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Metas XXV

Meilinga iiaszle.
Teisingai pasakant, tas zo
Du panaszus valdytojai.
Nepaprastas perstatimas straikieriu.
koninkas nedabar sudurnavojo
Viednius. — Aplinkinėje,
bet jisai durnavojo da būda
kelios milios nuo czionais, mi
Deiviui nauji kardinolai. re nesenei budaunycze. Vos
Ohajui steite tūlas farmeris mas kliosztoriuje, tik nesu
maine savo paezia ant karves, prantama kad tokiu bjauryRymas.— Popiežius Piusas likos palaidotas nebaszninkas,
nes kada iszsiylgo paezios, ir biszku darbu kliosztoriuje ko
neužilgio suszauks vela kon- tuojaus atsilankė pas jia pranorėjo atsimainyti adgal, tai kius jisai veike neinžiurejo ne
sistorium Oktoberio menesije szyti josios rankos ir szirdies:
turėjo paeze atpirkti už 300 kiti zokoninkai ne pszeoras
ant kurio bus iszrinkti devini gydintojas, kuris jiosios mirusi
doleriu. — Tai vis ameriko- Reimanas. Sveiks sziek tiek
nauji kardinolai. Isz tu bus vyra gydė, graborius, kuris
niszkai.
vienas Amerikonas.
Terp palaidojo kuna josios vyro;
būdamas proto nebutu davės
kardinolu vieszpatauje neuž- pastoris, kuris atlaike dievsivo ranka nužudytam žmogui
ganadinimas isz kardinolo maldysta ir maldas už nebaszNekurie Lietuvei kitaip ne paskutini patepimą arba pildės
supranta amerikoninia luosybe tokias
Merry del Vai, nes in jo vieta ninka; aptiekoris, kuris šutaiszventvagystes bei
kaip tiktai kad skrybliu arba kekszystes.
geiflž-e kardinola Falconiu.
sinejo gyduoles; sargas kapi
kalpoka ant galvos laikyti.
Geriaus kad teismas but j'
Zokoninke pririszta prie niu, kuris užkasė josios vyra;
Neatsiskyrė su savo kalpoku Macccha padejas ne katorgon
inžinierus dirbtuves, kur mi
muro 50 metu.
tiktai kada sėda valgyti ir ej- -12 m. bet visam amžiui dumiu
rusia vyras dirbo; szinkoris pas
Viterbo,
Italije.
—
Maria
na in lova, be to, ir inejdamas ju narna, tai tiek butu ižeista
Benedetta Frey, zokoninke, kuri giardavo guzute. Jauna
in bažnycze teip jau nusiyma. katalikyste nebuvus bei visa
kuri jau turėjo arti szimta me ir patogi naszle iszbauginta
Tasai kalpokas ant galvos yra dvasiezkijos luomą kiek dabar
tu tnire ana diena isz priežas tokiu skaitliu jaunikiu ir
ženklu dydelio tamsumo. Pa Piktoji dvase isirangiusi in
naezliu pabėgo isz tosios apities paralizo.
dekime, buna namieje, vien- ta kliosztori muset įnuo Be
Penkesdeszimts metu adga- gardos ir apsigyveno pas savo
marezkinis, sėdi grinezioje o niaus, nes apvogimas Panos
liosi, daktarai nutarė jog mir gimynes. Kiek tai moterių ir
su kalpoku neatsiskyrė. Da- Szvencziausios paveikslo per
tis yra neiszsisaugojama, nes mergynu butu laimingos?
vadnas ir suprantantis virukas zokoninka Macocha ne pirmu
negalimu daigtu yra, ydant
Iszpanai nžmusze 100
inejas in svetima narna, kepu tinis bet trt ežias. Vienas buvo
zokoninke galėtu kensti ylgai
Mauru
re nusiyma arba užkalbinės 1753 m. kitas muset pirmiaus,
kentėjimus arba gyvent be pa
koki pažinstama ejnant su mo treczias Ms cecho, o dabar vėl
Madrid,
—
Kariumeniszkas
sijudinimo isz vietos, o kad
ters ant uliezios atiduoda pa- kas žin kas ten iszvoge kokias
bjuras
aplaike
žinia isz Tetna
prailgint ant keliu nedeliu jo
guodone nuymdamas skrybėlė brangenybes ir da vagis nesu
sios gyvaste, pririszo jaja sto- no, Moroko, buk 100 Mauru
ir tuom parodo inteligentnu- sekta; vien Macochas susektas
Ant paveikslo matome stovinti ant kaires Ezalies’angliszka
vinezia prie klosztoriaus muro likos užmusztu o 500 sužeistu
ma, bet nekurie žioplei da labkaralių Jurgi su rusiszku caru kurie yra panaszus in viens
Po susekimu Macoclio kru
kruvinoje
musztyneje.
Iszpair tokiu budu ižgyveno 50 me
jaus užsismauge savo kalpoka vinu niekezyseziu, lenkiezki
kita kaip du žirnei. Karalius Jurgis ir Caras yra pusbroleis.
tu kankesia, nesiskunsdama nu pražuvo 33 ir 68 sužeisti.
ant akiu ir žiuri isz po briliu Amerikos laikraszcziai neku
Jurgis
turi 48 metus senumo o Caras 45 metus. Paveikslas li
Pasikelelei prasitrauke in kal
suvis ant savo gyvenimo.
kaip kokis bužis.
kos nutrauktas laike Vokiezko ciesoriaus dukters vinezevones.
rie mane, kad Czenstakavo
nus.
Žmonis ir daktarai, stebėjosi
Cze ant prasto žaliablekiu kliosztoriuje Maccchas būda
Ne senei tūkstantis straikierei prigulinti prie unijos I. W. tuom labai ir tvirtai tikėjo,
Suvienytos Valstijos turi
ne yra ka paiseti, nes jau ir mas bene tik buvęs valdžios AV. isz Pattersono, N. J. turėjo nepaprasta perstatima Madison
Trūkis su imigrantais
Nekurstykit eit
jog tik per stebuklą toji kanisz juju pradeda kitaip ant to sznipu draugijos (Ochranos) Square Garden, New Yorke. Perstatinėjo jieje isz atsitikimu
didžius plotus žemes žmonėmis
susimusze
kytine gyvena.
Zokoninke
Amerikon.
neapgyventus, bet kas isz to—
nusižiureti, ba kada inejna in sandarbininku, ir sake kad tas laike straiko, kaip juos palicije daužė paikoms, kaip sulaikiturėjo taja dovana, jog iszpraOttawa, Kanada.— Du va
kad vienur jau žeme kumpagrineze, jau kalpoka nusiyma, didelia bausme negausias, jam nejo skebus nuo darbo ir laidotuves savo drauges kuri likos
naszavo nubaudima bandos gonai pripildytais imigrantais
Nora laikraszcziu Europos
niju rankose, o kitur kad
tiktai da prie nekuriu Lietu duota bus proga pabėgt, arba užmuszta mueztyneje su palicije. Pelnas ėjo ant suszelpimo
Kamoristu, nužudinima kara ingriuvo in upe Ottawa, kada ir Amerikos persergejimu lie
valdžia apsigyvent neprigelbsviu tas prisilaiko.
bus nužudytas isz nežinių, straikieriu.
liaus Humberts ir prisiartman- trūkis susimusze ant kelio Ca tuviu jaunoji ten žmonija ne
ti,
ateivis su tuszcziomis ran
Pameskyte ta kvaila luosy- idaut neiszsirodytu kad yra
te mirti tebyriaus Popiežiaus. nadian Pac’fic. Visi keliavo paklauso kad Amerikon neitu,
komis
ne ka gali ten veikt.
bia, kuria savo skribeluosia kliosztoriuje sznipai.
200 ypatų nusitrucino.
Kada zokoninke apvaikszti- apimti ukes Kanadoje. Asz- bet prideryste laikraazcziu yra
Isz
kur
nepažiūrint, gerove
suprantate, o norint maža da Sztai Macochas nepabėgo,
R:chmond, Ind. — Du szim nejo 50 jubileju savo kaukiu, tuoni likos užmusztais o 50 su- savo teisybia skelbt neperstot
vis
nesimato.
lele ingysite apszvietimo.
bet už tokius baisibes gavo tik
tai ypatų nusitrucino valgyda popiežius nusiuntė pas jiaja žeido ir da keli isz tu mirs.
ir nurodyt, kad dabartinis
Rasime czion lietuviu ir
maža bausme, dar caras mani Stebėtinas atsitikimas. mi negerai pagamintus valgius, kardinola Cassetta su palaimi
azuolevimas jauno svieto isz lenku, kad bedirbdami per il
Salt
Lake
City,
Utah.
—
Dabar sviete kares su gink- festu ir tos trcczdali dovanojo,
laike apvaikszcziojimo. Ant nimu ir pnsakimu ydant at Kirmėlė nedavė susiriszt Lietuvos Amerikon yra pra
gus metus, atiduodami savo
klais, o lietuviszki “literlo- durnu buk vėl pasidaręs, ga Stebėtinas persimainimas bal gilukio daktarai iszgialbejo vi kalbėtu miszes, praszydamas
mazgu moterystes.
žūtingas. Faktai: Ateina in Lietuvoje ingauta sveikata
pai” su liežuveis kariauja.
lop pamatysim kad Macochas to žmogaus in nigeri nustebėjo sus iezskyrent devinias kuriuos mirsztanczios ydant melstųsi
visus. James Winfield, pamaKirmėlę nedave nekokiam Amerika vis jaunas svietas, Amerikos szalei, pasensta ir
isz nevalęs jau iszejas.
ant rytojaus mirė.
už
jin.
Kaip
girdėt,
tai
to
j
■
tai Mirskiui isz kaimo Poniku, apsistoja daugiausei didmiea- atgal gryžt besveikatos nenori,
Nesibarkite terp saves, ba
Už baisuniszkus zokoninko želi, bet kas kart labjau persi Siunta
kankytoja
bus
iszkelta
in
amerikoniszkos
susiriszt mazgu moterystes. cziuoae arba netolimose Vals o czion tankiai jam in akis pa
isz to piktinate žmonis. Stoky- Macocho kliosztoriuje darbus, maino isz baltveidžio ant nigeszventuju skaitli,
bobos.
rio.
Daktarai
dovanai
tiryneje
Veseile ketino atsibut 22 Bir tijose nuo porto per kuri žiūri beda tokia, nuo kurios
tes, vyrais, ne bloznais, dirbki buvo menama, kad kliosztoNew York. — Mrs. Clifford Turezius kaipo valkata. želio o kirmėlė pasiskubino ir Amerikon inženge, nes ke apsaugok Dieve.
priežaste
to
nepaprasto
ir
ste

te del visuomenes labo ba: nus tops uždarytas, bet neku
Harman, milijoniere, paliepė
Kiek tai daug eidami in
Parižius. — Nakties laike, jau 20 diena inkando jauna- liauti kur toliaus, nėra pinigy“per sutikima maži daigtai au rie kunigai lenku czion Ame bėtino persimainimo. Yra tas
pastatyt del savo 18 kacziu czionaitine palicije aresztavojo vedi in ranka kas buvo prie cziu.
del
jiu
neiszajszkemu
atsitiki

anglekasyklas kas dien žiuri
ga, nesutikimu dydeli sugriuva rikoj rokavo kad neuždarys,
Apsistoja ne ka daryt, reik
puiku paloceli, kurie kasztuoe
arba dingsta.” Juk ir Susivie nes kliosztori palaikans Rusi mu, todėl su dydžiausia atyda $15,000. Tame-palocelije ra drauge su kitais valkatoms tu žaste negalėjimo priymtie luo eiti dirbt. Jieszkancziu darbo smereziui in akis, kiek tai jau
nijimą nesitikimas in dvi dalis jos randas. Tai ir gali but tie ir temijimu tirineje tolimesni sis maudykles, miegkambarei, la žmogų, kuris bjure palicijos mą moterystes ir ar tik neturės prie pabriku prisirenka pul no svieto ten žūva arba tampa
sa kad ten slėpėsi valdžios iezsivystima tos atmainos dažo sziluma ir tam tikras tarnas pasisakė savo pravarde kaipo atsiskirti ne tik su savo numy kai, o da retas gauna dirbt. baisiai sužeistais, tai jau sun
perskyrė.
skuros.
ku suskaityt. Vis tai daro
kurie prižiurinee ydant nieko Pierre M....... . turtingas ba- lėta, bet ir su savo gyvaste.
sznipyste (Ochrana.)
Fabrikantai akyvai in tai žiū aukso Amerikoj kalnai. Tas
Mirskis
yra
naszliu,
o
terp
teblogo
neatsitiktu
“
gyvento

joriszko
gyvenimo
žmogus.
Laikrasztija Lenkijos tuoLaukinis žmogus.
Jagu esame priversti kur
naitmiu žmonių pasklido pa rėdami, darbininku kad yra pats paibelos ir kituose pabrijaus
kada
buvo
Macccho
tar

Lewisburg,
Tenn. — Adol jams.” Taji paloceli statys Turtingas valkata turėjo prie
kitur pirkinėti ne pas savuo
Greenwich,
Conn.,
turės
19
saves keloleka tukstaneziu sakos, jog tai yra bausme Die per pilnai, mokestis sumažina, kuose, kur darbininko apsau
sius, tai sztoruosia nekalbėkite dymai patemijo, kad bene tik fas Garfield ir Petras Qui- pakaju. Prie kacziu gyvens franku, kurie buvo jo locnas- vo už nedalaikima žodžio pir amerikonai darbininkai isz gojimas yra atsipraszant nie
kitaip, kaip lietuviszkai. Mo- slėpėsi klosztoriui sznipai, bet nault, du jauni vyrai medžio Mrs. Mathies žinune kacziu te.
mutiniai paežiai, kuriai priža tarpo ateiviu prasitraukia, ap kesnis negu szunelio.
teres dydesniuosia apigarduo- kad ten del cenzūros varžymo darni girrioje arti upes susiti gyvenimo. — Isztikruju ameDarbininkiszkas jaunas svie
Paklaustas apie priežaste to dėjo, jog su kita motere nieka eiviai dirba net vienas kita
sia (ypatingai Mahanojui ir placziai ypatingai priesz val ko su laukiniu žmogum. Už rikoniszkos milijonierkoe siun kio pasielgimo, atsake, jog pa dos ne susiriez mazgu moterys pageniodami už menkutelia tas apleidęs savo szali bėga isz
ta isz nuobodumo, \nežinodadžia
kalbėt
nevalne,
tai
reike
ėjo
ant
jo
netikėtinai
kada
ta

mokesti, ir toliai dirba, kolei Lietuvos aukso dievaiezio
Szenadori) vedasi su savim in
tes.
sai grauže kaula kokio ten pa mos ant ko turi sunaudot mili dare tai del to, ydant atsikra
jau
pajunta kad su tokia už jieszkot, o tuomi tarpu in Lie
sztora tlumoczkas. Tas nege nutylet.
tyti nuo “drauguves” susideKiekvienas supranta, kad stipusio žvėries. Žmogus apau jonus.
mokės
ežia iszmisti negali, daro tuva plaukia darbininkai len
rai! Juk randasi lietuviszku
daneziu isz vienu apmaudingu
Ižgitma tėvas.
straikus tankiausei pakurstyti kai. Kaip-gi dimnai iszsiromergaieziu invales, ar ne gali kliosztoriuje po zokoninko gės dydeleis plaukais, dydelio
veidmainiu,
kurie
tik
stengėsi
Augusta, Ga. — J. J. John
agitatorių.
toks sztorninkas kėlės pasi- sukne geriausei suvyti sznipo ūgio, bet nuvargias ir nusilpdo?....
nias. Drabužis jo supliszes, vos son, mėsininkas, likos areszta- “apcziulpti žmogų” todėl pris Trumpi Telegramai.
lizdas,
bet
czion
reik
ir
neiszStraikai skaudžiai atsiliepia
samdyt? J a go tokie sztorninTeisybe, Lietuvoje tusztuuždengė suvargusi kuna. Tvir votu už nežmogiszka pasielgi tojo prie tokiu, kurie jam ge
pasakyto
gudrumo
kad
kas
ne

kas negalėtu susikalbėt lietu
§ Philadelphia. — Dirbtu ant darbininko keteros, o mu nėra, visur žeme apgyventa
mą su savo 15 metines dukters. riau vėlino. Palicije nusiuntė
tina
czionais
jog
tai
kokis
me

S. K.
viszkai, tai butu priverstas lai patirtu.
dėjas medžiodamas girrioje Už koki ten maža prasikalti jin namo.
ve Standard Weight Co. sude czion Amerikoje tarpe strai- rodžias, bet pastaruoju laiku
paklydo, o vėliaus isz vargo ir mą, nelabas tėvas pakabino
kyti lietuviszkai, tai butu pri
ge visiszkai. Bledes $25,000. kuojaneziu labai rasim mažai jau toji žeme pradeda netekti
Iszejo isz spaudas penkių baimes papaiko ir pavirto in ant lenciūgo ant vinies savo Atsitikimas su dielemi.
Amerikonu, visi beviaik atei
verstas laikyti lietuviszkas
§ Chicago. — Baisus karsz- viai in kuriuos Amerikonai su darbininko, kursai iszvaževes
duktere ir patol musze, pakol
mergynae, ir tokiu budu del veiksmu veikalas “Audėjai.” laukini.
Viednius,
Austrije.
—
Tūlas
kraujes neisztekejo isz užduo
czei užmusze 17 ypatų o 200 neapkanta žiuri kaipo in žmo svetur pajiegas iszveže kitur.
saviszkiu prigiallstu. Juk mes Atsitikimas turi vieta pirmo
Mirė isz baimes.
felezeris prisigaudęs dieliu dy apmirė nuo spindulu saules.
Darbininkiszkam svieteliui,
tu žaiduliu.
nes svetimus ir kenkenezius ten tėvynė kur geresnis kąsne
del kitos tautos sztorninku dy- devyniolikto szimtmeczio pu
Wabash, Ind. — L. V. Au
deli puodą, sugrižinejo vago
§ Chicago. — Juniaus me geresniam uždarbiui. Tarpe lis duonutes, bet iszkelevusie
delius piningus neszame, tai ses pabaigoj, maž-daug 1840 burn, turtingas ukezas turintis
nia namo, puodą su dielemi
Akivos žinutes.
turime pilnas tiesas reikalauti, mete, Sdezijoje. Verte J. Lau dirvos suvirszum tūkstanti * Suvirszum 40 milijonu vi pastate po suoleliu priesz save nesi likos iždiiota 3870 laisnu darbininku ateiviu, daugybe svetur retas atranda ne keptus
yra ne citizenu kuriuos Ame karvelius, bet paprastus varge
ydant muso kalba guodotu, kis. Kaina 50^ puslapiu 112. margu lauko mirė nuo persi- sokiu kalendorių buna iszda- Ant to suolelio sėdėjo dvi pui ant ženybu.
ydant ir mes butume ligos su Spauda J. Ilgaudo, 1841 So. gandimo. Aplaike jisai kelo- linti amerke Sausio menesije. kios mergynos. Puodas buvo § New York. — Ant laivo rikonai vadina valkatoms nes lius.
jie esą savo szali pamėtė, o kiamerikoninia visuomene. Ja Halsted Str. Ch'cago, III.
leka grasinaneziu gromatu,
* Anglijoi 100 metu adga- uždengtas su popiera ir aprisz- Mohawk explodavojo 200 to taj neprisirasze, o prisiraszyJus kurie inžiurit perdem
gu kur to nenorės padaryti,
kuriuose kerszino pagriebimu. los žmones turėjo paproti užsi tas. Besiskalandamas vanduo nu aliejaus. Penki darbininkai mui prie gyventoju Amerikos, Amerikos gerove, nekvieskit
nuo tokiu szalinkimes. Tegul
* Angliszkas liežuvis ira Senas turezius persiemias ne- steluot sau graba priesz miri permerke popiera, dieles pra likos užmuszti, 6 sužeisti o 12 jau kas kartas vis didesni ap in czion savo pažystamus, ne
nuo mus ne turi uždarbio.
sunkinimai spaudžiami.
dar kalbomas per 125 milijonu apraszomu pabugimu, kad ga ma, kurias laikidava namie ir dėjo iszejtineti isz puodo ir nesuranda.
suviliokit juos, bet teisybe
Nes pirmiausia, rūpinkimės žmonių. Prusiszka kalbama li netekt gyvasties, pradėjo ma kožna diena savo graba galėjo kibti in mergynu blauzdas,
Toliaus, Vakarines Valstijos jiems sakydami nevelykiti ke
§ Mex'co City, Mexico. —
tomai silpti ir organizmas at matit.
pakelti gerbūvi tautiszka, pa per 80 milijonu žmonių.
kansti ir krauja traukti.
1000 kareiviu, moterių ir vai ne teip tirsztai apgyventas, liaut in pragara nelaimiu.
jautė toki mspuda iszverta tais * Suv. Valystijose randasi
kėlime lietuviszkos kuj czistes
Isz pradžių mergynos neži ku likos nuskerdytais miesteh- rodžias ten galėtu žmonių tilpt,
Senas Kapsas.
* Prūsuos randasi 29’200 gi kerszinimais, kad in kėlės neir vertelgystes per susineszima dintoju.
suvirszum 11 milijonu viru tin nojo, kas cze darosi, pradėjo je Durango, kada likos užim bet vieni ten pasiekt negali
delias turėjo mirti.
net alpti ir ant galo viena dasu savo tautos kupezeis.
per nedatekliu, o kiti nuo Be
kami in vaiska.
* Vaikas 16 m. senumo gal 1,(>00,000 moterių pastate * Amerike randasi arti 9 silypste su ranka diele ir bal tas per pasikelelius.
Ant pardavimo.
niaus atvykia, tartum czion
§ Leechburg, Pa. — Per geriausiose valstijose apsipra Namai ant penkių familiju,
ant savo.
Galvas kopūstu skaito ant pakialt 280 svaru.
milijonai murinu (negru) ir sei sukliko! Pasažieriai priSulaukiąs 2o m. kelia 320
szoko ir pradėjo klausti prie nuskendima parvazo ant upes tę, nenori tolyn keltis, ir pa ir namai ant dvieju familiju
szimtu — kopustines galvas
Springfield, Ill. — Guber. tik 2,577 užgimia Afrike.
svaru 30 ir 31 m. senumo pats natoris Dunne patvirtino bila, * Praeita meta pagal rapor žasties. Tada atsiminė feleze Kiskiminetas, 8 ypatos nu silieka ten, kur gyventoju ga tinkami ant bile kokio biznio
ant tukstaneziu.
drūtumas, kelia tada 365 sva kurie duoda ligias tiesas mote- ta parodo buk amerike likos ris apie dieles, ezoko prie mer skendo o kitu da nesuranda.
na yra tirsztai, o kur tik žmo su tvartais ant kito galo loto.
§ Columbia, S. C. — John nių daugiau ypatingai ateiviu, Szitie namai randasi Tama
Laikraszcziai pranesza, kad ru.
reme su vyrais balsavime, rin padirbta 10 bilijonu 811 mili gynu, iszaiszkino priežaste, nu
rankiojo nuo kojų dieles ir D. Jacobs, pati ir keturi vai ten pabrikantams lengvesne qua, Pa. Apie daugiaus dasiczenstakavo zokoninkas Pau Apie 40 metu jau pradeda vėl kime virszininku ir 1.1 Isz to jonu papierosu.
(g g 04)
* Giliausia kasikla aukso nusidavė su puodu in rukama kai likos nužudintais||ir sude proga darbininkus ieznaudot žinosite ant adreso:
linas (Macochas) sudurnavojo mažin eiti ant 8 svaru o apie pasinaudos 1,600,000 moterių.
Jos. Lukszis
isz priežasties atėmimo nuo jo 50 m. senumo ne gal pakialt Vyrai turės dabar malszei sė randsi Australijoi. Turi 3,900 vagona o mergynos ne greitai ginti juju name, ydant už t. y. samdyt už pigiaus prie
užmirsz apie ta atsitikima.
142 E. Elm St. Tamaqua, Pa.
dengt žudinsta.
darbo.
| daugiaus kaip 330 svaru.
pėdu gilumo'
oficijaliszkai kunigystia.
dėt.
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Lietmiji Ėya
ivilo užlaikyti ran es
Lieratishi Gicaan
e ant priiriao,
i reih 1-A- nĄ-j,
ir twreih’.i—
donraikotiesttacp.
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guoliai negalėjo suprast kad
Introligatorne.^>
Naszle su $30,000,000.
ju gimdytojiszka akla meile ir
APD1EBT0VK KST6U.
TŪKSTANTIS
ju mylimai Ouutei yra nuo
NAKTŲ
IR VIENA
dais.
ARABISZKOS ISTORIJOS
Perdėjo
Lietuviszkai
— Onute pasiliks siuvėja—
D. T. BOCZKAUSKAS.
kalbėjo tėvas beglostydamas
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
szvelnius paleistus mergaites
PREKE $1.
plaukus.
Tik Ant Trumpo Laiko!
— Onute tur but da kuo
Nusiuntimo kasztus
geresniau—pritarė motina. G ai
mes apmokame.
/pit’jjlf urn n rk’airygfs irtoriia
Prilipau
gala
lentos,
□atns ir laikra-xr.xei, k vi po tai;
VV. B. lto(*zkowRki-Co.
la idant tokia graži ir iszmintin
Mahanoy City, l'a.
Jau netekau medegos,
Linksma Valanda, Dilgeles,
ga mergaite turėtu snsivąrgint
Dagia
Drangas,
Tėvynė ir LL
Tai
ne
szposas
nuolat
dainuoti.
darbais ir vargais siuvėjos.
l'risiunsdami knygas apmokekyte paerte v
Ne yra kada pasilsėti.
kepreeo kaaatna Adresai:
Siuvėja tai baudžiaunyke; die
Baltruvienės negali pagaut,
nomis ir nekarta naktimis pri
Lltbwanlao Bindery,
W
«»b,.,»rhr
Mat, kas dien ejna uogaut,
gulus prie savo maszinos siuva
Nori kiek ant dreses susi
o kagi turi. Netenka sveika
MM
rinkti,
SUmNGOŠ~iŠZ LIETUVOS
tos ir nerege pasilieka. Tai
Didele knyga api 1300 puslapa
Pasidabinus
in
svietą
slinkti
viskas.
Visos 6 dalis d nieži*i ir puiks
Yra tai rinkimas gražia Daiaelia.
apdaryta. K asilus niiaiiiniimo
Jau man per daug,
78 pus. 6x9 col. dyd. Preke 25c.
Ne Onute turės but kuo ge
mes apmokame. PREKE TIK H
O kas per daug tai Bzelauk,
W. D. Bocxko*ski-Ce.
W.D. Boczkowski-Co., Mahanoy City,Pa.
resniu. negu siuvėja.
MAHANOY CITY, PI
Ant pagalios, ka cze žiūrėti,
— Tai koki gi mokslą duo
Reike
savo
varyti:
Kokie vaikams džiaugsmas meszkeriauti,
sim Onutei?
-si i ii ui i ii i i ii 111 11 ii-i-i-i-m-i-i-ii i ii i n-n-n-i miniNukakau in viena vieta,
Po upelukus ir girres kas diena siausti;
— Tai va? Ar mažai yra
Ten kur m pamariu svietą,
Jonukas žuvytes gaudo, susnūdo dede,
mokslu, kurie suteikia garbe ir
UNION NATIONALBANK
Miestukas nedydelis,
Kuriam žuvauti jau gana daede.
laime.
MAHANOY CITY, PA.
Ir užtikau .Lietuviu kelis,
— Kur Jonuko drdr?
Tokias ir tuom panaszias kai
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. ValsL Ramiai turi musu banke sudėtu piningu.
O ir saluna užtikau,
bas. Onute dažnai girdėdama
go nekęstu. Da pajiegsiu pats
Kuriame diva pamaeziau.
Mokame antra procentą ant Budėtu pinigu. Procentą pridedam
Sziaucziaus Duktė uždyrbt jums duona. Vaikai da szesziu metu nebaigus jau
Užėjau,
kad kiek pasilsėti,
prie justi pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
kaskart daugiau iždidžia darė
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jas
jau priauga, ir nereikalaus mu si, o jos ambicija vis iszvy-di
Pora skuneįiu alaus iszsigiarti,
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelia.
Viename isz mažesniu Ame su pagelbos tacziaus patįs
Prie
stalo
sėdau,
neta tuszcziais gyrimais jos
rikos miesteliu prie siauros szelpe mus senatvėje. Tau ver
HARRISON BALL, Prezidentai.
9-ad. ryte lig3popiet
Pas’remiau.
grožybes ir stropumo.
F. J. NOONAN, Vice-l’rezideniaa.
Su balomis 9 lig 12-id.
dulkėtos gatves matome jau tėtu biski paczedyt sveikata.
Tame inejna vaikynas,
Onute pradėjo lankyt mo
W. II. KOHLER, Kasierinn.
prasta nameli, ties kurio du — Bet Onute, jug neyra
Saluninks Jprie jo artinas,
kykla, bet ar gimdytojai galė
rimis prikalta lenta ant ku vaiku ir mano triūso reikalau
Ir sako: Ko tu atėjai?
jo pasidžiaugt isz jos mokslo—
Mrs. William B. Leede, na«z’e po miru-iam “blokiniam Ar gal man ekole atnesziai ?
rios gal paties gyventojaus to ja. Reikia pasirūpint idant ne
negalima to pripažint, kadan karalui” turi turto ant $30.000,000. Taji milžiniszka turtą pa
jo namelio nelabai matomai liktu senmerge. Vienturtei mu
Anasik doleri pragėrei,
gi j-igu ir rode ka iszmoko sidalins su vienatiniu sunum.
gabe tepliorysteje ranka ma su turiu paszvest dabar savo
Ir ant rytojaus atneszt žadėjai!
mokykloje-jie suprast negale
tom nutepliota bata ir gan krei spėkas.
J ago dabar neužmokeai,
jo jau vien dėlto, kad tas O nu apie duktes iezsiaugsztinima
— Ai dont kei 1 Bet asz pas
vu szriftu nupieszta juodom
Tai tu mane paminės !
— Dievas aprūpina visus— tęs mokslas skambėjo jiems
Triūse ir darbavosi pati naktį tave nebusu ir diezu nemazgo Kad, mis'er, da darbo neturiu
“riebiom” raidėmis antrasza: atsake doras Kurpalius. Ga
svetimos kalbos žodžiuose mis siuvdama kad tik Oaute su.
“Lietuviszkas Sziauczius”- bet ilaus musu Onute, kaip daugu
Tai ne sko'oi a'yduoti negaliu
Džiaugėsi vienog klausant butu užganėdinta Iizvyslyta.
— Tai kagi veiksi? Nenori
pravardes nesakysime, kadan mas sako, yra tikra lėliukė,
A z at jau grąžei persiprakaip Onute nemikeziodama tueztybe mergaites dusziojo namie but eik mokykis siut,
gi gal tas nepatiktu musu gar iszauge isz jos puiki graži mer
izyti,
skaitė, o ar gerai “spelino”, buvo neprisotinama ir uszsiga- m s prie nieko daugiau neesi
biam lietuviszkamjam szau- gele, jaunikiu nestokuos, o jug
ar ne jiems tas rupet negalė nedint ne galėjo ir tuom ka su tikus. Ana L'ze kaip iszmoko Ydan* ant flian-is ne pykti.
cziui. Tegul pakaks mums to acziu Dievui sziarne kraszte
nis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams.
' O tu szunc snuk', rakai.!
jo.
teikt galėjo vargingas szau- siut ir kaip graž ai py zena,
vieno jo vardo, kuris visai nėra tu kvailu paprocziu,
Jagu
alyduoti
negali,
Vienas apsireiszkimas vie czius.
IŠEINA KAS KETVERGAS, CHICAGO, ILL.
pati sau susiprovina drapanas
gal nežemins vardininko pra- idant merga turėtu didelia dali
Tai ko da in akis lendi,
nog lyg pradėjo neramint mo
ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.
pati
pasisiuva,
ar
kas
kitas
m
Su kokiu skausmu turėjo
myto Kurpaliu, kadangi ge ar pasoga. Kol Dievas laikys
Mane in piktumą vedi?
tina, o potam ir tęva o ypatin
Katalikas yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas
patemyt nelaiminga motina pinasi ja? — o vienog ka p
riausioj giminystėje gyvena mus ir vaikelius sveikus usz
Laidosi isz užbaręs su galu
gai tas, kad ju mylima Onute
geriausių redaktorių.
•
kad duktė gėdijasi savo moti puikiai dėvi ir gyvena Teip ir
nuo seniai su kurpalium musu teks ir to ka turime ir kagi in
gumines paipoa,
teipgi pradeda pasilikt jiems
netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
Katalikas
tu
galėtum.
nos, kad ant gatves szalinasi
kurpius ir visai su mylimu gysiu da usz savo darba.
Prihegias prie vargszo muszmams, bet lietuvių visuomenei.
svetima, o kas blogiausia nie
— Never! Asz nenoru but
kurpaliu jie atsiskyrt nenori.
— Teip, negalima da rugot ko neiszmane apie tikėjimą ir nuo jos, idant drauges nema
Katalikas nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
ti taikos.
d
ream
erge.
kinantis lietuvius išeivius.
Taigi ir sziandien matome Dievui dėkui tuomtarpu nieko Dieva. Mat betikibiezkose pub tytu jos drauge su motina Bied
Durie atydare,
— Tai buk kuom nori —
nas
tėvas
jau
nesuspėjo
uždirbt
talpina visokias žinias iš visos Lietuvos. Amerikos ir
Katalikas
ji sėdinti prie mažo szaucziez- mums netrūksta, bet pamislyk likinese mokyklose mokiniai
Su keliu in užpakali davė
atsake rūstingai tėvas matyda
abelnai iš viso pasviečio.
ko stalelio ir bekalanczio vi kad paaugus Onutei reiks pa- iszmoksta daugiau mylėt szu- tiek idant Onutei usztektn mas kad jau ir isz to savo kū
Ir laukan iszvare;
Katalikas turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.
nutes in pada užmauto ant kur redu, o jug tas nemenkai pa nis, kates, negu ingyja kokia ant “dresiu” ir skrybėlių.
Szniokszdamas in užbarė
dikio sulaukė tiek džiaugsmo,
Kataliko
prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amer.: metams $2, pusei metų $1
paliaus czeveryko. Matomai ima skatiko.
velei užėjo,
nors nuvoka apie artymo mei Jau tas yra paprastinai, kad kiek sulaukt jokiems gimdyto
Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei metų $1.50.
jei
ant
žmogaus
nukrinta
ne

Vyras pripažino moterei tei le ir dora, arba tikejimiszka,
jis jaucziasi užganėdintu isz
Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: metams $3, pusei metų $1.50.
Nuo piktumo kalbėt nega
jam nelinketu.
savo gyvenimo ir būvio kadan sybe ir atsisėdės ant kėdės pra dorybe. Aiszkinta sau kad laime, tai beda, beda varo
lėjo.
Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.
— — Gt:-da-hd! uszkeike
gi girdime ji beveik taktiezkai dėjo besiglamonet su Onute, pradėjus mokintis katekizmo Teip ir kurpiu szeimynai atsi gera Onute.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numerį pamatyti veltui.
Už valm.il >- kada apsimalUžsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pačto
su plaktuko ypais niūkianti kuri buvo jiems mylimiausiu Onutei galima bus bloga pa tiko. Vyresnis sūnūs Juozas su
szino,
Pasikarihukt jus su savo
Money Orderi arba pinigus registruotam laiške, adresu:
visai
pamėtė
tėvus
ir
iszvažekūdikiu.
Mergaite
tikrai
bu

linksma dainele:
Velei pradėjo plūsti ant vai
taisyt.
diheimergem.
,
J. M. TANANEVICZ,
,
vo apdovanota gamtos dovano Onute gerai mokinosi ir tuo- vo in platu svietu Dingo kaip
kino:
Ir spt-igiižiis ifzejo.
Kurpius sau pon’s
3249-53 S. MORGAN ST.,
CHICAGO, ILL.
mis neskupiai, o galima tart mi linksmino ypacz motina, akmuo inmestas in vandeni,
Da in akis lenda bjaurybe
Nuo to laiko kaskart smar
Nors juodas supon’s
gausiai. Jos szvelnos geltoni kuri svajojo apie Onutės lai Jaunesnis Baltrukas kasdien
durnius,
kesnes dramatu veiksmes atsiJam garbes neduoda
plaukai kaip szilku valakuos minga ateiti. Kad kartais tėvas plūdo ir keike siuzdamas pra
Isz tokios bestijos niekad
buvinejo kurpiaus namelije,
Tacziaus paguoda
denge sulyg juosmeniui pe- skundėsi jau ir ant Onutės garan tęva ir motina jei pradė
Lietuviszka AGSKIURA IRKONTOWBASEiS
giaro ne bus,
net kol galiaus ir “numylėta
czius. Onute visados buvo g ra atszalimo del visko kas tik yra jo bart usz beeibastyma nak
Nuo prasto ir pono
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
Viską
gragere
ir
prakaziruoje,
Onute neiszskete savo sparnu
turiu dideli agentūra ir kontora bankin',
žiai parėdyta, nuprausta ir isz teviszko,
Ne del supono
Ir da meluoje —
motina vadino ji timis ir usz latravima. Reikeje ir neiszleke in “szilteenins
savo loonam name vertes $12,000,00
uszsiganedint vaikiezezio ma
szukuota. Savo stropumu ir neiszmaneliu:
Kurpiui priklauso
Parduodu laiva-kortes ant geriausia ir
Kad negali gauti darba,
krasztus”.
greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in
Kas-gi netiki tegul paklauso: linksmumu suteikinėjo gimdy
— Kam ežia ta tavo kalba lone, kad isz savo uždarbio
Kad turi dydeli varga;
Nelaim’ngi gimdytojai nete
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
Paikezu tas yr kas kurpiu pei tojam dideli smagumą ir reikalinga. Kad kitokios ne paskyrė bent maža dali tėvui, ko jau ne vieno isz savo vaiku
pas save nei vienos dienos, bet tuojau
Neturi ne geru kelnių,
džiaugsma.
Nors
szeimyna
nes
sauvales
ne
galima
jau
bu

iszsiunoziu
in
prisakyta
vieta,
Iszmainau
Rusiszkus piningus ant amerikokia.
mokame turime vargt su ta
Tegul sau ejna po velniu.
nes Baltrukas likos suvažine
niszku pūgai teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius
kurpiu
susidėjo
nevien
isz
tu
vo
panaikint,
tacziaus
reikėjo
savo lietuviszka, bet ji vaikam
Kurpiui malones maldaut ne
tas ant geležinkelio besikabine
Ir pradėjo pone saluninkas marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingianss. Ądresavokite aziteip
trijų ypatų, kadangi da buvo nereikalinga.
atbot idant nepasektu vyrės
reikia:
skaityti,
jant ant einaneziu fraclitiniu
A. J. KEYD0SZ1US,
202 Troy St. Dayton, Ohio.
ir du sūnūs, jau paaugę vaiki
Tėvas ant tokiu savo mote niojo brolio pėdomis.
traukiniu.
Padaryt praszo, potam užmo
Visus
Lietuvius
per dantis
nai, bet tėvas su motina retai ries argumentu tik galva pa
In kur iszyaževo Onute ne
ka.
traukti,
Onute viena da buvo visa
kada jias pasidžiaugė. Ne vie lingavęs nutyldavo, nes buvo
Czeverikuotos paneles szoka.—
žinota
suvis; nerasze ir ji kai
Asz klausau,
GERIAUSIAS Armonikas ir Koncertinkas
nas isz ju nenorėjo pasimokyt žmogumi kuriam barnis nie viltis nelaimingiem gimdyto
GALI gauti pas mane ir užčediti sau
Ir tik dūsavau.
Ar tai Balionuos, ar prastoj tėvo amato, nors tėvas veltu
jam, nore ir ta ju iltis buvo po ir Juozas jokio laiszko. Ne
25%. Turiu puikiausio darbo Vokiškas
kad nebuvo pagedaujamu ar
grinczelej
blestanczia žvaigždele, kuri ne laimingumą tėvo ir motinos ne Tame inejna du davadni vyrai,
ir Itališkas armonikas dideliam pasiaiezkino amato naudingumą mielu.
skyrime. Parašyk tik man savo adre
sunku
sau
insivaizdint.
Garbe atduoda smulkiai koja- žmogui. Vaikai nors ir nebuvo
trukus
užgeso
teipgi.
Mielinau,
jog
jau
bus
viskas
są
ir pridėk už pora centų marke, o
Onute turėjo gražias prigim
— Likome vieni—kalbėjo
tuojaus gausite mano naują iliustruo
lei
gerai,
Su kiekviena diena darėsi
isztvirke, nors dyrbo fabrikuo tas ypatybes ir savybes, bet
tą katalogą No. 9, dykai, iš kurio ga
Saluninkas meilei žiurėjo,
lėsit pasiskirti visokių muzlkališkų in
Jaunikiai, kada gražios kur se ir savo uždarbiu dalinosi su reikėjo anas joje iszvystyt pa ir ji szbrkszteene, kasdien ba aszaras rydama motina.
strumentų ir lietuviškų knygų bei ge
—
Pražudeme
paskutini
ku
Ir
prakalbėjo:
paites
resi
su
motina
“
gademuodarų britvų. Adresas:
tėvu, bet tėvui ir motinai liko tobulint. Amerikoniszkos pubdiki
—
atsake
filoz.
fiszkai
M. J. DAMIJONAITIS
Avail Sėsk y te,
Avi kojalias jaunos panaites. kaipi svetimais, nes net ir na- likines mokyklos palaikomos ma”kad reikalavo nuo jos pa
812-814 W. 33rd St.
Chicago, III.
tėvas.
Gal ka gersyte?
Kurpiui-gi garbe isz to iszei- mieje savo tėvu prigimtos kal o tacziau tik g riamos kaipo gelbos triūse Sugrįžus isz mo
P. S. Nesiunčia katalogą I užrubežlus ne į ChicagoB miestą.
Liūdnai
tekejo
dabar
die

Neturime laiko — vyrai at
na.
bos vartot nenorėjo ir jeigu vienos isz geriausiu mokyklų kyklos beveik skirtie su zerko nos seneliu o ateites baugino
sake,
Batuotus jaunikis iszdidžiai ei vartojo tai ta kalba buvo tik pasauleje. Teip vienog tikry lu nenorėjo, jame tik rasdama su kožna diena vis labiau Da
Ir tuojaus savo reikalą per
na
ru makaronizmu ar misziniu bei neyra.
Neužginczijamu uszeiganedinima, nes jos sau pajiegia kurpius senus czeveri
...ISTORIJE SZVENTA...
state:
Besidžiuodams gi gražiais ba hetuviszku su angliszkais žod yra faktu ir tas kad ameriko- milyste ir tueztybe pasiekė kus taisyti, da uszkneibia
augezeziausi
laipsni.
Mes
ant
nebaezninko
renkame,
žiais isz ko iszeidavo vien žar niszka mokykla delei savo betais
sziek-tiek bent gyvenimo rei Ryto su misziom laidosime,
Metai bego mokykla paei
Usz kuriuos kurpiui mokėjo gonas suprantamas negut ežia religiszkumo negal ieztobulint
Nuo'Sutvrrimo Pasaulės iki Kristaus Viszpatis užgimimui lyg Paskutinio Solo.
kalam bet kas bus kad pajienuo seniau gyvenantiems, nes szirdies ir duszios kūdikio. To baigė. Motinos svajone neiezsi gos nedaleisia tokio uždarbio Gal tamista kiek paaukausi,
dukatais
PARASZE
Nore eziek tiek duosi.
tikras lietuvys negirdejes ko kia mokykla suteikia mokiniui pylde; in augsztesne mokykla ingyti, kas bus toliaus? Tas
Kurpius sau pon’s
VISKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS
Deezimte centu davė,
panaszaus niekad tokios kalbos žinysta bet neduoda moralisz- leidžiant jau reikia leszu o klausimas baugino nelaiminga
Užniek supon’s! —
su 50 PAVEIKSLELU.
Ir tarė:
neiszprastu.
kos papėdės. Jeigu gimdytojai biednas sziauczius nebuvo ant kurpiu; kaip baisi vaidykla ro
Duccziau daugiau, nes ne rPabaigęs savo daina ir dar
Be abejones tas tai ir buvo namieje neiszpyldo to trukumo tiek turtingu idant apart to ka liesi szeszelis juodos ateites.
na biznis,
ba jis pasikėlė nuo savo szau priežastim kad Juozukas ir Bal mokinio iszauklejime, tai moks kasmete paima dukteres pare Kas susimylės, kas prig an- I n
cziszko uslanelio ir nuėjo in trukas sugrįžę isz darbo leido las netik ka neatnesza naudos dai po kelis szimtus doleriu kas pavalgidins? Pas ji liko Negaliu alaus parduoti suvi ;
Kožnas giartn ant bargo,
kita kambari kur triūse jo mo valandas užnamyje su svetim- tacziaus pastato kūdiki ant ke galėtu mokėt uez jos mokslą tiek ambic jos, jog iezmaldu
Turiu invales vargo,
teris
taueziais su kureis galėjo lais lio kurie neveda prie tikros Isz publikines mokyklos Onu praszyt nepasiiyžtu eit, kad ir
Alus rūgsta,
te
iszejo
teip
isztobulinta
kad
mirti isz bado grūmotu j m
— E, pacziut pamesk jau vei kalbėtis, juokavot isz praei laimes: dažnai isz teip vien
Arielka
iszdžinsta,
gėdijosi
savo
tėvu
vadint
gim
viu
ar
žaistyties.
Suprantamas
mokyklos auklėjamo kūdikio
Vienatine viltis da liko j-m o
karta tu ta savo darba. Ar ne
dytojais. Kartus tai buvo ap
Turiu
vaiky
ne žiūrėt',
dalykas
jog
tokie
gatvinei
drau
gimdytojai
vieton
džiaugsmo
ta viltis suteikinėjo ni gi t 'as
gali sau pasilsėt biski—prisisirikimas gimdytoju, todėl pra
I-z ko rauda mokėti.
gai
negalėjo
but
gerais,
tacziau
sulaukia
nuo
savo
kūdikio
iszkad
paims
geri
žmones
in
varg
dyrbai ir apsitrusi sau palengžudė visokį uszsitikejima mo
Oj gavo kostumeria', ga' o
vele. Isztikro turiu tave bart isztvirkeliais nepažistaneziais sižadejimo, paniekinimo, gėdos kyklai kad ir ana da galėtu szu priglauda ir ten galės už
ir visi,
suvis
gėdos
ir
mandagumo.
ir
kartybių.
Sziauczius
kaipo
baigt savo nelaiminga gyveni
delei tos priežasties kad tuo
Ant grieko ir Dievo nepaisi.
Nestebetina kad ir draugaujan ir jo moterie patys per menka pataisyt jiems kūdiki, jau su mą.
darbu uezsimuezineji ir naiki
Paauee pasikasiau,
ežiu su anais moraliezkumas ir turėjo apezvietima, idant gale- visai neturėjo noro leist eit to
ni sau sveikata.
(Tolaus bus).
Per duris smilkau,
dorybes motinos da in ju ku- letu suprast svarbiausius rei lesni mokslą. Onute tuotarpu
— O nesirūpink meiluk, dikiszkas szirdis inkveptos tu kalus vaiku iszauklejime, o reikalavo, idant eit mokyklon,
O kaip laukan iszejau,
esmių sveika kaip žuvis—atsa rėjo su laiko begiu iszdilti ir kad ir suprato vėliaus nebuvo kadangi tik prie to ji jau bu
Atsipeikėjau.
ke moteris linksmai—Gailaus nelaimingas tėvas veltu viliojo jau galima pataisyt to, kas in- vo tikus. Namini triūsai jai
Pradėjo
griaut ir žaibuot,
Priežastis.
seku tavo pavizdi. Jug ir pats si pagelbos senatvėj nuo savo vyko, negalima buvo jau isz- buvo svetimu ir neapkenezia
Asz pradėjau biski ir bijot,
*
h
nebetinginiauji.
BAUSME UŽ PERŽENGIMĄ.
Jonai: — Del ko Antanai Kad perkūnas neintrenktu,
vaiku. Trukumas
kurpiui raut tu usniu ir dilgeliu, ku mu.
— Asz, tai asz. — Manės kaipo ir jo moterei apszvieti- rios sužėlė ir insiszaknijo kudi
— Leisk mane in kalaldž moterių pravardes persimaino Neiszmusztu saluninkui dantų.
110 Puslapiu. 6{x9į Coliu Dydumo. Preke Tiktai 35c.
Yra labai geru žmonių,
po apsiviriavimui?
darbas nevargina labai, kadan mo nedaleidinejo jiems suprast kio apleistoj duezioj.
(kolegija) — reikalavo ji.
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.
L
Antanas: —Del to, jog kol Isz lietuviszku saluninku,
gi žinai, jog dyrbu su noru, o kokios blogos pasekmes gal
Onute gražiai tarpo ir baigė — Bet usz ka? Žinai kad
Ka
su
žmonimi
grąžei
apsieįna
W.
D.
Boczkowski-Co.
Mahanoy
City,
P
3
motere
ira
mergina,
tai
ne
vie
ta norą didina man tas, idant but tokio ju nepaisejimo ant jau mokykla. Ir via da ne esi duktere sziaucziaiis, o neKatrie tik pas juosus užeina.
na ne tori gero vardo.
tu pacziut ir musu Onute var- vaiku auginimo. Nelaimin- iszmintinga motina svajojo jokio milijonierio.
----------------- ------------------------ ■’“SL

DAINOS

Naudinga ir kiekvienam reikalinga užsisakyti

SENOJO IR NAUJO INSTATYMO

Apie kupcziu, karalaite be kupczu ir inmete in marias,
o pats nusidavė in vidurį laivo
ir tris lavonus.
karalaite nematidama savo mi

ype s iitonm

gela,
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Mainai.

Iszlindo isz rugiu, atsietojo
kur vejas puczia — nieko ne
gelbsti. Czia ilga laika Petru
ką eme ir szaltis ir drebulys,
tise koks tai pasibiaurejimas,
pats negalėjo suprasti kas su
juo darosi.
— Tai nežinojau tu pa
siutusiu nuodu, — unkedamas
murmėjo Betrukus.— Na, bet
koŲgyvas busiu, tai jau ne
asz buezia, kad asz ju imezia in
burna; tai pamokinimas man,
kita karta žinosiu, ka su juo
padaryti. Užteks mano gyve
nimui rūkymo....
Antgalo, sziek tiek pasida
rė geriau. Petrukas spjaudy
damas ir galva kratydamas,
kiūtino namon.
Kieme susitiko Antana.
— Kas tau, Petruk, toksai
iszbales, ar kas negera?—klau
se, lyg ka suprazdamas, kame
dalykas, Antanas.
— Nieko — atsake, nenorė
damas aiezkinties, ir ėjo sau
toliau
— Palauk, Petruk, gal tu
rūkei? —erzino Antanas —ir
kaip-gi nutiko, ar gardus pa
pirosas, gal dar mainysime ki
tu.
— Pasidėk sau tuos nuo
dus. Asz jau pasimokinau ir
kita karta žinosiu, ko vertas
rūkymas,—piktai atszove Pet
rukas ir greitai nubėgo in
grinezia.
Visa savo gyvenimą Pet
rukas stipriai iszlaike savo
prižada. Su paniekinimu ir
gaileecziu žiurėjo jisai in atsi
davusius tam blogam inpratimui. Dažnai jam ateidavo
in galva mainai ir pirmas
bandymas rūkyti, ir tuomet
sakydavo: “O, gal, kad ne
tas papirosas, asz dar dides
nis vergas bueziau tu nuodu,
naikinaneziu sveikata. Ir jei
gu visiems taip pasekmingai
gelbėtu papirosas, kaip man,
tai linkecziau kiekvienam isz
karto užsirūkyti— bet Užsirū
kyti gerai, kad užtektu visam
gyvenimui”

Sir Thomas Lipton

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
—LAIVAKORCZIU SKYRIUS—

P. v. OBIECUNAS IR KOMPANIA
Buvo gražus vasaros nedelCor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, Pa.
(Pasaka)
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
linio prisiegaus labai graudžei- dienis. Saulute isztisa diena
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
.
nusidirbus
slinko
in
savo
aukverke jieszkojo jo visur bet
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.
Senovės gadineje giveno vis buvo ant tusczio ir niekur, so tumus atsilsėti, kad rytoj
Priima Piningus ant paezedumo ir moka 4
turtingas kupczius, kuris vede jo nerado. Kada parvažiavo je, anksti stojus in darba kartu
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto
1
su
žmonėmis.
bandeli su kitu vieezpathcziu nerolas nusidavė pas'ta karalu
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes anl
Ore netaip buvo karezta, tai
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
kupezeis. Turėjo tas kupczius ir apsakė apie jo žianta kad
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus
vienatini sūneli kursai visame nežino kur dingo nakties lai gi ir jaunutis Petrukas žaidė
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
,
kieme
su
savo
vyresniuoju
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius
tėvui prigelbejo. Ne ilgai tru ke. Labai karalus o podraug
•
broliu
Antanu.
Jiems
bažaid8u tiesomis Russijos.
kus kupczius numirė; o po jo ir milima dukrele abudu labai
smerte apėmė jo kupezista su gailėjosi ir verke per tai jo( žiant pasigirdo ratu bildėji
mas. Petrukas, metes žaidimą,
nūs. Viena karta tas kupczius dukrele pastanavijo per dvili\^\ E/l TŪKSTANČIAI ŽMONI&
I
kaip tik spėjo atidaryti vartus
su savo tarnais ir visokeis ta ka metu nesiženit su kitu, del
„ PHIUDtLFHĮĄ
j
atvažiuojaneziam
dedei.
Dede,
Kuriems buvo pirmiaus gyvenimas pilnas kan
vorais iszkeliavo in kitas kara- meiles savo milinio prisiegos.
sveikindamasis su Petreliu, ta
kinimų ir varginimo nuo visokių ligų silpny
listes, važiuoje jie per viena
Dabar griszkim pas kupcziu
bių, pakartęs; besant išblyškę, išbalę, sulinkę,
re:
flu
kaima, žiuri patvorija tris la kuri inmete in marias jeneroM r 01L AL CLINIC j sukniubę, vos kojas pavilko, bet kad atsišaukė
vonai iszmesti, nusistebėjo jie las, kaip tiktai inmete in ma — Na, Petreli, kad jau tu
prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, THE PH.
del ko ju nepalaidoje, nes guli rias, tuojaus tie lavonai del ku man atidarei vartus — te tau
M. CLINIC, aprašant arba apsakant ligą, kas
patvorije, sutikias viena isz gy. riu buvo paaukavias szimta už tai lauktuvių.
kenkia* tad tapo pamatiškai trumpam laike
Ir, iszemes isz kiezenes, priišgydyti ir dabar yra sveiki,
ventoju to kaimo ir paklausė: rubliu del palaidoimo, pasiver
lairnin£L ir iš gilumos širdies
delko tuju lavonu ne palaido te po juom in didela liauta ku pyle pilna Petrelio sauja ealtaip Sak° išlydy**1
ja, nes guli cze pamesti. Gi- ri isznesze ant mariu salos ta dainių.
vyTuo
tarpu
prisiartino
ir
OjfUŽŠVIS
SAULELE
ventojas tarė: Jie kaip giveno da kupczius iezlipias ant krasz
I CK
l MUSU LANGELI!
ant szo svieto tai labai biednei to isidžiovino savo drabužius. resnysis Petruko brolis Anta
nas.
ir vargingai, ir neužsislužino
Tada pribuvo ir antras la - Jau tu Antanai, pasivė
GARBINGAS DAKTARE: Apturėtas Nekarštas vartojant vis ir vis sveikata ėjo geryn ir
geresnio palaidojimo, ir su kož vonas ir atnesze jam maista ir
lenevyu, o ta užsenėjusi mano liga, nuo Jusiį tikrų galingų gerų liekarstų, kaip sniegas nuo
linai
saldainiu
—
na
tai
asz
saulės
spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai sveikas, nes kratinė ir galva nustojo skaudėti
nu pas mumis teip padaro ku per dvileka metu jam vis neteip ir kosulys visai išnyko. Pirmiau buvau Silpnas, sukliurgs-sukumpgs, o per galybę aucStau, jau kaipo vyrui, duosiu
ris biednei ir vargingai give- eze maista.
čiausio mokslo ir tikros liekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantls tik Philadelphios M. Klinikų!.
Su guodono M. P. Sakalauskas. 3231 Emerald Ave., Chicago I1L
užsirūkyti.
na. Tada tas kupczus prasze
Mrs. Petronėlė Bakutėnė, 125 2nd st. Somerville, N. J. Tcipat dėkavoju už Išgydymą, nei
Kada jau suvejo dvilika
—
Czia
dede
pajeezkojes
isz
pirmiau
ją
gvdė
didžiausi
New Yorko daktarai, kurio negalėjo pagelbėti, o vienok Philadclphiidant ji nuvestu pas perdetini miatu sumislijo karalus savo
Jos M. Clinikas, atsakančiai Į trumpą laiką, moteriškę padarė sveika nuo labai didelės ir apseto kaimo, kursai likos nuves milima dukrele apženit su1 eme tris papirosus ir padavė
nėjusios sunkios ligos. Mr. M. Kazioras, 1612 Chestnut st. Trenton, N. J. Nemažiau yra dėkin
gas už išgelbėjimą jo gyvasties ir išgydymą nuo nervų, krutinės skaudėjimo, silpnų plaučių,
tas, tada kupczus davė perde- tuom jenarolu ir jam pavest1 Antanui.
kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpliavlmo. Lygiai labai dėkavoja Mr. J. Rusiks, 333 15th av.
—
Ar
namie
tėtis?
—
paNewark, N. J. Mrs. D. Karasevičia63 Boulh sL New Britain, Conn. Mr. Julius Birscnas, 318
Atejnanti
meta
Liptonae
vela
ėja
lenktyn
su
savo
laiveliu
tinini szimta rubliu idant tuos karaliste, ba pats ne galėjo ka
Franklin st. Port Washington, Wis. Mr. Jonas Tamulis, R. D. I. Malboro, Mass. Mr. Jos.
ydant laimėt sidabrini kielika nuo Amerikonu. Ant paveikslo Jurevice, 147 W. First st. Fulton, N. Y. Mr. Ant. Čeras, 858 So. Swanson st. Philadelphia, Pa.
lavonus palaidotu priderian- ralaut ba buvo jau labai sia-■ klausė dede.
kitų, kurių negulime Į laikraštį sutalpinti.
— Namie — atsake Anta
matome jin metant geležinius ratukus terp amerikoniszku Ir tūkstančiai
czei, o pate su savo tarnais lei nas Surengė veseile, užprovi
Todėl, jeigu esi nesveikas ir greitam laike tikrai nori išsigydyt, tad kreipkis čion, kur tūk
nas.
stančiai
kaip
į
pamačlyvą vietą traukia ir tampa išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu
kadetu
kurie
plauke
po
visa
svietą.
dosi in tolimesnia kelionia.
viškai. nes gromatnešis su mandagumu priduos laišką;kas kenkia, o busi išgydytas. Džiaugsies
no daugibia armotu, kaip bus
pasilikdamas sveikas ir laimingas ant visada. Nėra skirtumo kokia liga sergate ir kas kenkia,
Ir teip jis vedeh tndeli per ke diena vinczevones, tai palieps — O kur jisai?
nes jeigu speciališkai profesionališkas daktaras Kliniko pripažins, jog gali būti išgydytu, tai
— Ot, nuėjo in sodeli pra
lis metus, ir teip pralobo kad i’zszaut visus szuvius del džiau
Varpai suskambėjo. jos blizgancziose akyse rūsty gali tikėti, kad apturėsi tikrą pagelbą; be peilio be operacijos, bet su tikroms liekarstoms nuo:
sivėdinti;
eikszite,
dede,
nu
vė

ligos, skaudėjimo sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų.
Užkietėjimą,
be, rankose neapdengtose szar- inkstų
ir savo Iccna laiva nusipirko. gsmo.
skaudėjimą ir nedirbiiną vidurių. Galvos skausmą, širdies, kepenų, kosulio ir plaučių ligas.
sime.
Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo, slogų, nuo abelno sveikatos nusilpnėjimo,
vaia
laiko
svarstykle,
laiko
Viena karta plauke jie per Ant salos kur giviano kup
dyspepsijos, neuralgijos bei nervų ligos; tcipat nuo jaunystės išdykumo klaidų, sėklos nubėNaktis apglobė savo spar
Vaikai, nuvede dede in so
karda, ant galvos blizga plie gimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių slaptų užsikrečiamų ligų. Tcipat moteriškų Il
marias, žiuri kad netoli ju at ežius pribuvo ir tas treczias deli, sugrįžo in kiemą.
nais pasaule, pridengė szalna
kaip: skausmingų mėnesinių ir kitų visokių ligų, kurios tik varginimui žmonių atsiranda.
no kolpokas. Kas do buitis? gų.
Rašant visada reik adresuot teip:
siveja kitas laivas, kuris buvo ir prakalbėjo jin ji: Szen
panuogintas medžiu szakas
— Žinai ka, Petruk,— tarė
Kareivis
—
Tiesdaris
argi
Ne
razbaininku ir tuojaus užpuolė dien tavo milimos veseile su Antanas, žiūrėdamas in Petru
apsiautė ūkais ir visur, visur
meris, ar gal gi Laisves dievai THE PHILADELPHIA M. CLINIC
ant ju. Kupczus turėdamas tuom jenarolu kurie tavia m ko rankutes.
1117 WALNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA.
gyvybe, linksmybe dingo. Ar
te? Tas visas ypatybes ta viena
Atsilankantiems asabiškai ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo 10 išryto įki 4 po p.
daug tarnu ir gerus ginklus, mete in marias, ar norėtai ir tu
tinasi
valanda
persikeitimo,
di

— Ka-gi? — atsake Petru
nuo 10 iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo 6 iki 8.
dvosios buitis savyje -turi Ir Nedalioj
Telpat reikalauk nuo Kliniko knygos „DAKTARAS", o bus prisiusta.^®”ffE^W
tuojaus razbaininkus ingalejo tos veeeilos pamatit? Kupczus kas.
džio persikeitimo! Viskas kas
eina
ji
link
musu.
—
Apnykes
ir razbainiku laivas pradėjo atsake: Labai noretau, nes ne
buvo paskęs praeites gilmėse!
— Mainykime mudu lauk
veidas motinos atgyja, atdaro
skiast. Kad sztai isz szoko dvi galėsiu, ba ne turiu tokios gali tuvėmis; asz tau duosiu viena
— Szitai jau suskambėjo var
akis
ir isz jos lupu praskamba
patogos panos, ir melde kup- bes kad teip trumpam laike papirosą, duok tu man saldai
pai ir gaudžia, gaudžia ir to
balsas galingas, burviszkas bal
BISCHOFF’S BANKING HOUSE
cziaus idant jas nekaltas gial- galetau perplaukt per marias, niu.
gaudimo balsas nuskriejo kaisas,
žadinantis
gyvybe,
didi

2S7 Broadway Kampas Reade Ulicze
betu kurios ne ilgai trukus li Tada vėlai tas lavonas tarė:
pi mislis pasmias per snieguo
Telefonas; Worth 2822.
New York, N. Y.
— Gali tu juos sau pasi
nantis
troszkima,
naikinantis
kos ir iszgialbetos. Viena isz Jaigu nori pamali sėsk ant ma dėti, o ne man siūlyti — atsa
Kas reikalauna teisingo
tus laukus, per pageltusias
nusiminimą
krūtinėse
vaiku.
patarnavimo ir nori idant
panų buvo duktė vieno kara nias tuojaus busi tianai,
lankas, per pajuodusius szilus
ke Petrukas.
Motina szaukia: Eikite prie
jo reikalai liktu greit,
lauš, o kita sloginę, kurios vie
ir ūkais apsiaubtus miszkus
— Na, na, Petruk, žiūrėk,
Kupczus užsėdo ir akimirk
atlikti tegul atsiszauki in
manes. Pakelkit mane! —
na karta vaikezeziojo pamaru
nulėkė ir nulėkė iszsisklaiste
snei likos nuneeztas in savo ar-gi tu juos suvalgysi visus;
Glauskitės visi prie mano kru
ir likos per razbaininkus pa
Seniausi
in visas puses kaip tekanezios
vuoezvio palociu, ir lavonas tiek daug turi, duok man ke
tinės, suszyldysiu jus. Pancziai
imtos. Kupczius parvažiavias
Bankini
saules
spinduliai.
O
varpai
lis,
—
melde
Antanukas.
iszniko jam isz akiu. Karalius
nelaisvės lai daugiau jus ne
in savo teviezke po kokiam lai
vis
gaudžia.
—
Bet
kodėl
Narna
Petrelis, paeižiurejes in ran
iszgirdias ineinanti koki tai
baugiu! Jau jie nukrito, tik
kui apsipaeziavo su karalaite
Uždėta 184Sm.
kutes, pamate, kad isztikro Mano broliai Petras ir Antanas tas varpas szimet manes nebe numeskit juos szalin nuo ma
žmogų in pakaju užklausė.
ir giveno su savo milema pakodėl tas varpo
Zabelawicziai paeina isz Suvalkų linksmina,
Pinigus siunezime in Kraju kno greicziauseL
Ko ežia pribuvai driskiau nemažai turis saldainiu, tad gab., Kalwarijos pav., Rudaminos skambąs nežadina džiaugsmo nes. Visi prie manes pas mane,
czule o jo bandeli vede tarnai
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
atskaitęs padavė saujele Anta
su manim vaikai! Gana ken
gmino jie pats ar kas kitas praszau jausmu krutinėję?
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
bet viskas pradėjo 'mažintis, kaip drisai bbpavialimo inei- nui.
tėt — jauskit, gyvenkit, myleduot žine ant adreso.
(to 55.)
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
per tai kad tarnai pradėjo da- tie in pakaju mano. Kupczus
Naktis! persikeitimo naktis!
— Na, matai, kai iszteks
Krajaus už pigiause preke.
tik mane!
J. Zabelawioz.
rit visokias suktibes. Pate vėl tare in karalu: Ach teveli ar ir tau ir man; te tau už tai
Paszportus del kehaujeneziu in Kraju pastorojamo nereikalaudami
Box 29.
Silver Creek, Pa, kodėl matau nulinkusias že
da
giva
mano
milima
prisiega.
jokiu poperas.
pastanavijo keliaut drauge, ir
myn galvas, kodėl blizga aszaviena papirosą.
Doviernastes padarome pigiai ir visai kitas rejentallazkas Poperas su
dažiuret tavoru, labai gailėda — Kokia prisiega, klausė — Ka asz su brudu veik Kazimieras Diskeviczia paeina isz ros akyse kodėl aukso viltis ne
paliudyimu Konsulio.
mas savo pacziules ir nenorė karalius, cze tavo jokios prisie siu, —tare paniekinaneziai Pet Suvalkų gub., Panemunes para., pir linksmina ir ne kutena krūtiniu
Atjeszkojima Daliu atlieka
teisingiausiai.
miau.gyveno Minden W. Va., pra isz kuriu tik atsidūsėjimai isz
damas atsitraukt nog jos; per gos nesiranda szitam palocije. rūkas.
—: Del vygados Tautiuoziu laikome atydaryta j—
Kaip szuo.
szau atsiszaukt ant adreso, (gg *o))
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedalioje nuo 10 iki 12 ad.
ka nueimusze didele potogra- Kupczius tarė; Asz milimas
siveržineja. Varpai gaudžia
— Na tik imk, ka veik
Ch. Jass
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per lalszka ir persitikrinti
fija ir pritaisė prie'laivo, idant teveli esmių jusu žentu ir paro si — tai ant galo, gali ir parū
kodėl jie nesužadina gyvybes
Kitados da už Mikalojaus ca
jog pas mus visus minėtus reikalui greioziausei* telaingiausei* ir
Box 198
Ziegler Ill.
kokioi nelaimei turėtu su de žiedą, ta, kuri jam karalius kyti, pažiūrėsi, kaip gardu, —
jausmu.... Nuvarginti nuliū ro, kada jis karta važevo per
pigiausoi galite atlikti.
kuom eusiramint, atsisveikino dovanojo; ^karalius pažinias ta tarė Antanas, brukdamas Pet
dinti — nusiminė stovi, ar par Lenkije ir Lietuva in Prusus
Mano draugas Jonas Waokaviczu
savo milema ir iszkeliavo.
žiedą apsikabino ir pabueziavo ruku! in rankutes papirosą.
keli metai adgal gyveno Ansonia krite po sunkia naszta liūdnas (žinoma da tada geležkelo ne
Važinėjo jie po visokias ka- ir prasze idant jam iszpasako
Paemes papirosą, Petrukas Conn, o dabar nežinau kur praszau ties ir kartybių vaitoja ar ne buvo) karietoje ir važevo per DR. K OLE R, LIETUVIS GYDITOJAS
tu jo visa givenima. Kupczus paeziupinejo, pavarte....
atsiszaukt ant adreso.
ralistes per cielus metus.
byliom maldom varsto dangisz Vilkaviszki, buvo daugibe
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburgh* diplomavotac
A. Paseviozius.
ka sklausma ir jieszko atvan
Viena karta užvažiavo in iszpasakojo kaip jin jenerolas — O gal ir isztikruju jisai
Varslavoja* karia turi auvirai 15 meta iazbandiara^
kaimuocziu pribuvusiu caro
517 Indiana Ave. Sheboygan, Wis. gos pas Ta kuris daleido jiems
SR
\
gydime
visokia ligų. lozgydo visokni ligai nepaisant tea
inmete
in
marias,
kaip
jis
per
viena karaliste, prie karalisz- 1
gardus, reikes parūkyti.— Ta
pažiūrėti. Caras tame laike sav
vadinties Tėvu musu! —
gjjgjgy
kokios priežasties paeina* kaipo tai: Naktiniu Trotimoa
dvilika
miatu
maitinos
ir
kaip
ko miesto, teipos-gi daugybe 1
res tai insidejo in kiszeniu.
Mano pusbrolis Antanas Kacziulis
Malda! malda galinga! Gra miegojo minksztai ieztaisitoje
kupcziu privažiavo, ne ilgai jis likos in cze atnesztas. Tada
Ant rytojaus Petrukas ne paeina isz Kauno gub., Kauno pav., žina vilti gražina suraminimą. karietoje o jojo szuo britonas
trukus atėjo ir karalius pažiu kupczu karalius nuvede pas tikėtai rado kiezeniuje vaka- Szlapuoziu kaimo, 7 m. kaip Ameri- Szirdis smarkiau sujudo, vele žiurėjo per langa, teip žmones
ke jis pats ar kas kitas praszau duot
ret, tas karalus buvo kupezaus balberi idant apskustu, pa rykszczia papirosą.
persipylde lig nauja gyvybe, pamate tarp saves kalbėjo;
paezos tėvas. Karalus pama dabintu ir atnesze naujus dra — Na, dabar, —galvoja sau žine ant adreso,
— Brangus Dieve! Tas ca
nauja pajiega — o varpo bal
C. Moleski.
tias prie laivo pritaisita poto- bužus aprengė puikei palikias Petrukas, — eisiu, gal rasiu
ras
suvis panaszus in szuni.
Box 11,
Brighton Po. sas skamba ir gaudžia, nakties
grafija savo milemos dukreles ji, o pats nusidavė in pakaju degtuku, ir užsirukysiu, kaip
tyloje
nestelbiamas
triuksztuojaus pasiszauke ta kupcziu kur buvo prasidėjus svodba ir ponas.
Marcele Matcsevioziute paeina isz mais lekia laukais nesuturiapas save. Kupczus nusigando tare in dukrelia: Milima duSuradęs degtuku, bet bi Suvalkų * gub., Naumiesczio pav., mas, skrieje in padangių erdvy
krelia,
ar
negaila
to
pirmuti

nežinodamas kam ji szauke ka
jodamas, kad kas neužtiktu Žiplia gmino, Plegu kaimo, pirmiau bes kaip vilczia, atsimuszineja
ralus. Ne ilgai trukus karalus nio prisiegos kuris tavia ižgial kur užkampyje
berūkant, gyveno E, St. Louis, III. o dabar ne aidais miezkuose ir suaulejee
iszkele puikus pietus del kup- bėjo nog nedoriu razbaininku. Petrukas patraukė in laukus. žinau kur turiu svarbu reikalą pra- vėl lekia toliaus ir toliaus, net
czaus, ir laike pietų tarė: svei Tada pertrauke jenarolas; Nuėjės gerokai nuo namu, szau atsiszaukt ant adreso.
gesta ir tyla ant begaliniu jū
Ch. Stereitis.
kas drūtas mano žiante kaip Ka’cze teveli kalbėt, kam su inlindo in tarpruge, atsisėdo,
res tyrumu. —
1234 St, Aubin avė.
tau einasi kaip gavai mano graudinai szirdi jus dukreles, iszsieme papirosą, degtukus ir
Detroit, Miob,
Po snieginiu patalu, ledais
dukrele už paezia. Teip kup o mano milima, jau jos pirmu užsidegęs užtraukė durna.
sukaustyta miega žeme — mai
tinio
viro
nėra
givo,
amžina
at
olus iszpasakojo viską kaip
— Nieko sau, — kraipyda Mano pusbrolis Antanas Bulota, G tyntoja, motina. Miega apnyVysai Dykai
Ar Esat Kankinami
ant jo užpuolė razbaininkai silsi jo duszei. Karalus velei mas galva, tarė Petrukas, — metai adgalios gyveno Mahanojuje kus. Ant jos krutinės guli jos
tare
in
dukteri.
Ar
norėtai
pa
po
tam
iszvažiavo
apie
Pittsburga,
Užnuodijimu
Krauja arba Brantais,
kaip jis juos nugalėjo ir kaip
gerai, žiūrėsime, kas bus to
Kožnas vyras bo atidėlioma tur parankos suvaržytos sukruvintos
Triperiu, Abolnu Prastoimu Spėkų,
Paeina isz Suvalkų gub, Prienų pa
reikalauti vieną iš tu stebuklingu
iszgialbujo jo dukrelia ir slugi- matit savo pirmutini, ar butai liau.
Prastoimu Gyvastinės Skyst ibės,
rapijos* Dumiszku kaimo, Tegul at- jos lupos sueziaubtos ir tik at
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti
Naktiniais Išleidimais, ^Prastoimu
nia nog smerties. Karalius ap linksma? Butau kad ji pamati
Ruko. Tik vereziasi durnai, siszauka ant adreso:
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu,
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
sidūsėjimai jos iszreiszkia jo
(pg
oy)
tau,
nes
ne
matisiu.
Didele
bu
Džiūsna, Užsiveržimu šlapiname
gėrė per mierą, katrie pareidava
sikabirjias kupczu pab: cziavo,
Petrukas vis nori, kad durnai
Jonas Paszukevicz,
varda. Ji klauso gaudimo var
Kanale, Reumatizmu, Organiškamenamo vielai ir katrie pervirš davo
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
dovanojo žiegoieli auksini, ir tu Dievo galibe kad pamati- augszcziau rugiu iszkiltu, o 23 D. St,
Mahanoy City, Pa. pu; tai balsas skausmais tran
sau valię—vyrai silpni, norvouti ir
lės ir Inkštu Ligoms?
puiku žiedą su paraszu kara- tau. Tada karalius nuvejąs paskui žiuri, kad jie iszleto
Jeigu turėt skausmus strenosi,
katrie
prastoi
sava
sveikata
—
vyrai,
komu krūtiniu jos vaiku — ji
prastoimą
apetitą, sąrugusi pylva,
atsivedė
savo
milima
žentą.
katrie
negabu
pri
'darba
ir
katrie
no
laiis ir tarė asz tau duosiu vi...
Isklaidosi ir nyksta virszuje. Mano giminaite Teresa Wirbaliute girdi jauezia kenezia — ji ma
biauru skausmą galvos, tulžiuius prigalėQ nauduoti pylnai linksmumą
Szitai
tavo
pirmutinis.
Kara

puolimus,
rogalet
miegoti, jaustapaeinu
isz
Kauno
gub.,
Panevėžio
resnį jenerola ir vaisko, ke
Jau kuo-ne puse surukę, bet
to isztiestas rankas troksztangamtos—vysi tie vyrai tur pareika
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita,
pyktas ir aržus,—turėto gauti tą
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų.
lauke parduok ka turi ir su sa laite pamaezus savo milimau vis stengiasi kucdaugiausia pav., Papelo para, pirma gyveno ežias sutrauki jos panezius ne
knygą. Knyga ta pasaka prastais
Philadelphijoj o dabartės nežinau
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu
vo milima paezule, o mano šia apsikabino in glebi ir pra durnu intraukti, kad paskui kuc praszau atsiszaukt ant adreso laisvės mato tas te kanezias
ir aiškieis žodeis dielko kenti ir kaip
sava
sveikata,
kaip
jie
užsikrėta
li

gali būti sveiku.
•
du'krePa parvažuokit, o po dėjo verkt isz džiaugsmo. Jena juos, kaip isz kamino iszleisti
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
Tūkstančiais vyru atgava sava
L. Shodis
jausmu sroves, kuriom jos vai
rolas
tai
pamatias
net
visos
jo
!
pilna sveikata su pagelba tuos bran
žinti
sava
sveikata,
stipruma
ir
mano smerti apimsit mano ka
838 Hubbard avė,
Detroit, Miob. kai trokszta numazgot krau
in viražu.
gios knygos. Knyga ta yra krau
Ta dykai Brauta knyga yra worths
onergi.škuma į trumpa laika ir su
$10.00 kožnam sergančiam
tuve žinios ir talpina tam tykrus
raliste. Tada kupczus atsisvei blusos numirė.
Bet kas czia —Petrukas lig
vyrui.
jus nuo savo motinos suplėšy
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
Karalius perpikias liepe su- .pradtda kvaisti, galva pasida Mano sesuo Elzbieta Juzdaniene tos ir sužeistos krutinės. —
tarp vyru ta knyga
nas arba senas, Lagotas arba biedkino su vuoszviu ir iszkeliavo.
nas,
nevodos
arba
apsivedęs,
ligotas
arba
sveikas
tur žinoti.
pasakis kaip
po tėvais Kliveckiute, teip ir brolis
Parvažiavęs viską pardavė pa- szaudit su armotom kuros bu- (rė lyg sunkesne.
Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės
Ji klauso, mato jauezia tik
gali tą
Mateuszas
pirmiau
gyveno
Plymouth
vaistus ikikolaik neparskaitistū tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
erhe savo milema ir sluginia ir vo surengtos laike svodbos
pasekti.
— O gal nuo ezito biaurynebyle liko bet varpai gaudžia
riu ir pasakis kaip galėto stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink j tą, jog ta knyga yra
] papiroso ? — galvoja Pet Pa. o dabar^eežinau kur praszau at žadina gaivina ir balsas plau
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokio varda medikališka
iszkeliavo pas vuoszvi. Jene szaut.
bes
siszaukt ant adreso:
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet
|
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums
rolas pavidedamas kupezui ku Buvo neiszpasakitas džiaug rukas.
—Et, tuszczia jo, dau
kia ir aidais besikartojant tve
A. Kleveczka
o gausto tą knygą.
yis turi karalaus dukteri už pa amas visame palocuja, trauke įgiau neberukysiu — tarė mes Boi 132
Cedar Point, Ill ria muzikaliszkus tonus. —
(damas in szali nesurukyta pa
czia, ir po karalaus smerti ap si balius per kėlės nedelias.
Ir sztai kaip vaidykla isz kapu
SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA.
Mano nesava Mikalina Vieozkiuto
Karalius ne ilgai trukus pa piroso
]
ims karalistia, jenerolas labai
gala.
DR. JOS. USTER & CO., L. 400, 208 N. Fifth Ave., Chicago, Ill.
iezauga balta skaisti buitie
paeina iej Suvalkų gub,. Sejnu pav.,
Godotinasai Tamista: Aš esu užintoresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai
kupezaus neužkenti ir norėjo vede savo sostą milimam žen
Galva kuo toliau, tuo dare- 1Kudrenq gmino, Zaimu kaimo, pra- dvasios. Dvasia! Jos baltas
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
jiam smerti padarit. Viena kar tu, ilgai jisai karaliavo ir su ea si sunkesne. Petrukui buvo azau
,
skaistus rūbas judinamas veja
at nnzaukt ant adreso.
Vardas Ir pavarde.........v. .v....... .t. .t......... t.............. .......... v.... .t.....................*........................
U kada jenerolas su kupezum vo milima paezulia, susilaukė nesmagu, pradėjo visas drebė
lio dvelkimu, jos veidas pilnas
JF. Wieozkia
Adresas.
.•
Stelinį.
Vhikszcziojo, jenerolas pagrie-Jdang patogia vaikialiu.— X ti, eme lyg kas tašyti.
So. Fork, Pa. gerumo bet podraug (matoma
j Box 283

KUR BUNA

50,000

W. RYNKEWICZ1US
.. NOTARIUSZAS..

AkivosZinios isz Lietuvos.

29 MOTERIŲ GRAŽYBES

Tikisi artistiszkus paveikslus
gražiausiu moterių,mes siuncziame uždarytame laiszke
už 42o.

$25 Grafufonas už $21
(su 16 Dainomis)

ŽIŪRĖKITE KAIP MES AUGAM.
$103,000 PRIAUGIMO PER VIENA META.

UETUV1SZKAS ADVOKATAS

Baltrus S.Yankaus
ATTORNEY, COUNSELLOR AND

ADVOCATE OF UNITED STATES
Gruzdžiai.
Visiszkas Turtas Gegužio (May) 3, 1912 - $751,192.63 GOURI'S.
233-235 W. CENTRE ST.,
MAHANOY CITY, PA.
K. g. R ežiu sodžiuje peszB. AUTURI s2K8eMS.4r.st” Lapkriczio (November) 1912 - 790,858.99 Geriauses ir didžiausias sumas
PRIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU
tyne-e tapo primusztas Stasz...... PO PKIZUUA BANDOS.......
”
” Gegužio (May) 1, 1913 - - - 854,209.58 piningo iszlaimeja provose už pa
Parsiduoda Namai.
kus, kurie ant rytojaus pasi
Mano Privatiszka Banka yra po
Pasidaugino Turtas per Meta - - $103,006.95 žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele
Parsiduoda szitie namai
ži nkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja
mirė. Grigiezkie. intartas uždidele kaucija ir priežiūra valdžios ir
provas kurios kiti advokatai atsako ar
Mahanoy City, Pa. 122 -142
mu szime, tupi kalėjime.
pinigiszkus reikalus galima pas mane
Sutrumpytas Raportas Banko
atmeta.
Rodą duodu dykai.
ir
216-218
W.
Spruce
St.
be jokios baimes atlikinėti.
Kebliu sodžiuje 3 ūkininkai
MERCHANTS BANKING TRl'ST COMPANY
Ądresa vokite:
Paszportus del keliaujancziu pa
bepypkiuodami uždegė savo 605-607 W. Centre St.
Mahanoy City, Pa.
Dasižinokite “Saules” ofise.
mpinu.
triobae, kurios supleszkejo ligi
Nog prisiegto Raporto Gegužio (May) 1, 1913
B. S.YANKAUS
(1 1)
Didžiause Lietuviszka Agentūra
pamatu. Dabar be pastoges ga
154 Nassau Street
ASSETS.
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo
New York, N.Y.
Ii be baimes pipkiuoti....
$69,544.66
Pinigus in Visas Dalis Svieto greicziause
Pininginis ir Rezervinis turtas
Gera proga ineiti in
Ūkininkui
važiuojant
isz
5,336.33
ir pigiause.
Priguli nog Banku
apsimokama bizni
Sziauliu, automobilius pabaidė
657,715.04
,
.
, . f Paskola
Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Investmentaij B()udsaĮ
A. G. GROBLEWSKI
118,354,38
arklius, kurie bebėgdami ap
Parsiduoda puikiai ir gerai
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pt.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
3,220.00
Rakandai irFikszczerei
vertė vežimą ir taip smarkiai
...8AV1N1NKA8 IR FABRIKANTAS...
intaisyta dirbtuve temprenco. Asz užlaikau Columbijos Grafofo- Overdraftai
Lietuvoje kam pavesti.
39.17
ūkininko žmonai sumueze gal
Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu.
Kostumeriu daugybe, biznis nūs su Lietuviszkom dainom, kurias
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas,
$854,209.58
Total Assets
va, kad ta, in kelinta diena,
iszgieda
labai
garsei
ir
aiszkei.
Ant
randasi Sh-nandoah, Pa. ir abieju pusiu yra po kitokia dainelia,
Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
pasimirė
parsiduos labai pigiai ba loc rekordai yra padąriti gana druezei
LIABILITIES.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus
nininkas turi kanecz apleisti gali laikitie ant keliu metu. Kožnas
Szilelis.
Kapitolas
Inmoketas
$125,000.00
ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma.
K. g. Pas mus mus li-mo miestą, todėl pasiskubinkite rekordas prekiuoja tik 75c,
Geležinis turtas
-“
75,000.00
Jaigu
ne
turi
mano
kataloga
tai
ba
kas
pirmesnis
tas
geresnis,
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.
ūkininko, perkūnui intrenkus
Profitai
18,645.59
prisiusk
už
2c.
pacztinia
markia
o
kas nupirks tai keninikas isz....
631,647.63
sudege namai su javais ir gy mokys kaip visa bizni varyt. apturėsi didelipuiku kataloga kuria- Depositai
rasi visokiu geriasiu Armonikų, Neiszmoketi Dividendai
...
40.00
MUSU DRAPANŲ KROME randai visokiu Drapanų
vulais. Nuostoliu apie 1500 Apie daugians atsiszaukite in mia
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu Skola Bankams
....
3,876.36
ir Apredimu del vyru ir vaiku.
Sziame laike ka tik
“Saules” of.sa.
( j 1) muzikaliszku instrumentu. Istoriszku
Jūžintai.
Isz viso
$854,209.58
Malda knygių kokiu tik randasi
aplaikeme visokiu nauju puiku Vasarinu Siutu ir praMahanoy
City,
Pa. irLietuviszkoi
K. g. Nors pas mus ir nėra,
kalboi Gražiu popieru
D.
F.
GUINAN,
Kasierius.
szome ateiti irj peržiureti o jaigu pirksite tai busite
gromatu raszimui su puikeuseis ap
“manipolio”, bet per atlaidas,
Geras patarnavimas muso Banke atnesza kas-kart dau
skaitiniais ir dainomis su drukuotais
užganedyti.
Kiekvienas Lietnviszkas Sztorninkas
geg. 6 d. žmones taip prisisriau
Reikalingi
aplink konvertais, tuzinas 25c. penki giaus Depositeriu.
teipgi privalo užlaikyti visada musu
už $1.
Sztornikams, agentams ir
be, kad net viena 26 metu
puikias Lietuviszkas Gyduoles saro
Užsimokės jumis turėti piningiszkus reikalus su szita
Mainieriai, szeszios pėdos vei pedliorems
Sztoruose
ant pardavimo, kad^mura
parduodu visokius ta vorus
vaikina peeztynese užmusze.
Banka.
Peunsylvanijps
Valstija
ir
Mahanojaus
miestas
laiko
tautieczei reikalaudami galėtumuinas
940
už
tono
rinktu
anglies,
labai pigei. Reikalaukitia visokio taSHENANDOAH, PA.
pirkti ir
nereikalautu užduoti
610 entruose, 480 ruimose už voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus piningus szitam Bauke.
piningus dovanai kokiems nore apga
Skaisgiris.
pas
ta
vorus,
adresas:
vikams tose apielinkese. Sztomiukai
Dvi naujos gyslos kietosios
K. g. Pas mus per metus bu maszinos angli. Nėra straiko.
raszykite -pareikalaudami mus gyduo
anglių atrado arti Turkey Run va dveji atlaidai: pavasariais Atsiszaukite pas United Coal
les, nes geras uždarbis; parduokite
musu
tyras Lietuviszkas Gyduoles,
— Szendien pirmo Liepos kasikiu. Viena gysla yra 10
kurias mes gvarantuojame.
Co.
(to
56
)
—
sz.
Jurgio,
o
rudeniais
—
MAHANOY
CITY,
PA.
(Džulajaus).
pėdu ploczio o kita 4 pėdas:
Egiutero No.l.......................... ....25c.
szv. Martino Per atlaidus jau 424 Fourth Ave. Room 105
DEL REKLAMOS
Egiutero No.2............................... 60c.
— Seredo pripuola Atlan— Juozas Arbaezauckas 19
...DIREKTORIAI...
Pittsburgh, Pa.
Zmijecznik.............25c., 50c. ir >1.00.
nimas
inkauszes,
be
skerdy

LAIKRODĖLIS
C.L.Adam,
Vice-Prezidentaa.
I).
M.G
raliam,
Prezidentas.
D.
F.
Guinan,
Kasijerius.
kimas S. M. P.
Gumbo
Laszai...............................36c.
metu, likos užmueztas per puo
DOVANAI.
nių neapsieina. Geda.
Meszkos Mestis............................. 25c.
W. Rynkiewiczia.
A. Daniszewiczia.
M. Gavula.
— Visi buvo užganadyti isz lantis anglis. Jaunas vyras
JjIETUVISZKASP OTOGRAFISTAS
Trejanka
........................................ 25c.
J. Hornsby.
L. Eckert.
W. J. Miles.
Del reklamos isz1e:sim
Linimeutas vaikams.................... 26c.
RYGA.
prakalbu studento p. Jasinsko dirbo su tėvu — sunu “paga
tarp musu -.emaicz'u SuvieGyduoles nuo Kosulio................ 26c
nito.se Steitose ir iii Kanada
Liepiu Balsamas......................... 26c.
praejta sereda parapinei moks- vo” o tėvas iszsisaugojo mir
Isz meiles.
M. VARZINSKAS
vytai dovanai 1000 prepuiParduodam Karpetusnog 10c. lig 25c.
Anty-Lakson del vaiku............. 25c.
kiu Laikrodėliu 11 karatu
Milteliai
vaikams nuo Kirmėlių..25c.
lainei. Klausytojai pasielgė ties.
Nusinuodyjo,
Karaliaus 205 E. Centre St., Mahanoy City.
ant masto pigiau negu karpetu sztorai.
aukso ir ant 20 metu
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
ir pigei nutraukė visokes
gvarantuotu.
labai malszei.
— Stanislovas Januseviczius miszke gegut. 23 d. Juozas Puikei
Vanduo nuo Akiu....................... 25c.
Už
tai
kad
perkam
tiesog
isz
fabriku.
Fotografijas. Padaro didelusFotc
Raszykit dar szei dien ir
Ugniatraukis................................ 25c.
— Vincas
Macziulaviczia kuris likos baisei sužeistas Sarpeckis ir Marijona Jaroszu- grafijas isz mažių ir indeda in reimus
ntsiunskite 12c. štampu ant
Mes perkam teip pigiai kaip ir
Skilvio Laszai.............................. 25c.
persiuntimo n:
Gyd.
užlaikimui Viduriavimo ir
Indeda
Fotografijas
in
Špilka?
pirko
kriaucziu szapa nog June 10, 1911 mete ir skunde nas. Prie jiedvieju rado laiszdidžiausi “Wholesalerei” ir tokiu budu
Kruvinosios.............................. 76c.
ir t.t. Puikei nutraukineja
M0R0Z0W & C0.
Juozo Raža:czio, po No. 528 Redingo kompanije Brooklyne keli, kuriame praneszama, buk Kompasas
‘
Uicure
’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
galima pigiau pirkti ir jumis suezediPont-Kartės, Parduoda Ruimus ir t,*
Gyd. del nemalimo Pilvo.......... 60c.
3202 3-rd.St; New York, N. Y.
W. Centre St. Naujas Kriau- U. S. Sude, ant $50,000, ap- jiedu nusižudė isz nelaimingos
nam pinigą parduodami pigiai negu
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo.......................... 10c.
czius užpraszo visu lietuviu laike tomis dienomis $35,000. meiles, tapo abudu iszkilminkiti.
Laszai nuo Dantų....................... 10c.
RUSSIAN - AMERICAN LINIJA
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
pas jin atsilankyt o jaigu rei Yra tai dydžiauses virokas su gai vienoje duobėje palaidoti.
Lietuviszkas Agentas
Laivai plauke tiefog tarp Rusijos
Kojų..........................................25c.
ir Amerikos.
Didžiausi, puikiausi
kalaujate kokiu drapanų tai žeistam anglekasiui pripažintas Tėvai ir gimines nusižudžiusiu
’rMahanoy City, Shenandoah,
Geležinis sudrutintojas sveikatos 60c.
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
ir greieziausi Rusiszki Imperaliszki
Vaistas nuo Lapauto................ 15c.
Ji
U
111
c
L
11
S
MLCarmel,
Landsford.
gausite pas jin geriausia pa per “džiure.”
gailiai raudojo. Žmones kalba
Pacztavi, nauji dubeltavi szrubinei
Gyd. nuo Grippo..................... $1.26.
laivai.
Plauku apsaugotojas................. 60c.
siūti negu kitur.
buk jiedu teip kar.-ztai myleje
RuknIo, 16,000 tonu. Kursk, 13,500 tonu.
Muilas del Plauku.................... 10c.
Czar, 13,000 tonu.
Milteliai nuo Kepenų................ 36c.
In Rottcrduma in lt dienas be peraedlmo.
— Stanislovas Urboną apie Suszelpkite
si
jog
noreje
draugėje
gyventi
Ipswich’o
11 dienu be perxedlmo in l.ibata.
Rožes Balsamas...........................25c.
olithania
tate
ank
IN ROTTERDAM • IN LIBAVA
39 m. senumo gyvenantis po
arba apsivesti, bet tėvai....
Kinder
Balsamas............... ........ 25c.
$31.00 Trecxloa KlaNON $33.00
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa. Bobriaus Laszai......................... 60c.
$4 5.00 AntroK KIunon $50.00
straikierius!
No. 15 Butcher alles likos pa
neleide,
$65.00 Pirmos KIunoh $75.00
Bzvelnintojas
................................ 35c.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
Laiva! iezeina kaa antra Subata.apie dauvojingai pažeistas per nupuoli
Kraujo valytojas...................... $2.00.
glaus informacijos krelpkitea paa
Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suczedinimu,
linijuj in ir isz Lietuvos. Siunczia
A.
E.Johnson,
General
I
’
.Agl.
27
Broadway
Nervu
Ramintojas
...................$1.00.
—
Naujos mados sau žudys tęs. New York, N.Y. arba paa vietinius agentus
nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
mą akmens praeita ketverga Brolei ir Draugai:
Piningus in visas dalis svieto, greitai, pradedant
Egzema arba odos uždegimas
priskaitaut kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
pas Vaikus........................... $1.25.
pigiai ir teisingai.
Park Place kasikloje Nelai Ar žinote, kad czionais tęsę Sziomis dienomis. 22~ju me
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnusdokumentus.Lietuvai
P leisteris (Kasztavolo).............. 25c.
Kas nori atgabenti isz Lietuvos reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Rankos virsz paminėtu adresu.
mingam vyrui sulaužė strena si straikas per 9 nedelias, už ti! mergaite E. A. su tikslu nu
Pamada Plaukams......................26c.
savo gymines ar pažinstamus tai raGyd. nuo skaudėjimo Ausise......26c.
ir dar guli At-hlando ligonbu- geresnia mokeste? Yra tai eižudymo, persmeige su skrybe
Gyduoles nuo Piemens....... ........ 50c.
szykite pas mane kadangi dabar turi
Garbus Tautecziai:
tije kur daktarai tvirtina buk pirmutini karta ka atsiszauke- les špilka sau krutinę, norėda
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-... .15c.
labai pigias prekes Szipkorcziu ir
Laikau už garbe praneszti jums, kad
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
jau m z neini daugiau nelocniniku nevirszininku,ne darbiniku
galima dar pirkti Szipkortes už labai
vargei iszliks. Priguli prie Szv. me in visuomene ydant mus ma pervėrus sau szirdi numirti,
Akines Dulkeles.......... -..............25c.
‘ All Nations Rankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar
nužemintas prekes. Raszant prisiuGyd.
nuo uždegimo Dantų arba
J urgio ir Laisves Sunu drau suezelptu ir negalime iszlaikyt
atidariau ofha mano naujoi vietoi
abelnai skausmo ir skarbutis $1.26.
bet jai tas nepasiseke; baisiau
skite už 2c. stempa o gausite greita
gystes. Nelaimingo vyro pa
Kampas 22-nd. & Carson Streets
Gyd.
nno
Parku ir Niežu....... $2.00.
atsukimą.
toliaus be juso suszelpimo. siose kaneziose tapo su perver
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)
Gyd. nuo Dedervines.............. $2.00,
Lietuviszka
Agentūra
ti teipgi jau treczia nedelia
Teipgi
užlaikau
dideli
kroma
visokiu
Gyd.
nuo
Paslaptingos Ligos $5.00.
Reikahiosia meldžiu kreiptis prie^savo seno pažistamo po
kaip guli lygonbutije Phila- Nuo 22 Apriliaus kariauname ta krūtie nugabenta in ligonLaivakoroziu ant geriausiu Laivu Valgomu ta voru ir Buczerne.
tokiu adresouž
savo
tiesas.
Palicije
mums
buti, kame, yra viltie, jog pa in Lietuva ir at^al. Teipgi siunoziu Fr. Petraitis - Clymer,Pa.
delphijoje ir dar nežino apie
piningus už žemiause preke ir greitai
PAUL V. OB1ECLNAS
uždraudže sulaikynet malsze, sitaisys 1
savo vyro nelaime.
ne vienos dienos nelaikau pas save
Cor. 22-nd. A Carson Sts; S.S. Pittsburgh, Pa.
darbininkus
nuo
skebavimo.
— Praejta sereda inženge
svetimu piningu paskirtu siuntimui,
No.
6.
viskas
dirbasi
teisingai
nes
esmių
po
in luomą moteriste p. Juozas Palicije nužudė viena isz
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
Nusipirkite sau kėlėt Naujas Pavasarinis Tavoras
Milauckad su pana Stankevi muso moterių o apie 10 randa Pasakyta Mahanojuje. atsilankitie arba atsiszauktie per
Batelia
cziute isz Plymontho. Po pri si kalėjimuose ir tiek ligonbulaiszka su minėtais reikalais.
NORKEVICZIAUS NO. 6
Gyventojas
žinomas
skai

Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
Su godone
buvimui namon lietuviszkae tesia nuo paliemonu paiku.
Geriausia Arielka Visan
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
tytojams
kalba
sziteip.
Mieste. Tik **1 už Buteli.
O
gal
nežinojate,
jog
mes
benas puikei pagrajino jauna
Viktoras Lapinskas
Teipgi ežia gausite ir visokii pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
buvome priversti dirbti už 2 ir
kitu gėrimu. Ateikyte daba del Szlebes ant Pavasario.
vedžiams.
Teipgi visokiu gatavu Szlebiu,
601 W. Mahanoy Avė.
Mrs. Ida Fisher nog 1013 E Cen
priesz laika, duokite sav<
Puiku szlebukiu kūdikiams prie
— Jaigu reikalaujate nau 6 doleriu ant nedėlios o jago tre St. Mahanoy City, Pa1 sako: Ka
orderi o bus jums pristatyt* Andaroku, Jekiu ir t. t.
Mahanoy City. PaNaujas Iszradimas
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
jo siuto tai užeikite pas nauja mums greitai nesuezelpsite, tai da buvau 5 metu senumo, mane neApraszima
siunczia dykai
Gatavu
Szliubiniu
Szlebu.
Visokiu
vasarinu
Kotu
del
moterių
ir
mer^-aieziu
busime
priverstais
mirti
isz
sziojo ant paduszkos. Peczei buvo 27m. SENAS LAIKRASZT1S
kriaucziu Vinca MacziulaviKaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti begu Kaip galima apsaugoti no ligų ir pate
toki
silpnus
kad
negalėjau
vaikszbado
o
gal
ir
jums
atejs
tokia
ežia, 528 W. Centre St. Siuva
iszaigydyti be daktaro visokias Ilgu
408 Watt Mihmv Au. kitur.
drapanas isz geriausio ceikio diena ka turėsit kariaut už cziot, Mano tėvai praleido daug pi
■ Plauko puolimą ir ožsiaoginims,
S^Pas
mus
dirba
Lietuvaites.
ningo ant daktaru, be jokios pasek 1SZE1NA KAS SEREDA
BROOKLYN,N. Y.
;Nežuli, Papuozkus, Pleiskanų
pagal naujausia mada ir gva- szmoteli duonos.
122 W. Center Str.
mes Turėjau dieglus pecziuose, bai
i* kitas panaszias ligas.
i
‘
‘
VIENYBE
LIETUVNINKU
”
Malonekyte
brangus
drau

rantina savo darba. Ateikite
su skaudejima galvoje, kartais užei
Mahenov City, Pe Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 20o
gai siusti paszelpa kanogrei- davo svaigulis kad turėjau tvertis didelio formato, 12 puslapiu, talpina
Dr.(LLETUV1SZKAS
Jonas C. Milleris
peržiureti naujus sempelius.
Nuo k..urnu užtrinu tik lOo. Mes
moksliszkus
strapnius,
eiles,
feljeto

DAKTARAS)
cziause ant sekanezio adreso: ko užsilaikyti no puolimo. Mete nus, naujausios žinias isz visos pasau
turime a^įe p0S0 milijono laiszku su
(TS o))
padekavol^
cm:9 nuo žmonių visokiu
Ipswich Defense League
WILKINSONO NAME
1897
svėriau apie 90 svarus Ant lės, daugiausia iszLietuvos gyvenimo
— Angliszki
laikraszczei
tautyscziu.v Raszykite tuojaus ui
Kampas Main ir Lloyd Sts. Shenandoah, Pa.
ir
paezios
LIETUOS
savo
korespon
Box
282.
Ipswich,
Mass.
galo pradėjau vartoti Doan’s Kidney
skelbe, buk Skulkino paviete
adreso pas Vįpeoialistus:
dentu VIENYBE LIETUVNINKU
pigulkas ir szeszi baksukai mane isz- buvo visu pirmeiviszku organizacijų i PPI I XT A
A
Pasirasze del labo
( 1 Ki 10 AD. RY’TK
atejviai daug apsimalszino ir
J nuaiA
J •• IKI 1 POPIET
peczetJ.„. Lietuviu
gyde. Neturiu jokio ženklo inkstu
dirbo ir dirbs žmonių gerovei. *t LIGONIUS
] jxmsvakaku
jog skvajerei mažai turi darbo '—z—' Leonas J. Griksztas. ligos Dar sveru du kart daugiaus organu,
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu
B’dwiy & So: gųh. BrooklyiuN.
po pėdžių. Duodasi isz to su
negu priesz vartojin a Doan’s Kid kaip iszeina, isz tos priežastie iszleiBELL TELEPHONAS
dome dideli žingeidu “Jubilejini
prast, jog visados neužsimokeney
Pigulkas
ir
sziame
laike
turiu
Ant pardavimo.
Numeri” kuris liks tik istoriszku
‘ A PSZVI ETA ’ M o^'įkaiDIorinh
jo provotis ir savo kruvina Mockaiczio salunas su namais linksma gyvenimą.
atminimu nes pirmas da Lietuviszku
palytinti daug iszx Lietuviu praeita
procia neszt pas skvajerius už Mahanoy City, Pa Apgyventas Ant pardavimo visuose aptiekose Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant
gyveninio, spausdinu priesz 20
meto užsimokės $2 gaus ta numeri,
bile ka. Kas
tam užbėgo? Lietuviais ir neper arti kitu sa 50c. baksukas. Nepamirszkite varda kaipo
su 780 puslapiu, prekių.
DOVANA.
Doan’s ir neimkite kitokiu. FosterApszvieta, apdarLta $1.25.
laikraszczei ir skaitymas juju lunu. Geroi vietoi prie gero Milburn Co. Buffalo, N. Y, parda VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
Mainieris ir Leberis bVqQO pus. 10®ba tik tuom žmogus apsiszvie- trakto. Ant kito galo loto ran vėjai del Suv. Valstijų.
Metams - - - $2.00.
Gaunama pirkt tVįkpas:
cze jame ir duoda suprast dasi namai ant dvieju familiju,
Pusei Metu - - $1.00.
T.Astramski, 943 S. 2nd.
PWi.fi.
Amerikonams jog svetimtau- ir keletą geru tvartu.
SVEIKATA LIGONIU
Užrubežin - - - $3.00.
Dr. O’Malley’s Spasabas...
czei neteip yra aklais kaip Apie dauginus dasižinosite pas PATIEKA SERGANCZIUJU 13?" Užsiraszyti galima visada
Ezgydo tukstanezius kentenezius nuo:
Jaigu kada bus. jte
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’
juos garsina.
Wm. Mcckaitis, 23 D Street, V]ERA, VILTIES IR NODIEJUS. prisiusk
STRUKTŪROS
BUPTURNS
10c. markėmis o tuoj gausi.
PHILADELPHIA,
PA.
ISZBE01MA1
\ARIKOCELE
f Nedeloje mire naszle Fran Mahanoy City, Pa.
( j '))
Prof. C. P. HERMA, garsingas
Paprasta numeri peržiurejimui
fSZTEKELIA I
JI YDROCELĖ
Tai užeikite in
IKRAUJA
TEKIO
UZTRUCZ1NTA
KRAUJA
ciszka Leszkauckiene 39 metu
siuneziame dovanai, raszik toi.
iszradejas sekaneziu gyduolių nog
OTELI
IKTUVISZKA
Reikalinga tuojaus.
...Greitai—Ant Visados—Neperbrangiai...
dusulio nog rumatizmo; galite gaut Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku”
senumo Redingo ligonbuteje.
reikia siųst prenumerata (MoneyDu
ar
trys
vyrai
suprantan

•Jaigu negali atsilankyt tai raszyk ir tavo gromala bus
pagalbos
kokioj
nebūk
liga
sergi,
Kūnas likos atvesztas in MaJUOZAS OKINS AS
Order ar Registruotu laiszku pinigai)
laikyta blaptybeje ir atkreipsime ant jos greita atyda.
ti biski apie bizni, kurie mo
(LOCNININKAS)
hanoju pas broli Aglinską ant ka Angelskai, Lietuviszkai ir vyrai teipgi ir moteres galite gaut ant vardo leidėjo azituom adresu
FIRST
P- A|flV RIU.H... 158 S. Washington St, Wilkes-Barre, Pa DR.ALEX. O MAI LEY
N.
East
Cor.
13-th. Ir Callowhill W
visokius patarimus. Paraszykite savo
(specialistas)
wit Aivai U MiUivj <Kur Llat.^- Leaklszkal susikalbama Ir suslrsszoma)
W. South alley Laidotuves Slavokiszkai. Mokestis nog kalboje, kaip mokate keletą žodžiu
NATIONAL BANK
Ten busite sveitingai priimti. (<1iūŠW
MAHANOY CITY, PA. .
pavalgyti ir galima pernakvota
atsibuvo szendien Szenadori.
$100 lig $150 ant menesio at- apie savo liga irmenesio varda kuri
— Parsiduoda naminei daig sakaneziam vyrui. Atsiszau- ame jus esate gimė, diena nokaneoz- 120-124 Grand St. Brooklyn, N.Y.
( 9g o;) nei reike.
Adresą vokite:
...PROCENTAS...
tai
geram padėjime. Kas kite in mano ofisą.
US sunkei dirba už
B RAGAŽINSKAS
Robert B. Gray, M. D.
Statement of the Ownership, Management, Etc.
PROF. C. P. HERMA, R.P.
pirks gales paraudavote ir stupiningus ka uždir
221
Pike
St.
1000
S.
Wabash
Ave.
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS^
bas. Parsiduos neperbrangei
bate kožna sanvaiOf the “SAUI E” (Sun) published Semi-Weekly at Mahanoy City, Pa-»
Chicago, I’ll.
Port Carbon, Pa
te arba menesi, bet
ba locnininkas iszvažuoja isz
required by the Act of August 24, 1912.
nesiranda jokio darbo
Editor, F. W. Boczkowski
Address, Mahanoy City, Pa.
miesto. Atsiszaukite
pas
isz juEo puses idant už
Managing Editor, Wm. D. Boczkowski
Juozą Czesona 639
W. Naujausias Iszradimas.
dirbti
pininga
ka
gau

REIKALINGI AGENTAI
Business Manager, Wm. D. Boczkowski
KLAUSYKITE! Mes dirbame keletą
nate kaipo procentą
Spruce St.
(fg -o?)
Publisher, W. 1). Boczkowski-Co.
Kaip apsaugoti ir praszalingeriu szeiminiszku gyduolių, kaipo
ant piningus sudėti
(Not IncoriKirated)
tai MAGIC RELIEF subudavoja
Sziomis dienomis muso tautietis
musu
banke.
ti
daugybe
užsisenejusiu
ligų
sveikata. BUTYLAX plotkeles ke
— Dr. M. J. Petrikas, lieOwners:
B Ragažinskas pargabeno visokiu
Galite pradėti czedint
penėm, geriausia skilvio gyduole paWm. D. Boczkowski
...
.
”
garima, AmerikoniszKU ir Importita
tuviszkas medecinos ir chirur su tam pritaikintais daigtais.
sauleje. STEBUKLINGA MOSTIS
bu $1; gausite 2tra pro
Mrs. D. T. Boczkowski
.
”
Galima gaat visokia Arielka,, Vynia
insigauna in oda ir stebuklingai gydo.
centą ant sudėtu pinin
gijos ligonbutes specialistas Darodymai dykai, kaip tuksVictor L. Boczkowski
«...
HAIR TONIC daro plaukus sveikus
Arako, Kimelio, Dziniu Ir t, t
gu musu banke. Y ra tai
W. D. Boczkowski-Co.
ir gražus. VEIDO MOSTIS padaro
Laidoja Kunus Numirusiu. Paran ,i
priima ligonius kasdien nog tanezei iszsigyde, Raszyk tuoTeipgi skambanozio Alaas ir Porterio
seniausia banka mieste.
minkszto ir gražu oda. CHEWINGPer Wm. D. B. Riginus ir Vežimus del Pasivažineiid
(j t)
GUM nesiranda geresnios krantiniu j
Krausto Daigtus ir L L
Viską atlieka
10 lig 12 ad. priesz piet. nog jaus pas
Daokyte dabar orderi o bus jamii
Swcrn to and subferibed before me this nogeriause ir pnikiause. 8u
gumos. Raszykite szendien ir bukite
virw miP11
pristatyta ia aamua,
Dr. B. Derma,
30-th. day of June 1913. reikalais kreipkite pas jin • bnrile vbj 1
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30
pirmueziausi juso aplinkinei kaip
INTEREST
PAID
ON
SAVINGS
nžganedintais.
muso
agentas
o
padarysite
gerapelna.
(SEAL)
W.
Rynkiewioz
64-56 N. Main SU
St. W., Box 9.
vakare.
Kazuno aptiekoje
S20 W.C.atr. St.,
< I
Todd Chemical Co. Wenonah, N. J.
& CERTIFICATES OF DEPOSIT
Notary Public,
Brooklyno N. Y.
Mahanoy City.
237 W. Center St.
(j })

Žinios Vietines.

W.Waidelis“,‘t.S;”',,

Merchants Banking Trust Co.
KARPETAI

P

S

B

S, Norkewicz

VIENYBE LIETUVNINKU

fit Citit I

!

SKAITYKITE

Drs. tRrund/a & Co.

J.J.PAUKSZTIS&CO.

W. TRASKAUCKAS

