur gaut pi buleis ne bus uždraustas. Tuo
ningai, surasta būdas praszyt jaus visi apsimalszino ir pra kun. kanauninkas Tomas Ba kėdamas po 5 ir 10 doleriu už ninkelis J onas Flisas susinesze tai jauna motere, dėlto, jago szeimynos sąnariais. Apsi kiszka gaivala.
kožna. Tas buvo labai nužiu- su patogia židelka Donia kur tik toje vietoi ar mieste vedžiau asz su naBzlia, kuri
Seinų vyskupo kad daleistu dėjo giedoti szventas giesmes naitis.
ant garbes Motynos Dievo!
Tai isz szito matoma kokiu
retiniu.
Keli farmerei suseke Schwerler, kuria labai pamile- buvo matoma, ant rytojaus turėjo duktere.. Mano tėvas
dviems kunigams leistis papi
Tullukni.
kupcziu ir mėsininką kuriam jo. Buvo tai duktė vietinio dingdavo kudykis. Bet polici- pasilikęs naszliu, tankei buvo budu prusu valdžia nori apsongant pas lietuvius in Ame
je negalėjo josios aresztuoti, pas mane ir — insimilejo in dyti vokiecziais lenku žeme.
Laimingu jautėsi farmeris
(Kauno gub.) Grieždamas arklus pardavinėjo, na ir visa
rika. Kandidatais esą paduo
Juozas Harrison, isz Hoboken ezventadienyje isz miestelio ta reikalą padavė in rankas szinkoriaus, o kada vaisius, nes niekas negalėjo darodyti, mano paczios duktere, su ku
ti kunigai Staugaitis ir Cimeiles negalėjo ilgiaus pas jog tai yra tikra vagilka vai
Nors tokie pasistengimai inkuri pabudino isz miego dak girtas numirė ant kelio vienas sūdo.
vinskas.
lėpt, abudu pabėgo in kalnus ku, net pakol pati neinpuole ria ir apsivedė. Tokiu budu vykdami lengvai teip Prūsijoj
taras, apreikszdamas jam, buk jaunikaitis. Ėjo jisai su pasi
Murinai pakorė
ir tenais pasislėpė grinezioje in slastus. Sztai toji motere mano tėvas pasiliko mano žen tarpe lenku, Rusijoj tarpe lie
Kunigai Tumas su Aliszaus- pasiliko tėvu dvinuku ir turi gėrusių draugu, bet tasai drau
savo tautiete. malkakertio. Tėvas dažinojae vieszindamasi paviete ananievs tu, o mano podukre, mano tuviu, nes valdžios naujiems
ku atvaževia gerai kad laimė juos siubt pakol užmigs. Už gas sziaip-taip parrepliojo na
kam, likosi suymta ant karszto
Strauder, Miss.— Mrs. Ma- apie tai leidosi paskui duktere darbo per motyna kudykio, motyna, arba pametia, nes jie- kolinistams duoda gera paszeljo, tai ir dar Mariampolej baigęs pasekmingai savo už- mo.
tildą Mvsee, murine, likos pa bu keleis bernais. Vienas isz kuri nedora vagilka prisivilio je pasiliko paezia mano tėvo. pa, bet su tuomi Rusijos kana
draugijos namui stokojant pi duote, nuėjo apžiūrėt savo gaskarta czionais per inirszueia ju atejas prie grinczeles pa- jus blizguczeis ir gardumynais Mano pati pagimdė sunu, ku pai Lietuvoje susilietuvina, o
Seirijai.
nigu, vadina Amerikieczius padorysta. Inejas in tvarta
ris yra szvogeriu mano tėvo, o
myne
savo tautiecziu už nu barszkino in duris. Flisas ne- kudyki gabenosi.
Prūsuos tarp lenku vokiecziai
(Seinų apskr.) 14 d. kovo
dnosneis žmonėmis ir atvažiuo- rado naujei atsiradusi versziuprijauedamae
nieko
blogo,
pjovima savo vyrui galvos su
Patirta tada, kad toji mote- mano sūnūs likosi podraug susilenkina.
ka, po tam užtiko apie tuziha degtine sudegino BĮ. Stankesia kiti gaut pinigu.
britva. Toji juoda velniuke atydare duris, nes tuo paregė ryszke, puikei pasirėdžius bu mano anuku, nes yra broliu
Sunku tikėt kad szie du at parsziuku, visztinyczioi viszta vicziu, miezko sarga.
buvo susibarus su savo vyru o jo, jog gnnczele yra apsiaubta. vo tikrai prekeja vaiku. Vogė mano pamotes. Pati mano tė Tokie valdžių užsikarszcziavaževia tiek kaip pirmie lai iszperejo kelioleka visztuku o
kada tasai užmigo užklupo ant Uždare tuojaus duris o isztrau vaikus, ypacz mažus nuo 5 lig vo, tai yra, mano podukre, pa vimai, mažai joms duoda nau
kės revolveri, szove m savo 6 metu mergaites ir pajdavine gimdė teip-gi sunu, kurs, dos; nors duoda pagelbas tiems
mes, nes nuo pirmutiniu Ame- karvelinyczioi du naujei gyDidele knyga api 1300 puslapu jomilema o po tam pats in save jo kudykius ubagams, kuriu
Visos 6 dalis dručkiai ir puikei
rikiecziai už duosnuma gave mus karvelus. Kaip ant vie
Yra tai pirmutinis atsitiki ir abudu krito negyvi ant Rosijoi randasi tiesiog visos žinoma, turi būti mano anuku, kacapams Rosijoj vokiecziams
apdaryta. Karatus nusiuntimo
skrepliu, nuo antru to ne no nos nakties— tai gilukis tojo
mes apmokame. PREKE TIK $4 mas ydant murinai pakartu
grindų. Kada tėvas iszmusze bandos, arba savininkams cir- nes yra sunumi mano pamotes, Prūsijoj viekas netarpsta.
W. D. Bocxkowaki-Q».
farmerio buvo dydelis.
rės.
Senas Kapsas.
o mano pati liekasi mano mokusu.
duris, rado tik du lavonus.
viena isz savo veisles.
MAHANOY CITY, PA.
—

KAS GIRDĖT?

Patoga mergyna New Yor
ke isztekejo už ugnagesio, ku
ris jaja isz deganczio namo
ižgialbejo pats būdamas pavo
juje gyvasties. Labai puikei
jam atsimokėjo, neyra ka kal
bėti! O gal už kokio tai lai
ko tasai viras pamislys: “Kad
tu būtumei sudegus ne asz ižgeibėjas tave!”
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Verte moteriszkes.
— Laikas, galema pasakit, paszauki trenkęs su kumszcze
in kelone namo, — paszauki, in stala — ne jus gelbet ne ej
silpnai iszrodantis abivatelue siu norint jnms szventjoninej
Laikrasztis “Revne Manse”
iez Kiezkovo, daduoda savo mi biesai sėdėtu ant sprandu.
pagarsino dokumentą, kurie
Ponas Motejus ne laukda
lema priežodi: galema
gali būti akivu visiems mislimas ilgiau nuėjo su Miku, o
p a e a k i t.
jantiems apie apsivedima Ti
— O tai del ko pone?—pak ne poilgam ir kiti sveczei, teip
rams. Stebetiniaueia, kad civi
lauei su nueidivinimu Bužals jog ponas Bužalskas likes vie
lizavotas svietas, kursai kožno
kas.
nas, o jausdamas kad galva
daigto verte pažista, vertes mo
— Ba, jog taj szedien vilije svėrė žemin, matidamas jog
teriszkes suvisai nepažįsta, tai
galema pasakit szv. Jono —at stuba sukasi aplink, pats pripa
ira palaiko moteriszke usz daig
žino reikalą iszejt ant oro ir
šaki obivatelus.
ta be jokios vertes — saki
Kur boba luetauna,
— Ahi! suprantu, pone — skubintis namo.
si gal skaititojau kad tai me
nusijuoki Bužalskas—tamistai
Ne buvo jis suvis burtinin
Tai jau gana,
las, ne, suvis nemelas, kadan
ponui Motiejuj atejna ant mis ku, kas tuose laikuose buvo
Luetauna ant visko,
gi ir kiekvienam isz musu ira
lu raganos ir biesoj Ha! ha! retu daigtu, kad kas ne ti
Prie viru ir kieliszko.
tas žinomu, jog visoi Europoi
ha!
kėtu in burtus ir visokius ne- Jos viras užtruko karezemo, tėvas turi žentui primoket net
— O praszau, galema pasa buvelus ir nebesanezius ant že Parėjo ant pirmos valandos kelis szimtus, o ir tukstanezine
kit, ne szposaut ir ne szandit mes sutvėrimus ir daigtus, nes
namo,
kad atsiima nuo jo ta tavore.
—atšaki su neužganadimu pe vienok pirmesne kalba kaimi- Bobules da ne buvo namieje, Tas reiszka kad ne tik galema
nas Motiejus, —esmių sau do nu laiku vidurnakties, Vilijoje Turėjo būti kur besiedoje.
gaut moteriszke dikai, bet da
rom meisteriu kriaucziszku, szv. Jono ir ant jio iezveri ko Ant antros valandos atsirado, ir piningu drauge su ja, taigi
Sveikas Mikai, mano brangus,
Dieva garbinu kaip moku, o ki tai ne smagu padėjimą. Lau Viras ant greitos pokeri rado, ta voras netur jokios vertes....
Gardus vynas, tai kaip dangus,
raganų ane, galema pasakit pik ke dabar iszrodi suvis kitaip
Ir teip bobelka aptaise,
Pas laukinias net neapszvie
Gerkim ir linkemykimee,
tos dvasios nesibijau, ba tu negu buvo priesz tai Dangus
J og ne greitai pasitaisė.
etas suvis tautas buna kitaip
Jog gyvenam, džiaugkimee!
riu ant jiu gera ginklą.
buvo apsiniaukęs, ūkanota ma
Viras parenezika gavo,
te žmones verte moteriezkea
— Kur Mikas?
— O koki tai pone? —pak žesnes žvaigždes pasislepi o di
Geras draugas užbelavo,
pažista ir viras paezios geros,
desnes vos tiktai laikas blizgė O kad ir bobelka pasitaisys, darbszios, negaus dikai! o turi
ir galva jau dabar ne buvo to lausi.
Tai vis teip darys.
nors ir nebrangiai, bet vis už
ke sunki ir ne varinėjo “žąsu — O szitai, — paszauki po jo tai vėl geso. Kėlės ponui
nas
Motiejus
ir
pasikeli.
Bužalskui
stojosi
neiezpasaki*
*
*
mokėt tėvam.
ku” po kele, kaip pirmiaus, tik
Apisaka apie būda žmonių tai su džiaugsmu paszventino Visi atkreipi savo akis ant tai siauras: ejdamas viduriu Randasi czion paezelus mer Ir szeip: Ugandoi gera pati
gyvenancziu praeitam kožna medi savo stora lazda, jio, o jis sudejas rankas kaip tai deazinipecziu bagszterejo
kasztuoja keturis jauezius, pa
gyna,
szimtmetije.
kuris jam pasipajniojo po ko prie maldos pradėjo žegno in medi pakeleje stovinti tai Su tokia balandėlė tai jau keli kulku ir szeszias adatas.
tis:
vėl in kita kairiaji peti sumuGalema vienog gauti ir pigesjų ir stovėjo ant kelo.
Ernestas P. Bicknell.
gana,
—
Vardan
Dievo
Tėvo
ir
szi.
Piktas buvo usz tai baisei
Buvo tai prie pabaigos prania
paezia; pa v. keliauninkas
Daejes kaima, tuojaus pasu
Bėgioja
kaip
aitvaras,
Yra
tai
viriauses
direktoris paszelpines draugavęs Raudo
ejto szimtmeczio. Uszetojonak ko in ta gala kaimo kur stovė Sunaus ir, galema, pasakit Dva kaip szirsze ir kožna medi usz
Wilsonas gavo labai gražia
Tai
szirdeles
garas,
no
Križims,
kuris
neeze
pagialba del vargszu laike San Frautai, kurie jam in kele.pastojo
tis, nes naktis gražios ir mielos jo karczema isz kurios langu sios Szventos, Amen!
mergina tik už pora czebatu
Visus aploję,
cisko
drebejimo
žemes,
Omahoje
ir Ohajui. Po jo prižiūra
Po
tuju
žodžiu
vėl
atsisėdo,
painiojosi
po
kojų
gerai
paba buvo tai naktis apie Joni blizgėjo žiburis. Atsukęs medi
Pas Kalifornijos Karokus
Ant viru moję,
iždalina tuketanezius doleriu del vargszu tokiosia nelaimėsią,
nes birželo menesije. Menulo ni sukuti inejo in karczema. kaiminaj nukorę galvas uszsi- vieszino su savo lazda.
galema nusipirkt gražia mer
Bet virai saugojesi,
Teip ejdamas daejo ant ga
ne buvo, nes usz tai auszrine Susilaikęs pas duris apsidairi deja kepures, kūrės buvo nugina paprastai usz puse szniuNo
tokiu
szalinasi.
DEPOSIT BANK
žvaigžde (Venera) metinejo aplink. Židas szinkorius’pasire emia laike žegnojimo, o poną lo net in kaima Žuvininkelaro muszliu (žuvis). Jeigu bu ALL NATIONS
—LAIVAKORCZ1U SKYRIUS—
Tu
mergele
neeivalkiok,
arendoriu
kas
gunde
nosije
ba
usz
kurio
jau
buvo
ne
toli
kaP.
V.
OB1ECUNAS
KOMPANIA
savo spindulus apszviesdama mes ant stalo snaudi, ant kito
na labai graži ir rangi, sugabi Cor. 12-th. & Carson St.,IRS.S.f
Liežuviu ne nesziok,
ittsburg, P».
žeme. Aplinkoj buvo malszu galo prie stalo sėdėjo kelos net kelis kartus sueziaudi. Su pinimas ir kartuve miestelo
moka padariti duona iez giliu
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
O
jagu
nepalausi,
niekur niekas ne atsiliepe, nie ipatos, tarp kuriu ir du mies- prato gal tojo cziaudejimo Kiezkovo.
su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie- .
Tai per ezona su koeziolu tai nekarta reikia usz tokia už Banka
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na
Ponas Bužalskas perejo per
kur ne užuže, nevet ir vilkai czionis isz Kiszkavo. Ant bal ženklinimą, ba visi sveczei lig
mokėt
visu
szniuru
muszliu.
gausi.
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.
sau malszei tonoje ir pelėdos so uszsidarinejencziu duriu ži nuludo, bet vėl nutrukus praez kaimo navatnei jam galvoje
Priima Piningus ant paezedumo ir moka 4
Moteriszke pas Kafrue, Afri
»
*
»
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto
medžiuose tupi. Szventijoninej das paszoko ant ligiu kojų o viti savo veidus kokia tai suktis pradėjo. Koki tai szesze
koi, galema gauti už dvi o to greieziause
ir pigiause. Parduoda Laivakortes anl
ant i
lei vajdiklu eme roditis jam Da ir daugiau turi naujenu, buliausia už 10 karvių.
vabalelej usz tat szedien ugni ir jio sveczei visi atkreipi gal linksmibe.
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve- •ąg'įįeĮflffi
—
O
tu
ponas
ka
mislini?
akiee
ir
viską
mate
kaip
diena
niu žiburiu szviecze, ba szeden vas in ta szali. Garsus paszau
Del Mahanojaus mamų,
Meksike usz Navaja reikia dimo Provu kancelariją po vadovyste K. Varaszaus
Klausima taji atkreipi Bu norint nieko kito ne galėjo paNatarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
vilije jiu varduvių, diena 23 kimas buvo davadu jiu nusidy
O kad vietos mažai turiu,
mokėti jau 12 arkliu.
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius
žalskas in patoga junikaiti mat t apart ezeszelu tamsoje
birželo arba vilije szv. Jono. vinimo:
Toliaus in svietą duriu.
Pas totorius moteris buna su tiesomis Rusai jos.
Stebuklingi tie žiburelej land — Visokios dvasios Dieva pilkoje sermėgoje. Buvo tai medžiu stovineziu pakelejej
Tai-gi iez Mahanojaus tiesiok parduodamos už sviesta. Pas
Ant kart akiee labiaus paei
žiodami ir lekiodami rede že garbina!— paszauki — ugi isz viriauses darbininkas kriaunueidaviau,
Samojiedus už renferus (ai
ti ari szvieeu po tam griausmas
LIETUVIS GYDITOJAS
me buk in auksines sagutes kur, arba in kur teip veliba cziszkas pas poną Motiejų.
In M czigana pribuvau,
nius ) Indijos Kisanai parduo DR. KOLER,
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburg®, diplomavotaf
Uszklaustas ne mokėjo iez ilgas pasiantridamas užgriovė
tai vėl ant kokio laiko pritia- nakcze?
Buvo tai diena dvilekta.
di moteriszke už biskuti riVarazavoia, karia tari suvirai 15 meta iszbandiaa,
kart duot atsakimo, kas mato ore sujudindamas jiajabai ba Tai toje dienoje daug alaus
mi, kad po tam vėl szviest da
gydime visokia liga. Iszgydo visokas ligas nepaisant ia
žians ir rupija piningu.
— Ir asz jin garbinu, — at mai poną Bužalska suramino net žeme sudrėbėjo.
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinua Trotimm
ajszkesniu žiburiu
iezlakta.
Paa Miszmus turtingas turi
šaki pribujezas —o kad pasive
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriazkaa Pajėgos, taipgi gjds
— O žodis ponas tamista,
Gražios tai ira naktis tuolaik linau tai ne navatna, ba bu ir isz to džiaugsmo matomai,
Mergyna czion buvo,
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimu
užmokėt už gražia moteriszke
stojosi
Kunu,
iezstenejo
ponas
paliepi
duot
sau
da
viena
stik

Užaisenenjuaias Ligas, Nervu, Ramatizma, Plaaczk
o ipatingai apie szv. Joną, ka vau net Klecke kriksztinuose
Tai suėjo ant iszleistuviu,
brangiai, nes turi duot 20 gal
Uždegimas, Nupuolei Silpnybe b Kraujo Ndbėgiai
da nakties kone suvis ne ira pas žentą.... Na-gi arendoriau, leli sznapso. Bet kaiminai jio Bužalskas ir drebėdamas prisi Tris baczkeles nusipirko,
vijų,
bi-d
la^
viras
g
ina
ja
ir
Užaianejoaiai Li^as kad ir pajinanoaioi nog Tiri,
ba szviesa atsimuszinejenti ant pone dovanaj pas tave ne atė atsisaki dekavodami usz jio glaudi prie medžio, ba nežūto Tai nuo ryto lig vakaro nu- usz viena kiaule
Reikale raižykite ant adrese
jo
jau
dabar
ar
ejna
in
Kiezko
velijimą.
FM
EB
Pob
PitUbarj, Pk
dangaus nusileidusios saules jau.
viko.
Tenorai už ui-ka kita nega
% MUS AAmHkUuim UdiqlUfc*
— Ponas, galema pasakit va ar sugrįžta atgalos. Griaus
kone suvis ne pasislėpė, o slen
Cypė,
klykavo,
li
nusipirkt
paežius,
kaip
vien
Szinkorius tuojaus dasipramas kas kart tankiau duodasi
ka ant sziaurinio horizonto isz tes padavi stikleli sznapso, ku Bužalske — tari Motiejus — girdėt, didelis lietus pasiliejo
Visaip dainavo,
tik už ilczius ezlapio (slovakaru in ritu szali ir netru ri pribujezas gardžei isztuszti- turime apie pusiaunakti namie kaip isz viedro. Tame ziegoAnglikai apstoja žiurėjo,
niaus).
Asz esmia po kaaoija Ohio valstijoje
kus pasirodo ant saulėtekio no, o nuszluostes ubus plauksz- būtie. Jau tai teip buvo iez ris bokszto ratuszaus kiezkowa- Spjaudė ir apie “polanderius”
Pas
Figijieczius galema
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
pradžių
tegul
teip
ir
bus,
gale
raudonas pažaras ritinis. Po terejo liežiuvi ant ženklo užgakio musza viens, .... du....
bjaurei kalbėjo.
savo locnam name vertes 112,000.00
gaut usz danti bangžuvio.
Parduodu laiva-kortes ant geriausia ir
tris.... ir iszmuezi dvilekta, Jau kaip tame Miczigane bo Unioroj, galema gauti pa
karsztai dienai, naktis toke ira nadinimo. Dabar muso pake- ma pasakit tolau:
greieziausiu laivu. Siunoziu piningus in
— Tai teisibi patvirtino jau staigai sužeibavo žeibas, ir grio
tikra geradejiste del žmogaus levingas isztaisi muskularnus
bos,
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
ezia ant bargo, arba ant iezmo
vi
baisus
griausmas,
perkūnas
nas
szeiminiksztis
Motiejaus.
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
žvieries ir auguolu.
Tai nuo skausmo galvos,
keecziu.
savo sunarius be jokioe, cere —A!.... a!.... a!.... kur netoli trenki.
iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkns piningus ant amerikoSzedienine naktis vienok ne monijos, ne nuimdamas kepu
Girtuokles,
Pas daugeli mažu tautu, niszku pagal teisinga karsa. Norėdami apie ka dasižinoti reike priedus
— atsiliepi Bužalskas atsikrei — Jėzau Marija Juozapai
ira toke puiki ir graži, kaip res, atsisėdo prie stalo.
Tingynes,
Afrikoj, Azijoj, o ir Amerikoi marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip
pęs in vaikina, —ieztikro pone szventas,- ponas tamista jau
kam ne persitikrinusem pereisSuezlugia,
buna da ir teip jog žentas bu A. J. KEYDOSZIUS.
202 Troy St. Dayton. Ohio.
Buvo tai viras augszto ūgio, tamista Mikole ne noresi-gi po manim.
tato mislese.
Sumuria.
na
pas
vuoszi,
nei
biblijos,
Jo

storas ba diktas, raudono
Po tu žodžiu puoli apkvai
Kas tokie buvo ore, ba bu veido sveikata ant kurio ajsz- mane sena pamokint, ka ?....
Pasmirdia raugalu,
kūbas pas Lebana, idant, attęs
in grabe.
— O suvis ne! suvis ne —
vo tankus, smaugė gerkle, slė kei buvo matit, o nosis kaip
Nuo dirbimo kailiu,
sitarnaut
UZ paezia.
Ponas Motiejus su Miku ėjo
gi krutinę, sunku buvo dusaut agurkas iszsietatinejo prie- ginesi Mikolas, ne norėdamas
tegul jiais Dievs laimina,
Tarp laukiniu Monzonijoj
MAHANOY CITY, PA.
spakajnei
net
lig
kaimiu
Žuo karsztis buvo kone tokie kai szais. O buvo tai nosis labai pikint mejsterio sziaucziszko.
Ant szendien apie jiais bus galema gauti paezia už dvi ai :: CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $300,0C0.
vininkelo
czionais
atsisėdo
sau
— Nes, galema pasakit, ejei
‘‘
Suv. ValsL Randas turi musu banke sudėtu piningu.
po ir diena nor saules ne bu krutanti, ba kreipėsi tai in ta
gana.
nio
skuras.
Bet
kaip
visur
teip
prie kelo ant vejos ir lauki sa
vo. Ne mažiauses vejalis ne tai in kita ezali ant kožno dru- va — atsiezauki ponas kriau*
*
*
Mokame antra procentą ant sudėtu pinigo. Procentą pridedam
ir ežia tame nebūna ligibee, ’’
vo kaimino Bužalskio. Ant ne
czius
Motiejus.
••
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
sujudino tikumos, lapas drebu tesnio pajudinimo jio locnininkadangi
vienas
savo
dukteri
.•
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
Ar žinote tevelei,
— Nes pone tamista — laimes abudo užmigo ponas Bu
les kabojo nusikores žemiu ka ko. Ant saves turėjo tas nau
brangiau laiko, kitas vėl pasi ' ‘
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
žalskas
praėjo
pro
juos
ne
pa

Darote ne gerai,
nospakajniause ir ne drebėjo jas sveczes juoda žepona su emi iszjuokinet Bužalskas —
kakdina
užmokestim
pusią
ai

tena i jas. Dabar kada pradė Jagu dukreles ne prižiunt,
, HARRISON BALL, Prezidentas.
—•
9-ad. ryte lig 3 popiet
suvis. Žvėris ir paukszczei pa palerina, ant galvos ezlika per ar ten galema pasakit, ar ne
nio skuros.
’ F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
Subatomis 9 lig 12-ad.
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pasakit,
man
tas
vissislepi in savo lizdus ir olas ir kreipta ant szono, kaipo puiki
'
Matos isz to kad tamsios tau • W. H. KOHLER, Kamerius.
MII
« a. > >■»« » Mill
tiek ir tas mane suvis ne ap- juos apezvieti o griausmas isz- Sztai viena iez Milwaukee mer tos geriau nusimano apie verte ’ill 114-k I H-fl +
ten kur kas turėjo pasielepima jaunumene neszioje.
gele dora,
ejna. Man czionais gerai ir gazdino baisei, paszoko ant li
tiktai varles da nor jau veliba
— O tai garbe Vieszpacziuj ant to galas.
giu kojų, nubėgo vėl atgal in Su senyvu vyru suėjo in pora, moteriszkes, ar gal ne?
naktie buvo, kvarke, net ir —tari vienas kiszkovskas miesz
Szandijimas jio numileto kaima, jeszkodami kur po sie Jis turi apie 45, jieje 18 metu,
tos ant galo nutilo, o tada ant czionis, — jog ponas Bužalsna pasislėpimo teipo no viesuNa ir nesuprantu.
* Per meta Italija iszsiuncielos aplinkines apsivieszpata kas pasveikino czionais mus priežodžio labai nepatiko po
nui Motiejuj. Pasikeli pataisi sulos, kuri staigai pasikeli. Mergyna pabėgo nuo tėvu, czia 5 milijonu tonu anglies.
vo viena ludna maleza, apreiez
keja ko tai' blogo ir baisaus ejsime dabar drauge.
Ir su tuom seniu apsiporinu,
savo drabuži, pajeszkojo laz kaip ir no lietaus pastoges.
* Pagal atskaitos parodo
— Ha!—atšaki Bužalskas— dos, ta pati padari ir jaunikai
Stovėjo teip po siena ilga
prisiartinanczio.
O ka dabar daris,
buk Rosijoi randasi 17 mili
Kėlu no Klecko vedancziu ejsiva pone drauge, jago drau tis Mikolas, ir sustojo priesz laika tiledami, nieko in save
Jau nieks neatskirs.
jonu vaiku nog 6 lig 16 metu
in Kiezkova, ėjo tuolaik ko ge tik isz czion iszejsiva.
Bužalska, gatavi in kelone. nekalbėjo abudu, net ant galo
Tegul sveiki sau gyvena,
eenumo kurie ne aplaiko jokio
Nusijuoki ant tokiu žodžiu
kis tai viras. Szventadieninis
Ir gana.
— Tai-gi pone tamista — po valandai ilgai atsiliepi po
mokslo.
jio drabužis ludijo, jog buvo Bužalskio visi sveczei pono paszauki Motiejus prispausda nas Motiejus.
*
*
*
— Galema pasakit jog mes
mieste, o ėjimas jio ne tvirtas szinkoriaus nevet pats židelie mas gerai ant priežodžio pono
sugrieszijome
o, tai matomai Apie Buffali ealuninke in sarode kas jin ten teip ilgai už iszsziepi savo dantis.
Bužalskio — galema pasakit
— Kas tai tokio jums, po ponas ta-a-mi-i-s-ta ne ejni bausme Dievo. Del ko-gi mes
laiki. Ėjo pamaži pasiramszJuna inbego,
teip ilgai sedejome karezemocziuodamas stora lazda. Apart nas meisteri — paszauki keli su mumis?
“KAPITONAS
Kur
josios
sūnūs
už baro sto
je pas žida, nee kad ne tas ga
vėjo,
to vienatinis tas pakelevingas balsai, ko tokie esate susirūpi — Ne!
le pasakit Bužalskas....
VELNIAS”
paszoko ne karta kelis žings nės kas do ergelis!
Prietikiai Cirano De Bergarac
— Tai ejsime vieni,
— Butume senei namie — Ir ezauke: ‘Tukosze suedei,
— O kas ten susirupines — — O ejkite nor ir ant pil
Ar
gal
kam
atydavei
?
nius, buk priverstinai, rodos
pertrauki Mikolas nes kur-gi
Verte Iri Francuzu KalbOR
Pradėjo bu kulokais mosuot,
isz snaudulo pabudęs, tai vėl atšaki Bužalskas— žmogus pri niu — atsake vėl szandidamas dabar jis apsivereze?
KUN. DR. M JUODISZIUS
Per antausius duot.
krejpesi isz tieses szalies in kej sibegiojas jau ne mažai ir da Bužalskas tegul jums ten bie— Apsivereze, tiktai gale
Yra tai labai
Ir vis reke:
re, tai isz kajres in tiese szali in Kiezkova turi kone mile ke sas, pone tamista, sprandus ma pasakit nakvoję pas žida
užimanti
ir juo
lo
tai
ir
tae
ira
pone.
Tu
szioks,
kelo. Mykė sau po nose tai vėl
nusuka kas man prie to. Ant karezemoje.... dadavi lig bukinga apysaka,
Kalba praeidejo ant gero, galo jus da davisiu.
Tu
toke.
garsei rikterejo, tai vėl nutilo,
rustibe Motiejus.
padalinta iu tris
o ant galo usztrauki sau links kurioje vienok ponas Bužals Isztikro ponas Motiejus su
— Mikas pakratė bu galva. Tas ne norėdamas apsileiet,
tomus. Visi tris
ma koke tai dainele, net gar kas sziaucziszkas meisteris ge- Miku pasiemi jau ejt, nes da
tomai
vienoje
In tai ne tikiu — tari, Priezoko prie motynos pradė
jo bu kuloku ėst,
knygoje.
sas girnoje atsimuszinejo ir riause ateiženklinejo ir links ant galo norėjo ponas Motiejus idant ponas Bužalskas po žido
Tai ne sūnelis,
antrinosi tarp medžiu sklisda mino visus. Negalėjo atsigirt savo priesza in gnibt.
patalais savo galva kisztu.
404 Poslapio. 6x9 col. Dydumo.
puikumo kriksztinu pas žentą — A! galema pasakit, po Grejcziau tikecze jog sėdo kur
Tiktai Bzunelis.
mas, per kuri vedi kėlės.
Szuo to ne darys,
Iszejas isz girnos, paregėjo ir usztieea ne butu szedien su nas tamista — paszauki — po medžiu ir lauke apsimalszipriesz save kaima.
grįžęs namon, jago rit ne butu žinau del ko ne norite su mu nimo viesulos teip kaip ir mes. Motynos bu kojom ne spardys,
— Dievuj dekuj! —paszau ezvento Jono ir atlaido bažni- mis ejtie drauge, ba žinau, jog
— Gal teip gal ne — atsi Kastame kaltas? Tėvai!
isztikro norite szendien jeszkot liepi po valandai tilejimo po Ba vaikelius augyna ne gerai.
ki — bus kur atsilset, susidru- czioje.
Nusiuntimo kasztus
mes apmokame.
nas Motiejus tegul ten sau po Szendien sūnelis nieko ne adtint, ba sztai ir Kameneckas
Tame ziegorius užrūdijąs žiedo paproezio.
Rooseveltas trecziu kart uoszviu.
boje,
W. D. BOCZKOWSKI-CO.
kaimas!
kampe ant lentinukes griežezte Bužalskas pasipūtė ir iszpa nas Bužalskis miega, kad tik
MAHANOY CITY, PA.
Buvusia
prezidentas Rooseveltae, nesenei iszleido savo
Būdamas tvirtu, jog ten ras Įėjo ir gegute iszkiezus galva niuru pažiurėjo ant Motiejaus. viesulą praejtu, galema paša Motynelei kaulus lamatoje,
treczia
duktere
už
vyro ir tvirtina, jog geriause pasilikt uosz
—
Sztai,
ponas
tamista,
da
To
Visogalys
ne
dovanos,
kit, kas mums galvo.
sau atsilsi ir susidrutinima ku- isz ziegoriaus per skilę iszkuviu tris kartus ne kaip būti prezidentu tris kartus.
Da ant ežio svieto nukoros.
bar su jumis suvis ne ejsiu —
(Tolaus bus).
niszka, dadavi jam pajėgu, ba kavo vienuoleka.
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Ko reikia del tautos gy- aszaru iszspaudžia, nemažai jie tik žiūrėdamas in musu mo- Isz kur atsiranda visos 000,000,000,000 miliu, apeitu
833,000,000,000,000,000 kartu
isztraukia isz lupu keiksmingu kiklas teip tvirtina, kadan-gi
vibes?
muses.
aplinkui muso žeme. Jago
žodžiu, nemažai moraliszku nuo musu mokiklu kokias tu
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Žinoma, motinai vienai sun
ku ira gerai vaikus iszaukleti
ir padarit juos naudingais ne
tik Dievui, bet ir žmonėms.
Idant butu naudingais žmo
nėms būtinai reikalinga ira
mokikla. Jug nauda atneeza
žmonių draugijai kiekvienas
žmogus doras ir teisingas, bet
būvis prasto darbininko, dirbanezio vien fiziezkom spėko
mis labai sunkus, o kiekvienas
tėvas ir motina jug negal no
rėt, idant ju kūdikis blogai at
mintu savo gimditojus. ApBzvieta labai ir būtinai reika
linga del geroves žmogaus ir
tautos.
Linkintie labo savo vaikam
ir tautai, privalo visupirmiaušiai rūpintis, kaip minėjau ge
ru vaiku iezauklejimu, nes:
Idant tauta giventu, jos karžigius auklekim,
Kurie kovos ir gine ja atejtej;
Tautiezka dvasia juos apginkluokim,
Nes tautos likimas busianezioj
gentkartej
Taigi jeigu kokia svarbi
mums czionais ira kveetija
(klausimas) tai beabejones mo
kiklos ira visusvarbiausia kves
tija, mokiklu inkurimas ira
didžiausiu musu reikalu. Ant
mokiklos gi remiasi mueu visa
draugija lietuviszka. Nuo mo
kiklos priguli musu ateitie kai
po kataliku ir lietuviu.
Suprantama kad ežia eina
apie tautiezka mokikla, apie
parapijine, nes kitose mokik
loee tai ira czianikszcziose to
ne mokina musu vaiku, kas
mums ira visusvarbiausiu tikibos ir tautiszkos kalbos, ir
ko reikalaut neira galimu
daigtu. Pertai tautiszkos mo
kiklos, parapijines mokiklos
mums ira visusvarbiausiom ir
svarbiausiu veiksniu ir rankvedžiu jos ira reikale iszauklejimo ir patobulinimo vaiku ir
mueu privalumu, didžiu pri
valumu, ira rupintiesi inkurimu geresniu parapijiniu mo
kiklu.
lazauklejime vaiku turi savo
privalumus pirmiausiai gimdi
tojai, mokikla ir Bažniczia.
Tik tie tris veikdami ir ezelpdami viens kita gal atsakancziai isztobulint vaikus ir pa
rengt juos ant busianeziu ge
ru žmonių.
Mokikla stovi viduje, tarpe
gimditoju ir Bažniczios ir jos
veiksmai labai svarbus. Bet
mokikla negali niekad prigulineziai iszpildint savo priva
lumu ir užduoties, jeigu ne
szelpia jos gimditojai ir Bažni
czia. No gimditoju reikalauja
ma suszelpimo materialiezko ir
moraliszko. Szelpimas moraliezkae ira tas, kada gimditojai
eiuneziantie vaikus mokiklon,
pat’s guodoja inetatimus ir nu
tarimus kaipo ir visokius suredimus mokiklos ir savo eiuncziamus mokiklon vaikus ragi
na prie guodojamo ir pildimo
virszpaminetu daliku. Gimdi
tojai neprivalo kritikuot ir iszjuokinet piktai akiveizdoj besilankancziu mokiklon vaiku
visokius suredimus ir prisakimus mokiklos. Neprivalo nie
kad girt savo vaikus kaipo ge
rus mokintinius ir keikt akiveizdoje ju ir peikt mokitojus
kad “bereikalo” baudžia juos,
nes tuomi vaikus veik galima
pagadint ir piktibej sutvirtint,
o priegtam tuomi paežiu vai
kus mokiname meluot, nes jie
žinodami, kad usz juos usztarinejame, o peikiame mokinto
jus, kaskart daugiau pradės
meluot ir save teisint, o apkalbet mokintojus. Žmogus me
lagis ir apsmeižtojas kitu ira
tikru piktadariu ir moraliszku
galvažudžiu. Gimditoju tad
didžiu ira privalumu saugot
kūdiki no inpratimo in melą,
privalo
visurupeetingiausiai
draust vaikam savo piktai apie
kitus kalbėti, nežiūrint net ant
to, kad kūdikis kalba piktai
net ir be melo. Apskelbikas
ira tai tarnas pragaro, ira tai
szetonas žmogiszkam kūne,
prakeiktas jis jau ant žemes ir
prakeiktu bus amžinai. Kiek
gi blogo, kiek pikto piktas
liežuvis padaro ? O, ieztikro la
bai, labai daug! Nemažai jis

KUR BUNA
Mano draugas Julius Sinkeviozia
18 m. kaip amerikia * paeina isz Su
valkų gub., Kalvarijos Jpav. Slaba
dos sodžiaus, turiu svarbu reikalą
jis pats ar kas kitas praszau atsiszaukt
ant adreso.
(gg «oą)
J. Žvirblis
825 W. 18 th st.
Chicago Ill.

jiaises paguldytumem ant svie
žudinstu papildo, nemažai rime ne daugelio galime rei
szirdžiu uždega baisiu kersztu, kalaut, kaipo ne turintiejie ge Ant klausimo “Isz kur atsi to tai pasidarytu divonas sunemažai isz laimingu padaro ru mokiklu ir mokitoju, nuo randa visos muses ?” likos at virszum tūkstantis miliu sto
nelaimingais, nemažai žmonių tu kokias jau turime, teip-gi sakytas ne senei per Suvienitu rio. Jago taisės muses ieztesin varga instumia ir atima pa daugelio gero ir naudingo ga Steitu profesori L. O. Howard, tumem lig saules (kuri yra
skutini duonos kąsni!... Kiek lima butu tiketiesi, jeigu tik isz entomoligiszko bjuro, ku 92 000,000 nuo žemes) tai pa
vienog ira gimditoju ka savo tikrai rupintumes tuomi di rie nuo senei tirinejo apie pra sidalytu kėlės nuo žemes lig
vaikus ne tik negina no tu pik džiausiu ir svarbiausiu musu siplatinimą mušiu, juju gyve saulei tūkstantis miliu ploczio Mano broliai Petras ir Kazimieras
nima ir veisle.
o tris miles storio.
Kavalauskai paeina
isz Suvalkų
tadariseziu, bet mokina juos reikalu.
Profesoris
Ilowardas
nuo
Jago visas muses sudėt in gub,,^ Kalvarijos pa v., menkupiu
tu piktadariseziu savo piktom
Balsas musu sanžines szaukalbom savo paveizda. Isz to kia, idant intemptumem visas praejto Juniaus menesio pra kamuoli tai pasidaritu daug kaimo pirmiau gyveno Plymouth
Pa. o dabar nežinau kur jie pats ar
kio kūdikio jau ne mokikla, savo jiegas delei pakėlimo ir dėjo savo tirinejimue ir dase- dydesnis už muso visa svietą. kas kitas praszau duot žine ant adrene Bažniczia nepadaris gero, patobulinimo musu parapiji ke, jog kiauezinius kuriuos Jago 64 muses padaro viena so.
(gg -o*)
tobulo žmogaus.
niu mokiklu! Žmogus, kuris muse padėjo 1 diena J uniaue kubiszka coli, tai 110,592 mu
Mrs. Eva Rimanavioziene
Motinai kaip pirma daro- sako: “Asz nepaisau ant tokiu 1912 mete iezeiperejo 120 mu sės padarytu viena kubiszka 1 Luzerne st. Lee Park
džiau, priklauso busiantis žmo nieku, asz ne reikalauju to šiu kuriuos 'eme paveizda nuo pėda arba 2,985,984 muses Wilkee-Barre Pa,
gus, motina pirmutine kūdikio kiu ten parapijiniu mokiklu, savo motynos iszperedami 12 tilptų in kubiszka mąstą, arba
Mano dede Jonas Janauskas paeina
globėja ir valdonka, kūdikio ira geresnes publiszkos, kur ar 13 veislių per viena vasara. 16,277,791,171,084,000 mušiu isz Suvalkų gub. Mariampoles pav.,
gerumas, arba blogumas prigu nereikalauju mokėt už mano
Pradedant su tais 120 kiau- tilptų in ’’kubiszka mile. Jago Gudeliu gmino apie 16 ar 17 m.
Ii pirmiausiai no motinos, iji vaiku mokinimą.”— Ar toks sziniu kuriuos padėjo pirmu tiek mušiu reikalinga yra ant kaip amerike turiu svarbu reikalą
pirmiausiai turi rupintiesi to- žmogus turi savije bent ki- tine muse 1 Juniaus, daejna- padarimo vienos milios, tai jis pats ar kas kitas praszau duot ži
(gg *o;)
bulibia savo vaisiaus, o tėvas birksztele tikros meiles savo me prie eekanczio skaitliaus padalink keturis aktilijonus ne ant adreso
Ch. G. Žėglis
kaipo tiesdaris, kaipo sudžia ir tautos, ar rupi jam tauta ir lig Septemberio menesio tam mušiu per taji skaitliu o per
Kewanee II.
globėjas szeiminos teipgi pri tikiba, ar supranta jis tai, ka paežiam mete, tai isz tu kiau- sitikrinsi jog turėsi 268,8778,- 526 E. 8 th St.
valo rupintiesi, idant tie, ku sako? ar iszmano be ko žmo sziniu prisiveisė sekanezei mu 165,861 kubiszku miliu mušiu
riu esti vieszpacziu butu ge gus ne gal būti tobulu ir geru šiu:
prisiveisiusiu isz vienos muses Mano brolis Petras Gilis girdėjau
kad gyveno Mt Carmel, Pa, teip-gi
rais; jis kaipo viras, turi turėt ir naudingu draugijai ir kraszKiausziniu.
ir szvogeris Antanas Grebliunas gir
augsztesne iszminti ir stengtis tui. Ar tie kurie niekina tauJune 1 Viena muse padės........................... . ........................................................................... 120 dėjau gyvena Scrantone praszau at
uždengt motinos silpnas szalis. tiszkas mokiklas, o po draug “ 10 120 mušiu padės................................ ..................................................................... 14,400 siszaukt ant adreso,
jeigu moteriszke nepildo tikrai vadina save “miletojais Tęvi- “ 20 14,400 mušiu padės........................ ................................................................ 1,728,000
Fr. Gilis.
Stamford Conn.
savo pasiuntinistes privalumus, nes ir tautos”— ar nesą veid- “ 30 1,728,000 mušiu padės............... . ............................................................217,360,000 187 Ludlow St.
July 10 217,360,000 mušiu padės.............. ...................................................... 26,083.200,000
savo gerais darbais ir nedaleist maniais, ar nesą tuomi jau žu- “ 20 26,083,200,ooo mušiu padės........... ................................................ 3,029,984,ooo, ooo
insiveist szeiminoje piktibems dintojais musu tautistee, isz- “ 30 3,029,984,ooo,ooo mušiu padės..... ............................................. 363,598 080,000,000 Mano brolis Andrius Kaoilauskas
9 363,598,080,000,000 mušiu padės ..................................... 4 4,631,769,600, ooo,ooo paeina isz Vilniaus gub,. Traku pav.
Gimditojai neprivalo sakit kad pleezinetojais, arba pleszikais Aug.
“ 19 44,631,769,6oo‘000,000 mušiu pad ?s................................ 6,355,812,353,000,000,000 Aukszdvaris gmino, Druskeliszkiu
mokinimas doros priklauso musu szventu jausmu, musu “ 29 5,355,812,353,000,000,000 mušiu padės................... 642,697,482,240, ooo,000.000 kaimo, pirmiau gyveno Wilkison
Bažnicziai. Bažniczia neiszmo- teviszkos kalbos?— Kiekvie Sep. 8 642,697,482,210,ooo,000,000 mušiu padės........... 76,123,697,868,800,000,000,000 Mich, o dabar nežinau kur praszau
“ 18 76,123,697,868,800,000,000,ooo mu: liu padės.. .9,134,843,744,256,ooojOOO,ooo,ooo
kis jusu vaiku doros, jeigu pa nas gerai apsvarstęs lengvai “ 28 9,184,843,744,256,000,000,000,000 •; iades 1, o96,181,349,31o,73o,ooo,ooo,ooo,ooo atsiszaukt ant adreso.
("9£ °1)
G. Kaoilauskas.
tis ne szelpsite Bažniczios, o supras kad tikrai teip ira!....
Tasai skaitlius parodo mums per viena vasara. Bet moksDarragh, Pa.
vaikai nepažinau tie, arba neKeikiame maskolius kad isz tik veisle isz vienos motynos, linczei tvirtina, buk muso že Box 834.
guodojantie doros, neguodos ir tautineja mus, keikiame tuos bet kožna muse padeda ketu
me turi tik 259,944,025,515 Pajieszkau sau moteres ar mergyjusu, o jeigu riksztia versite budelius kurie persekioja mus ris kartus po 120 kiausziniu
kubiszku milin. Per tai tasai nos už gaspadine arba ant apsivedijuos save guodot, guodos tik tikiba, kurie stengiasi iszpleszt vasara, tai jago padauginsime
skaitlius mušiu padarytu da mo nejaunesnes kaip 35 ir nesenesklastingai iki neiszaugs isz kū isz musu, kas mums turi but taji skaitliu per keturis tai
kita kamuoli kaip muso svie nes kaip 45 metu aez esiu naszlys
dikystes. Taigi Bažniczia rei ir ira szvencziausiu daigtu ant turėsime 4,384,724,977,202,tas ir da pasiliktu tiek, jog esiu vertas ant $10.000 praszau at
kalauja gimditoju szelpimo žemes, o vienog ne keikiame 880,000,000,000,000 kiauszi
siszaukt ant adreso
(^g *oą)
galima butu padarit isz ju me
G. Zawall
jos, be ko negal savo užduo ir ne niekiname tu, kurie dar
niu (keturi aktilijonai, tris nuli.
Box 88
Divernon Ill
ties iszpildit, tuomi [daugiau barbariezkesniais mums esą, szimtai asztuonesdeszimts ke
Žinoma, ne isz visu kiauszi
reikalauja no gimditoju ju kuri teip-gi daro tai ka daro turi septilijonai, septini szimniu iszsipera muse ir del to-gi
szelpimo jos mokikla.
nelabas maskolius, tik jau ki tai dvideszimts keturi eeketili-. galime būti gilukningais jog Mano draugas Kazimieras Vaicziu
leviczia paeina isz Suvalkų gub., MaNesiki jau apie tai raszeme; tokiu pragumu, veikia ne at- jonai, devini szimtai septinesteip yra, nes kitaip muso svie riampole spav., Gudeliu gmino^Szeržmogus protingas jug pats ge viriai, bet paslapta. Mes patis deszimts septini kvintilijonai,
tas dingtų nuo mušiu ir nepa mines kaimo praszau atsiszaukt ant
rai atjauezia ta reikalą, o do- tad esame sau didžiausiais ne du szimtai keturesdeszimts dn
siliktu vietos del mus. Bet aderso.
riszkai nupuolusiam nėra ka prieteliais, arszesniais už mas kvadrilijonus, asztuoni szimtai
K. Vaicziuleviczia
geriause ant to gyduole yra
ir kalbėt, kadangi jam vistik kolių, esame tais didesniais už asztuonesdeszimts trilijonai.).
L, Box 111
W. Frankfort, 111
užmuszt
muse
kur
tik
jaja
pa

Jago kožna namine muse
tiek, ar kalbėsi ar tilesi, jis maskolius neprieteliais vokieregėsime ir tai yra muso pri Mano pažystama Ona Žibinskiute
bus abjutnus ir iszguldineji- cziais, kurie isztautino jau mu butu ketvertą colio ilgio tai
valumu idant muses isznai- girdėjau kad ženota po vyru pravar
mas, iszrodinejamas jam jo su brolius Prusu Lietuvoje.... keturios muses padarytu viena,
kint, nes tik tokiu budu gali des nežinau paeina isz Suvalkų gub.
coli,
16
mušiu
butu
keturkam

silpnibiu bus kaipi bėrimu žir- Nėra tas teip baisiu ir pavo
me iszsisaugot nuo visokiu li Ivantiszkiu kaimo turiu svarbu rei
nais in siena. Taigi toks žmo jingu kas veikia atviriai, kaip pis colis o 64 muses butu kukala praszau atsiszaukt ant adreso.
gų
ir praylgint savo amži.
gus nepaiso ant to, ar jo vai tas kas dangstosi veidmanistia, biszkas colis, 253,440 mušiu
A. Navickas
—
F.
W.
S.
B.
kai atsimokės ateitije, ar iszsi- kas veikia slaptomis, kas sal- padarytu viena mile. Jago
6 Sugel st
Hazelton Pa
žades visai, nueis savo blogais duminiuose paduoda mums tuosius keturis oktilijonus mu
šiu stovėtu viena paskui kita
keliais, o jiu paliks ir nesirū nuodus ir rengia pragaiszti.
pins jo senatvia, kaip jis nesi
Susipraskime, pakelkim tai pasidaritu 20,000,000,000,rūpino ju geru iezauklejimu...; augszcziau savo mieli, rūpin
Beto, ne apie tai ežia kalba. kimės pataieit savo klaidas
----- ARBA PRADŽIA----Norėjome pakalbėt apie reika bent per gera auklejima musu
Skaitymo Ir Raazyma
DaL VAIKU.
Ma.
lingumą mums tautiszku mo vaiku, o tuomi daug labo vai
kiklu, apie ju naudingumą ir kam, sau, tautai, teviniai ir
*9mLUT MahAMor Ctr. Pa
ju geras ipatibias, kokiu pub- ežiam krasztui suteiksime.
liszkos mokiklos neturi.
Ne galima niekint mokslu,
GERA PROGA!
Parapijine mokikla ira ne- mokslas žmogui ira reikalingu
Grrmatika angliszkos kalbos mokytis
suligintinai delei pradinio mueu parapijinėse mokikloee
bemokytojo, apdaryta - - $1.00
mokslo vaiku daug geresne augezteenio mokslo, nors vai
Vaiką Draugas arba kaip mokytis skai
tyti ir ratzyti be mokytojo
15c
usz publiszka; parapijine mo kai ne gaus, bet pradini ingis,
Naujas Badas mokytis raižyti be
mokytojo
10c
kikla ira didžiu labu parapi o kada pažins kuomi esą, kada
Aritmetika mokinimais! rok uodu su
jai. Jos užduotis prakilni ir susitvirtins juose tautiezka
paveikslais, apdaryta - -__ - 35c
Viso $1.60
augszta. Ji ji turi tobulint ir dvasia, kada duszia ir ezirdis
Kas atsius iszkirpes szita
iszvistinet jaunus protus, suo- papuoezta jau bus tautiezkaie
apgarsinima isz “Saules” ir §1
prsti ir ezirdis ir parenginet jausmais, malia Tevinee ir
per money-orderi tai gaus visas
vaikus prie ateinat: ežio gero Dievo, tada jau drąsiai galima
4 knygas 6O0. pigiau.
givenimo. Turi iezdirbinet ir leist in betikibiszka, in kitauP. MIKOLAINIS
isztobulinet charakterius, bu tiezka, t i. in publiszka moBOX 62
dus, busianeziu žmonių, pra kikla, nes jis jau neiszsitauNEW YORK, N. Y.
tini prie teisingumo, prie dori- tins.
biu, prie meiles Dievo ir žmo Motinos, jus auklėdamos sa
nių. Turi parengt busianezia vo vaikelius, dainuokite jiems
gentkarte, parengt vaikus ant niūniuodamos ir liūliuodamos
geru sąnariu musu visuome lopezije tautiezkas gražias daines, arba draugijos ir geru nelias, idant jie paaugę atjaus
ukesu szios szalies, kurioje gi- tu savo dueziose saldibe tauvename. Parapijine mokikla tiszkos kalbos ir neeigedintu
mokina tautiezko liežuvio, per ekambo savo tėvu liežuvio, bet
stato, arba inveizdineja bran miledami ji, matitu jame ne
giausius musu idealus tantisz- mirtingumą mus vardo, idant
kus vaikam žadina, gaivina ir atmintu kad jie esą Lietuviais!
sutvirtineja jaunuomenėj tau
tiezka dvasia ir nedaleidžia pa
GALAS
mirezt brangios Tevines, bran
gios szalies:
.. A. Adee privatiszkas sekretorius Braino kuris
“Kur gimė mus Tėvai,
daugiau supranta apie privalumus
Kur milžinu kapai,
ministerio ne kaip pats Brainas.
Ka krūtimis savo
Ja begindavo.”—
Parapijine mokikla tad au 39
Introligatorne.^>
8U nusiuntimu Vl
B RAGAŽINSKAS
klėja musu vaikus ant geru
APDIRBT U VI KNYGŲ.
Iždaveme Didele Kninga
isz
tevinainiu, patriotu, o podraug 03 Dainų susidedanti
ant geru ir isztikimu savo bu ®Į 390DA1NU
tiniai ukesu.
Kas pasakis, jog parapijine
Knyga druozei susinta.
mokikla neatnesza tiek daug
Kas nusipirks, ras visokiu
Sziomia dienomis muso tautietis
labo mums, kad vaikai mueu
Daina isz visu užkaboriu ka
B Ragažinskas pargabeno visokia
nieko gero joj neiezmoksta.
dainoja Lietuvoja.
garima, Amerikoniszka ir Importita
Toks tvirtinimas gali but tik
A yeidirl b etref n BlcBknygee istorūn Galima gaut visokiu Arielka,, Vynia
Nuiipirki te o turėsite Daiuelu,
Arako, Kimelio, Dziniu ir t, t
natos ir laikrasiczei, kvipo tai:
Per oiela meta ant visu dienelei.
žmogaus kuris ne mėgsta pir
Linksma Valanda, Dilgeles,
Teipgi skambanozio Alaas ir Porterio
ma pamislit ka sako, toks tvir
Dagia
Draugas,
Tėvynė ir L L
Daokyte dabar orderi o busjjumii
"SAULE”
Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ar
tinimas ira be pamato.
pristatyta ia namus,
Mahanoy
City,
Pa.
ekspreso kastos. Adresas:
Rods, reikia teip-gi pripa
54-56 N. Main St,
Llthaanlan Bindery,
žint ir jam biski teisibe,e jeigu
Mahanoy City.
•14 W. Sprite. Hahaaey Sity,

pavasaris;

PAVASARIS!

TAI LINKSMIAUSIAS LAIKAS;
bet tik tada tikras <r linksmas pavasaris, kaip žmogus paga
lina 13 savo kuno-organizmo Ilgę bei nesveikumus, kaip žie
mos filurkStų SoltĮ, kuris vorgina. Vienok, jeigu to nepadary
sit, tai liga kankins kūnų kaip 1S virčaus, teip vidurių, naiki
nant sveikatų Ir gyvastĮ y t arSiauslas neprietelis ir teip besant
netik pavasaryje, bet vasarų ir niekad neturi jo
kios linksmybės ir ramumo, bet vargų.

KAD JAUTIESIEMS
smų pavasarį, tai iSsigydyk, iSvaryk ligų lauk 1S
kūno, kraujo, nervų Ir vidurių: o kad tą viskų pa
daryti atsišauk lietuviSkoj kalboj prie tikro
Profcsonalio Daktaro Klinikos, kurs pagal reikalų
pritaikys speciallSkal geriausias Hekarstas,kurios
kaip gilti saulės spinduliai iSvaro žiemos SaltĮ, taip ligų išvarys lauk, be peilio, be sopulingų
operacijų
,

Apturėsi tikrą linksmą pavasarj ir gerą sveikatą;
džiaugsies kaip šimtai išgydytų dėkavodaml. IŠ DAUGYBES nor keletą patalpinam:
GUODOTINASAI DAKTARE IR SPECIALISTAI:
Esu labai dėkingas už gerų išgydymą, kad su liekarstoms teip gerai pasilikau išgydy
tu, nes pasilikau kaip naujai atgimęs, dabar linksma ir smagu, dar puse liekarstų pasiliko,
bet gerai esu sveikas, kad daugiau nereikalauju vartoti,—taigi šimtų kartų dėkavoju Philadelphios M. Klinikų!, kaipo geram daktarui už pritaikinimų ir sutaisymų teip labai gerų
liekarstų.
Su guodone. Good bye Jurgis Dulskis, Box 81, Alfred, N. Y.
Mr. Jur
gis Lutauskas, Jerome, Pa. St. Lludzevičla, Elfl Pleasant str. Be’oit, Wis. K. Olševiče,
1-114 Boss st. Camden, N. J. Mrs. Kazimiera Jurevičiene, Box 226, Glens Falls, N.Y.

Tūkstančiai žmonių džiaugiasi tikru linksmil
V3 ‘nHI4 iii
irdėkavoja už išgydymų nuo visokių-šviežių ir užsenėjuslų
*
ligų. Nervų ir nusilpnėjimų, peršalimo ir kosėjimo, gal
vos skaudėjimo ir svaigimo, vidurių nesveikumų ir užkietėjimo, sėklos nubėglmo nuo
saužagystės, greito pailsimo, negero ir sumažėjimo kraujo, teip-pat nuo limpančių lytiškų
ligų ir tam panašios rųšies vyriį nelaimių. Teip-pat moterų nuo įvairių skaudėjimų strėno
se ir kitokių ligų.
PC'iii llPtrali nribllt asabiSkal, tai parašyk lietuviškai,o apturėsi rodų,
l\tlU
puuuL pageibų ir tikras nekarštas, kurios gali tavelšgydytl ir turėsi Linksmą pavasarį. Visada rašant adresuok teip:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut St.
Philadelphia, Pa.
Valandos kasdien nuo 10 iki 4 po plot Nedūliomis nuo 10 iki 3 po pleL
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarninkals ir Pėtnyčiomis.
KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KAD GALI BŪTI GREITAM LAIKE IŠGYDYTAS,
tik reik atsišaukt į Philadelphijos M. Klinikų, kuris valdžios pripažintas delei žmonių labo.

**

„DAKTARAS“ skaityk šitų knygų, kuri parašyta naujausio mokslo ir labai reikalinga kaip
vyrama teip ir moterims, turėt tą knygų. Atraslt daug paslaptybių ir pamokinimų apie kų
ikšiol nežinojot Apturėsi dovanai, tik prisiųsk kėlės štampas už prisiuntimo kaštus
Philadelphios M. Klinlkul.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway

New York, N. Y
Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai likta greit,
atlikti tegal atsiszauki in

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.
Szimtas Tukstanozia Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudeda in
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziausei.
(rediszka kasė.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursai
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,!
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linija in ir isz
Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kenaujenoziu in Kraju pastarajame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingiausial.
—: Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta
Subatoje iki 8 ad. vakare,
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad,
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziausei, teisingiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

Naudinga ir kiskviraZiUga užsisakyti|

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams.

IŠEINA KAS KETVERGAS, CHICAGO, ILL/ *
ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.

Katalikas yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas
geriausių redaktorių. T
•
Katalikas netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luomams, bet lietuvių visuomenei. ■<
Katalikas nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijimsr'pamokinantis lietuvius išeivius, f
Katalikas talpina Visokias žinias iš visos Lietuvos, Amerikos ir
abelnai iš viso pasviečio. »
Katalikas turi savo geriausius raštininkus bei aandarbininkus.'"'
Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amer.: metams $2, pusei metusi
Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei metų $1.50. —-■
Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuoso: metams $3, pusei metų $1.50.

Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike*
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri pamatyti Veltui.
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pačto
Money Orderi arba pinigus registruotam laiške, adresu:

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

[JAUNI VYRAI

SENI VYRAI
M VIDURAMŽINI VYRAI

® 390Dalnu tlktai ui SI

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdams
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tue knygų..
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna
<
ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime^
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip
vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba ayfilLe
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpnelma, Abelna Prasnlfttl špeku, Pragaišti gyvybes skystlmo, Naktinius nubeglmus, Rheumatlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų,
Pūslės Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai
-- —išgydyti sava nuomuse, privaL>ai ir slapta, su ma^

50,000
KNYGŲ

DYKAI DIEL VYRU.

*

žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas
ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi
■~inoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus,
bevertes, vaistus iki kolaik neperakaitisti šitą knygą Ji
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- «
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI.
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk JI šendena.
DR. JOS. LISTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.
Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu paslulimlnui dyka!
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumot man
vieną iš tuo knygų.
Vardas ir pavarde.

Adresas
Stejtaa

LIETUVISZKAS ADVOKATAS
nemažai ženotuju vyru su mo
Farmos—Fanuos$25 Grafafonas už $21
terėlėm?, vaikinu su mergi Turu ant pardavimo 25,000 akieriu
Baltrus
S. Yankaus
(su 16 Dainomis)
noms, muzikantams beszpy- žemes, parduodu po tiek akieriu kiek
ATTORNEY, COUNSELLOR AND
.. NOTARIUSZAS..
ADVOCATE OF UNITED STATES
MAHANOY CITY, PA.
luojant, pasirodė Ona Arba- kas reikalauja. Ant tos žemes yra
COURTS.
233-235 W. CENTRE ST.,
-:MAHANOY CITY, PA.
tarpa’S maži miszkai o tarpais yra
Geriausia jumis patarnauja kada reike
szauskiute
Vinco
krikszto
dūk
Geriauses
ir didžiausias Bumu
PBIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU
....... PO PBIZUKA BANDOS......
te su bukietu eyvu geliu, to- czista žeme kur galima arti be vali
jumis ZAuuiiuii
Administratoro arba Eksekutoro.
jumis
piningo iszlaimeja provose až pa
nio. Isz tu miszku galima pasibudaliaus prie kitu svecziu krūti voti krajavus budinkus arba tvoras
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele
Mano Privatiszka Banka yra po
1 f‘ Szitas Banka jumis patarnauja kaipo
ži n keluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir
niu matėsi kvietkai, galop ir apsitverti. Preke žemes yra nog $8
I
Apiekunai ir 1Trustees ir teisingai atlieka
provas kurios kiti advokatai atsako ar
pinigiszkus reikalus galima pas mane
prie jubiltjanlu. Vincas su lig $20 už akeri ant lengvu iszmovisus reikalus.
atmeta.
Rodą duodu dykai.
be jokios baimes atlikinėti.
Mare žmones jau nors ne jau keseziu, inmoket reike po viena do
Dekite
savo depositus in szita Banka ir
Ądresa vokite:
Paszportus del keliaujaneziu pa
leri
už
akeri
o
reszta
suma
gali
mo

ni, bet abudu drūti kaip krie
susipažinkime. Szita Banka gal but jumis
rūpinu.
nai, svetelius priiminėjo kaip kėti kaip iszgali; kožna menesi arba
B. S. YANKAUS
didele pagialba. Moka procentą ant sudėtu
Didžiause Lietuviszka Agentūra
kas metas per tiek metu ant kiek
galint, buvo gėrimo ir užkan bus padaryta sutartis, ir laike bedar
154 Nassau Street
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo
pinigu.
PrigialbstaĮ jumis pirkti namus.
New York, N.Y.
džio in vales, jauni ir seni grą bes, ligos arba kokios nelaimes pa
Pinigus in Visas Dalis Svieto greieziause
Duoda lengvas iszlygas del atmokejima skolų.
laukėme su užmokesoziu. Turiu ant
žei
linksmai
visa
vakara
szneir pigiause.
pardavimo teipgi ir geresniu farmu
Buna paranki juso biznije.
kuczevosi ir paszoko tai valdu su troboms,-sodais ir aremais laukais,
Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
A. G. GROBLEWSKI
visokiu
didumo
ir
prekių.
Szitos
far

tai berlyna galop po 12 nakti
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
...DIREKTORIAI...
Cor. Elm & Main Sta. Plymouth, Pa.
mos randasi Michigan steite. pale Mi
užėjus jau nedėlios valandoms chigan ežerio arti dvieju turgaunu Asz užlaikau Columbijos Grafofo- D.M.Graham, Prezidentas. C. L. Adam, Vice-Prezidentas. D.F.Gninan, KasijeriuB
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS..
Lietuvoje kam pavesti.
visi iszsiskirste su geriauseis miestu in kur atplaukė daugybe lai nus su Lietuviszkom dainom, kurias
A. Dan iszewiczia.
W. Rynkiewiczia.
M. Gavula.
Garsiu LletuvIszku-LenklszkuVilsti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas,
vu. Turiu ant greito pardavimo far iszgieda labai garsei ir aiszkei. Ant
J. Hornsby.
L. Eckert.
W. J. Miles. •
simpatiszkais
jubilejantams
ve
inas Lake ir Mason pavietuose kur abieju pusiu yra po kitokia dainelia,
Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. f.
Ujimais sulaukt aukainiae že- randasi geriausia žeme visoj valsti rekordai yra padariti gana druozei
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus
laikitie ant keliu metu. Kožnas
Parduodam Karpetus nog 10c. lig 25c.
notumo eukaktuves t. y 50 joje o ir didž’ause Lietuviszka Kolo gali
ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma.
nija kur jau 132 Lietuviai turi nusi rekordas prekiuoja tik 75o.
ant
masto pigiau negu karpetu sz totai.
metu.
Jaigu ne turi mano kataloga tai
pirkę farmas ir dar puikei ir linksmai
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.
. Už tai kad perkam tiesog isz fabriku.
Gerai iezeirodytu, kad tarp sau gyvena ir kas metas Lietuviu prisiusk už 2o. pacztinia markia o
didelipuiku kataloga kuriaMes perkam teip pigiai kaip ir
lietuviu visoki pasilinksmini- skaitlis kas kart dauginasi ir žeme apturėsi
eina vis brangiu ir geresne žeme mia rasi visokiu geriasiu Armonikų,
didžiausi “Wholesalerei” ir tokiu budu
MUSU DRAPANŲ KRŪME randai visokiu Drapanų
mai teip grąžei be menkiausiu greitai
iszsiparduos, todėl mieli bro- Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu
■galima pigiau pirkti ir jumis suczediir Apredimu del vyru ii- vaiku.
Sziame laike ka tik
pasznairavimu nusisektu.
lei Lietuviai jaigu norite sau ir savo muzikaliszku instrumentu. Istoriszku
ir Malda knygių kokiu tik randasi
nam pinigą parduodami pigiai negu
aplaikeme visokiu nauju puiku Vasarinu Siutu ir praVienas dalykas ta vakara, szeiminai geresni, linksmesni ir svei Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru
kesni givenima turėti, kur nereikes
tai visiems tevinainiams geros sunkei dirbti po bosu ir jaigu norite gromatu raszimui su puikeuseis apkiti.
szome ateiti ir peržiureti o jaigu pirksite tai busite
P
valios in atminti neatėjo t. y. dirbti del saves tai pirkite farmas skaitiniais ir dainomis su drukuotais
užganedyti.
Kiekvienas Lietnvifizkas Sztominkai
Lietuviu farmeriu. Vaikams aplink konvertais, tuzinas 25c. penki
Mahanoy City, Shenandoah,
sumetimas keleto dol. bent ko tarpe
už
$1.
Sztornikams,
agentams
ir
teipgi privalo užlaikyti visada musu
arti mokslaines, trumpu laiku Lietu
Mt.Carmel, Landsford. puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
kiam labdaringam musu Ame viai ketina statyti savo bažnyczia ir fiedliorems parduodu visokius ta vorus
Sztoruose ant pardavimo, kad.musu
abai
pigei*
Reikalaukitia
visokio
tabus tikra antra Lietuva. Norite pirk
— Pirmam Warde susifvere rikoj gyvenimo reikalui.
tautieczei reikalaudami galetujiusipirkti ir
nereikalautu laiduoti
ti galite atvažuoti pamatyti szita voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus
nauja ugnagesiu drauguve isz
— Szvento Jurgio parapi vieta, kadangi asz pats ežia tarp Lie pas ta vorus, adresas:
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztormnkai
olithania tate
sekancziu sąnariu G. Onufry, jos parapijonai vis da savo tuviu ant tu farmu gyvenu ir esmių
raszykite pareikalaudami mus gyduo
farmeris ir žinau apie ka kalbu. No
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa. les, nes geras uždarbis; parduokite
— Seredo pripuola Szv. V. Mockaitis, J. Ancerevi- klebonui kun. Milukui neduo rintiems platesniu žinių, raszykit pas
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
cziue, 4J. Cisarik, V. Bocz- da ramybes.
kurias mes gvarantuojama
mane o gausite knygute ir mapas ka
29 MOTERIŲ GRAŽYBES
Vienintele Lietuviiszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigas suezedinimu,
Jurgio.
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
kauskas, P. Petnycze, B. Miviską perstata apie szita Kolonija.
Egiutero No. 1.
■25c.
Tikiai
artistiszkus
paveikslus
Sziuomi
tarpu
muset
isz
— Kas nori pirkti gera sakas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
Jįiutero No.2..
.Mc.
gražiausiu moterių,mes siun- priskaitant
lauckae, S. Norkeviczius, F. priežasties vis ant klebono pa Atvažuokite arba raszykite ant szita
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnusdokumentus.Lietuvai
Zmijecznik.
...........
25c.,
50c.
ir
$1.00.
luna, tegul atsiezauke pas An
adreso:
(gg o;)
cziame uždarytame laiszke reikaluose j asu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.
Gumbo Laszai............................ 35c
už 42c.
Meszkos Mostis...........................25c
Anton Kiedis
taną Ramaszaucka prie hetu- Stepanauckas, F. Sklara, R. siskundimo, pribuvo džiakoTrejanka...................................... 25c
Rutkauckas,
ir
V.
Valinczius.
nas
su
dviem
kitais
kunigais,
Garbus
Tautecziai:
Lake Co.
Peacock, Mich.
;b. auturi
viszkos mokslaines,
Linimentas vaikams....................25c
Laikau už garbe praneszti jums, kad
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c
— Neužmirszkyte jog 27 Neužilgo iszyms czarteri po tapo paszaukti kai kurie in Buvo žinoma musu pra
jau ate nesu daugiau ne locniniku ne virszininku,ne darbiniku
Liepiu Balsamas......................... 25c
vardu “First Ward Fire Figh klebonija parapijonai kuriu
Reikalinga
“All Nations Batikoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar
Anty-Lakson del vaiku............ 25c
szio menesio, Nedeloje, bus
atidariau ofisą mano naujoi vietoi
bočiams.
Milteliai
vaikams nuo Kirmėlių..25c
” nuo Kumeliu del suaugusiu 35c
Kampas 22-nd. & Carson Streets
puikus koncertas Boczkausku ters Co. of Mahanoy City, Pa klausinėta priežastis skunduo Musu prabocziams buvo ge Prastu darbininku ir rnoldeVanduo nuo Akiu..................... ,25c
Prymines vien tik atejvius se paduotos. Kaip ir kokis isz
riu. Leiberei dirbdami nog
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)
saleje, kuri parengė koras isz
Ugniatraukis......... ...................... 25c
Reikaluosia me'džiu kreiptis prie’savo seno pažistamo po
in taja drauguve. Jau nuo se to rezultatas iszeis, dar niekas rai žinoma, kad nepilnas vidu sztukos gali uždirbti nog $2
Skilvio Laszai............................. 25c
tokiu adreso*
Mt. Carmel.
Gyd.
užlaikimui Viduriavimo ir
lig
$2
50
ant
dienos,
molderei
riu ieztueztinimas būdavo prie
Kruvinosios............................. 75c.
— Geriause gyduole del tu nei reikalinga buvo drauguve inspet negali. Senas Kapsas. žastim daugelio negerybiu ku gali uždirbti $2 50 lig $3 50
PAUL
V.
OBIECUNAS
‘Uicure’ arba gycLRumatyzmo $3.50.
ka nuolatos randasi namie ugnagesiu muso pirmam War
Cor. 22-nd. & Carson Sts; 8.8. Pittsburgh, Pa. „j,
Gyd. del nemalimo Pilvo.......... 50c
ne, o neretai taip-gi ir prote. ant dienos. Dasižinokite apie
de,
nes
daugiause
czion
ugni

Milteliai apstabdymui Galvos
Busll,
111
—
Darbai
gerai
daugiaus
pas
(gg
oj)
ydant ejtu iez ryto ant kalno
skaudėjimo......................... 10c
eina, dirba pilna laika iszki- Jie rinkdavo žoles ir szaknis Missouri Malleable Iron Co.
Laszai nuo Dantų....................... 10c
pasivaikszcziot. Oras puikus niu nelaimiu atsitinka.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
tur pribuvusiam darbas sunku ir naudodavo jas pilvo sukie
East St. Louie, Ill.
Kojų......................................... 25c
ir net miela inkvept in vidu
tėjimo praezalinimui. NekuGeležinis sudrutintojas sveikata 50c
gaut.
rius, priek tam gamta pradeda ISZ LIETUVISZKU
Vaistas nuo Papauto................ 15c.
Ka
tik
pargabenome
visokiu
gražu
Ceikiu
ir
Apredaliu
del
rios žoles suteikdavo laukiama
— Oras gražus.
Gyd. nuo Grippo.................... $1.25.
atsigaivyt po žiemai.
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
Plauku apsaugotojas................. 50c
palengvinimą, bet jos taip-gi
KAIMELU.
—
Lietuviu
apie
17
famili

pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio Muilas del Plauku.................... 10c.
— Yra tai suvis nepagirti
Milteliai nuo Kepenų................ 35c
nusilpnindavo
kuna
ir
verte
ju ir apie 26 pavienei, mergydel Szlebes ant Pavasario.
Teipgi visokiu gatavu Szlebiu,
Rožes Balsamas.......................... 25c
nu daigtu, į jago lietuviszki
SHENANDOAH, PA.
žmones vartoti daugiau ir dau Ruptura
Andaroku,
Jekiu
ir
t.
t.
Puiku
szlebukiu kūdikiams prie Kinder Balsamas........................ 25c
nu
visai
nėra
jagu
isz
kur
pri

vaikai bjaurei pasielgineja ant
Bobriaus Laszai......................... 60c
Varicocele
giau. Mokslas tai pataisė, sukrikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Si velniu toj as................................ 35c.
— Seredo Szv. Jurgio pa būtu pora tuzinu tai gautu po
ulicziu ir akmenais laido ant
Kraujo
valytojas...................... $2.00.
Gatavu
Szliubiniu
Szlebu.
Visokiu
vasarinu
Kotu
del
moterių
ir
mergaioziu
jungdams sustipnnanczias ir
Prapolus Pajėgas
gražu vaikyna.
Nervn Ramintojas.................. $1.00.
skudurninku žydu ir bjaurei trono lietuviszkos parapijos.
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu
Egzema arba odos uždegimas
Užtrucintas
Kraujas
pasilpninanczias.
Geriausias
— P. Wisockiene apteikė
kitur.
— Shenandoah Light Heat
pas Vaikus........................... $1.25.
juos keikdami.
O gal tėvai
pavyzdis tokio moksliszko su
Pleisteris (Kasztavolo)...,......... 25c
savo
pacziuli
patogia
dukrele.
and
Power
Co.
perejo
in
ran

iTIlin nir.lv .v
{
Pas mus dirba Lietuvaites.
apie tai nežino, jog ir žydas
Pamada Plaukams...................... 25c
jungimo yra gerai žinomas
TOP , phP t
122 W. Center Str.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise..... 25c
yra žmogum — ir žydas yra kas Harwood Co. isz Hazleto- Tegul Dievas užaugina ant Triner’s Eb’xir of Bitter Wine,
Gyduoles nuo Riemens....... ........ 50c
Uukia
Iszmiutingas
džiaugsmo
tėveliams.
IlU
UltTIb
I
Mehenov City. Pe
Vengriszkas Taisytojas Ūso____ 15c
artimu, o Dievas
prisakė: no už 200,000 dolenu.
Inkstu
Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
kuns talpina savyj ekstraktus
Likia Sveikas!
—. Tūlas žmogelis isz ezioAkines Dulkeles.......... ................25c
“Milesi artima savo kaipo pats
isz daugelo žolių, sutirpintu
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
Old
Forge,
Pa.
—
Darbai
save”. Juk tieje žydelei ap nais nuvažiavo in Pottsville
RUSISZKA — AMEBIKONISZKA — LINIJA.
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
gerai eina, dirba pilna laika raudoname vyne. Urnai vei
...PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GREICZIAU8I GARLAIVAI...
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
valinėję uliczes ir grinczes, ba atlankyt savo drauga kalėji
Garlaivai iszeina ha* dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu peratoiimu.
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00,
kia
be
traukimo
arba
kitu
nes
uždarbiai nevienoki, isz kitur
PUIKI GARLAIVAI: CZAR-KURSK—RUSSIA
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00,
In Rotterdama 8 dienas.
»-»••--..
------------ ____________
-------Garlaivai lažai, Ii KURSK
(,April)
In Libaua ..
11 dienu.
payma skudurus, kaulus ir vi me. Dažiuretojas padare ant
§33
Treczla Klasa
£35
pribuvusiam darbas sunku magybiu sukietejime, dieglyj,
lai New York)< CZAR
CZAR—
“3 Gegužio
<"‘*u210 (May)
Ž45
Antra
jo
krata
ir
rado
kiezeniuje
Klaea
§50
sokius skarmalus,^tai da už tai
£60
Pirma
1
Klaea
$70
Apie daugiau? daelžlnoelte paa agentus arba
meezlungyj, iszputime, apetito
gaut.
A. E. JOHNSON A ( 0.I.,—GENERAL PASSENGER AGENTS—27 BROADWAY, NEW YORK, N.Y.
tuosius reike su vaikais užsiun- bonka guzutes ir žmogelio nenetekus,
nerviszkume
ir
apsil—
Oras
maiszytas.
dineti, kad su akmenais mėty inleido in kalėjimą. Žmogelis
2®
B* □ b»
— Lietuviu nedidelis bure- pime. AptekoseJos. Triner,
Z " B
No. 6
tu ? Davadniu tėvu vaikai iezejas laukan paslėpė bonka
“O r o
1333 39 So Ashland av., Chi
lis
ir
visi
malsziai
užsilaiko.
2 e
krūmuose
bet
taji
darba
pare

DR.
O
’
MALLEY,
SPECIALISTAS.
- o
®
to nedaro. Palaukite tevelei,
cago, Ill. Turėk pas save
Dr. Jonas C. Milleris
Nusipirkite sau keleti
Visados iszgydo!
kol mažas sūnelis, tai in žydus gėjo dažiuretojas. Žmogelis
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)
Buteliu
Triner’s Liniment buteli ir
Iszbandyta per30m!
Be peilo ir vaistu!
akmenais laido, o kaip užaugs, tuom kart likos inleistas, bet
NORKEVICZIAUS NO. 6.
naudok nelaimei atsitikus, iszIszrasta per mane!
WILKINSONO NAME
dažiuretojas
iszejo
laukan,
iszjai su jumis da blogiau apsi
^Geriausia ArielkaVisur
____
Kampas Main ir Lloyd Sts. Shenandoah, Pa.
narinime, reumatizmo sutini
Naudoj amas tik
Prof,
C.
Sosnausko,
St.
Peterburgo
Mieste Tik $1 už Buteli.
* *
mano ofise
ofis
ėję- — Ne tiktai žydelio, nes pyle guzute isz bonkos o in
me.
Teipgi
ežia
gausite
ir
visokii
• Dvasiszkos Akademijos.
PRASARGA! Darbininkai katrie
IKI 10 AD. RYTE
kitu gėrimu. Ateikyte daba
PRIIMA
ir žvėrelio; nereike kankyt, jo vieta pripylė acto. Žmo
2 IKI 4 POPIET
pas mane dirbo, gal sakyte kad jie
priesz laika, duokite sav<
Vakarėlis
iszleistuvems
LIGONIUS
Naujas Iszradlmas
Tiki s'va kare
gelis
iszejas
isz
kalėjimo,
pa

žino mano methoda ir pagal ju gydo
Didelis Koncertas
akmenimi mėtyt.
orderi o bus jums pristatyt;
p. A. T. Racziuno in
Apraszimii
siunczia dykai
be
operacijos,
jie
gal
ir
pamegžioja
siėmė
bonka
“
guzutes
”
ir
nu

— Džiaugkites MahanojeBELL TELEPH0NA8
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pate
mano rasztus.
Bet randasi tik
Lietuva.
traukė
namon.
Ant
rytojaus
czei, jog susilaukėm nors kar
iszsigydyti be daktaro visokias ligas
VIENAS Dr. O’MALLEY BUDAS
Boczkaicku Saleje
Atsibus subatos vakare 26 ir naudojamas tik MANO OFISE.
Plauku puolimą ir užsiauginima,
ta muso tautietieti daktara vela pribuvo in kalėjimą bal
MAHANOY CITY, PA.
401
Witt
Mikui*
An.
diena Balandžio. Tautiszkam
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanas
Martina Petriką kuris terpo sei susiraukęs (o gal nuo acto)
Asz negarsinu jokiu gromatu lygoniu
ir kitas panaszias ligas.
Tokio koncerto Mahanoju- name 101-103 Grand Str. kadangi atsilankymas in mano ofisą
musu apsigyveno. Daktaras bet nieko nekalbėjo in dažiuGyduoles nuo Dantų,geriausios, 20c.
Reikalaujant
Armonikų
parodysiu
jumis
kad
turiu
daugybe
Brooklyn,
N.
Y.
Petrikas tuom laik'randasi Ka- retoju. Kita karta, gal guzu je da niekad nebuvo. Cho
«■
zconcerlinkų ar kitokių Nuo Kornu užtrinu tik 10c.
nog Lygoniu isz visu szaliu
Vakarėlis bus gan invairus. gromatu
muzikališkų Instrumentų. turime apie puse milijono laisžku su
pasaulės kurie tapo iszgydinti.
zuno aptiekoje 237 W. Centre tes nesinesz su savim kada at ras isz Mt. Carmel dainos ir
Dalyvaus visi įžymesnieji lie
Pakol kur pirksit, pirma padekavonemis nuo žmonių visokiu
uli. kur priymines ligonius nuo lankys kalėjimą. (Pravardes kitu garsiu Lietuvos Kompoz
Raszykite tuojaus ant
parašykite man, aš prisią- tautysoziu.
tuviai
programo
papildyme.
DR.
ALEX.
O
’
MALLEY
siu
Jums savo Katalogą, iš
Lietuviszka Agentūra)
itorių veikalus kaipo tai Nau
adreso pas Specialistus:
10 lig 121priesz piet; 2 — 4 po jo neižduodame).
kurio matysite jog prie maLaivakoroziu ant geriausiu Laivu
SfEį nęs galima gauti visokias
Svetaine bus atdara nuo 7
“Gornik” jalio, Sosnauskis, Petrauska,
158 S. Washington St.
piet ir 6 — 8:30 vakare. Dak — Laikraeztis
■gS puikiausias Vokiškas bei
in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu
v. Vakarėlio veik, pradžia
Itališkas Armonikas už žeskelbe
buk
lenkiszkuoee
para

Szimkaus
ir
Gudavicziaus.
Wilkes-Barre,
Pa.
piningus už žemiause preke ir greitai
taras Petrikas yra specialistu
mcsuę kaina negu kur kitur.
B’dway & So. 8-tb. Brooklyn.!!.
pijose bus permainos kunin- Szirdingai užpraszo visu Lie 8:15 v. Muzika po vadovyste Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi ne vienos dienos nelaikau pas save Rašyk Šendi man,J pridedama
už 2c.. markę ir
ne tik ant vyriszku ligų bet gu: Kun. Kopytkeviczius ejs
kalbama ir susiraszoma. Suvirszum svetimu piningu paskirtu siuntimui, javo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.
p.
Venckaus.
Vakarėlio
tvar

30 metu daktaravimo Wilkes-Barre viskas dirbasi teisingai nes esmių po
ir moteriezku silpnumu, nes in Szv. Kazimierio parapije o tuviu iszgirsti tos garsingos
M. J. Damijonaitis,
ka, po direkcija p. J. M. Da muso glaunas ofisas. Prisiusk 2o. kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
‘APSZVIETA* Moksliszkai Istoriszka Knyga
buvo kelis metus ligonbuteje kun. Wroblewskis in Maha- Kontatos. Koncertas prasidės
marke
o
gausi
Knygute
apie
Ruptura.
812
W.
33rd St., CHICAGO, ILL. palytinti daug isz Lietuviu praeites
atsilankitie
arba
atsiszauktie
per
nieliaus. Inžanga ypatai 25^.
8
vai.
vakare.
no
ju
(?)
del moterių Filadelpijoi ir pa
laiszka su minėtais reikalais.
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
Inžgana tik 50 35 ir 25^ Visus be skirtumo maloniai
MIELE BROLEI LIETUVEI
sėkmingai gydė visokes moteSu godone
su 780puslapiu, preke:
kvieczia
atsilankyti.
NEGIRDETANAUJENA!
Apszvieta, apdaryta $1.25.
riszkas ligas. Ejkime pas saPhiladelphia, Pa, Vaikams 15^.
Viktoras Lapinskas
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo
Ant Pardavimo.
viszki su kuriuom galime susi
C. P. HERMA, R. PH:
Gaunama pirkt tik pas:
601 W. Mahanoy Avė.
kalbėt savo kalboje, be jokiu
Czionai lietus nors nedidis,
Kampinis namas ant penkių
Iszrado stebuklingas dvejas gyduoles
Mahanoy City, Pa.
T,
Astramskl,
943 S. 2nd. St., Phlla. Pi.
10 d. Balandžio (April) 1912m., jau
tlumocziu priesz kurios turite bet varvena 13-14-15 d. ir
familiju ant viso loto, pirmam
nog to laiko tapo iszgyditu nog
iszsispaviedot nuo savo kentė nakti dar Balandij ?
varde Mahanoy City. Teipgi
Dusulio 87 o nog Reumatizmo 108.
Jaigu kada busite
jimu jago ejnate pas kitauSugautasis vagilius pinigu
randasi didelis tvartas isz
Pasiskubinkite o gausite tikra pagial
PHILADELPHIA,
PA.
ba,
moteris
ir
vyrai,
raszykite
Liet

ežius daktarus. Neužmirszki- buzierio Januszausko tapo ap
katro galima padaryti namus
Tai užeikite in
uviszkai ant adreso:
Metinis
Bulius!
te Dr. Petriko kuris buna lie sūdytas 9 menesius tupet
del gyvenimo. Randos atney^IETUVISZKA
OTELI
C. P. HERMA R.
Parengė dideli balių drau sza $52 ant menesio. Apie
tuviezkoje aptiekoje.
auksztalangeje; bet kur dėjo
gyste Szv. Jurgio Kareivio ku daugiaus dasižinosite “Saules”
JUOZAS OKINSKAS
— Praejta ketverga Vincu 400 dol. neprisipažino.
KATALOGAS^.
(LOCNININKAS)
(-fg oj)
FIRST
Mano katalogas yra tau reikalingas.
kas Valiukonis laike pertrau Abromaitis “Kovos” darbi ris atsibus d. 26 Balandžio ofise.
N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets.
Jame rasite visokiu instrumentu,
(April)
1913
m.
isz
Thompson

NATIONAL BANK
kos
atsinesze in publikine ninkas, už pavogimą ziegoreknygų ir notų.
Jaigu norite būti
Ten busite sveitingai priimti. Gausite
Lietnviszkas Agentas
geru muzikantu tai raszykite pas mus
MAHANOY CITY, PA.
pavalgyti ir galima pernakvoti.
moksle ine ant W. Mahanoy lio, visai neskundė, tai už ta ir ville Conn.
SZiPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
o mes prisiusime visa informacija
Balius
prasidės
7
vai.
po
lietuviszkai
iszdrukuota,
kaip
galite
bausmes
nebuvo.
avė. dinamitini patroną kokius
iszmokiti greitai ir gerai grajit bile
SziTAS
— Sidabnne veseilia. Vin pietų ir trauksis lig vėlyba
ant kokio instrumento. Jaigu norite
naudoje anglekasei kasiklosia.
linksmumo
savo stnboj tai prisiuskite
mumis $5 o mes prisiusime jumis
Kitas vaikas vardu Holland cas Skaržinskas užiuretojas nakczei.
Bankas su
Laisves Kliubo 943 So. 2nd.
Grafafona
su
rekordoreis keletą kai
visais ligei
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
paemias patroną trenke su ak St. su savo moteria Mare susi Inžanga 25 centai ant ežio
liuose. Nelaukite bet tuojaus raszy
apsiejna, ne
puikaus
balio,
užkviecziame
kite, prisiusdami 2c. stempa katalogo
meniu. Patronas truko su smar laukė sziame Balandžio m. su
paisant ar piParduoda Szipkortes ant geriausiu
Prof. G. Twardo ,a,LBrr.Tod7Y r
ningiszkas reikalas yra
kurnu sužeisdamas Joną Vasil- kaktuves 25 metu ženotumo. visus lietuvius ir lietuvaites linijų“ in ir isz Lietuvos. Siunczia
mažas ar didelis.
isz
visur
ant
puikaus
balaus.
Piningus
in
visas
dalis
svieto,
greitai,
ku Valukoni ir Kiselauska bet
Kliubo susirinkime praneGe iausias būdas pasi
7 OTOGRAFISTAS
ūžkvieczia Komitetas. pigiai ir teisingai.
Del Visokiu
ZIETUVISZKA8
rūpinti save su pininga
Hollonda
nesužeido. Dr. sze, kad suėjo 25 metai nuo jo
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
is
ant
ateities,
yra
tuoPasilinksminimu
Hollandas apžiurėjo sužeis ženybu na ir paprasze kad
savo gymines ar pažinstamus tai raJ’aus pradėt czedint o
Parsiduoda pigiai.
szvkite pas mane kadangi dabar turi
Reikalaujate GERU Gėrimu. M. VARZINSKAS
tus.
Kliubas daleistu sale baliukui.
aike
pareikalavimo
Nauji namai ant trijų fami- labai pigias prekes Szipkoroziu ir
turėsite ant ko pasi
Pirkite nog savo Tautieczio 205 E. Centre St., Mahanoy City.
— Piusas Juodeszka sugrį Kada Kliubas akvatnei pave liju, kurie randasi prie lietu- galima dar pirKti Szipkortes už labai
renti.
kuris
teisingai jus užganedis. Puikai ir pigai nutraukė viaokee
nužemintas
prekes.
Raszant
prisiužo isz Filadelfijos ir apėmė lijo, Vincas užprasze visus są viezkos bažnyczios Minersville,
Seniausia National Banka
Laidoja Kūnas Numirusiu. Pasamdo
Atsiųskite
adresa o gausite Fotografijas. Padaro didelua Foto Riginus
skite už 2o. stempa o gausite greita
Schuylkiilo Paviete.
ir . Vežimus del Pasivažinėjimo.
grafijaa isz mažių ir indeda in ruimui Krausto Daigtus ir t. L Viską atlieka ka
dinsta elektro-tekniko mieste narius kliubo savo sidabrinon Pa. (Ntw Additon) Kampines atsakima.
kataloga dykai.
Indeda Fotografijas in Špilkos nogeriause ir puikiause. Su virsz minėtus
Piusas sako, dydeliam mieste veseilion. Atėjus subatos vaka lotai. Kreipkitės ant adreso: Teipgi užlaikau dideli krom'a visokiu
reikalais kreipkitės pas jin o brisi te visame
Fr. Strawinskas
INTEREST PAID ON SAVINGS
Kompasas ir Ut. Puikai nutraukiu, ja užganėdintais.
Valgomu ta voru ir Buczerne.
Clappier Shoe Store,
yra gerai gyvent, bet Maha. rui pradėjo rinktis pažystamu& CERTIFICATES OF DEPOSIT
Post-Kirtea,
Parduoda
Seimus
ir
t.t
520 W. Centre St„ Mahanoy City, Pa
1807 Canon St,
Pittabarc, Pa.
Minersville, Pa. Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
liai ir prietelukai ir prisirinko (ggo))
nojus yra “all right.”
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