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Metas XXV

Badai 115 pražuvo
Žmogus, kurs negali rasti
Mirusia J. Pierpont Morga
laimes savo tevyneje, plaukia nas paliko paskui save turto
eksplozijoi Finleyville.
jos jieszkoti svetur. Bet ar ant $100,000,000; iez tosios su
Pittsburgh— Be pasilsio Piktadarystes delei burtu.
Skaitykite “Saule”, ba tai daug kas randa ja svetur, kas mos $60,000,000 randasi pui Pardavė savo vyra
draugai užgriuvusiu dirba die Geneva, Szvaicarija. — Isz
tarnaitei
už
8500.
vienatinis laikrasztis kuris tei- negal rasti namuose, savo te kiuose paveiksluose ir kitu
na ir nakti kasiklosia Cincinsingiause tarnauje del visu Lie vyneje?
brangiu iszdirbimu kuriuos mi Atlanta, Ga.— Motere Lud- nati, kur tai pakylo baisi eks- Jutenburgo danesza in czio
nais apie baisės piktadarystes,
tuviu.
Jei žmogus kenezia varga rusis milijonieris sukrovė už- gira Monthe, pardavė savo vi plozije praejta sereda. Lig
papildytas delei burtu. Neži
ra
buvusiai
savo
tarnaitei
už
gyvarezio.
Prie
tos
progos,
ne
sziam laikui 115 kunu ne nomas piktadarys atidarinėjo
Amerike per laikraszti ka savo gimtyneje ir netuii lai
penkis
ezimtus
doleriu.
Tai

riauti su prieszais neužsimoka. mes, tai kitur nubėgusiam dar bus pro szali primyt, kokius gi, visai pigei, bet Ludgira laimingu iszgavo isz kasikiu. grabus jaunu mergynu ir iszturtus paliko paskui save ir
Pirmiause tas nieko nepri- sunkiau rasti laime....
pasikakdino ir tuomi, nes no Badai tame karte dirbo ka- pleezinejo anom ezirdis. LaikŽmogui laime, turtas ir pa kiti milijonieriai amerikonisz- ringai pasiraeze ant pabudini eiklosia 192 anglekasiai o iez rasztis “Gazette de Lauzanne”,
gialbsti, o kas niekiausia, jog
tu mena kad 115 pražuvo.
skaitytoje! jokios naudos iez sisekimas yra kiekvienoje vie- ki, ir teip:
Kiekvienas Lttorsm. v,,
$87,216,691 mo ant kuriuo pasiraeze teip- Nelaimingieje yra kone visi aiszkina ta pasibaisėtina fakta
teipgi privalo
to neturi. Geriauses būdas ant toje, tiktai turime mokėti jais John J. Astor
puikias Liecmsrii^
69,686,654 gi ir pats tavorae.— Ludger atejviai o gal ir musiezkiu ten mintimis juodkningystes arba
fcrtoruoee ui paring
atsikratimo nuo užpuolu liulo- naudotis, o svarbiausia — tai E H Ilarriman
burtininkystee, kuri vėl prade
Uulieaei reikliais. r
68,350,000 Monthe patsai padėjo pinin randasi.
Cor.
Vanderbilt
leas, — tai yra, jago jautiesi mokėti gamtos dovanas nau
pirkti ir DetkoT
da
insiveržt tarp lengvatikiu
gus
už
save
ant
stalo
ir
pasi
piningos donai kis* c Q
71,000,000
Praejtuose metuose pražuvo szvaicariezku kaimuoeziu.
drūtesnių už savo priesza dingai suvartoti, kad gamtos Russel Sage
emias
tarnaite
iszejo.
Abudu
65,558,000
kasiklosia Johnstown, Pa.
Amerikonai tojo budo laikosi. dovanos nebutu mėtomos vel J. L. Kennedy
Daugeli kainu gyventoje!
lea, nes gena -Jdra
70,000,000 dingo nežinia kur.
tui, bet leidžiamos tam tiktai, Marshall Field
1902 mete 113 anglekasiu, taiko ir saugoja kaipo bran
mošų tyru liecrsa į
Užmokestis už gražu
kurias mesgnnEiTi
78,000,000
Kliubas jaunikiu Seymore, kas atnesza nauda; tas tai ir Jay Gould
(įlies wick, Pa. 1904-182, Mo giausius skarbus pergarinius ir
pasielgimą.
Egiutero Ho.L.
W. II. Vanderbilt 40,000,000
Conn,
intaise
navatna
loterije
yra
svarbiausis
žingsnis
prie
nongah, W. Va. 1907-361, kningas burtininkiezkos nuo
EgiutsoNo.
Racine, Wis.— Tris metai
del savo sąnariu. Kas metas laimes. Žmogus savo uždarbi
Zmijecmik.......Jį,į.
Jacobs Creek, Pa 1907-230, senovės taiku užsilikusias. In
Gumbo
adgalios,
pribuvo in czionais
viena
karta
traukia
losus.
Ne

naudingai gal sunaudoti tada,
Meška Mos
Marianna, Pa. 1908-154 gy- burtus kaimiecziai tvirtai tiki.
Treįanh.
_____
laime del tojo nelaimingo, ku kada jis jau yra susipratęs; su Ar kada paguodoti skaityto patogi Eldora Shiuks in eve- vaseziu.
linnneDUsniia
Prie vaistu apraganaujaneziu
Gyduoles dūo Kcai
ris isztraukia trilekta numara. sipratimas ateina tiktai per ap jai kada apsvarstė, kiek tai re- ežius pas savo gymines, kur
priguli
tokie, kurie ketina už
Liepiu BrisiEii....
Draugai jojo, nubaudže jin szvieta. O aklas, kur tiktai daktoris giaro padaro visuo susipažino su tulu senu jauni Titaniko likuczei ssundže
Anį-UksoD dd (ū
tikrinti
meile ir isztikimyste
Miltpliii nihn r
baisiausia.... turi apsipa- begsi-eisi, visur ta nelaime eis menei o už ka neaplaiko jokio kiu, ne kokiu II. J. Thomae,
ant $16,604,721.
" DūoKimuėtcc
ypatų užeimilejusioms, ragasavininku
kasikiu.
O
kad
Vanduo dūo AL__ _
atliginimo,
bet
da
kartais
(ir
eziuoti. Jago in paskirta taika kartu, nes aklas nieko nesu
New York.— Czionaitiniam niszkus daigtus, kurie, anot
Ugnistnnfa
neapsipaeziuoje, ding.-ta jojo pranta, kiekvienas gudresnis tai daugeli kartu) buna panie patogi Eldora akiveizdoje jo
Skilvio Lsaū— 4
federaliezkam
sude guli 650 szvaicariezku kaimiecziu tur
Gyd. uilLErri Včr.
indeti 250 dolerei ka buvo įn- isznaudos tave, kiekvienas nu kintu ir subjaurintu ? Redak buvo labai mandagi ir grąžei teismai prieszais laivinia komKraviDoėoa------J
atneezti jiems, ramybe, apsau
elgesį,
senas
jaunikis
neužmiržangos inmokejas, o po draug skriaus ir laimes niekur nega toris ižgyre žmogų nuo gymi
panije “Oceanic Steam Navi goti gyvulus nuo užkrecziamu
Gyd. delūfflAisr.ui
szo
to
puikaus
jos
apsiejimo
mo
lig
grabui
be
jokio
atliginetenka posmertines mokes- lėsi rasti.
Milteliu
dmiqiwi —u
nimo. Kada kudykis užgema, lig paskutinei savo valandai gation Co.” kuriuos tai dy- ligų ir t. t.
ties. Jagu-gi apsipacziuoje,
Sztai paveikslėlis: Dabar ne
Lisflū nuo Dux—.
džiauses laivas “Titanic” tren
Žino jie būda, kokiu galima
Mortis nuo
aplaiko $1,000 kaipo paszelpa senei, sugražino isz Amerikos o da kuningas jin neturėjo pro gyvenimo, nes mirdamas už- kė in ledini kaina ir nuskendo
atrasti žemeje paslėpta “skarKojų.------------ i
raeze
jiai
visa
savo
turtą
vertes
gos
apkrikeztyt,
tai
redaktoris
savo nelaimes — apsipaeziavi- tris proto nustojusias ypatas.
Geležinis
Henrietta Crosman, viena isz geriausiu
.ei
su gerais velinimais del tėvu ir puse milijono doleriu.— Ge praejta meta su 1503 pasažie- ba”. Tai-gi reike turėti tik ta
mo.
Sveiki stiprus nuvažiavo už
riais.
Likusios
gymines
innepeili,
kuriom
iezpjauta
likos
au
amerikoniszku aktorku.
Oj, oj! nevienas atsižadėtu juriu vandens laimes jieszkoti, kudykio pirmutinis atsiliepe. rai ir iezmintingai padare!
sze skunda ant 16 milijonu, ezirdis jaunos palaidotos mer.
do
Laike
krikszto
teip-gi
apraszo
ir piningu po apeipaeziavimui, o isz ten in tėvynė sugražino
iu,
Baisi klaida—nuszove 604 tukstaneziu ir 721 dole gynoe. Pasirodė, kad ir apiaugo, isz kuriu aplinkines
nes jau buna po visam. — —beproeziais. Nustojo proto apie tai o kuningas aplaiko už
KiataBisciune
riu.
gardoje Jurtenbergo, kokis tai Blogas Baltrus ir geras žmones stebėjosi. Baltrus pa
savo paezia.
Greitai gali in nelaime inpul- dėlto, kad apsivylė (apsigavo). savo darba užmokesti. Vaikas
kvailys iezpjausdinedamas szir
Mockus.
Franklyn, Pa.— Pati palisiuto užvidejimu ezirdija.
ti, nes sunku iez josos ižsiki- Tikėjosi rasti laime, bet rado užbaigęs mokslaine — pagyre
Ulių
Vaikas nužudė tris ypatas. die pasimirusiu ir palaidotu
cijanto
Albino
Londas,
iszgirKaip jisai ta viską suvež?
jin
už
tai.
Apsipacziuoje,
kuegn
vinkluoti....
gnanaiibi uts
vargus, skausmus ir nelaimes!
Viename kaime gyveno du sznabždedavo, ar su tuom vie
pa W—
ningui užmoka 15 doleriu o dus nakties laike kuknioje ' Elgin, I’ll.— Ilermonas jaunu mergynu, dare tik tuos
Matote, ežia, tevyneje, jie ne
Plėšei! iKwaTankiai girdime kalbant ir
redaktoris aplaiko už 25 dole kad kas grozdžia, pasikėlė isz-JkPPPe8>, 15 metu senumo vai “peilius” su kuriu pagialba gaspadorei. Lauko turėjo ne nu sudžiuvusiu arkliu.
Puojdi Pj'.iQ—
mokėjo
sūrasti sau laimes, tai
daug, nes ir tas buvo pieekiskaitome raezant, jog “už tai
Bet Motiejus nuvaževo ant
rius nusistebėjimo. Kada ap- lovos ir nuėjo pažiūrėt, bet kas, subartas už koki tai pra galima (?) atrasti skarba.
plauke
jos
už
juriu
jieszkoti,
Visur da tamsybes netrūks nas, turėjo po viena arkliuką, jomarko ir nusipirka da pora
ir dėlto mums priesz svetimVengrišku^1
serga, daktaras gauna užmo ejdama patarusia perverte kė sižengimą per motere Sleep,
e
luistu Vtisu—«
tauczius geda!” Tad ežia kila o ten nerade tu jieszkomuju kesti o redaktoris apraszo apie dė, kuri puldama pabudino nuszove jaja su revolveriu o ta, kada-gi svietas apsiszvies, bet ir tie buvo labai sudžiū arkliu. Ne vienas isz gaspado*
Akina luti-Gyd. nuo
klausimas: Kodėl mes gėdi aukso kalnu, kame butu galė liga ir gailesi ligonio ir apie iez miego vira. Viras pagrie po tam suteszkino galvas jei ir tokioi “apszvieetoi Szvai- vę, ba žiema buvo su sziau- riu tokiu neturėjo apvalus kaip
ję lengvai pasisemti ir kiszenes
Gyd.DDOhfcri.fmės?
tai pranesza jojo pažinsta- bęs revolveri, iszszoko isz lo dviems josios vaikams, kurie carijoi” da tiek tamsybes yra. dais szerti, o vasara ant pudi- agurkai su.žibanczeie szereis
prisipilti
—
tai
isz
proto
iszsiGyd-Dnoh^
mo.
mo turėjo maitintis. Kentėjo kaip kokiu ponu.
Atsakant m minėta klausi
miems. Numirszta, redaktoris vos, nuėjo in kukne manida- buvo liudintojais žudinstos.
GyinoohUjOSiryjeczei pasikėlė.
.April)
Kunus
savo
auku
inmete
in
mas
kad
vagis
ten
krausto.
ma reik pažymėti, kad mes krauste.
— Ar apvogė ka ar kas I
vela turi apraszyt apie velio
Beirut. — Milžiniszka pa varga abudu susiedai ir juodNeužmirszkite tie, kurie nio mirti ir jojo “dievobaimin Patemijes krutanti žmogiezka vikada, kuriuos atrado palicije
urbs
vieju
arklei.
n
svetimtaucziii
gėdimės
dėlto,
—
klausė pats saves Baltrus, ba
sikėlimą surengė Siryjeczei
,1.1.
jog daug žemiau kulturiszkai plaukiate in ta “auksu pagar ga” gyvenimą, kuningas jin szeszeli, szove du kartu, bet in penkes dienas vėliaus. Vai prieszais turkiszka randa kone
Viena karta buvo tai dieno ant jio lauko viskas žibėjo ir
už juos stovime. Pas mus dar sėjusia” szali, kad ten toli nė palaidoje už ka aplaiko nuo kokis jo buvo persigandimas, kas buvo beprotis. Isz pra visam sklype. Visa provinci- je užgimimo Pono Jezuso) Bal stubele da niekad ne taisita
daug yra nuo senovės užsiliku ra taip gerai, kaip ja daugu 10 lig 25 dolerius ir daugiau kada ižgirdo baisa suklikusios džių policije mane buk tai je Kairo pasikėlė ir kožna die true su paeze valgė vakariene, pradėjo ant szono kript; o ku
siu blogu paproeziu, palinki mas giria!
o redaktoris da sukalba “am savo paezios. Palicijantas pa- vyras Slepienes papilde žu- na atsibuna susirėmimai su o kad priesz tai pagavo daug mele nuvarginta ir sudžiuvus
Gal iez tuketanezio vienas ir žina atsilsi” ir tuom buna už- szove mirsztanczei savo giara dineta, nes ieztirineja teisybe,
mu ir ydų. Taip-gi pas mus
randaviszku • vaisku. Turkus žuvu upeje, tai blude buvo li pradėjo žagres ne paneszti.
milema paezia, bet ta kaltino paleido jin ant luosybes.
meile, vienybe ir santaika, tai randa laime toje pagirtoje sza- ganadytas — nieJcuoml
iszezauke visus kareivius in deka ir keletas karusu. Lau Baigei vasara: Motiejaus so
— dideles retenybes. Tas vis lije, bet tai tiktai tas ne kiek Gal nevienas pasakys: “O- save, o ne jin, nes jisai buvo
tenais ant apmalszinimo pasi- ke oras buvo ne gražus, vejas das buvo užverstas grueziom
kas mus neapsakomai žemai vienam pasiseka. Kam pavyk gi gauna giara alga už savo tvirtai persitikrinęs jog tai Upe Mississipi ižsiliejo. keleliu, bet kaip iszrodo tai cipe, o sniegas teip smulkus, ir obuoleis, o Baltraus visi meVicksburg, Miss.— Aplin
stato ir užtraukia ant musu sta gauti darbo, tai sunkiai darba!” Juk gauna alga, bet vagis. Sužeista motere mirė
neturės pasisekimo nes Tur kad rodos kas per sietą sijojo. džei sode iezdžiuvo.
vargstant uždirba skatiką, su anglekasiai ir kitoki amatnin- ligonbuteje.
kinėje Woodlawn ižsiliejo upe
geda.
Rudeni Motiejus pasistatė
Ant kart pradėjo baladoti
kus turi kone visus savo ka
AprasziiM*
Mississipi, užliedami geležkeli
Dėlto broliai-seseles! Steng taupo, tada randa “laime” kad kai aplaiko daugiau ne kaip
nauja
stuba, intaise nauja
kas
in
duris
Baltraus
namo.
Vaidinasi.
reivius inkiszes Balkanuose.
kimes kiek kas galėdami gal namon parsiųsti bent kiek, redaktoris, kuris turi rūpintis
Palmer, Mass.— Terp nak ir tūkstanti margu lauko; 12,- Neužilgio turkiszka galybe
— In pati laika—suniurnė kausitia vežimą ir isz jomarko
aukszcziau kulturiszkai pakil bet tokie ir tevyneje dar leng- diena ir nakti o daug kartu tiniu sargu czionaitines rotužes 000 ypatų pasiliko be pasto dinge iez szio svieto.
Phuta^.
jo gaspadine, kavodama žuvi su versziu karve parsivedė.
ti: bukime szviesiais, numa- viaus dirbdami, neblogiaus gy neužmiega naktimis, rūpinda vieszi tvirtas persitikrinimas, ges. Bledes apskaito ant mi
Viena karta parėjo sunūs
Nert
po stalu.
Baisus padėjimas Skuirkdtupw**;:
ningais, susipratusiais, malo ventu. Bet tie, kurie krinta in masis idant laikraszti paraszyt buk nuo tūlo taiko vaidinasi lijono doleriu.
iez
lauko ir tarė tėvui:
—
Ne
kavok,
ne
duosime!
—
Gyduolai®1^
taroi.
niais, gailiaszirdingais, turėki vargus tevyneje dėlto tiktai, ant laiko, su smagioms žinu tenais dvasios. Visi tikrina,
tarė gaspadorius ejdamas pas — Aj tete, tete ka aez ma«
Mitchellis kamisorium
me viens prie kito meile, gy kad smukles szelpia, paturi sa tėms, pasakėlėms ir t. t. Re
Centindža, Montenegro. —
cziau!
buk kas nakt girdi besibelduris.
turime
venkime santaikoje ir vieny vo visokius ieznaudotojus, to
darbo.
Turkai turėjo pasiduot Bulga
daktoriaus
gyvenimas
neyra
— Turi būti Varna ant baždžianezes
dvases
laike
pusiau—
Ka
cze
szimtas
atnesza
?
bėje, tuomet nereiks mums kie kur tik nueina, ten tuos
Albany, N. Y.— Buvusia ram nes gyventojai miesto pra užklausė.
iszklotas rožėmis nes erszke- nakezio. Tas besibeldimas
niezios.
priesz svetimtauezius raudo
paežius vargus atranda. Ak ežiais.
Ne varna ten buvo, tik
nuoti ir gedetisi.
apsireiszkineje, kaipo kad ka prezidentas anglekasiu unijos dėjo mirt nuo bado, gyventojai — Jieszkau nakvines, atei
m jumis
lam
ir nesusipratusiam žmogui
liszgralimas kaltu skylių sienose. “United Mine Workers of kerszino vadui žudinsta jago nu pas jumis—atsake užduriu tai aukeinis piningas pas aunu
kurios!
Daejo žine in Ryma, buk visur sunku laime rasti, o dar
Motiejaus.
Tiespanaszei tikros priežasties, America,” Jonas Mitchellis, nepasiduos ar neduos jiems ir vela pabaladojo.
antnotas1
Rymo Kataliku arcibiskupas tokiems, kas nori lengvai už
Ka ?— paszauke Baltrus.
nuo ko paejna tie balsai ne likos paženklintas per guber maisto. Supuvusi kūnai numi — Ar ne ejsil — suriko
torderiu.
J. Sereggi likos nužudintas pelną turėti, tokie pakliuvę m
— Ganem galvijus lankoje,
.Jauskite
galima patirti.— Ar-gi gali natorių Sulzera ant dinsto stei- rėliu gulėjo ant ulieziu, smar gaspadorius.
Del ko moteris
Skutaroje. Kardinolas Merry varga — ir proto nustoja.
ma tikėti in vaidinimasi kito tinio kamisorium darbo. Dins- ve buvo neiszpasakita. Bul Duris su kuolu parėmė ir da o Stasius sako:—Juozai žiūrėk
patogesnes
už
virus.
del
Vai
nieko
apie
tai
nepraKam
turime
jieszkoti
už
ju

tas yra ant keturiu metu su garai paleido ant luosybes 26,
k, N.Y , i gneti®0’ įį
svieto dvasiu?
pradėjo iszjuokavoti, už duru ka asz turiu, ir parode mari
nesze serganeziam Popiežini riu vandenų laimes, geriaus
metimą alga $8,000. Guberna 000 turkiszku kareiviu, 5000
pininga.
ydant toji žine jin nesujudintu tevyneje darbuokimės, dėki
Tūlas angliszkas daktaras Motercs— palicijantkos. torius Sulzeris kalbėjo, buk Basibynku ir 458 apicieriu atsiduso ir nuėjo ezalin.
V eidas Baltraus susiraukė.
Pažaras jau pradėjo roditis,
daugiau.
mės in naudingas kuopas, la- ilgus metus tinnejo api taje už
— Pardavė savo dueze vėl*
Philadelphia.— Direktoris Mitchellis tojo dinsto nejesz- terp kuriu radosi daugelis aus- sniegas ant lauko jau sutirpo
niui! — sumurmėjo.
Praejta panedeli perejo per vinkimes apszvietime ir susi duote. Ir daseki ezita: Jisai Porteris prisiegdino dvi mote- kojo, ne pate suprato, jog tai trijoku.
o viturells iszkiles augsztin,
Vakare ta paeze diena niiPennsylvanijos
legielatura pratime, tada tevyneje, namie- apžiūrinėjo 1600
visokias res ant palicejskos tarnystes tinkamiauses žmogus ant tojo
su savo cziulbejimu garbino
ėjo
Baltrus pas Motiejų ir už*
ILrrisburge Flynno bitas prie je — užžydes laime ir daug moterias ant cielo svieto. Ant ant dvieju geležkelio stoties dinsto.
Trumpi Telegramai. Poną Dieva.
klausė apie auganti turtą.
szais “foreignerius”, ydant viri bus didesne tie jeszkomieji — pagalos persitikrino, jog mo- czionais, o tosios yra: Miss.
Ant lauko Motiejaus viskas
§ Brussela, Belgije. — Po— Ot ne žinau, kas tai bu4
Gillespie ir Mrs. Dieh.
Pali- Kuningeiis priesz suda už
parapinei turtai turi būti Icc- “aukso kalnai.”
tere del to yra patoga, jog ma
augo ir bujojo, kad geriau ne vo... bet buvo teip,— pasako
apjuodinima.
litikiezkas
straikas
užsibaigė
cijantkos yra apsiginklavusios
naate dyecziju arba biekupu.
New York. — Angliszki pasekmingai ant naudos dar galėjo būti, o ant Baltraus ka jo Motiejus.
kuningužei
Amenkoniszki
Phil adei f i jos kamisije dory žai užsiminėją galvos darbu. in paikas, revolverius ir skry
tiktai matiti menka žolele.
priesz taji bila pasiprieszino, bes savo raporte danesza buk Ilgas mokslas atiminėja pato bėlės, bet laike dydesnio pa laikraszczei skelbe, buk kata- bininku.
— Buvo priesz Naujus die
Prie to da turėjo ir namieje
§
Philadelphia.
—
Pagal
bet tėvas tojo bilo (ajriszis) paleistuviscziu urvosia užtiko gumą. Jisai priduria davada vojaus turi tiesa ezaukti in likiszkas kuningas Vaitiekus
noje užgimimo Pono Jezuso, se
susikrimtimą: sūnūs, kuris bu
užtikrino protestonams buk 3311 mergynu ir moterių, ku tosios teisybes. Indijosia ang- pagialba žmonis. Da pirma Nawrocki isz Brooklyno pra apekaitima kamisijos padotku,
dėjau su paezia valgidami va
vo iszaugias ant digto bernio
tai
czionais
randasi
377,948
na
baszczius
Szv.
Kazimierio
pa

karta
Pennsylvanijoi
likos
tosios tiesos kiszasi vien tik riuos parduoda savo kuna; 2,- likinesia gyvena sztamas vadi
kariene o kad priesz tai be žve
ko, ka butu padejes tėvui give jojant pagavom daug žuvu, tai
7^% “foreigneriu” — Lietuviu, 929 gyme czionais o 915 yra at namas ‘ Zaro”, kur moteree moteres paskirtos ant tokio rapijos, prisipažino priesz suda mu, terp kuriu 11,142 yra me nime,
nieko ne dirbo, ne kar blude buvo lideka ir keletas
ksminimu
prie kriminaliszko apjuodimo diniu.
urėdo.
Lenku ir Slavoku.
ejves o 214 murines. Isz 90
atlikinėja visus viriszkus ir
ta saule užsvieczia ir motina tu karosu oras buvo labai negra
'.U Gėrimu.
per
gromata
nusiunsta
per
Tasai bitas da turi perejt mergynu su kuriuomis sanarei
kelis kartus kelti tingi žus, vejas uže ir labai snigo.
Tautieczio
Straikas pasibaigė
paczta del Williamo Bergielo.
per senata ir užtvirtinimą pa kamisijos kalbėjosi, kokiosia vieezpatystes reikalus, uždarATSAKYMAI rini.ejtie
s užganedis.
Pas Motiejus ir ant lau Staigai kas pradėjo baladoti in
ties gubernatoriaus.
Virginijoi.
Bergielis
apsivedė
su
kuningo
biauje
ant
saves,
savo
vaiku
ir
metuose pirma-karta “pašildo”
i o gausite
P. Z. St. Paul. — Nieko ku kitaip užderėjo ir sūnūs bu duris mano stubos. — Ka man
Charleston, W. Va.— Strai- Nawrockio gaspadine kuri pas
savo viro, o ir virus iszsirenkiVokiszki biekupai uždraudė 3 turėjo po 13 metu, 34 po 14
Ponas Dievas atsiunczia?—pa
kuojenti anglekasiai Kanawha jin radosi už gaspadine per 12 svarbio tamietos daneszime ne vo darbininkas.
katalikiezkems
kuningams o 61 po 15 metu. Priežastis neja del saves, kurie turi stu- augliu taukuosią, laike spe- metu, nes in menesi po apsi- randame, o jago nukentejei ne Pakol prasidėjo laukuose siklausiau.
inskas
nupuolimo
mergynu
nuo
doboja triūsti, ir vaikus prižiuS pirkti ar važinėti automobi
cialiszko seimo, nutarė sugrižt vedimui pamėtė savo vira. kaltai, reikėjo pasiymt gera darbai Motiejus prisivežė med — Jeszkau nakvynes ateinu
PittibullJileis. Prieszinasi tai kuningisz- raus kelio buvo, noras pasire- rineti ir valgi gamyti. Intek- prie darbo ant iszligu guber Už taji apjuodinima bausme žmogų pas advokata ir innesz- žiu ir pasistatė nauja nameli. pas jus —atsake už duru.
kam luomui o daugelis kunin- dimo puikei, tinginysta, maži me tuju iszlygu butes yra, jog natoriaus Hatfield. Straikas yra 10 metu in kalėjimą Sing ti skunda už neteisinga apskun
OTOGRAFlCTif
— Prisivogė isz girnos—pa — Atidariau duris inleidau
gelui tokiu budu lenda in sko uždarbei ir noras vedimo gė virai yra patogesni, moteres-gi
dima
ir
patalpinima
paikszu
Sing.
Viroka
sūdąs
ižduos
mislijo
Baltrus. Kada ant Mo ir pavalgidinau. O tai buvo
tenais
tęsęsi
kone
per
visus
la.
dingo gyvenimo.
kas
name.
ryto.
tiejaus lauku viskas gerai už- “laime”.
baisios, kaip raganos.
metus.
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KAS GIRDĖT?

1SZ AMERIKOS

ISZ VISU SZALIU

iezvert ne galėjo kaip tik bai mergina netoli jau dvideszimts
me, ir tuojaus ant mislu atej meta daejnanti savo givenimo
davo visokios baisibes, ne su veidu panaezi in motina tik,
žinoma • jaunesnis skajetesnis
tverti daigtai, ir vaidikloe.
Per balas nelipsiant ažero pilnesnis, ant kurio retai kada
tekejo upelis, szendien vadina buvo galema pamatyt tam su
rustibes nes ant jos
ma “mala — Velna”, o tada debesi
Srula. Apsupa jis aplink pu lupelu visados buvo linksmas
se miestelo ir plauke tolaus o nusiszipsojimas pilnas luosybes
ne per toli no miesto po R'o- valnistoe. Kada nedeloje iszsigožnu susivieniję su didele rengi in bažnycze ir galva paVelna. Upelis tas ant pažiūros rodi szilkine skepeta, pavėlin
mažas
tankei iszsiliejinieje dama matit savo geltonus plau
Gubernijoi Ilinoje,
isz krasztu ir pavasari teka kus ligei suszukuotus ir supin
Apigardoje nedydeloje,
didele upe o užimąs tekanezio tus in viena nupuolinejeneze
Isz kitur boba su vyru pri
smarkei vandenio buvo toli net lig liemeniuj kasa, kada
buvo,
girdėt. Vasara iszdžinsta ir tik savo tiesu mitru ir patoga lie
Isz ežiom i i apsibuvo.
mažu upeliu teka in Klecka menį paredi in ankezta grąžė
Ta boba ant akiu iszžiuri,
žvilgaucze priesz saule ba isz
ažr-ra.
Jog lustanna būda turi,
Ejnant iszilgai ažero patin pujkaus ceikio, jekute, tejpos
Prie vyru kabinasi,
ki kaimeli isz kėlu prastu gnn -gi vienoke ir szlebe, o kakla
Ant burdo vadinasi.
czelu susidedanti, kur givena paredi keturiom ejlom tikru
Isz pradžių keli atsirado,
Jau laikas sziaudmes skubėlės nesziot,
Kelej vadinti traktajs tuo- žuvininkai, o kuri kad atskirt kardu, ne tiktai buvo galema
Bet
ne dalaike,— ant galo,
Nes su kietąją sarmata vaikszcziot,
lajk, ne buvo taj plentajs isz no didesnio kaimo po vardu divintis patogumu ir grožybe
Kožnas paemias savo rakan
Ir Jonas jau savo czistina,
muszti akmenajs kajp szedien Žuvininkinas, kuris randasi merginos, nes matit tejpo-gi
dus,
Nes szi vakara ejs pas savo milema.
visur pilna, o buvo taj viesz- tolaus prie kito ažero vadi turtingumą namo.
Kraustėsi
pas
kitus.
— Kur Jono draugas?
kelej vienoj vietoje placzejs nasi Žuvininkelis. Po de
Lztikro niekas tame ne da
kitoj siaurajs vedanczejs per szinej usz Žuvininkelo, buvo ri klajdos kas pamislino apie Valgi kaip reike nepagamino
Sudarko,— prisvilina,
Karalus Kazimierio, turėjo gimęs o priek tam sukrejs, aps dideles girios nes jau iszretin- ta paskutini. Bužalskas noi
O jau ka duons,
ant savo dvaro milemaji savo kajtitajs ne ant labo visome- tos ba tarp jiu buvo jau kai mėgo iszsigert, bet tas buvo ne
Tai jau gana,
tarna pravarde Kiszka, ku nes, del geresnes vigados kup- mai cieli su prigulencziom isz- visada ir apart to proce ir pa
Ne iszkyla
Apisaka apie būda žmonių riam taji miestą padovanojo, cziu ir turgauninku, — buvo- dirbtom dirvom.
czedumu mokėjo usz taj gausej
Tai
sudega
ar apsvyla,
gyvenancziu praeitam o no to lajko Kržyžkovas pra gi taj kelej privatiszki. Kup- Sugrižezkime vėl in miestą. isznagradint. Ne pas’gajlejo
Skundžesi,
jog
mieles niekai,
szimtmetije.
dėjo vadintis vardu savo po ežius tuolajkinis ne ėjo pats
Miestas tuose laikuose buvo ne sau ne savo ezejmiuaj ant
Tegul jais vanagai.
no Kiszkovas: po tuom vardu vienas o su cielu karavanu ki gerai apgiventas. Vienu milia- rejkalu, o kad buvo darbszum
Viena karta buvo juoku,
II.
buvo net lig 1876 metu, ku tu turgauninku. Tavorus savo niu fabriku buvo in ezimtas, o ir tejs’ngu amatninku, del to
Nusidavė
jeszkoti mielių,
Turi savo visokius akivuB riuose permajnimas vardu mies ne tiktaj ka veže ant paskir apart to visokios kitokios ama viena po kitai panezeka su si
Priesz
pietus iszejo,
atsitikimus; visokius vejkalus tu ir vietų apsiaubi teipogi ir tos vietos, nes po miestelus da tos turėjo savo perstatejue. dabru ir auksu paslepi del dūk
Ir da in viena vieta užėjo.
rodininkus
miestelo,
kurie
drau
dideli miestąj, nes turi juos ir
ri vejkalus, ar taj permajni- Privilejas turėjo dideles dides teres ant pasogos. Apart ama
Ten in stubele užsidarė,
maži miestelej, nevet, ir kaj- ge su lovininkajs ir burmistru me tavoru ant kitu tavoru ar nes no miesto Gniezno ir Po- tas ir namo turėjo da dydelus
Ir ne žine ka dare,
maj. Isztikro ietorije mažu o tarp tuju dvieju Lenku pa- taj parduodami usz piningus o biedzisku, ba turėjo locnussavo daržus pujku sidairszmota
L
’
g
pats vakaro sėdėjo,
kriksztino
miesteli
Kiszkovo
miestelu ne atsitiktu teip puinevet priiminėjo apstelavimus sodus priesz kuriuos joke ape- pievos. Buvo del to-gi kone
Kol viras isz darbo ne parėjo.
kej ir akivaj kaip istorije di juokingiausiu vardu “Wel- kuriuos savo ateminetojams lacije nieko ne gilevo, ko Guez turtingiausiu hz abivatelu
Bego per si ubas jeszkoti,
delu miestu, kur prie szalies nauju”.
isz tolimu szalu gabeno.
nas ir Pobiedziszkas ne turė miesto Kiszkovo o vienturte
Ir priesz visus rugoti,
Usz vieszpatavimo Kazimiekaralu sukinasi visokie virsziNo miesto Kiszkovo in kaj- jo. Isz czionais-gi magistratas duktė Bart orą locninke vis
Nežinojo kur nuėjo,
riaus
szlekta,
ricerej,
(lenkiszki
ninkaj, augsztos ipatos maudo
reja szali traukėsi pakeleje gir jau tik isz lauko savo puikiu ko to po tėvu smerezej.
Kur pasidėjo.
si turtose aukse. Kiek permaj. karejvej) turėjo dideles pro- rios in deszine buvo kapines ir didelu ratusziu rodi ayie sa
Kajp dabar tejp ir pirmiaus
O
cze
vaikyne
stubeleje užda
• ir atmainų intajsime eostapiles vas ir privilegijes lajke, kada ir szale jiu kita bažnitajte po vo didele galibe.
turtas prie apsiporavimo graji
ryta
sėdėjo,
ir
klasa
ukininkiszka,
kajmuojosos iszdabinime, grožibes, ant
vardu Sz Ventos Trajces. To
No rinkos ėjo keturios ull- no dydele role. Szedien isztikgalo lajke vainos eusikuopini- czej suvis kone jokiu neturėjo laus vėl stovėjo bajsios.... czios ligei viena priesz kita pa ro arsziau, ba jago tada del Tai mat, mieles persistovejo,
Ir velei duonos padaryti ne
maj arba narsus apginimas, tai ir buvo kajpo nevalninkaj po kartuves, kur nubausdinejo ’dėtos vedanezios in'visas ketu turtu paymtu jaunikajtis sena
galėjo.
materiolas del raeztininku isto savo ponu valdže. Karalus prasikaltelus. Tolau in deezi- res szalis svieto teip, jog kad boba sau ant sprando stotųsi
JNorint minke gana,
pastanavijo
numažint
galibe
riku, Apie mažus-gi miestelus
ne szali usz kapiniu ir bažni- isz virezaus dirstelėtum tai ro- tikraj ant juoko visiems. Nor
Teszla neiszkylo ir gana.
niekas ne primena nieko, ba szlektos, del to-gi miestams da taites traukėsi toli, toli dideles dintusi buk miestelis perpjau buvo tejsybe, poros amžių ne
kam ? ka tokio ? Kad ten Szve ve privilejas pakelinejenczes pievos, pasibajganczios žino tas ant keturiu ligiu daliu per atsakanezios nes tai buvo tokiu
daj sudegino, koki miesteli, tai aueztai jin ženklinimą. Po tam mom jau mums balom ir pli- pjautas križium. Prie kelio mažai.
Isz Davis, Ohio,
ne vertas atminties, nes jago- kiti karalej davinėjo da dides nem. Balu tu bijojo visi mies- vedanezio in Pobiedziezka isz
(Tolaus bus).
Boba paskui savo vyra nuke
gi su bombardavotu viena tik nes ir su lajku roiestaj stojosi czionis rodos buk kokios uez- abeju ezaliu traukėsi toli na
liavo,
mūra Varszavoje arba kito- buk atskiros kuningaiksztis- kejktos vietos, ba ne vienas mai ir gaspadoriezkos triobos
Net in ateita I idiano,
kem didelėm mieste, jau tas tes randijemos da ant nelaimes givulis, kada nuėjo per toli, giventoju kurie uszsiimdinejo
Spasabas laimingo
Turbut žine apie jie gavo.
tuojaus butu kninguose para- magdenburskom provom. Mies jau daugiau ne sugrižo namon. tiktai ukinikiete, apdirbinfu
gyvenimo.
Tenais savo szposus varinėje,
tas Kiszkovas tarp kitu privi- Žmogaus koja ten niekados ne dirbimu dirvos, net lig paezei
szi ta.
Kožna y a uzkabitit-je,
Ne vienas sako: Jagu aez ži
Suvis panaszej ira ir su žmo leju turėjo pro va nukirsdini inženge, ba grasino smereze be upėj, kuri, toi vietoi buvo pla noezia spasaba laimingo gyve Kožnatn aut k,klu kabinasi,
Kad uifuudytu, vadinasi.
nimis. Apie turezius daug kai mo prasikaltelu ir priesz viro- abejones ir toji didele aplinki ti ir seniaus kada tai buvo vie nimo. O asz viruezei žinau spa
ta kur valdže maudi raganas.
Ne gerai bobele darai,
ba, norint darbai jiu ant to su ka ižduota miestiszku sudu ne baline, tuju didelu pliniu
Mieste pirmas namas in de- saba laimingo gyvenimo, nes Jagu tokius triksus varai,
vis neuszsipelnije —apie bied- jau ne buvo jokios apelacijos, vienatinėje giventojejs buvo
ilgai
gyvendamas
ant
svieto
ta
szine szali no bažnyczios pryŽiurekie ant moterių kitu,
nus niekas nieko nekalba. Kas gal tiktai paprastinas praszi- paukszczej vandeninej, kurie
gulejo jau pažinstamam del spasaba dasekiau. Pameginkie
mas
susimilejimo
pas
pati
kava
czion
rasdavo
pujku
pasislėpi

turtingu, tas ira iszmintingas
Czionais apsigyvenusiu,
mą, no persekiotojaus, mede- muso meieteriuj sziaucziszkui gal ir del tavęs tašei receptas
mokitas, jis tik ant svieto ver lu.
Visos davadnos,
Laike, kada ejna muso isto jaus, czionajs giveno sau spa- ponui Bužalskiuj, kaip jis pats prigelbes.
Ne rasi ne vienos,
tas paguodones, nes usz ka?
Na,
tai
nori
būti
laimingu?
In save panaszios,
usz ta, jog jis bagotas, o tuo- rija, miestelis buvo didelėm nu kajnej, ba nevet lape nedrįso liepi save vadint, ba usz akiu Teip, ba kas ne norėtu būti lai
Czionais ne Ohajas.
lajk daug iszmintingesnis mo puolime ba 1709 metuos pasi ten majsto jeszkot, matidama vadino jin kad žodi su trum mingu.
Czion teip ne bus,
kitas, nes biednas, givena var keti grejtlige cholera, kuri isz ajszkej kad patiktu ir jaje pa pini Bužiu. Žinojo apie tai
Kožna diena pastanavikie
ponas mejsteris guodotinas abi
Pamatysi, kaip moters susi
ge per visus pamirsztas, aplejs tusztino ciela miestą. Užraszaj vojus.
Plotis tas balu vienok atne- vatelus miesto Kiezkovo ir rau sau, padaryti kam koki norint
tars,
tas nor daug daugiau naudos miestiszki, tvirtina jog isz vi
maža smagumui!, prisidėti su
atnesza visuomenėj, negu tur- so po ilgaj pasiliko mieste vie szinejo nauda del žmonių ka kesi ant to ne mažai, bet jam kokia iszmintinga rodą kad isz Tai tave iszvys, ar pakars.
tinis kuningas ir keturi žmonis. da uszstoja žiema ledai uszsza paežiam ant žodžio nieko nu
Nedavinekie paveizdos piktos,
cziusz
Žinoma visi neiszmire, nes laj lo ant ažero ir visu balu, tada tvert ne pasiseki. Namas sto to džiaugtųsi.
Kad piktytusi nuo tavęs kitos,
Paskui imkis prie darbo ir
Tarp miestelu Karalistes Len ke ligos pabėgo kur in kitas nusidavinejo žmonis lendrių, vėjo galu in miestą, buvo gra
O kaip nepasitaisysi,
ku be abejones vienas isz se szalis aplejedami miestą ir iszsi smilgų, sziene, nes ir tada la žus augeztas su didelejs lan- parykie, ka j rivalai daiyti.
Tai szuns poteriu daugiau ižniausiu ira miestelis K i e z k o žadėdami savo namu ir turtu. bai turėjo būtie labai atsargeis gajs ant dvieju galu su gonke Tada busi linksmas ir turėsi
girsi.
vo. Guli jis apie 4 miles no Cielam mieste buvo malezu, ba didžiausi szalczei ne buvo lem ant vidurio prie duriu ve gera mieli, ba gera mislis atGniezno, 2 miles no Pabiedzis- visos uliczics stovėjo buk ne sztant uszezaldint bedugniniu daneziu in priemene. Isz prie nesza žmogui smagumą.
ku ir 2 miles no Klecko, stovi givos ba jokio krutėjimo ant balu, jiu atszutu, kuriu buvo menes po kajrej, ėjo duris ve Iszpildinekie savo privalu
Teip geriause,
ant grižszkeliu kur Beniaus ėjo jiu ne buvo galema pamatit ir daugibe, ant kurio užejas tuo- danezios in dydeli gražu su mus, kur tik atsitinka prie to
O ir gražiause,
traktaj skirenti miesteli su balso giventojaus jiu iszgirst.
jaus turėtu nugarmet in amži czistom padlagom pakaju tin proga. O broliti ant progas
Vyrai bobų nesuvaldo,
Bdygoszcziu miestu Poznanije, Neramu buvo tokem mieste gi
na prapulte. Ant pate vidurio kamai iezmebluota, kur meis niekad ilgai ne lauksi.
Kas dien turi su joms, balda
su Gdansku, Kalisznu net lig vent ir turėjo giventojus nau
Ne reikia stengtis daryti del
to baisaus ploczio buvo Balu teris tik guodotinus šviežius
Kada isz darbo parejna,
Baltickiu mariu daejnanti, ku- jus gabent isz kitu aplinkiniu.
kitu
gerai kad ir mažu daigteke drūtesnes žemes arba tar pryiminejo ir vieszino. Isz
Tada boba gamint valgi ejna,
reis tai važinėjo kupezei su ta
Ant paszaukimo puolėsi tum didelis kupstas ant kurio czion duris vedi in kita per- liu prisideei del kito gero, bi
Tokie pared kas,
vorajs arba ėjo su savo kora- Brandenburczikaj kaip muses
augo didelis szakotas gluosnis skira kur stovėjo varstotas po le tik isz tikros szirdies, tai jau
Tai
dalibuk ne kas!
bus gerai.
vanajs, o isz ten veatgalos. Isz ant medaus, gaudami namus
kokiu spasabu jis gavosi in no mejsterio, isz tenajs vėl bu
Vyra
visame
prigaudineje,
Dvigubai busi gilukningu,
tos priežastes miestelis vadino laukus ir turtus dovanaj be jo
czion to niekas ne žinojo Usz vo duris in priemene kita isz
Paskutini
centą
iszleidineje.
jago
ir
tavo
artimas
seks
tavo
si puseje XII amžių “Kržyžko kios mokesties, iszmirusiu ar
balu ant kalnelo buvo kaimas kurios buvo galema gautis in
Tie
biedni
valkelei,
vo”.
aplejdusiu giventoju ir locni- vadinamas Ždžiarovitu, o no kilą gala namo. Czion buvo pedomi.
Murzini kaip parezelei,
Jausla laisves turi taje galyBuvo jis privatna locnas ninku. Miestelis atgijo pasike to ir balos gavo
pravarde pirmiauee kukne, isz kurios bia, jog dveynasi, ba jagu pas
In laika valgyt ne gauna,
duris vedi in stuba paskirta del tanavija ka naudingo padaryti Verke kampe apsikniaubia.
cze karalu isz gimines Biastu. ti vėl, nes būdas tautiszkas, ždžiaraj.
Kazimierius didis arba pirmas, paproczej lenkiszki pradėjo dil
Balos ne turejo-gi geros szejminos usz tos vėl miegetu- teip pate džiaugėsi ir kitas ir Ir vyras ne gali nieko padarit,
net atkrajpi savo teminima ant dintis ir dingt pamaželi.
szloves pas nieką. Ne kalbėjo, be. Užpakalin namo buvo ki visuomene džiaugės’.
Da tokios girtuokles turi klau
to miestelo. Nebuvo jis—gi ma
Milekie artima kaipo savia,
Miestas stovi ant plataus to garsei, nes tvirtino jog ten tokios gaspadoriezkos triobos.
sti,
žu suvis o nevet turgavu mies- kalnelo iszbudavotas in pail- biesai ant to gluosnio su raga Cielaezeimina pono Bužalskio ne darykie kitam kas tau ne O jagu perpikes in karcsema
telu, turėjo fabrikus vilninius, gaj —keturkampine forma.
nėm daro visokes zobovas ir sueidedinejo isz paezios Ag- smagu, milekie ir savo nevido
suejna,
nus ir darykie del juju gerai, o
amatninkus kitokius daugibe ir
Ant dideles rinkos stovėjo szposus. Del to kožnas nakeze nieezkos ir dukteres Barboros tuom susarmatysi juosius, o Tai boba viską pameta ir pas
gerbūvis miesto židejo. Patiko didelis ratuszinis namas su praejdamas pro balas žegnojo Pone Bužalskieni jau pergyve tai bus del juju dydžiausia
kui ejna.
labaj tas miestelis Kazimieriui augsztu boksztu kureme buvo si nor ne norėdamas. O nevet no suvirezum puse givenimo, bausme.
Mat, suradus barasi,
kaipo vieta savo padėjimo, didelis ziegorius.
matidavo ten navatnus daigtus nes buvo da drūta linksma ir Tai mat, kokis spaeabus lai
Ir nevos namon varosi,
teipogi aplink jio radosi puiki
Aplink rinka stovėjo krio- Matidavo tai tada tai tas da suvis da grąžei iszrodi, nes mingo gyvenimo reikia užlai
Tai mat kad užbėgtu,
aplinkine, girrios'pilnos didelu maj, karczemos, iszkitos szalies ezokanezius, kokius tai ugni apart to buvo darbszi, mokan kyti konetittcije krikszczio- Ir bobai in kaili ne duotu.
žvėrių del togi tankej atsilanki buvo kalėjimas del prasikalte nius sutvėrimus, kuriu vie ti visame rodą sau duot dora, niszka, o turėsi laiminga gyve O ka jau tieje vyrai ant burdo
in miesteli daridamas medžiok lu, vietos del turturu, kur kan nok ne buvo galema pažint nobažna apsukri, geros ezirdies nima
nukencze,
les po aplinkines jio, palikda kino nelajmingus. Dabar jau kas ten buvo, ba kada drąsus iszsinaudojo ne tiktai mejle
Tai ajbecze,
mas atmintes savo per uždėji ten ratueziaus ne ira, o jio vie praeigis sustojo ir temingai viro, nes ir guodone no visome
Szuo to nedalaikytu,
TŪKSTANTIS
mą kajmu. Ne toli no mieste toje stovi krautuve visokiu pradėjo žiūrėt viskas dingo isz nes kajpo pavejzdinga motere.
Isz
vargo sudraskytu.
NAKTŲ
IR VIENA
lo užpuoli ant jio, lajke med ugnagesiniu prietajeu ir pum- akiu; kiti vėl tvirtino, kad tik Norint buvo ir tokiu miesARABISZKOS ISTORIJOS
žiokles o kada buvo tiktai vie pu.
Perdėjo Lieturitzkai
rai girdėjo blovimus ožio o ki czionku kurios isz pavidejimo,
D. T. BOCZKAUSKAS.
nas, didelis zubras arba turas
No ratuszaus in ritus stovėjo ti vėl nevet girdėjo užima ore ne mažai rūpinosi ir stengėsi
Parsiduoda pigiai.
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
ir karalus su didelu pavojum ir stovi dabar ant kalnelo baž- lekeneziu prakejktuju. Daugi prisiekt ir jej koki nore lopuką
PREKE $1.
Naujinamai ant trijų famigivaites savo, vos galėjo in- nicze po vardu szv. Jono. Se be križiu, ant grabiu ant kapi nes to ji suvis nesitikėdama to
liju, kurie randasi prie lietuTik Ant Trumpo Laiko!
veikt indukusi, givuli. Ant na, toji bažnicze ciela medine, niu, kartuves, kur tiek jau pik ne mažiausios priežasties ne'
viszkos bažnyczios Minersville,
Nusiuntimo kasztus
Pa. (New Additon) Kampines
tos vietos uždėjo kajma. Turos turi augszta bokszta kuri labaj tadariu rado czion smerti, ba davi ant padarimo ir sutverimes apmokame.
lotai. Kreipkitės ant adreso:
mo
kokiu
nors
liežuviu.
tovo. Teipo-gi daugeli kitu isz toli matit kelejvinj szvies- los kur velnei giveno su raga
W. D. Boczkowaki-Co.
Mahanoy City, Ea.
Clappier Shoe Store,
kajmu, vis tai ira jio da atmin damas savo auksuota galva ir nom, žinoma jog ant vienatii-1
 Grožibi ir givaste namo bu—
(9goj)
Minersville, Pa.
križium. Buvo kada taj toji nio pakelevingo nieko daugiau vo patoga Barbora. Buvo tai
tee.
bažnicze labaj bagota ir gražej
apdabinta per nobažnns parapi
jonus, nes po nupuolimuj mies
to ir apipleszimo bažniezios per
Szvedua, labaj nuogaj ir bied
nej iszrodi ijje. Net 1885 me
tuos dorus parapijonis nesigajledami kasztu vėl patajsi ir ap
dabino narna Vieszpaties. No
baždezios, pro klebonije veda
in kloni kėlės ir tvėrė jeme
grižkeli no kurio iszpradžiu
varda gavo miestelis. Kada
sustoji ant grižkelo atsikrejpes
in ritu szali, taj ira in Gniezna
taj po tiesej rankaj randasi
vieszkelis kaliszkas, vedantis
per Pobiedziezka, isz užpakalo
poznanskas o po kajrej rankaj
traktas vedi in Klecka.
Atsikreipsime in kajreja sza
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Gabi mergina.
Miss. Helena Keller nuo 19 metu pasiliko neregi, kurcze ir nebyle, nes per savo gabuma, szendien moka skaityt ii
raszyt o ir savo kalba truputi adgavo— yra geru socialistu.
Paveikslas perstato mums, jaja dalipstante rožes ir kitus žie
dus ir kožna atmena per dalipstejima ir uostima.

PAVASARIS, PAVASARIS!
TAI LINKSMIAUSIAS LAIKAS;
- *
Į

bot tik tada tikra? >r linksmas pavasaris, kaip žmogus pašaliną iš savo kuno-orgnnizmo ligų bei nesveikumus, kaip žie
mos SiurkStų Šaltį, kuris vargina. Vienok, jeigu to nepadary
sit, tu i liga kankins kūnų kaip iŠ viršaus, teip vidurių, naikinant sveikatų ir gyvastį y t aršiausias neprietelis ir teip besant
netik pavasaryje, bet vasarų ir niekad neturi jo
kios linksmybės ir ramumo, bet vargų.

f
bl
Ui

KAD J AUTI ESI S'S’iiK
smų pavasarį, tai iSsigydyk, išvaryk ligų lauk iš
kūno, kraujo, nervų ir v durių: o kad ta viskų pa
daryti aLsi’auk lietuv Sk J kalboj prie tikro
Profosonalio Daktaro Klinikos, kurs pngal reikalų
pritaikys speciallSkai geriausias llekarstas, kurios
kaip Šilti saulės spinduliai išvaro žiemos šaltį, tai p ligų išvarys lauk, be peilio, be sopulingų
operacijų

Apturėsi tikrą linksmą pavasarį ir gerą sveikatą;

rio
Inu

džiaugsies kaip šimtai Išgydytų dėkavodami. IS DAUGYBES nor keletą patalpinam:
GUODOTINASAI DAKTARE IR SPECIALISTAI:
Esu labai dėkingas už gerų išgydy ma, kad su I ekarstoins teip gerai pasilikau išgydy
tu, nes pasilikau kaip naujai atgimęs, dabar linksmu ir smagu, dar puse liekarstų pasiliko,
bet gerai esu sveikas, kad daugiau nere k liauju vart> i,—taigi šimtų kartų dėkavoju Pliiladelpb os M. Klinikui, kaipo geram daktarui už pritaikinimų ir sutaisymų teip labai g< rų
liekarUų.
Su guodone. Good bye Jurgis Dulskis, Box 81, Allred, N. Y.
Mr. Jur
gis Lutauskas, Jerome, Pa. St. Lludzevičia, 210 Pleasant str. Be oi t, Wis. K. Olševiče,
1444 Boss st. Camden, N. J. Mrs. Kazimiera Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N.Y.
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Tūkstančiai žmonių džiaugiasi tikru linksHill 03.
VaSaritl
už išgydymų nuo visokių šviežių ir užsenėjusių
pavojai
iu irdėkavoja
Nervų ir nusi pnėjimų, perštliino ir kosėjimo, gal
vos skaudėj mo ir svaigimo, vidurių nesveikumų ir užkietėjimo, sėklos nuliėgimo nuo
saužagystės, greito pailsimo, negero ir sumažėjimo kraujo. teip-pat nuo limpančių lytiškų
ligų ir tam panašios rųšies vyrų nelaimių. Teip-pat moterų nuo įvairių skaudėjimų strėno
se ir kitokių ligų.
asabiškai, tai parašyk lietuviškai o apturėsi rodų,
®
*
pag Ibų ir tikrus I ekarstas, kurios gali tavo išgy
dyti ir turėsi Linksmą pavasarį. Visada rašant adresui k teip:

m
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Kad negali pribut

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut St
Philadelphia, Pa.
Valandos kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėllomis nuo 10 iki 3 po pick
Ir vakarais nuoO iki 8 Utarninkais ir Pėdnyčiomis.
KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KAD GALI BŪTI GREITAM LAIKE IŠGYDYTAS,
tik reikatsišaukt į Philadelpbijos M. Klinikų, kuris va džios pripažintas dėlę? žmonių]

trii
iii

m

„DAKTARAS“ skaityk šitų knygų, kuri parašyta naujausio mokslo ir labai roikalin;
vyrams teip ir moterims, turėt ta knygų. Atrasitdaug paslaptybių ir pamokinimų :
ikšiol nežinojot. Apturėsi dovanai, tik prisiųsk kėlės Štampas už prisiuntimo
Philadelphios M. Klinikui.
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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.

<

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

te,

Katalikas nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
kinantis lietuvius išeivius.

Katalikas talpina visokias žinias iš visos Lietuvos, Amerikos ir
abelnai iš viso pasviečio.

Katalikas turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.
Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amer.: metams $2, pusei metų $1
Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei metų $1.50.
Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: 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 laiško, adresu;

r
J. M. TANANEVICZ,
,
3249-53 S. MORGAN ST.,
CHICAGO, ILL.
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Stebisi labai daug žmonių
Szedien Petniczia.
Niekiauses velnes.
smarkiu iezsivistimu civilizaci
(Tikras atsitikimas.)
jos
Japonijoje,
bet
tikribeje
Dienoje naujo meto, kaipo
Kožnas velnes, tai yra ne
dienoje sukaktuviu gimimo civilizacija da neira iszsivis
prietelis Dievo ir žmogaus.
ciesoriaus rūmuose mikados, ir ežius tenais, da minioms žmo Ponas Antanas vesdamas sa Bet kaip tankei atsitinka kad
abelnai dienose dideliu atsiti nių europiszka civilizacija ma vo givenima dorai niekados ne vienas velnes niekesnis už kita.
užmirezo kad nedele turi 7 die Niekiauses turi būti tas, katras
kimu paminėjimo, būva in žai visai žinoma.
nas
ir isz to viena diena vadi turi varda: “arielka”.
Ant
klausimo
kaip
užskiesteiginejami iszkilmingi dvaGyvena jisai nevienoi grinriszki priiminejimai virszinin- pit in krauja japonu vakarine nasi petnyczia, kurioi turi už(vakarines Europos) kultūra silaikiti nog valgimo mėsos.
ku.
czioi ir nevienam kaime, nie
Viena diena, o buvo tai pet kiauses yra jisai del to, kad
Tada ciesoriszka pora sėdas atsako p. Stanhope Samstraips
ant tamtiezia pritaisitos estra nije po užvardžiu. “Atsigimi- niczia, iszejo su savo dideliu nevienas ejna, bet vedasi pas
dos netoli sosto; isz abieju sza- mas japoniškos kalbos ir lite szuniu, kuri niekados nepalik kui save visa pulką velniu, isz
liu užima vietas kuningaiksz- ratūros, “mėnesiniam angliez- davo, in miestą isz pats rito kuriu vienas nuo kito yra
cziai ir kuningaiksztes cieso- kam laikrasztije. “The Ame apsireikalaves mieste ir grižda bjauresnis. Kožno matyti ant
riszko kraujo, o toliaus pa rican Monthly Review of Re mas namon užėjo pakeliui in kaktos vardas: pirmas tingi
siuntiniai, ministerial, jenero- views”. Sulig p. Sams’o viena viena hoteli ir atsisėdo už stalo nyste, antras vaidai, freezes
lai ir kiti augsztai vieszpatistes tiniu vaistu su pagelba kurio prie kurio daugelis pailsusiu provinirikas, ketvirtas ubagys
hierarchijoj pastatiti virai, ku japonai galėtu persiimt vaka- ir iszalkusiu valgė ir gere. Už te, penktas liga, szesztas tu
rie pribuvia sudėt ciesoriszkai rinia kultūra ira “Roma-ži”— pakali jio atsisėdo jio szuo god dinsta, septintas kalėjimas,
porai savo linkėjimus defiliuo- t. i. reforma japoniszko alfebe- žei žiūrėdamas in valganczius. asztuntas paleistuvyste.
Kitoi pusei stalo sėdėjo po
ja priesz monarka ir jo mote to, idant vieton kiniszku žinių
Stebėtinas daiktas, kad tas
rį, teip kaip buvo visuose Eu priimt lotiniszkas litaras ko nas B. ne mažas storulis, ku velnes kuris vadinasi “arielka”
kias naudoja beveik visa pa- ris gardžei valgi kepta anti ir neiszsiduoda pradžioje savo
ropos dvaruose.
eaule
apart tulu slaviszkos tau gerai jia paszlapindamas bur- gyvenimo pavojingu. Mažas
Apie tautiszkas senoviszkas
gunsku. Ant pamatimo kep tas velniukas inlindes in stik
parednes nėra sziandien jau ir tos ezaku.
tos anties, o da pažiurejos kaip leli, juokėsi labai draugiszkai,
Priesz
amžius
kada
Japoni

kalbos. Kaip pats monarka
tas
storulis anti naikino, po pakol nepritrauke prie saves
ja
priėmė
kiniszka
alfabeta,
teip ir visi virszininkai dėvi
mandieras francuziszkos ne- pasirodė reikalas instatinet in nas Antanas pradėjo seiles riji žmogaus. Paskui, kaip jau
szeines, o ponios isz augsztes- jin naujus žirnelius delei paži- neti.— Bet szedien petniczia— karta turi savo naguose, tai
nes draugijos dėvi europiszkai, mejimo akcentu ar tarmių ja sznabžda jam in ausi koksai kas kartas tankiau kutena lie
o parižinese toaletose naujau poniszkos kalbos. Likosi su balsas.
žuvi ir gomuri.
Tame laike inejo jio geras
sios mados prie savo smulku tvertas rasztas teip vadinamas
Turi jisai savo tarnus, ne
mo ir raugumo labai gražiai “Kana”, t. i. pirmutine rasz- pažinstamas, sėda szale Anta teisingus kupezius, kurie pila
liava. Potam pridėjo japonai no ir paliepė garsei paduoti du in gerkle nelaimingam žmo
iszžiuri.
V ienog
laike tautiszku toj raszliavoj da 50 siliabu isz keptus viszcziukus.
gui ir girtuoklius kurie pri
Kelneris uždengė stala ir at kalbina in gėrimą.
szveneziu, ciesorius pagal nuo atlužiu nuo kiniszku ženklu,
amžių priimto paproezio kelia ir ta, vėl pataisita raszliava nesze valgi, naujas atejvis pra “Viena stikleli — kalba —
si antra adina naktije, apsitai praminė “katakana”. Ir einant dėjo gardžei valgiti.
ka-gi gali kenkti ?”
— Kodel-gi tu da nieko
so in tautiszkus senoviszkos vis teip toliaus susitvėrė no 6
Teisingai yra, kad visados
neszeines rubus ir drauge su iki 7 sistemų rasztredos, o vi ne valgai ? —užklausė Antano. gėrėsi tik po viena, bet kiek
savo dvarokais teippat japo- sos tos sistemos vienuodai sun — Szedien petniczia, — at tai susirenka in viena daigta!
niszkai apsitaisiusiais, eina in kios raszimui ir skaitiniui. De sake tas, —asz niekados petni- Gana, kad tas velnes ieztusztiszventiniezia, kurios vartose lei to japoniszka raszliava teip czioi mėsos ne valgiau, tai ir na kiszenius žmogaus, atima
dvarponiai puola kniupszti, o paini kad nekarta ant vieno szedien ne valgisiu.
norą prie darbo, naikina lai
— Ne buk mažas, — tarė me szeimynos, atskyrė tėvus su
ciesorius eina in vidų ir mel puslapio druko galima rast 3
draugas Antanui.—Kae-gi ant vaikais ir užmusza dusze ir
džiasi prie grabu savo garbi ir 4 sistemas raszliavos.
tu nieku žiurėtu. Nesiduok sve kuna moteryezkes ar mergyNegana
to:
daug
didesne
ne
namu sentėviu.
nos....
Privatiszkame givenime ja- patinkamibe daro stokas vie- timiem iszjuokti. Sztai ta vie
na
viszcziuka
ir
valgik.
Asz
Yra tokiu beproeziu kurie
poniszkas ciesorius nesiliauja nuodo reiszkimo ženklu. Nuo
ne
senei
kandau
tai
ne
turiu
toki
velne laiko savo namuose
mone
paraszita
ženklais
kiniszbut isztikimu sentėviu tautiszdidelio
noro.
Pasakias,
tai
in
paveiksle
buteliu dedami in
kais
gali
but
skaitoma
visaip.
kiem paprocziam.
dėjo viszcziuka Antanui in to- szepa. Kožna ryta tas velniu
Isz puikiu urediszku mika Paveizdan ženklas reiszkiantis
rielka.
kas daužosi szepoje ir praszo,
do? rumu siauras koridoris ve sostmiesti, ar rezidencija cieKoksai ne matomas balsas kad norints biski paragaut,
soriszka
talpinasi
paskutinėj
da in eile mažu nameliu, ku
prasznekedamas, kad tai bus
tarmių “Peking”, velei atsiliepe.
riuose valdonas Japonijos už siliaboj
palengvinimas ant szirdies isz
—
Szedien
petniczia.
—
No

ima tik tris kambarėlius. Nė “Nanking”, žodis “Takio”
ra ant valgio turėjo dideli, o ryto, bet ir teip pasakoje priesz
(japoniszkas
sostmiestis)
gali
ra ten ne stalu, ne lovų, ne nie
pietus, po piet, priesz vakarie
pagunda da didesne, Antanas ne, o nevet ir nakti ezauke kad
ko isz to, ka europietis vadina but skaitomas “Mijako”“Kjo”
paėmė peili ir szakute kad su jin paymtu in lova.
komfortu, arba patinkamibe- “ked”, ar “king”, o tikra jo
sipjaustit
paduota viszcziuka;
Tuom kart atsiliepe balsas
mis. Tik geležinis materocas interpretacija duotame karte
bet tas balsas —szedien petni savžines: Iszmesk velne isz
paeina
no
turinio
raszto.
Tai

ir ant jo tai miega ciesorius
czia — bepaliovos jam in ausi szepos, iszvaryk jin isz namu,
kur uez priegalvi buvo kulbe gi japonas pirma turi žinot
sznabžda. — Susiedas vis pris ne ejkie in karezema! Bet
su inlanka in kuria deda gal apie ka raszoma, ar raszita,
pirineja o prieszaie sėdintis sto velnes pažinsta savuosius, mo
idant
žodi
ieztart
neklasdingai.
va. Europiecziui tokia gulta
rulis gire kad viszcziukai labai ka jisai prisikalbet gražeis
suteiktu tikras kanezias, o ja Gali japoniszka raezta skaitit
žodžeis, pakol neapsuka visai.
gardus. Ant galo Antanas paponui, net ir paežiam valdonui gerai tik tas, kas žino mažiau
Tada tai su savo arklio naga
siai 4 sistemas skaitinio to pat emias viszcziuka už sparno nu trankosi po visa narna, kiemą,
smagia buvo.
meti in užpakali. Pradžiugęs po miestą, linksmai ir drasei.
Ciesoriene turi ežia teipgi ženklo. Priimimas lotiniszku
szuo
tuojaus ji paskandino sa Kur tiktai apsistos tenais ne
tris kambarėlius, be jokiu pa- rajdžiu labaj daug gero Japo
vo
pilve.
laime. Piningai ir gyvenimas,
tinkamibiu. Tuose nameliuose nijai atnesztu, kadangi tada ei
— Bet ka darai Antanai?— garbe ir laime, viekas ejna pas
vilizacija
galėtu
iszsivistit,
nes
randasi ir haremas ciesoriszkas.
suriko nusistebėjas Susiedas.— velne.
Ciesorius eina gult apie pu kiekvienas japonas labaj megs
Saugokytes to niekiausio
Nors ne rodykie ponas kitiem
siaunakti; keliasi tarpe 6 ir 7 ta apszvieta ir galėtu skaitidavelnio, kurie “arielka” vadina
kad
esi
kataliku
—
tarė
storu

mas tvirtu būti ar ka perskai
adinos isz rito.
si ir kaip tiktai pasirodis ant
tė,
perskaitė gerai, ar reik abe lis. Žiurekie ponas visi isz ta- slenksczio iszmuezkyte jin su
Po prisikėlimui netrukus,
mistos juokėsi.
lazda ir iezvarykite už deezimpriiminėja raportus nuo savo joti.
Ponas Antanas ant to links to rubežiaus! Ba jisai vienas
ministeriu, skaito ir deda savo
Ta reikalą seniai pamate ap mai atsake: Norėjau persitik niekada ne ejna, bet trauke
paraezus ant visokiu praszimu szviesti japonai, ejusie mokslą
rinti ar mano szuo ira filiozo- paskui save visa vuodega vel
ir nusprendimu.
Europos mokiklose ir nuo se fu ir kaip matote, tikrai juom niu isz kuriu vienas nuo kito
yra niekesnis! — 2.
Pusricziauja apie 11 valan niai propaguoja rūpestingai
ira, ba jisai teip kaip jus nesi
da dienos drauge^su savo žmo “Roma-ži”, arba priemina lorūpina apie petniczia ir prieana, ciesorienia. Po pusrit iki tiniszko (romiszko) alfabeto.
kimus bažniczios. — Ta pasa
7 vakare jodo, szaudo in cieliu Susitvėrė net tam tikslui drau
kias atsikėlė ir iszejo.
Mano brolis Andrius Kacilauskas
ir abelnai lavinasi visokiam giste “Romažikai”. Pastanga
Kiek kataliku, būdami to paeina isz Vilniaus gnb.. Traku pav.
enropiezkam sporte, nors jau j u vienog suligsziol dar pasi
kiam kaip Antanas atsitikime, Aukszdvaris gmino, Druskeliszkiu
turi 51 meta amžiaus. Apie 7 lieka nepasekminga, kadangi teip daro.
kaimo, pirmiau gyveno Wilkison
adina būva laikas pietų.
tam prieszinasi augsztesnes Ja
Mich, o dabar nežinau kur praszau
Žmonėms rodosi ciesorius ponijos sferos, ipacz augszatsiszaukt ant adreso.
(-gg oą)
tik kareiviszkam franeuzisz- cziausios. Mat sena raszliava,
G. Kacilauskas.
Box 334.
Darragh, Pa.
kam uniforme su žvaigždėm ir sunki ik’ tam laipsniui, kad
orderiais ant krutinės.
visiszkas jos pažinimas kelia
Mano ’ giminiu asz esiu Vilniaus
Del iezkilmingu važevimu žmogų, kaipo dideliai protiszgub., Traku pav., Wilkininku vai.,
mikada turi puike, auksuota kai pajieglu. Ira ir kita prie
praszau visu atsiszaukt ant adreso,
karieta. 1880 mete ciesorius žastis del kurios Japonijoje
(•gg °1) M. Zupkowskis.
Box 628,
Spring Valley 111.
pirmu kartu sėdo in karieta su iki sziol Roma-ži’u pastanga
c’esorienia, kas iszauke dvaro- pasilieka nepasekminga.
Mano tėvas Simonas Piskinas apie
kuose nusistebėjimą ir padare
(Toliaus bus.)
40 m. senumo paeina iaz Vilniaus
dideli inspudi, kadangi mat
gub., Vilniaus pav., Sarkauoziu sod
toki oiesoriaus pasielgimą pažiaus praszau atsiszaukt ant adreso.
laikita uez davima ligiu tiesu
J. Piskinas,
(-gg o,)
ciesoriniai kaslink ciesoriszku
Box 189,
Suokahoe N. Y.
privilegijų.
1
Kaslink givenimo ciesorie
Mano pusbrolis Izidorus Ažusenis
paeina isz Kauno gub., Ukmergės
nes, tai tik ira žinoma, jog ji
...Moraliszka Kabala.
-PO VARDŪpav., Subasza para., Rudiszkiu kai
Katra iszdeda žmogaus ateiti
labai daug laiko paszvenczia
mo turiu svarbu reikalą praszau atsi
PRIEJGIAUSES
Preke — lOo.
szaukt ant adreso.
geriems darbams, labdaringuMOKSLAS
J. Kolales.
mui. Jos civiliszka alga neisz...Tikriausia Burykla...
ANGLISZKO
2211 Hamilton Ave.
neeza net 3 milijonu yenu ant
Sudėjo Cigonka isz Egipto
Cleveland Ohio.
LIEŽUVIO BE
RŪBINA SULVA.
metu, bet isz tos sumos, nors
Perdėjo
ant Lietu visiko D. T. B,
PAGIALBOS KITO.
iezeigos ciesoriuos nemažos,
Preke — lOo
Wladislowas Aleliunas paeina isz
Yra tai praktioznianse Knyga
Kauno gnb., Remigales para., pir
gan didele dali paszvenczia ji
kokios lig sziol Lietuvei tarėjo.
miau
gyveno Benton, Ill. o dabar ne
...Tikriauses Kabalas...
ant vargezu ir sieratu paszelArba atidengimas paslapcziu ateities
žinan kur, turiu svarbu reikalą pra
Ir
teip
sadeta,
jog
ka
tiktai
pos.
—su pagialbaKaziru—
szau atsiszaukt ant adreso:
Pagal Garsingiauai Chaldiszku
Matome kad dvaras japo- pribuviaa Grinoriu* in Lietavoe
J. Tirevioz
Wingrove, W. Va.
gali U trumpa laika pate per
Persiszku, Graikiszku, Arabiszkū ir
niezkas susieuropaves, bet po save Užmokti Angelakai aaiek
Cigoniszku Burtininku.
Preke — lOo.
Mano brolis Juozas Bruožis kuris
draug neiszsižada savo tautisz- tiek kalbM.
iszvaževo isz Newarko suvirsz 20 m.
kn senu paproeziu. TuodauToji Knyga drnoael apdarita
dabar
nežinau kur randasi, paeina isz
Prisiuskite 25o. vertes Stempu
giau neiszsižada savo senu tau- io Fraaeasiai raudona audiana
Vidgiriu kaimo, Karklinu gmino,
o gausite visas tris Knygutes
Vilkaviszkio pav., Suvalkų gub , tu
per paozta.
tiszku tradic'ju ir paproeziu b kusteojo tiktai J ]. Kaastao
riu svarbu reikalą jis pats ar kas ki
Kasztus nusiuntimo mes apmokame.
Japonijos visuomene, ipacz
tas praszau duot žine ant adreso.
W. D. Boczkowski-Co.
liaudis, nors visai nesiprieszi(gg o|)
Kaz. Bruožis
520-522 W.S.rtk Al; MJumy Gty,P«.
178 Ludlow St.
Stamford, Conn.
na europiszkai civilizacijai.

Japonija ir Japonai.

gina.
metu pasiliko rengi. t
,, szendieo moka tkair
;avo— yra gert mok
ilipstante roteirfe
na ir uostinis.
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Kas ilgiau gyvena ar vi, - ras ar niotere
Kad ir konia visosia žemeaia daugiau giama vaikiuku
negu mergaieziu, bet vėlesnia
me laikia skaitlie moterių pra
augeztina. Tarp Lietuviu ant
100 mergaieziu buna 106 vai
kinai, o kad vaikiukai labiaue
mirszta, tai velibeaniame lai
kia mergaieziu buna daugiau
Daugiau turime senu moterių
—naszliu, ^negu viru. Randa
me senu no 75 lig 80 metu
tarp vieno milijo žmonijos
210,795 virus, o 267,084 moteres, moterių turime daug dau
giau arti 100 meto senumo.
Rodos moteres daug silpnes
nes daug turi vargo su vaike
leis o bet daugiau senukių tu
rime negtf viru. Tirinetojei isz
rado, jog virai ne gali ilgai gy
venti del to, jog geria arielka
ir alų ir ruko tabaka. Motere’
užsiganadije su kava, arbatapienu ir vandeniu, o jagu ir
kada ižgere, tai tiek ne ižgere
kiek viras o ir ne teip tankei
pasigeria.

j UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.
:;

Ar nori gerai iszsispaviedot?
Vienas mužikėlis turėjo
menka atminte, jog ne galėjo
priesz einant in spaviedi atsi
mintie visus griekue, tai kožna
karta kada eidavo in spaviedi,
muszdavo savo paezia. O ka
da viena karta užklauee jio
jiojo kūmas del ko musza pacze? atšaki:
— Turiu trumpa atminte
ir ne galu visu grieku atsimint
tai kaip muszu paezia, tai man
kaip isz regestro, visus griekus primena.
RORORORORoKORoateatoatonoaioRo
o
X
o
x
o

Gramatika angliszkos kalbos mokytis
be mokytojo, apdaryta - - $1.00
Vaiku Draugas arba kaip mokytis skai
tyti ir ratzyti be mokytojo 15c
Naujas Budas mokytis raszyti be
•mokytojo
_
10c
Aritmetika mokinimuisi rokundu su
paveikslais, apdaryta - - - 35c
Viso $1.60

Kas atsius iszkirpes szita
apgarsinima isz ‘"Saules” ir $1
per money-orderi tai gaus visas
4 knygas 60c. pigiau.

P. MIKOLAINIS
BOX 62
NEW YORK, N. Y.

MALDA KNYGES

NAUJOS KNYGOS

9 istorijos, 122 puslapiu, apie
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus
pavojuje” “Namu sūdąs” “Karalus čigonu” “Istorija isz 1795 o
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne Xo
doras ponas” “Girtavimas” Szi X
o
tos knygos preke tiktai 25o.

8 istorijos, 141 puslapiu apie
“Grafas ir meszkininkas” “Apie
Ragana, karalaite ir aficieriu”
o “Del moterių ir apie moteres”
“Aukso misles garsingu poetu
o ir rasztininku” “Cigonka arba
pagriebta ir velei atgauta mer
“Mano džiaugsmas”
O giuke”
“Diedas • ir boba” “Apleista
naszlaite” Preke tiktai 25o.

5 istorijos, 137 puslapiu, apie
o
o “Kalnu gyventojus” “Kaukazo
r belaisvis” “Lozorius” “Narsi
o
mergina” “Užvydus vyras”
Preke szitos knygos tik 25c,

7 istorijos, 90 puslapiu, apie
“Ergelei pono Morkaus” “Du
ar keturi”
“Svietas Dvasiu”
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose”
“Nevydonas”
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o
4 istorijos, 105 puslapiu apie
“Ąnt kranto prapulties” “Mla
tras ir krepesius” “Kampelis
duonos” “Isz ko dideli ponai”
Preke szios knygos tik 25c
8 istorijos, 122 puslapiu apie
“Pranuko nelaimes” “Ąudra”
“Kodėl neleido Baltraus in dan
gu” “Bausmeadž szyksztuma”
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj”
“Netobulas žmogus”
Szitos
knygos preke tik 25c,

Aukso Altorius, senas ir
naujas
arba Didžiausias
Skarbasdel Krikszczioniszku
Dusziu, su pridėjimu visokiu
maldų. Didele knyga 1000
pusjdrucziai ir puikiai apdar.
in juoda audima, auksuotas
kryžius ir paraszas, raudoni
krasztai.
Preke tik $1.00.
Didelis Szaltinis; Dangisz
ku Skarbu; naujausia spau
dimas pagal tikra 10 ir“ 6
sulyginime pagal ' naujiji
Szaltins pirmo spaudimo;
puiki didele knyga 1000 pus;
puikiai ir drueziai apdar. su
auksiniu kryžių ir paraszu;
apvali krasztai su auk. kabute
minkszti juodi skurini apdar,
Preke szitos puikios knygos
tiktai
$2.50.
Balsas Balandėlis arba
mažas szaltinis, 711 pus;
apdaryta in juoda audima;
auksuotas kryžius ir paraszas
raudoni krasztai. Preke 75o;
Balsas Balandėlis; naujau
sia spaudimas, puiki knygele
drueziai apdaryta in skūra;
apvalais kampais; auksuotas
kryžius; paraszas ir krasztai
su auksuota kabute; labai
puiki knygele; Preke $2.00.
Szaltinelis; 600 puslapiu;
apdaryta in juoda audima;
auksuotas kryžius ir paraszas
raudoni krasztai; Preke 75c.
Garbe Dievui, ant Auksztybes ir Szlove Szv. P:
Marijai ant žemes, paranki
knygute 640 pus; apd. in
juoda audima; auksuotas
kryžius ir paraszas; raudoni
krasztai;
Preke 75c.
Aniolas Sargas,
smagi
malda knygute spaudinta
“Saules” spaustuvėje, 350
puslapiu, visos reikalingos
maldos, stacijos, graudus
verksmai ir t. t. apdaryta in
tamsei rusva audima; auk
suoti krasztai, Preke 50o.
Aniolas Sargas, ta pati
knygele kaip virsz minėta
bet apdaryta in juoda skūra
apvali auksuoti krasztai
Preke
75c.
Mažas Naujas Aukso
Altorius;
Francuziszkos
skareles minksztais apdarais;
apvalais kampais, auksuotas
kryžius, paraszai ir krasztai
385 puslapiu. Preke $1.25.
Mažas Naujas Aukso
Altorėlis,
Prancuziszko
skureles minksztais juodais
apdarais; apvalais kampais;
auksuotis kvietkos, kryžius,
parassai ir krasztai; 384 pus.
su kabute, vidurije apdariu
yra uždėta auksuota mukele
ant celuloido kryželio; labai
graži knygele: Preke $1.50.
Vainikėlis, mažiausia Liet,
maldu-knygele, tik 3x3|coll
ir puse colio storumo; juoda
audima, auksuotas kryžius
ir paraszas, Preke
- 50c;
r vainikėlis,ta pati knygele
apdaryta in skūra = 75c.‘

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

SURPLUS IR PROFITS $300,000.

CAPITOL STOCK $125,000.

*;

Su v. V alsL Randas turi musu banke sudėtu piningu.

;*

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

’
'
•
•

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

HARRISON BALL, Prezidentas.
F. J. NOONAN, V ice-Prezidentas.
W. H. KOHLER, Kameriniu

Uetuvisska AGENTmiRKONTORASBAraiS
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
jR B? VI a
savo loonam name vertes $12,000,00
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
>
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
iszsiuncziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko*
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius ,
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause, Ądresavokite sziteip
fj

202 Troy St. Dayton, Ohio.

A. J. KEYD0SZ1US,

PUIKUS SKAITYMAI

O

GERA PROGA!
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GYDITOJA3

Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburgh, diploma votes
Varšuvoj*, kuria tari suvirsz 15 metu iszbandim^
ĮĮlIjygP X
gydime visokiu ligų. lezgydo visokss ligas nepaisant ifla
/gi Kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Pratimas
Seklon, Syfilia Trypea, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydn
Savvafindtaa Ligas. Jiojo specialiszkumaa yra gydimaa
4 Utetsenenjusias Ligae, Nervu, Rumaiizma, Plaucziw
Uftdegiiaa^ Nnpuolea Silpnybe b Kraujo Nnbeginai

ana

Rmtnle

Ptttstarc, Pa.

c ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS—
c
P. v. ObltCUNAS IR KOMPANIA
c
X Cor. 12-th. & Carson St., S.8.Pittsburg, Pa,
c
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
X
c Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,
Priima Piningus ant paezedumo ir moka 4
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes anl
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve*
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
o Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius
I su tiesomis Russijos.
o
X
o
X
o
i
o
Armonikas ir
1
o
GALI gauti pas mane ir užčediti sau
X
25%. Turiu puikiausio darbo Vokiškas
o
X
ir Itališkas armonikas dideliam pasio
skyrime. Parašyk tik man savo adre
X
są ir pridėk už pora centų marke, o
o
tuojaus gausite mano naują iliustruo
tą katalogą No. 9, dykai, iš kurio ga
lėsit pasiskirti visokių muzlkališkų in
strumentų ir lietuviškų knygų bei ge
o
rų britvų. Adresas:
X
o
M. J. DAMIJONAITIS
X

X

Konce

GERIAUSIAS

812-814 W. 33rd St.

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’
apraszimas isz pirmutines puses
szimtmeozio, iszimta isz Lietuviszku užlieku, parodo kaip
senoviszkos laikose Lietuviai
gyveno, puiki apisaka su pa o
veikslais. 177 puslapiu tik 25o Xo
4 istorijos, 196 puslapiu apie
“Urvą užkeikto” “Panaszus”
“Lorenas” “Sermėga mužiko”
“Su kuom kas kariauja, nog to
dingsta” Preke knygos 25o

5 istorijos, 77 puslapiu, apie
“Grigorius kuris per 17 metu
gyveno ant salos” “Isz mirusiu o
irisikele” “Dorybe veda in
aime” “Debesėlis” Preke 25o

f

3 istorijos, 112 puslapiu apie o
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz Xo
kelio duobes” “Karalaitis žmo X
gus” Preke szios knygos 25o o

Skaitykite!

iŠ'™
gaus 5 isz virsz-minetu knygų,
arba $1,25 vertes knygų už $1.
Raszykite kokiu norite.
Mes o
siusime knygas per paozta ir
apmokame visus kasztus. Galite
pirkti kiek norite. Visos knygos
yra geros ir kožnam jie patiks.
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. F OCZKOWSKI-CO.

DR. KOLER, LIETUVIS

*

o
į
Mah jnoy City, Pa.
o
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Chicago, III.

P. S. Nesiunčia katalogą | užrubežius ne i Chicagos

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway

Act© York, N. Y
Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit,
atlikti tegul atsiszauki in

Kampas Reade
Telefonas.*

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

JAUNI VYRAI

a SENI VYRAI
B VIDURAMŽINI VYRAI

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdama
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma
gamtos,— vysi tlo vyrai tur pareikalauti viena iš tu e knygų.
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna
l
ligas ir kodiel jie netur.apsivesti budame tame padeimeTa knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip
vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba syflllv«i
Triperi, arba gonorrhoea, Nusllpnelma, Abelna pragaišti špeku. Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmus, RheumaK
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų,
—Pūsles Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai

išgydyti sava nuomusS, privalai ir slapta, su ma-,
žais kaštais.
t
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=
==
=3
==4

==

B

Tūkstančiai vyru atpava sava tobulą sveikatą, spėkas
ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. JI ira krautuve žinios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi
"inoti. Netrotikiet sava piningu mokiedaml už prastus,
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji
posakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- «
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI.
Męs užmokam irpačta. Išrašik aiškeie sava varda, pavarde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk JI šendena.

Ea
g||

DR. JOS. USTER & CO.
L 302, 22 FIFTH AVE, CHICAGO.

==
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Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiulimlnul dykai
slunstos knygos ir norėčiau. Jog jus išaiuRtumet mnn
vieną iš tuo knygų.

—;

Vardas ir pavarde................................................................. ..

Adresas .

Į
I

W. RYNKEWICZ1US
.. NQT.^RIUSZAS..

MAHANOY CITY, PA.

233-235 W. CENTRE ST.,

PKIVATISZKA 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 keliaujaneziu pa
rūpinu.
Didžiause Lietuviszka Agentūra
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo
Pinigus in Visas Dalis Svieto greieziause
ir pigiause.

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

MUSU DRAPANŲ KROME randai visokiu Drapanų
ir Apredimu 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.

Akivos Žinios iszlieluvos.
Naumiestis.
S iv. gub. Pas mus kaime
S. vienam ūkininkui pasimirus
buvo szermene. Susirinko senu
ir jaunu ir pradėjo neva giedo
ti.... Netiek giedojo, kiek
juokus dare ir kepurėms mėtė
si. O kuomet atneszus degti
nes užsisriaube, tuomet ezermens buvo panaszus in vestu
ves: mergos žiurėjo in vyrus,
vyrai — in mergas ir t. t. Be
jokios gėdos musu jaunuomeoe!

Skuodas
Kauno gub. Kovo 10 d.
žmones rado Kuliu lankuose,
grovyje negyva žmogų —But
kų Kiezeniuje buvo tuszczias
degtines buteliukas. Daktaras
pripažino, jog nabaszninkas
girtas griovio purvyne užtroszkes. Taip-gi Birsztvoje rado
negyva žmogų — Petruli Kulaliu sodžiaus. Vis tai degti
nes vaisiai.

Laižuva

Žinios Vietines.

— Petras Daltuszaitis pir
ko saluna nog Kazimiero Sanavaiezio ant W. Centre uly
ežios. Kazis Vaitkus pirko sa
luna nog Peter Schillo penk
tam varde.
— Slavoku parapije aplaike nauja kuninga Sbojoski isz
Treskow ant vietos iszkelevusio (?) in Europa kun. Paepecho.
— Neužmirszkite kad Ket
verge Lietuviu Benas turės di
deli Pikniką ant Plėšant Hill
kalno.

— Ketverge 1 diena Gegu
žio.
— Meneeie paeiszvenatae del
garbes S. P. Marijos.
— Buvo Redingo pede, tu
rėjo ne mažai darbo dede.
— Mikas Jankauckas kuris
mire priglaudoje del vargezu
Schuylkill Haven likos atvež
tas pas Jurgi Krisnicka isz
kur atsibuvo laidotuves.
— Adomas Szibeika mirė
Athlando ligonbuteje nuo pa
žeidimu aplaikytu kasiklosia.
Laidotuves atsibuvo isz namu
V. Szventicko, W. South alley.
— Parsiduoda naminei daig
tai, karpetai, 2 pccziai ir t. t.
viskas da geram padėjime.
Kas pirks galės parandavoti ir
stubas. Persiduos neperbrangiai ba locnininkas važiuoja in
Lietuva. 337 E.PineSt. (ęe°l)
— Už tai kad kompanije
nepristojo prie unijos reikala
vimu, apie 15 szimtu darbinin
ku suatrakavo prie Buck
Seredoi 30 Balandžio 1913
Mountain ir Volkano kasiklose. Kaip ilgai streikuos tai m. p. Boczkausku sales. Prasi
dės 7 į vai. vakare.
nežine.
Losz artistai mėgėjai — isz
— Nedelos vakara atsibuvo
“Birutes” choro dvi komedijas.
Boczkausku saleje koncertas,
1. Guminiai Batai. 1 me akte.
kokio da Mahanojcczei ne buvo
2. lydąs ir Dzūkas. Ime akte.
girdėja lietuviszkoje kalboje
Choras isz Mt. Carmel po va
dovyste p. Jono Czižaucko at
giedojo Kantata ir kitas dai
nas lietuviszku kompozitorių.
Žmonis buvo užganadyti nuoszirdžei isz teip puikaus kon
certo. Garbe Mt. Carmielieežiams kad turi kora suside
danti isz tikrųjų artistu ir ar
tiitku.
— Subatos vakara pas p.
Po perstatimu ir aktu, tarpe
Adolfą Gudaviczia buvo krikez vietinis bažnytinis choras sutinos naujos užgimusios dūk dainos keletą smagiu dainelių.
reles kuria aplaike varda Ma Paskui Ralius! trauksis iki ve
rijona. Kūmai buvo Antanas libai naktei.
Inžanga ant Teatro žemai
Stanaviczia su Mare Binckiute.
350 ant galerijos 250.
— Ketverge pirma diena
Inžanga ant Baliaus vyrams
Mojaus bus paskutine diena 250. Mot. ir merg. 100.
mokėti randa už vandeni idant
Pasarga. Ateidami ant Te
gauti procentą. Mahanoy City atro susiveržkit gerai vidurius
Water Co. E. S. Silhman Sup. ydant ne sprogtų, nes žydas su
dzukum atsinesz visa glebi juo
— Geriausi siutai vyrams ir ku. O-gi ir Batuose nemažai
vaikams dar parsiduoda Refa- juoku, talpinasi. Tai-gi Bro
viezio sztore, 138 W. Center leli Sesutes Ura! visi eikim
St. Parduoda siutus po $8,50, bus tai paskutinis Teatras ir
$10, $12,50 lig $16, kiti ezto- Balius p. Boczkausku, svetai
rai parduoda tokius pat siutus nėje szi sezoną.
nog $12 lig $20. Tai kodėl
Kveczia “Birutes” choro na
mokėt daugiau jaigu galima
riai.
pas Refaviczia gauti pigiau.()g)

Ura, ura, visi ant didelio
TEATRO IR BALIAUS

— Ketverge pripuola szvente “In Dangų Žengimas V. J.”
Taja diena kasiklos ne dirbę.
— Rytoi vakare atsibus
didelis teatras ir balius “Biru
tes” draugystes. Jaigu norite
turėti linksma laika tai ateiki
te. Inžanga tik 35 ir 25^
— p. Jonas Baneviczia ku
ris laike saluna ant E. Maha
noy ulyczios, pardavė saluna
savo broliui ir iszsikrauste in
Tamaqua kur užsidėjo groserini sztora.
— Visi szneka apie puikus
siutus ka Refavicziu eztore dar
parsiduoda. Siutu preke nog
$8,50 lig 16, kitur reiketu mo
kėt daug brangiau. Galima su
czedint $3 lig $5 ant kožno
siuto. Ateikite pas Refaviczia
138 W. Center St
(oe °l)

...PIRMUTINIS...

PIKNIKAS!

Parsiduoda pigiai.

Fanuos—Fanuos.

Nauji namai ant trijų
liju, kurie randasi prie lietuviezkos bažnyczios Minersville,
Pa (N<w Additon) Kampines
lotai. Kreipkitės ant adreso:
Clappier Shoe Store,
(ggo))
Minersville, Pa.

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

Ant Pardavimo.
Namas ant vienos familijos
ant loto 38 per 150 pėdu di
dumo, tuojaus už lietuviszkos
parapijos klebonijos Girard
ville. Atsiszaukite po No. 27
Beach St. arba ant adreso:
(Įf) Wm. Paulauckas
Box 411
Girardville, Pa.

Ant pardavimo.
Parsiduoda salunas labai
P igiai, priežastis pardavimo,
locninykas turi su partneriu
automobiliu ezapa (garage)
per tai turi saluna parduot
biznis gerai daromas geroivietoi terp Lietuviu. Rusu ir vokiccziu, laisnai ant metu $300
dol. kas norėtu pirkt tegul at
siszauket ant adreso įęg 'Oį)
J Pudin
254 Wait St.
Paterson N. J.

Reikalinga
Prastu darbininku ir molderiu. Leibejei dirbdami nog
sztukos gali uždirbti nog $2
lig $2.50 ant dienos, molderet
gali uždirbti $2 50 lig $3 50

Kauno gub. Musu mieste
lyje isz girtuokliu tarpo daug
priviso žmogžudžiu, kurie po
smukles landydami tik ir jeszko priežafcziu, kad kam pa- ant dienos. Daeižinokite apie
(gg o;)
kauszi perdurti. Nesenei pen daugiaus pas
Missouri
Malleable
Iron
Co.
ki vyrai papjovė Ignaca JuszEast
St.
Louis,
Ill.
ki, 27 m., atvažiavusi isz Kė
dainių darba jieezkoti. Ketu
ri pjovikai suimti, o vienas pa Koncertas ir Balius!
bego. Net geda in laikraszti
Freelando parapinis koras
raszyti apie tokius niekszus.
parengė puiku Koncertą ir
Baliu ant naudos intaisimo
Pasvalis.
nauju dūdiniu vargonų kuris
Kauno gub. Pas mus žmo atsibus.
gus isz miszko važiuodamas
Diena 1 Gegužio.
užmigo, ingriuvo in upeliuką
Bus
tai pirmutinis koncer
ir drauge su arkliu prigėrė.
tas
kokis
atsibuvo mieste FreeŽmones sako, buvęs gerokai
lande,
Pa.
po vadoviste profe
ingeres. Liko žmona su ma
soriaus
Juozo
Czižaucko. Inžais vaikais be tėvo ir be duo
žanga
del
poros
500 ekstra
nos. Tai koki girtnoklybes
motere
250.
Prasidės
8 valan
vaisiai!
da vakare.
t A. 29

Joniškis

Trofzkunai.
Kauno gub. Pas mus la
bai madoje bjaurus paprotys
— mergaites prigaudinėti.
Nesenai viena prigauta mergaita gimdė kūdikėli, tėvu pri
muszta vos nenumirė, o priga
vikas kaicziamoje gerdamas,
visiems girdamasis isz mergi
nos tycziojosi ir juokėsi. Ge
da ir paniekinimas tokiam beszirdžiui!

Kunigu p rniainos Vilniaus Vyskupijoje.

Dr.O
Rduobs
J ’MalleyrBSr

wuuuv »

1 Iszraata j>er mane!

i Naud°jmano
araas ofise.
urk

PRASARGA! Darbininkai katrie
pas mane dirbo, gal sakyte kad jie
žino mano methoda ir pagal ju gydo
be operacijos, jie gal ir pamegžioja
mano rasztus.
Bet randasi tik
VIENAS Dr. O’MALLEY BUDAS
ir naudojamas tik MANO OFISE.

Cor. Elm & Main Sts.

KARPETAI

n
’n
VJrUlIlcin S

Mahanoy City, Shenandoah,
Mt.Carmel, Landsford.

Polithania State Bank

Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu,
pradedant nuo $1.00 ir daugiam. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
prhkaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus.Lietuvai
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.
Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti iums, kad
jau afz nesu daugiau ne locniniku ne virezininku,ne darbiniku
“All Nations Bankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar
atidariau ofisą mano naujoj vietoi
Kampas 22-nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)
Reikaluosia me'džiu kreiptis priehavo seno pažistamo po
tokiu adreso*

l
f
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Pas mus dirba Lietuvaites.

122 W. Center Str.
Mehanov City, Pe

BUSISZKA — AMERIKONISZKA — LINIJA.
...PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GRKICZIAUSI GARLAIVAI...

Garlaivai iszeina kan dvi r><ddas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu.
PUIKI GARLAIVAI: CZAR-KURSK-RUSSIA
In Rottorclama 8 dienas.
In Libaua 11 dienu. I <jMrla|v_.
( RUSSIA—17 Gegužio, (May)
$33
Treczla Kiaea
I ’“rl•*'*‘CZAR-31
14»
Antra
Klaea
feo
|
* w
(KURSK—14 Birželio, (June)
Pirma
Klaea
$70
Į Apie daugiaus daeižinoelt<> pan agenttie arba
A. E. JOHNSON A CO.,- GENERAL l’ASSENGFR AGENTS 27 IIROADU AY, NEW YORK, N.Y.

Kiekvienas Lietuvfszkas SztoroinkaB
teipgi privalo užlaikyti visada musu
guikias Lietuvhzkas Gyduoles savo
ztoruose ant pardavimo, kad^musu
tautieczei reikalaudami galetu^nuuipirkti ir nereikalautu hzduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras Lietuvhzkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l.............................. 2§c.
Egiutero No.2.............................. 50c.
Zmijecznik........... 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.............................. 35c.
Meszkos Mostis............................ 25c.
Trejanka.........................
.25c.
.25c.
Linimeutas vaikams.....
Gyduoles nuo Kosulio..
.25c
Liepiu Bahamas........
,25c.
Anty-Lakson del vaiku............ ,25c.
.....
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c. H
” nuo Kumeliu del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu....................... 25c.
Ugniatraukis..,
.25c.
Skilvio Laszai.
.25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios......................... 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatytmo $3.50.
Gyd. del nemalimo Pilvo......... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo............................. 10c.
Laszai nuo Dantų......... -.......... 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų......................................... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Lapauto................. 15c.
.JI.25.
Gyd. nuo Grippo...... .
Plauku apsaugotojas..
....50c,
Muilas del Plauku....
...10c.
Milteliai nuo Kepenų................. 35c.
Rožes Bahamas........................... 25c.
Kinder Bahamas........................ 25c.
Bobriaus Laszai.......................... 60c.
Savelnintojas................................ 35c.
Kraujo valytojas...................... $2.00.
Nervu Ramintojas................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus........................... $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)............... 25c.
Pamada Plaukams...................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausis®
25c.
Gyduoles nuo Riemens.
.
50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu..... .15c.
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... ................ 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbūtis $1.25,
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00,

B RAGAŽINSKAS

B u>B DS

S'B S

jIETUVISZKAS -< OTOGRAFISTAf

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy City.
Y’uikei ir pigei nutraukė visokes
Fotografijas. Padaro didelus Foto
grafijas isz mažia ir indeda in reimui
Indeda Fotografijas in Spilkrs
Kompasas ir t.t. Paikei nutraukiu t ja
PoRt-Kartės, Parduoda Ruimus irt,*

•Efs
. m
Naujas

Iszradimas

Apraszima siunczia dykai

Del Visokiu
Pasilinksminimu
Reikalaujate GERU Gėrimu.
Pirkite nog savo Tautieczio
kuris teisingai jus užganedis.
Atsiųskite adresa o gausite
kataloga dykai.

Fr. Strawinskas
1807 Carion St.,

Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats
iszsigydyti be daktaro visokias ligas
Plauku puolimą ir užsiauginima,
Nežali, Papuozkus, Pleiskanas
ir kitas panaszias ligas.
Gyduoles nuo Dantų,geriausios,20c.
Nuo Komu užtrinu tik 10o. .Ves
turime apie puse milijono laiszka su
padekavonemis nuo žmonių visokiu
tautyseziu. Raszykite tuojaus ant
adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.

Pittsburg, Pa. B’dway & So. 8-th. Brooklyn.N.
‘APSZV1ETA’ Moksliszkai Istoriška Knyga
palytinti daug isz Lietuviu praeita
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
su 780puslapiu, preke:
Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo
Gaunama pirkt tik pas:

Lietuviszkas Agentas
lSZIPKORCZIU

IR SIUNTIMĄ PININGU.

T. Astramski, 943 S. 2nd. St., Phila. Pa.
Jaigu kada busite

DR. ALEX. O’MALLEY Lietuviszka Agentūra
158 S. Washington St.
Wilkes-Barre, Pa.

Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu.

M. Gavula.
W. J. Milės.

Parduodam Karpetus nog 10c. lig 25c.
ant masto pigiau negu karpetu sztorai.
Už tai kad perkam tiesog isz fabriku.
Mes perkam teip pigiai kaip ir
didžiausi “Wholesalerei” ir tokiu budu
galima pigiau pirkti ir jumis suezedinam pinigą parduodami pigiai negu
kiti;

54-56 N. Main St,
M ah an ov City.

iluffnloe, N. Y.

Plymouth, Pt.

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

D.F.Guinan, Kasijerius.

Asz ne^arsinu jokiu gromatu lygoniu
kadangi atsilankymas in mano ofisą
parodysiu jumis kad turiu daugybe
gromatu nog Lygoniu isz visu szaliu
pasaulės kurie tapo iszgydinti.

Kun. J. Chlevinekis, Szere- Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
szevo kleb., jam paežiam pra- kalbama ir susiraezoma. Suvirszum
—KURI ISZKELE—
metu daktaravimo Wilkes-Barre
szant, paliuosuotas nuo savo 30
muso glaunas ofisas. Prisiusk 2o.
iLIETUVISZKAS BENAS
vietos ir paskirtas Biltojon marke o gausi Knygute apie Ruptura.
ISZ MAHANOY CITY
Vakon; kun. R. Chodiko, Mioro kleb., jam paežiam pra Introligatorne._^>.
szant, paliuosuotas nuo tu pa
APD1RBTUVE KNYGŲ.
ANT PLEASANT HILL reigu ir paskirtas Szereszevan;
kun. St. Grinevskis, jam praSztai turėsimo gera
proga praleisti visa diena szant, paliuosuotas nuo Svisloant szviezio oro. Benas cziaus kleb. pareigu ir paskir
užpraszo visus pribūti ne
tik isz Mahannjaus bot ir tas Mioro kleb., kun. E. Petisz visu aplinkiniu miestu ir miesteliu keviezius, Trabachu kleb., pa
o stengsis visom pajėgom parodyt vi skirtas Svislccziaus klebonu;
siems linksma laika. Muzike katra
A j eidii t * Ettct n sldaknyges iatorien
grajis visokias szokius bus geriause kun. M. Bugenis, isz Baltosios
ka galima gaut.
Vakos, pask. Traku kleb., nttoe ir laiknusczei, kvi po tai:
Linksma Valanda, Dilgeles,
kun. Maliezauskas — Zdžien- Dagi, Draugas, Teryne Ir t.U
Inžanga ant Platformes
ciolos vik., kun. Oldziejevskis Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito a
bus tiktai 25c.
—
Dalginavo vik., kun. Brau- ekspreso kasitua Adresai:
Ateikyte kanoskaitlingianse
Lltkaulaa Blad.ry,
eris — Lipniszkiu vikaru.
uesigailesite.
114 W. (*»«.. Makaa.y City.

I GEGUŽIO 'M

Prof. G. Twardo

154 Nassau Street
New York, N.Y.

A. G. GROBLEWSKI

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

D.M.Graham, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Horas by.

Sziomis dienomis muso tautieti?
B Ragažinskas pargabeno visokiu
garima, Amerikoniszka ir Importita
Galima gaut visokia Arielka,. Vynia
29 MOTERIŲ GRAŽYBES
Tikiai artistiszkus paveikslus Arako, Kimėlio, Dzinia irt, t
gražiausiu moterių, m ► s siun- Teipgi skambanozio Akas ir Porterio
cziame uždarytame laiszke
Daokyte dabar orderi o bas jamh
už 42c.
pristatyta in namas,

Mano katalogas yra tau reikalingas.
Jame rasite visokiu instrumentu,
knygų ir notų.
Jaigu norite būti
geru muzikantu tai raszykite pas mus
o mes prisiusime visa informacija
lietuviszkai hzdrukuota, kaip galite
išmokit! greitai ir gerai grajit bile
ant kokio instrumento. Jaigu norite
linksmumo savo stnboj tai prisiuskite
mumis $5 o mes prisiusime jumis
Grafafona su rekordereis keletą kai
liuose. Nelaukite bet tuojaus raszy
kite, prisiusdami 2c. stem pa katalogo

B. S. YANKAUS

...DIREKTORIAI...

Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu vasarinu Kotu del moterių ir mergaicziu
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu
kitur,

KATALOGAS^

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:

Dekite savo depositus in szita Banka ir
susipažinkime. Szita Banka gal but jumis
didele pagialbą. Moka procentą ant -sudėtu
pinigu.
Prigialbsta' jumis pirkti namus.
Duoda lengvas iszlygas del atmokejima skolų.
Buna paranki juso biznyje:—

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

B. AUTURI

DR. O'MALLEY, SPECIALISTAS.

Geriausia jumis patarnauja kada reike
~~ m is Administratoro arba Eksekptoro.
d e Szitas Banka jumis' patarnauja kaipo
I
Apiekunai ir Trustees ir teisingai atlieką
visus reikalus.

Naujas Pavasarinis Tavoras

W.Waidelisv.

ATTORNEY, COUNSELLOR AND
ADVOCATE OF UNITED STATES
COURTS.

PA.

Cor. 22-nd. & Carson Sts; 8.8. Pittsburgh, Pa.

Uukia Isziuintingas
Likia Sveikas!

Aviliai
Ežer, apskr. K. g. Isz nak
ties musu bažnyczioje radome
langus iezimtus ir visus bažnyczios rakandus po viduri iszsvaidytus. _ Kunigėlis sako,
buk nieko nepavogta. Bet
bažnyczios tarnai paslaptoms
kalba, jog kielikas ir kubka
pavogta. Kiti žmones pasako
ja, buk vietoje brangiųjų baž
nyczios ryku, pigesni pastaty
ti. Ir uredninkas buvo, bet
niekas nežino kas vogta o kas
nevogta ir kokiam tikslui toks
bažnyczios iszdarkymas.

CITY,

PAUL V. OBIECUNAS

Atima Jumis Vyriszkuma,

Varicocele
Prapolus Pajėgas
Užtruciutas Kraujas

MAHANOY

(su 1G Dainomis)

Asz užlaikau Columbijos Grafofonus su Lietuviszkom dainom, kurias
iszgieda labai garsei ir aiszkei. Ant
abieju pusiu yra po kitokia dainelia,
rekordai yra padariti gana druczei
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas
rekordas prekiuoja tik 75c.
Jaigu ne turi mano kataloga tai
prisiusk už 2o. pacztinia markia o
apturėsi didelipuiku kataloga kuriamia rasi visokiu geriasiu Armonikų,
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku
ir Malda knygių kokiu tik randrfsi
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru
gromatu raszimui su puikeuseis apskaitiniais ir dainomis su drukuotais
aplink konvertais, tuzinas 25c. penki
už $1.
Sztornikams, agentams ir
fiedliorems parduodu visokius ta vorus
abai pigei. Reikalaukitia visokio tavoro tikra Lietuvi o gausitia teisingus
pas ta vorus, adresas:

BURIA VYRAS!

Merchants Banking Trust Co

§25 Grafafonas už §21

MIELE BROLEI LIETUVEI

Kauno gub. Pociūnu kaime
NEGIRDĖTA NAUJENA!
iszkilo nuo pypkio gaisras ir
C. P. HERMA, R. PH:
sudege daržine, nuostoliu 500 Iszrado stebuklingas dvejas gyduoles
rub. Taip-gi apdege malu- 10 d. Balandžio (April) 1912m., jau
ninko namas; nuostoliu — 200 nog to laiko tapo iszgyditu nog
Dusulio 87 o nog Reumatizmo 108.
rub. Karta ant ezventoriaus Pasiskubinkite
o gausite tikra pagialtapo atrastas girtas žmogus ba, moteris ir vyrai, raszykite Liet
begulįs, tad bažnyczios sargai uviszkai ant adreso:
su ksezergoms, szluotoms ir C. P. HERMA R.
peczkuriaie vilko girtuokli
kaip koki gyvuli laukan, net
szlyksztu buvo žiūrėti, kaip
žiauriai su žmogum apseinama. Ruptura

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

Baltrus S. Yankaus

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

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

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

PRIIMA
LIGONIUS

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

DELL TELEITIONAS

Parduoda Szipkortes ant geriausiu
linijuj in ir isz Lietuvos. Siunczia
Piningus in visas dalis svieto, greitai,
pigiai ir teisingai.
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
savo gymines ar pažinstamus tai raszykite pas mane kadangi dabar turi
labai pigias prekes Szipkoroziu ir
galima dar pirkti Szipkortes už labai
nužemintas prekes, Raszant prisiu
skite už 2c. stempa o gausite greita
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
Valgomu ta voru ir Buozerne,

Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

No. 6.
Nusipirkite sau keist*
Buteliu

N0RKEV1CZIAUS NO. S
’Geriausia Arielka Visan
Mieste. Tik $1 už Buteli
Teipgi ežia gausite ir viaokii
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
priešą laika, duokite savi
orderi o bus jums pristatyti

S. Norkewicz
Ml Wul Mikuij Au.

PHILADELPHIA, PA.
Tai užeikite in
ĮjĮ OTELI

J JETUVISZKA

JUOZAS
OKINSKAS
(LOCNIN1NKAS)
N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Sireets.
Ten busite sveitingai priimti. Gausite
pavalgyti ir galima pernakvoti.

SziTAS
Bankas su
visais ligei
apsiejna, nepaisant ar piningiszkas reikalas yra
mažas ar didelis.
Ge iausias būdas pasi
rūpinti save su pininga
is ant ateities, yra tuoi’aus pradėt czedint o
aike
pareikalavimo
turėsite ant ko pasi
renti.
hŠ

Seniamia National Binka
Schuylhillo Paviete.

INTEREST PAID ON SAVINGS
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

-4GRABORIUS4*-

Laidoja Kunus Numirusiu. Pažande
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimą
Krausto Daigius ir L L Viską atlieka ki
nogeriause ir puikianse. Su virsz minėtu
reikalais kreipkitės pas jin o busite visam#
užganėdintais.
620 W. Centre St., Mnhnney City, P»

