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Metas XXV

sugrąžinimui Vargszas aplaike inilžitai butu papiktinimas, reik ge- Girrios dega — 5 kareivei Vaistai
llagana sumalė žmogisz
niszka turtą.
riaus nutylet nors ik grabui
meiles.
kus kaulus ant “meiles
sudegė.
reikia skausmai kentet.
Vicksburg, Miss. — James
milteliu”.
San Francisco Cal. — Pen Philadelphia. — Ant LudPasivertė iii akmeni.
Czionais Amerike, lietuviszSztai neperseniai buvusiame ki kareiviai sudege ant smert viko Beržinskio nupuolė dyde- Patterson, vargingas kriauLucera, Italije.— Czionaitikas kuningas suėjo netycz'.a su
Susivienyjimo Lietuviu Rymo o daugelis mažu kaimeliu ižde- lis “triubelis”. Sztai jojo pa czius dirbdamas už $1,50 ant Mexico City, Mex.— Mies- nie sūdąs nubaudė ketures bo
vienu valnamaniu, kuris nieko
Kataliku Seime, vėl pasirodė ge iez priežasties degimo girriu cziule pradėjo savo Ludvike- dienos, aplaike žine tomis die telije Bagnosa, laike noba- bas ant szesziu menesiu kalėji
daugiau neturėjo ant liežuvio,
neszvarus kunigu vienas kita iez visos aplinkines Guberna li nužiurinet net ir nudavė jiai, nomis iez Anglijos, buk jo dė žanstvos bažnyczioje, atėjo mu už iszvogima numirėlio iez
girta motere geisdama inejt in
tiktai progresą ir apezvieta.
kandžiojimai.
torius iszezauke vaiska isz San kad jie kita myli o jaja dau dė mirė, palikdamas jam szim- bažnycze, bet josios neinleido, kapo nakties laike.
Na, non damas prieez kuninga
giau
jau
neturi
savo
szirdije.
Kunigas Struckus rengėsi Francisco ir Fart Winfield
ta tuketaneziu doleriu. NeSenora Antonia Nardella,
pasistatyti! pradėjo tauzyti
apvažinet Pensylvanijoj lietu Scott snt užgesimo ugniis. Nd, ir pagal iszmintingu kai bagelis vos neiszejo isz proto už tai, kad buvo druczei užsi- gyvenanti Lesinoje, užsispyrė
apie “gamta”, Koperniką, Bru
viais apgyventas kolionijos su Suvirszum 6000 vyrai karauje mihku ir kumueziu, nuėjo ant ir pasirenge tuojaus keliaut in gerus. Motere pradėjo keikt ydant dažiuretojas geležkelio
bjaurei, sztai ant kart sudun
na ir t. t. ir užkliudė spaviedrodos pas burtininke.
Nevažiuokyte in minkeztai- mieriu agitacijos idant dau- priesz ugne.
Angliję ir atsiymt palikta jam
apsipaeziuotu su josios viena
dėjo
ir sugriovė ir puolė per
ni tardamas: “Aez suvisu ne sės anglių kasiklas in West giaus priraezyt prie SusivienySugrįžo nepaprastinai links turtą.
tine duktere. Nutarė, jog
kūnas isz dangaus ant josios
ejnu in spaviedni ba neturiu Virginia, nes ten gyva szunije jimo, o kunigas Kasakaitis Paliko turtą del nupirki mą. Burtininke davė jiai už
vienatiniu budu ant privertimo
Nesigailėjo
duoti
deszimgalvos. Pribegia žmonis, pa
isz ko spaviedotis o ir nereika del anglekasiu. Nesiduokyte buk painformuotas intekmin- mo pecziu del vargszu
tris dolerius vaistu su kurio
jo prie tu ženybu apraganauti
tyne už apgavima.
regėjo, jog ta motere pasivertė
Salem, Mase. — Visos var- “gįilema ingyti vyro meile”
linga spaviednis.
prisikalbyt bile kokiem lat go konfrato, idave vyskupui
Chicago.— Farmeris Henry in akmeni. Kuningas paėmė jin. Užmokėjo gerai ketu
“Labai gerai, — tarė kunin- ram, ka važinėja po apigardas skunda kuris ir uždraudė ku gingoe ezeimynoe czionaie pa Iv’teip: liepe jiai pasiūti du
Green,
iez Paris Corners, Kan: suakmenijusia motere in kle- riom bobom ydant iszvogtu
gas mahzei, — norint szventas ir žmonis prikalbinėję priža nigui Struckui važinėt su agi sinaudos gausei, jago miestas k^psziuku, pripilt in juos
isz kapiniu neeenei mirusi
Jonas kožna vadina melagiu, dėdami aukso kalnus, o po tacijoms kad žmones raezytusi sutiks ant priėmimo palikto draskos ir prisiūti prie apa- atlankęs Chicaga, idant parna- bonije, kur žmones moka po žmogų.
kurie sako, jog ne turigrieko”. tam turi sugrįžti pekezti.
turto per mirusi Tamosziu cz os drapanų kurios neszioja- tit miestą su jo visom navatni 50 centu kad ja pamatyt.
prie S L R K. A.
Lavona nunesze pas garsin
bemie ir stebuklais, o visupir- Čigonai szere meszkas su
“Gali mane kuninge prie to
Jau tai paskvcziausio men- Sweeter, kuris mirė Bostone si žemiau brusloto. Moterysz
ga “ragana” Primiana Boffa.
miausiai
geide
pamatiti
garsu
neliginti, ne tuju szventnju ne Kožnas in czionais pribuvo ciaus dalykas, kad del kuni 59
metus adgalios. Tasai ke kaip jiai burtininke pata
žmogiena
Toji iszeirinkus kelioleka kau
mūra “Masonic Temple”, apie
minėti.”
nepaleistuvauti, girtuokliauti, gu terpsaviszku intrigų, isiki- žmogelis paliko $10,000 ir už rė padare tuojaus. Vyras nie kuri namieje ant farmos ste Budapeszt, Vengrai. — Da- leliu isz lavono sumalė ant
“A’z tamieta prie to neei- tiktai užsidirbti kiek ir vesti sza net vyskupas uždraudžiant raeze paskutiniam testamente, ko nedasiprasdamas, apsivilko
ejna žine isz Waleczkos, prie milteliu ir pradėjo daryti
maiszau, o ypatingai prie davadna gyvenimą. Ir tai kož agitacija naudai organizacijos. ydant tieje piningai butu aty ir seszojo krepsziukus su drus buklu prisiklausęs. Galu ga austrijokiszko rubežiaus, buk
“meiles apdarus’’. Su milteSzventuju, nes tiejei per laika nas su taja nuomone in czio- Susivienyjimo regis reikalus, duoti ant procento, o isz užau ką visai nepateminias to. Net lams atrado ta, ko jieszkojo. banda čigonu szere savo meszleis isz žmogiszku kaulu susavo gyvenimo nenorėjo save nais pribuvo, bet daugelis, po kontroliuoja pati organizacija gusio procento kas metas pa sz’-ai būnant jam darbe, krep- Bežiūrint jam ir besistebint isz kas su žmogiena. Du malkamaisze bronziniu skiedrelių,
veikalo
žmogaus
proto
ir
daivadinti be jokiu nusidėjimu,” keliu metu in niekezus pavirs ir vyskupas žiūrint neturi su skirt 600 doleriu ant nupirki sz jukai truko, o kad druska
kertei patemino girnoje kuo nuskustu nuo kaimiszkos bažlos,
prisiartina
prie
jo
kokis
Valnamanis buvo akyvu, ta. Ir tiktai tada lig Luputi tuomi nieko bendro, bet mat mo kožnai vargingai ezeimy- isifsibere žemyn ir buvo suszipa čigonu o norėdami nuo ju nyczios varpo, kuriu parūpino
prie kokiu jie bue prilygintas- susivaldo, kada ant tikro var uždėjo savo pirszta ant darby- nai pecziu, visus reikalingus li į (mat dirbo cukernijoi prie tai puikiai apsitaisęs ponelis ir pasislėpt inlipo vienas lu medi
vietinis zakristijonas už gera
“Matai, yra dvi klaeoe žmo gas ir badas prispaudže arba metes kelio, ir kaipo kunigas puodus, ezaukeztue ir 11, ii ptčziu) pradėjo tirpt ir perezt iruszklausia ar patinka jam o kitas nespėjo inlipt ir likos
architkturos veikalas, o kad
užmokesti.
nių, ka negrieszije.”
Ludvikui
pasidarė farmeris nesigailėjo žodžiu pa- pagriebtas per čigonus, kurie
keli randa gala ant kartuvių. nužeminta priesz vyskupą ypa vtžima anglių. Miestas badai kVna.
Keli kaimynai perymti aky“Ar eziteip. O koki tai,”
bloga.... N egaledamas isz- girimui, nepažinstamas usz jin mete del meszku o tos tuo vumu pasielgimus bobų ir ra
Žinote gana gerai, jog jau- ta, sustok — Dieva mylėk ir eutike ant to.
užklauee valnamanie.
jaus nebageli sudraskė in ganos, stovėjo po langu ir prinyeta greitai prabėga ir, jog ramei tylėk, tai teip ir buvo Viesulą pridarė daug ble- laikyt, niežimo, parbėgo inir- klausė:
“Prie vienos klaeos priguli tiktai per paczeduma iszsisau- czion. — S. K.
szes namon ir padare namie — Ar, tamista, jau visa ta szmotelius. Kada
meszkos sižiurinejo tiems burtame; da
des.
vaikai, kurie da neturi proto gosyt ant senatvės vargo. Atdydeli ergeli, dažinojas kas stebėtina narna apžvelgia! iez ede žmogeli, čigonai privertė vė žine palicijei kuri kaltinin
Aurora, III. — Kelioleka
kaip reike, o prie antros kla siminkyte tiktai ant nekuriu
pączei jo liepe teip padaryti. visu pusiu?
jiais prie szokimo ir nusidavė kus tuojaus suėmė.
ypatų
pražuvo daugeli eužeido
eoe priguli kvailei, ka neteko biznierių, ka nemokėjo gyven
Dabar sudžia perkretineja — Da ne, nes neturėjau lai toliaus. Pasislepiąs medije
kelioleka namu sudege per
proto,” atsake malezei kunin- ti per nepaczeduma ir per
dalika ydant nutart ar druska ko? — atsake farmeris.
malkakertis, nulipęs nuo med
perėjusia per czionais baisia
— Ilgai, reiketu tamistai, žio, nusidavė kagreieziausia in
gas.
yra geru vaistu del ingiymo
augsztai ezokdami. Katrie mi
viesulą.
Valnamanie kaip muilą pra re, tai mirė varge, o katrie da
apžvelginet ji, jeigu teip labai kaima, kur ant gilukio radosi
Maldos jin ižgyde.
vvro meiles ar ne....
Bristole viesulą iszverte ve
jis tav patinka, bet galetu- pulkas ulonu karezemoje.
Kelme, K. g. — Ringiu so
ryjąs, nutylo ir akie nuleido. užsiliko, tai velka gyvata var York, Pa. — Maldos ižgyžimą ant farmerio ir jin už
miai
ji
apžvelgt
stovėdamas
džiuje
vaikai radę nepašiepta
de James Jones, broli miestiszginga.
i’Aregojo atidaryta dangų ant vienos vietos, jeigu nori Tieje iszklause malkakerczio tėvo revolveri, bežaizdami permusze.
Vokietijoi arkline meea pra O žinote gerai, jog turėjo ko kasijeriaus, kuris per 20
apsakimo,
pradėjo
vytie
pas

—kalbėjo toliaus nepažinetaDu žmonis likos užmueztais
ir mirė
dėjo gautis ant stalu ir jau vieko, o bet nieko neteko. Tai metu buvo paliegias rumatizmasis.— Aez esmių perdetinie kui čigonus kuriuos in valanda ezove vienam galva. Kulka pa
Ęlgine. Viesulą pridarė bleO.-hkosh,
Wis.
—
Praejta
žmonis apeieavino kaip reike, kas lauke toki darbininką ka mu.
inžinierių tos triobos, kuri sto laiko ir suėmė, o meszkas nu- siliko. Reikia būti tėvams at
dės ant $125,000.
petnyczia mirė czion motere vi ant apsisukamos platformos szove; perpjovė pilvus rado sargesniems szautuvaie.
jagu teip toliaue su trustais ej- visa savo uždarbi praleidžia ir Laike ligos, Jonesas gydėsi
Kaeztuoja tik deszimtukas o
Tarp Kelmes ir Sziauliu
sie, tai ir Amerike kelsime da liekasi skolingu ?
pas geriausius specialistus ir Gausei apdovanojo savo Mary O’Conner kuri per pen- trioba akiveizdoi regėtojau žmogiszkus kaulus ir plaukus
szosiejum važiuodamas auto
darbininkus.
kes
dienas
buvo
mireztante.
bankietus su arkliena ant sta Del to-gi mes tankei pri važiuodavo in garsingiauses linuo
galvos.
Ulonai
ateja
in
apsisuka ant savo aezies.
mobilius ateimueze in vežimą
Baltimore,
Md. — Ant Kada josios szeimynele apsiau
lo.
mename, ydant kožnas pacze- gonbutes, bet daktarai jam
Žinoma, farmeris apimtas kaima dažinojo, jog szeszi vai ir sprogo motoras. Sužeista szo
bė
lova
ant
kuriuos
gulėjo,
atminties
savo
mirusio
vyro,
kai
buvo
dingia
tuom
paežiu
džei gyventu. — Paczedns atvyra! iszaiszkino, jog nieka
dideliu žingeidumu, kaip toks
feris ir du inžinierių. Szoferis
Tula francuziezka moterele žmogus nebijo vargo, teip kaip dos neižsigydins isz savo ligos. Mrs. Katre Lenahan, naszle po atidarė akis ir tarė garsei:
milžiniszkas mūras gali apsi laiku, kada čigonai praejtinejo tapo nuvežtas in miestelio li“
Per
ylgai
mano
dusze
gyveno
Williamui
Lenahan,
kuris
daužmokėjo 300 doleriu už pora teisingas žmogus mirties.
Bet nenusimyne ligonis ir pra
sukt ant vietos, tuojaus davė pro kaima diena prieez tai o
pancziaku. Galime daeiprasf,
Amerike teip yra: Jago dėjo melsti Dievo pagialbos- sidirbo milžiniezko tnrto iez toje molinėje szukeje. Mano “deezimtuka”, arba deezimts ir iez artimu kaimeliu vaikai gonbuti, o pas inžinierius nu
kokius andarokus toji kvai žmogeli ezedinsi tai turėsi, o Iszklause Dievas jojo maldų ir guzutes, iždalino ana diena milemi prietelei, tiktai ant ano doleriu isz kalno džiaugdama buvo dinge pro kuriuoe čigo važiavo gydytojas.
Kelmeje birželio 2 d. tapo
liuke neszioje.
jago neczedinsi tai badu pad szendien Jonesas nustebėjo vi darbininkams suvirszum 70 svieto yra atsileis ir laime. sis, ko d gales matit didžius ue nai ėjo.
insteigtas
kinematografas, ku
Matai
ir
pažinsiu
jus
visus
ir
tuketaneziu
doleriu.
Tieje
ka
matitus
daigtus,
apie
kurios
Vienas iez čigonu iez baimes
vėsi. Niekas neatims kaip tu sus savo pažinstamus, kad iszresi, niekas neduos kaip netu ejo ant uliczios be kriukiu vi- aplaike po $10,000 yra F- kalbu jums, jog velei pasima galės pasakot savo kaiminams iždave visus savo draugus ir rie žada ilgiau pasilikti. KineMete 1912, Penmylvanijoi rėsi.
Mara ir L. Etnerik isz New tysime ant ano svieto. Tėvai namieje, ka do stebuklus ma pripažino priesz valdže, buk matogr. tarnai su žmonėmis
siszkai pasveikias.
likos nuekerdyta 1,617,977
Yurko, C. Ulrik Philadelphia, mano stovi szale manės. Li- tes Czikagoi.
daugeli vaiku suezere del mandagiai apseina, galima
galviju: 176,365 jaucziu, 95,Kožnam yra tas jau žinomu,
New Yorke kokis tai Italas Kuboje pasikėlimas verda. II Grandin Clfcago, R Smith kyte sveiki, lig laimingam pameszku, nes mėsos nebuvo už lankytis.
939 vereziu, 342,879 aviu, 6 parpuolė, sumusze druczei galkad
farmeris
sulaukt
pasijudi
simatimui
”
.
Tai
isztarius,
už

Norfolk, W. Hardy Boston ir
Pašvitinys.
ka pirkti o žmogiena buvo pi
ožkos ir 1,002,788 kiaulių. ga ir nuo to laiko neturi pro Havana. — Randas yra pa
S. Linton Baltimore, visi yra merkė akis, kvapas pradėjo nimo triobos negalėjo. Lauke gesne. Visi tieje rakaliai li Kauno gub. Ne apsakysi ne
vojui
ir
tikysi
kruvino
pasikė

Rand&viezki inspektorei visam to, kad nežinojo ka daro ir ne
agentais, kurie pardavinėjo būti mažesnis, net ant galo su ir lauke, bet ne mūras ne kos apsudinti ant pakorimo.
apraezysi, kas seniau pas mus
Amerike paniekino 18,000,060 galėjo atskirti pikta nuo gero- limo isz priežasties nužudiniarielka del tosios kompanijos vis nustojo kvėpuoti.— Nu kurta ne perdetinis inžinieru
dėdavosi valeeziuje ir teisme...
mo
generolo
Riva
per
guber

Szventa kare.
svaru meeoe, kuri nebuvo tin Ant pagalios daktarai padare
ne sugrižsta, nes jis su deszimti
mirė ant tikro.
per daugeli metu.
natorių
Asbert.
Vaikas
apsta

Simla, India. — Szeik Ab Bet dabar su naujais teisėjais
kama del valgio.
nia jau kasžinkur atsidūrė.
ant jo operacije, po kuriai vė tytas aplinkui gubernatoriaus
Visi agentai suvažiuoje kas
dulla
apėmė vadovyeta ant pa viskas persimainė. Geistina,
Nesigailiu vienog savo deslei buvo sveikas. - Turėjo jisai
metas in Baltimore 4 Liepos
Pranaezas oro Ira R II cke voti ant smegenų. — Ar nebū palociu o nakties laike yra ant baluko parengta per taja Naujus babelonijos boksz- ezimtines — kalbėjo policijan- sikėlusiu eztamo Arabu ir ve kad ir valscziuje viekas persi
mainytu. Bet kol bus senasis
tasiez St Louie, pranaezauje buk tu reikalinga padaryti pana- uždrausta susirinkinet ant uli- kompanije o kada apvertė totui — kadangi džiaugiuosiu, da szventa vaina su sultonu
virszaitis,
turbut nieko gero
cziu.
Omanu
Arabijoi.
Paeikelelei
Liepoe 18, 19 ir 20 bue dydeli szia operacije del visu pusgal
Chicago. — Tūlas angliezkas jog teko man savo akimis pa
rielkas rado po kožna bankini
mes savo valscziuje nesulauk
Prezidentas Menocal praszajau
sumusze
kelis
pulkus
sul

ezturmai o po tam užeis dydeli viu, o ypatingai ant nekuriu
kvitą ant 10 tuketaneziu. laikrasztis raszo sziteip apie matiti viena iez tu czikaginiu
sime, gyvendami “po senovei”
lind gubernatorių Asberta nuo
karszczei.
ezposininku, kurie prasigarseja tono ir apėmė kėlės drutvietes.
patrijotu nuo “lietuviszko pū
Džiaugsmas senu darbininku taji garsinga miestą:
jokiu
pagerinimu neivesdami.
dinsto
gubernatoriaus
Hava

Angliezki
kanszki
laivai
at

Szturmai su dydeleis griaus dymo?”
“Miestas Chicago, yra žino savo szpoeaie ant viso svieto,
buvo neiszpasakytas. Kiti
Knrszenai.
nos gubernijos.
plaukė
in
Muskatą
ydant
ap

mais bue terp 15023 po tam
darbininkai teip-gi buvo ap mas kaipo kosmopolitiszkiau- nes ir moka apgaudinėt žmo
saugot
angliszkus
padonue.
K.
g.
Pas
mus atsirado dau
truputi atvee.
sias
miestas
ant
visos
pasaulės.
Jago Lietuvei karaliaudami
nes, patsai persitikrinau, ka
dovanoti piningais.
gybe
niekszu
bei plesziku, ku
Elektrikiszki ezturmai užeie elgtųsi panaezei kaip dabar,
Žudinstii nepasislėps.
Manita
ligi
sziol,
jogei
Kon

Piktadarys
pasiredias
in
dangi
apgavo
net
ir
....
mane.
Mrs. Lenahan aplaike po
rie žmones užpuldinėja netik
terp 15 ir 23.
tarnaite
Wilkes-Barre, Pa. — Jo mirtei vyro visa jojo turtą isz stantinopolis ar Kairo turi ta Argi neverta farmeriam lan
tai butu puiki vieszpatyste 1
me atžvelgi] pirmibe, bet pro kit tokius miestus, kur tiek
Turtingesni engtu biednioke- nas Kremczokas, kuris per 10 neezanti $8,000,000
Szegedin, Auetrije. — Na nakti, bet ir diena Jau keletą
Keturi daigtai pamegždžio- lius, jog vargszas žmogus szu- metu buvo paguodojamu biz
fesorius filolgijos akademijos daug smagumu datirt gali?
me direktoriaus banko p. La- žmonių apiplesze, keletas tapo
je žmogų: garsas, ezeszi-lie, zer- nies vietoje nelaikytu.
nierium Denver Col. likos ad- 300 pasikeleliu nuskendo. ezieagines p. Backa’s savo
kaszaca netikėtinai pasirodė nužudytb su tikslu apipleszikolas ir beždžionka.
gabentas per palicije in czio Tuscan, Arizonia. — Tele brosziuroi, neseniai iezleietoi,
keli palicijos agentai arba de- mo. Daug butume laimingesni
Trumpi Telegramai. tektivai. Vienas isz ju ap kad nebūt tiek daug atviru ir
Kandžiojasi net su kraujo nais atsakyti už papildyta žu- gramai iez Guaymas skelbe, kaip du ir du yra keturi, teip
buk
tris
szimtai
pasikeleliu
tikrai darodo, kad niekur kitur
praliejimais ir didelia skriau dinsta kuriam užmetineja pati
§ Parižius, Francuzije. — reiezke persigandusiai poniai slaptu smukliu, kuriose dabar
William Trautman iez Chida žmonijoj szarvuotos viesz- nužudinto Stepono Guzlio. ku nuskendo stengdamiesi per jokiame mieste pasaulės neira Eksplczijoi plitu dirbtuvėje namo, jog pribuvo aresztuoti dauguma žmonių 'paskendę li
cagos užmetineja virszininkams
patystes, didžgaliai ir žodžiu ris likos nužudintas 15 metu plaukt upe ir gautis in Kali- tiek jvairiopu kalbu, kiek užmiestije, užmusze 7 ir sužei- neseniai priymta tarnaite, kuri gi kaklui.
darbininkiszkoe unijos “Indus
kalbant visos luomos viena ki adgalios musztineje kaimelije fornia, nes buvo vytais per mieste Czicage. Konstantinopo do deezimts darbininku.
yra ne moteriezkia tik vyru,
53 prasikaltėlius.
trial Workers of the World”
randaviezkus kareivius. Dau liję ir Kaire, kaip darodo prata kramtosi bile tik gali iez ku Dupont.
persiredžiusi
in
moteriezke,
§
Konstantinopolus.
—
Tur
(Katoržninkus)
iszveže isz
buk j.ieje iždave nereikalingai
rios puses krimst pritit. Neat Guzliene nepaliove jeszko- gelis pasikeleliu pražuvo musz- fesorius Back’as svetimi gaiva kai vela atnaujino kare. Pul kurie yra pajieszkomas per Rygos kalėjimu in užbaikali
ir be žinios $19,669 isz surink
lai tik buna lig laikui, kuomet kai kareiviu trauke ant Adri- palicije kaipo piktadaris. Po prie geležinkelio statymo. In
silieka nuo tokiu peiktinu dar ti po visa Amerika žudintojaus tynesia.
tu piningu paaukautu del Law
Chicago! apsigivena ant vi anopolaus. Turkai gialbes Ru ni nieko nesakydama tarnaitei liuosas vietas vėl gabena pra
beliu ne dvasiszkijos kai kurie savo vyro ir ant galo pasisekė
Mergyna
—
kareivis
renco etraikieriu. Tuosius pi
sikaltėlius isz Kauno, Grodno
sanariai. Tik girdėk: Vienur jin surasti ir atyduoti in ran New York. — Jauna mer sados.
munije jago prigialbes Tur “piktadariui andaroke” pa- ir kitu gubernijų, ku prasikal
ningus iždave Trautman, Be
susivaževia ant atlaidų, dviese kas teisingyst.es.
szauke in savo kambarį, kur tėliams vietų trūksta.
gyna, 19 metu senumo, priegChicagas yra antru miestu kams.
dard ir Sh dien. — Juk dyka
susipyko, drąsesnis karžygis
ant jo lauke pasislėpus palici
Guzliene
laike
teismo
kalbė

§
Wilkes-Barre,
Pa.
—
Juo
tam
patogi
ir
turtingu
tėvu,
isz
eiles
kas
link
skaitliaus
giduonius reike ir užlaikyt o genors kunigas ant sveikatos silp jo, kada pribėgo prie savo su persirėdžius in viriszkas dra ventoju, lenkiszku miestu kai zae Spyna likos nužudintu per je ir inpuole in ju rankas.
— Morse iszrado telegrafa
griause tame proga kada dar
nesnis, bet pastvėręs pecziu už žeisto vyro-po musztynei, vy panas, užsiraeze in kariumenia po ir czekiszku, Irecziu szve- J. Korda už tai kad su juom Besipurtinant “jiai” nupuolė 1835 mete.
bininkai straikuoje, tai milagriovė kunigui drutesniam ant ras isztare: “Milema pacziule, Lege Island ir radosi ten per diszku, ketvirtu norveigiszku neezoko ant veeeilioe kuri atsi nuo galvos peruką, o pone per — Geriausi czeverikai ira
szirdingi daugiause tada sude
kojų, sužeidė teip’ skaudžiai, saugokis save ir vaikus nuo kėlės dienas mokindamas! penktu vokiszku. Abelnai var- buvo Swoyersville.
sitikrino dabar kokia priėmė dirbti Amerike.
da piningu.
kad nabagas turėjo pragulet Kremczako, jisai mane nužu musztro ir kareiviszku pride- toiama Chicago! 80 įvairiu kai
§ Scranton, Pa. — Nort pas save tarnaite. Piktadaris
— Pirmutinis garlajvas per
kiek laiko szpitoleje ir, vienok dė su pokeriu”. Kitas budin ryseziu, pakol slaptybe neižsi- bu. Dvideszimtije ivairiu kal hern Electric Parke, susimueze andaroke, ketines apvogti sa plauke per mares Altantio
Philadelfijoe diecezije sudė
sveikata likosi suardyta ik tojas vardu Curtis ta pati pri dave. Priežastis tojo pasiel bu, iszeina laikraszcziai. Baž- du karukai ant geležkelio va vo duondavius, o gal ir nužu- 1819 m.
jo del Popiežiaus $18,888 iez
smert.
supaneziojo
pažino.
Taigi, po tiek metu, gimo buvo, kad josios milemas nieziose Chicagos kuningai gar dinamo “roller coster. 23 ypa- dint. Palicije
— Pirmutinis balonae iszpriežasties auksinio konstantiNa ir ka bedaryt? kunigą Kremczakas likos susegtas ir radosi tam paežiam pulke ir sina pamokslus 52 liežiuviuose tos likos maž-daugiau sužeis piktadarį ir nugabeno in kalė leistas in padanges 1783 m. per
niszko jubilejaue.
skunst teisman nesinori, nes bus nubaustu.
jimą.
tos.
geidu nuo jo nepersiskirti.
(kalbose).
Montgolfier brolius.

KAS GIRDĖT?

ISZ VISU SZAL1U.

Baisus ezturmas su lietum
vieezpatauje kone visoje Itali
jon Daugeluoeia vietuosia jevai euezalo o miestai užlieti,
szaltis duodasi visur jaust ko
kio da nuo 1313 meto nebuvo.
Mesinoje ir Cosenzoje duodasi
tankei jausti drebėjimus že
mes. Iez to duodasi suprast,
jog svietas pradeda at°zalt.
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AkivosZinois isz Lietuvos.

cziame pražidejime ir mergina no tuojaus ruda vokieti Ar
klenta, gaspadoriu kareze
gan graži.
Jauna linksma ir sznek’ mos.
— Aha — pamislijo Jur
mergina, apsipratus su švieti
mais žmonėmis drąsiai joukavo gis — žmones veltu nekalba
jo ir su musu ūkininkais. J i — persitikrinu patsai, Dabar
daugiausiai
pritarnaudavo Dieve man padek! — tarė
žmonėms, nes medžiokojis tė garsiai Jurgis szokes prie va
vas daugiausiai dienomis jei ne giliaus.
Vokietis gulėjo iszsitieses
miegojo rūpinosi karves paszerimu ir sugrabimu likccziu prie ugnies, bet iszgirdes baisa
Dalibuk vyrai,
švietimo szieno, ka eme nema paszoko smarkiai ir pastvėrė
Jau man negerai,
tant savo svecziam isz po ark savo stora aržuolmi kuclu;
Kar-ztis dydelis, sunku vežliu kartais pirma negu anie ap
liot,
Jurgis degdamas pasiutiszka
leido jo kiemą, o naktimis ruetibia nepaisindamas ant grn
Grasziu neturiu, negaliu va
nieks než’no kur jis basto'i.
mojanezio pavojaus vienu szuo
žiuot.
Mikejojisir savo svrczius liu priszoko prie prieszo ir Aptingo ir letegrafistai mano,
pas ji atsilankusius iszleist su pirm negu ana suspėjo nuleist
Neraszo pas drczku savo,
tnszcziais kvzeniais R id., ne- ant jo galvos lazda, jau turėjo
Turbut pavesije tunauje,
.igaikdavo jis degtines pavai vokieti savo glebije.
Ar krumuosia uogauje.
sžinimtr, idant nugirdint ir eu
Kad piningu turetau.
Vokietis negalėdamas paai
r-rngt jiems smagu pramigima. naudot ravo lazda priversta“
Tai po kėlės kapeikas nu
Ūkininkai uszsikande gerai buvo susiglebiuot.
siunstau,
ir prisiragave isz stikleliu ap
Jurgis apkabinęs rankomis Nes po szimts džiovytu deszru,
svaiginti —p’pkiu dūmais pra per puse vokieti suspaudė teip
D dibuk ne turiu
dėjo snuduruot, o net n visa drueziai 'sz viso veiko, kad vo
O cze meisteris susiraukęs.
dos neuszsitikintis J urgis par ■ kietis nors bandė lazda spaust Kaip rodos uksuso pririankes,
trūksta, veikiau galima rast
mes galva ant ranku uszsnu- strėnas Jurgio suriko ir rankos
Taradaika duok naujeiu,
pagelba.
do.
jo nudribo, griuvo.
O asz dalibuk neturiu.
Viena karta susitaręs Jur
Jurgi sekdami ir kiti senes
J
r
Tikras Atsitikimas
Vokietis pradėjo krokt, isz
N-ž’nan ka d-ryti,
gis Milutaitis su savo kaiminu ni ūkininkai pasidarė priegal
burnos iszsiverže putos, akis
Tireeiu “jt ožkų ganyti,
Jokubu, prisikalbino dar ke
Daug metu praėjo nuo to lis susiedus isz apilenkes iszsi vius isz locnu ranku sumigo pabalo ir atliko ant vietos.
Kartais pylve ir geguže kntik jauniej e du nemiegojo, tik
Jurg:s iszkart p»rsigando su
laiko, daug vardenio nutekė renge in kelione su javais. Lz
knuj“.
su Paulina juokavoj o
jre g s mirti žmogui beUiez
jo Szeszupia in Nemuną o isz važevo szeezios padvados. Ark
Tai vėl rodus ozu new loję.
Jiems b-^juokavojant lauke aiszkines sau savo darba, Ausi
ten in Baltjure, kur susimaisze liai visu buvo geri ir leng
O c:e in Jobilejini niimarn
arklis nus:žvenge.
ramino: surengė gala given’eu juriu sriovemis ir banguo vai trauke klampiais keliais
r-ik para^zvl,
Marczius graitpaszoko ir isz mui piktadario, kuris jug ne
ja po begalinius tirulius, teip prikrautus maiszais javu vi žiVisiems skaitytojems užga
ėjo pažiūrėt arklu. Vi-ui abejotinai butu jam atemes g’
ir svarbesni atsitikimai, kurie mus.
uni y t
stovėjo paėdė, vieni snaude, vasti, jei nebūtu pastvėręs jo
paskęsta gilmėse praeites už
B< jau artinasi laikas,
Buvo tai velibas rudenio kiti žingeidžiai žiurėjo in szali
m savo gehž'niu ranku glebi R-ike parengt kvies baikas.
lieti laiko vilnimis ir tik ne metas, ritmccziais jau pasirodi
kur stovėjo Jurgio Mduta'czio ir nesutrupines strėnų ir fzonkurie su laiku iezeina vėl in nėjo szalna Ūkininkai insivilvežimas. Ma-ežius ir pažiurė kaiiliu savo suspaudimu. Ste
aikszte dėka žmogaus omenei, ke sziltais kailiniais su ausoti*
»
•
jo in ten ir ant kart nebiliu pa b ‘tina tik jam buvo kad vo
kun ir isz praeites gilmių gal nem sziltom kepurėm ant gai
Vyruczei Lnzernese ne kas,
stojo. Jau buvo tik viens ark kietis teip grait atliko....
iszvest bent szeszelius givu vu, idant palengvint arkliam
Nutylo viekas,
lis, ant kito nujojo....
Pasiėmė
savo
juodbėri
ii
buicziu; ta omene perduoda ir nuvarit nuobodumą, ėjo
Biliūnai bankrutina,
Inbeges in karczema suriko. nusivedęs prie laukiarczio ži
jaunesnei, ta vėl sekancziai ir szale vežimu visi drauge besi
Nfturi z-rymn pirkti už ka.
— Virai, Jurgi, vagie.... lio, nujojo adgal.
į
teip atsitikimai nepragaiszta kalbėdami tai apie savo give
R r.di negali užmokėt,
jau vieno arklio nėr.
Nusprendė
niekam
nesakit
ir neiszdila isz omenes.
nimo kasdieninius reikalus, tai
Turi pametia viską bėgt,
— Keno? uszklausta vien n eko apie savo girioje (TarMusu sentėviai neskaitė pasakodami atmenamus ar gir
Ir bobos vyrus pameta,
balsiai. Visi ūkininkai nubu ba....
rasztu, bet kaip smagiai pra dėtus nuo seneliu atsitikimus,
do ir iszsik irz-ublaivino girde
Ba jago gerti papranta.
S įgrižes atgal prie vežimu,
leisdavo ilgus nuobodžius ru arba rukidami pipkes, visai
darni baisu apreiszkima.
Be gerymo negali būti,
apipiltas klausimais kaiminu,
dens vakarus bepasakojant at nesirūpindami arkliais, ku
Turi in kitur runyti.
menamus, arba girdėtus nuo rie neraginami trauke veži — Matula:cziu dėdės, juod kaip atsiėmė arkli. kur vagie
Vaiku
ir vyro iszs’žads,
bėrio
—
tik
pleszke
teliko.
kas anas do vienas ir tt. Jurgis
“senu žmonių”, arba nuo tėvu mus žinodami patis kur sustot
O
kipszin
prižada.
—
O
szventas
Dieve
—
besiszipsodamas atsake
ko, atsitikimus. Mes nesekame idant gaut abrako ir pasilsėt.
Tai
vis
vyro
kalte
visame,
tarė
Jurgis
pusiau
eielvartiniu
—
Vagis,
kuriam
visai
ne
jau ju, mes praeiti paliekame, Tokiu pasilsiu vietos paprasti
Gali sakyti ir tame.
vien begame pirmin stumiami nai būdavo karczemu stovin- balsu pusiau piktu ir pataisęs apsimoka būti vagiu; tai eze
kepure ant galvos iszbego isz szkas ir sliekas. Atsiėmiau
banga svieto dvasios verpetu cziu prie kelio kiemai.
»
*
*
etubos
ant kiemo.
lengvai savo berūką....
linksminamės blizgalais, jieszKaipi kad virszininku tos
kome smagumu bledingose ku bendrijos, arba kuopeles ūki Tikrai juoberio driganto ne — Kcdel nepaemiai vagio
Arti Pittsburgo yra būrelis
nui ir dueziai žaislese, o savo ninku važiuojancziu su javais buvo, tik žilis viens likes ne mes ežia butumem ji atmokine
Lietuviu,
žingeidumus užganėdiname ga in Aleksotą buvo Jurgis Milu rimsta ir drasko koja žemes, to amato.
Nes
mažai
apszvieatu,
zietom, nesirūpindami suvis taitis ūkininkas turtingas ir kaipi kad iszreikszdamas tuo— Tu'zczia — jo daugiau
Laikraszcziu ne skaito,
mi savo norą, bėgt paskui drau gal nevogs pamilavau ir asz ji
atsitikimu jose garsinamu už guodojamas kaiminu.
Mat ne turi laiko,
ga ir nesiskirt su juom.
laikit savo omeneje.
bet paleidau, tegul sau....
Per kaziriavims,
Buvo tai viras mažo ūgio
Juras savo givulio norą at — Navatnas isz tavęs Jurgi
Mano omeneje uszeiliko po petingas, dužas ir trumpu ko
Ir girtavima.
ežiai dienai apeakimas senelio ju; galva turėjo normaliez- spėjo: tuojaus iszkinke ir sedei — kalbėjo jam kaiminai ne Už tat tankei, kada tik suejna,
apie sekanti atsitikima, kuri kai didelia, plaukus ilgus, paleido žili pagal jo noro- ne užganėdinti isz to kad vagi
Tai gere ir be musztyniu nenoriu apsakit savo žingeidiems palszus, barzda žirklėmis ap- ‘ Begk žirgeli, vikis vagi atimk liaus negavo in savo nagus.
apsiejna;
dranga, kalbėjo Jurgis prisi Jurgis uszkinkes arklius, ju
vientaucziams.
karpinta, o melinose jo akise, lenkęs prie arklio sprando: ar
Galvos plyezta,
dinosi toliaus in kelione o pas
O, sziandien jau nieko nėra szale gerumo mates ir tvirtu
Kraujei tyezka,
si tose ezalise tokio, kas primi- mas ir viriszkumas, kaipo ir klis neraginamas ir nevaldo kui ji apleido ir kitos padvados
Ant
nieko nepaiso,
tu anuos laikus, kada atsitiki nenszsitikejimas, atsargumas mas kaipi kad kurtas, ar vižlą karezemkiemi.
Net ir drapanas sudrasko.
pedsakiu
bego
visa
szuole.
mas dėjosi, viską laiko vilnis ir rimtumas. Buvo tai tikras
Sunku buvo Jurgiui laike Užstoję pas vaita skundai,
Saule jau buvo nusileidus ir
nuezlave m praeiti.
keliones užganedint žingeidu
lietuviszkas tipas.
Kur užsimoka gerai,
žinoma, rudens vakarai grait
Apie Elzbietiszki, Varnabu
ma draugu, kuriem vis rūpėjo
Beeinant, kad artinosi api temsta.
Nesenei
buvo krikfztynos,
Buvo jau tamsoka
di ir Mikalajeva, kur szian- piete Jurgis uszklause:
vagis ir ta slaptibe, kokia ma
Tai užėjo ir musztynes.
kada Jurgis neszamas žilio indien jau ir dirbamosios dirvos
— Kur, virai, stosim ? Ark jojo in giria. Arklis vis bego te pas Jurgi, bet jie nieko ne Ant riksmo palic’je atbėgo,
apleistos aptingusio darbinin liai reikalauja pasilsio kelias
pasakojo tik nustuminejo nuo
Ir in cypė nugabeno,
nore ant strėnų neeze sunkia
ko, anuose laikuose, kaip sako blogas....
saves inkiriue klausinetojue
Ten vaitas sutaikė,
naszta, bet matomai gaila jam
senelis visa aplinkine užaugu — Kurgi kitur jei ne Gude
žodžiais:
Nuo kožno po 6 dol. palaike.
draugo
ir
nenorėjo
skir

buvo
si buvo gražiom didelėm gi liuos pas Arklenta — atsakita
— A, palikkit! Atsiėmiau Isztikro teip nedaro gyvulei,
tis.
riom tarpe kuriu buvo darbin jam.
arkli
ir viekas....
Kaip czionais Lietuvei.
Szakos medžiu kapojo Jur
gos dirvos ir giveno iezkrike
— Gerai—atsake niurakliai giui veidą, bet jis ant to nepai
Laimingai pasiekia Alekso
turtingai ir laimingai viensėd Jurgis—pažiūrėjęs in savo gi
tą, pardavė savo tavora gan
«
»
*
žiai savo szvariuose kieme vulus, kurie buvo vadovais se tik su visa pastanga žiurėjo gerai, ūkininkai linksmi sugri
in priszaki ar nepamatis va
Vienas sziteip ra^zo,
liuose.
viso abazo arba tabaro padva gies. Gailaus iszvido tamsoje žo tuezcziais vežimais namon.
Grąžei manes praszo:
Su svetimu jiems svietu ne du.
Praėjo
metai
laiko;
ukinin
blizganti žiburėli, prie kurio ir
Taradaikeli susimilk,
turėjo jie jokio susineszimo,
Netrukus sustojo prie Gude bego jo givulis. Jurgis su laike kai pamirszo apie atsitikima
Taja
žinute in laikraszti inkadangi savo namuose turėjo liu karczemoe ir visi pasiszere
arkli, pririezo ji prie medžio, kuris nedideli inepudi padare
dek.
viską, kas tik jiems buvo rei arklius, nuėjo in karczema, kur
ant
ju
per
tai
kad
Jurgis
užlai
kalbėdamas” Nežvengk žileli,
Pas mus kaip atsitiko,
kalingu, vieko pasirūpint ir apsėdo ilga karczemini stala,
ke
slaptibeje
svarbesne
jo
pu

nežvengk.... Givulis kaipi
Vienas po savim gera varda
pasigamit mokėdavo pątis ir susideja ant jo savo krepszius
suprasdamas tilejo ir žiurėjo in se ir tos savo slaptibes niekam
paliko,
nereikalavo kitu praezit. Tai su duona ir laszinais.
ne
isz
namiszkiu
neiszdave.
szali žiburio. Buvo tai žiburis
Pribuvo revoh c jonieri“,
gi ir laimingai giveno nebūda Jurgis uszkalbino degtines,
Tiktai
retkareziais
primida
kūrinamos ugnies.
Isz Lietuvos kokis tai vagis,
mi uszkresti jokiais moralisz- kurios tuoj atnesze rudas vo
Jurgis pražudė drąsą ir su mas sau vokieti ginoje, insi- Nesutvertus daigtus žiogavo,
kais puvėsiais, jokiais geis kietis medžiakojis.
smarkiai trinkecziojanczia kru veizdinedamas paveiksią jo
mais ir troezkimais.
Kol visu neprigavo.
Pasakota apie ji, jog buvo tineje szirdžia, nusėlino tilomie mirties, biski nebuvo ramus,
Sunkiausiu daliku, sunkiau tai didelis vagis ir piktadaris,
Žinoma piningu neturėjo,
bet
nesijautė
dideliai
nusidėjo
siu givenimo reikalu buvo jie bet priesz daugeli lengvatikiu besislapstidamas usz medžiu siu, kadangi reikalavo nuo jo
O dirbti suvis nenorėjo,
mis tas, dad reikėjo vežt javus iszteisinejo ji medine koja. Tik prie ugnies. Jis nežinojo kas tokio pasielgimo apginimas sa
Pas žmonis gerus tvp -jo.
galėjo kunt ugni, bet
parduot in miestą ar užaugin ribeje, vienog, vokietis turėjo girioje
tikėjo, jog jei ne čigonai tai vo savasties kaipo ir givasties, Nuolatos ka toki raszinejo.
tus givulius gabent ant jomar- sveikas kojas, bet naudojo me vagie su kuriais kovot jam o podraug praszalino piktada Kada vyrai in darba iszejo,
ko, nors tas paskutinis reika dine ticziom del monijimo vienam kad prisieis, nežinia rį kuris skriaudė žmones api- Skryneles kraustyti pradėjo,
las buvo lengvesniu; kadan akiu ir paslėpimo savo nedori- kas gal vikt.
Supikiavo kelis szimtus dole
pleszinejimais ir neviena asza
gi parduot galima buvo ir na bes.
riu,
Džiaugsmas jo buvo neapri- ra buvo jau iszspaudes....
mie besilankantiems po ukiniIr in platu svietą iszrunijo.
Ūkininkai suvis ant jo neat- buotas kada tamsoje pamate
(Tolaus bus).
ku kiemus kupcziam: židam, kreipinejo savo atidos, vien savo arkli pririszta prie me
Žinoma ir drabužius gavo,
ar “prūsam”, bet javus reike iszsieme isz krepsziu ka kas džio. Arklis gal pajutęs savuo
Nes geriausius ižsipikiavo,
Neužmirszo ir ziegorelio
jo vežt toli in miestą: in Vil- turėjo, pasidėję kepurias ir sius, garsiai ir džiaugsminga
kaviszki. Suvalkus ar in ma krikszczioniszku budu pasimel sužvengs.
auksinio,
Ar matei kada-nors laikraštj '■
žesnius ir artimesnius, kur žino de persižegnojimais, iszsigere Jurgis pažino savo givulio
Ka paėmė nuo vieno vaikino
ma reikdavo pigiau parduot.
po stikluka degtines ir pradė baisa, o žilis teippat sužvengi
Kada vyrai isz darbo parėjo,
“DRAUGAS” yra 8-nių puslapių
Tas vežimas javu vis, žino- jo gardžiai valgit “Dievo do mu atsake draugui; aidas girio
didžiausio formato, vedamas ge
Nusiprausė ir ant virszaus
riausių redaktorių.
Rasi jame
t mas daigtas, buna rudeniu lai vanas”.
užėjo,
je pritarė jiems.
geriausių raštininkų raštų ir vi
žinių iš Lietuvos, Amerikos
kuose kada keliai inmirkiti
Vokieczio, arba paprastinai
Rido skryneles iszkraustytas,
Neramumas Jurgio buvo di sokių
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS“
gvildena svarbiausius gyvuosius
litumi buna blogi. Ūkinin prusu vadinamo karczemni- delis. Jo atida dabar visa_buvo
Ir visas pakampes ižkrestas.
lietuvių reikalus.
kai kad važiuodavo, tai vis ko, szeimina susidėjo isz ketu- atkreipta ant ugnies idant pa “DRAUGAS” atsieina metams $2, pusei m. $1
Czion tokiu latru daug atsi
susitarė po kelis ir keliolika riu ipatu, jo paties moteries, tirt kiek ežia randasi tu su kū Užsieniuose metams $3, pusei meti; $1.60
rado,
Rašydami laiškus adresuokite
padvadu kadangi bendrijoj sausos moteriszkes, sunaus apie riais reikes jam galinetiesi ir
Ka jau neviena prigavo,
DRAUGAS PUB. CO.
visados esant reikalui, kuriu szesziu metu senumo ir duktes kovot. Nusidžiaugė; buvo tik
Turėjo isz Lietuvos karuot,
2634 W. 67th St. Chicago, 111.
ipacz tolimose kelionėse ne Paulinos, kuri jau buvo pa- vienas didelis viras, kame paži
Kad nuo virves ižsisaugot.

SR Mariute

“DRAUGĄ“?

”l^7okio\kirtumoterpUu-|V.Norvaiea,

^.jl

& CERTIFII

Introligatorne^

Antikristas.
Konia visi sztamai tikybes,
visokį atskalūnai ir isztvirkelei
ligei kaip ir tebiremia laikia
net ir dabartinei “Mariavitai”
Lenkijoje, garsino api ateyms
neužilgo antikristo. Pagal pra
naszavima Raszto szv. ketina
iszlysti isz pekliezkos gylybes
ant dienines szviesos. Bus kaip
smakas kvepuojentis ugnia ir
kaip levas isztroszkias kraujo
žmogiszko, kad galetis priesz
paskutini suda su tikintimi in
tikra Dieva, kad iszpusiyti taje žeme, kad iszganubyt eu pa
gialba nueidejil u ir ant pa ga
los būti ingaletu ir dingt ant
visados no tos žemes. Kas vie
nok bus tokiu antikristum, ka
dai ir kur pasirodys del akiu
žmgau“, tasai insikunytas pik
tibiu ir nm-i leymu, api tai nie
kur R . ztia szv. ne pasakyta
aiszkei.
Toji aplinkenybe sudari,
jog ) er penus c:elus amžius
r vidutinius ir dtbart nius la1
kus vi-aip ir net naratnei pos
m v i api ab yma antikristau-

APD1RBTUVE

NAUJA KNYGA j
-PO

KRIGU.

VABDU-

PRIEJGIAUSES
MOKSLAS

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE
PAGIALBOS KITO
Yra tai praktiozniau*** Knyga
kokioa lig aziol Lietuvai turėjo

Ir taip nudėta, jog ka tiktai
priburiaa Ori d oriu* iaa Lietu v oa
gali h trumpa laika pate per
aave Užmokti Angelakei aaiak
tiek kalbeC

Toji Knyga druoaei apdartta
is F*ra»ouada4 rtudoa* au4iia
U kaaeiBoja tiktai J | . f ■ ■■rtro

/M -r »»| f mki r f!< »hy|« »
natos ir laikrft’zcrei, kaipo tai:
Linksma Valanda, Dilgei*,
Dagia
Drangas, Tėvynė ir LL
’risiunsdemi knygae apmokekyte p*ci
kepreao kantus. Adrssae:
Lithuanian BlaJrry,

K

SAVIZROLAS”
Juokingas
Apraszymas

aiULX KaImumi/ £35/

45 pas. 6x9 col. dydumo. Preke 15c.

V. L'. Icalcvrl -Co.

Motinoj Cilj,

...ISTORIJE SZVENTA...

SENOJO IR NAUJO INSTATYMO
Ndo Sutvėrimo Paianlei iki Kristaas Viizpatii užgimimui lyg Paikulinio Sodo.

PARASZE

V1SKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS
SU

50

PAVEIKSLELU.

ooet)riinan:, j >g tikrai n’
užilgo pa» r dy . P.rmutine
k k ’/c on i, I a-iai ka ky‘
psr rimi-zkiiw ciesorius, l>uvi.
matyti de Ii ikinin ž rriii ant
suedimo, tortura'-ojo ir kržvajo ant >re'i’i c < kus ’"šia N
rona-i, kaip I e-tije pr pstnpias

Psskii', ku<l * J' irkei užplauka it pi- tin -r R °~ij<>-< r L rikij<»tuk tarczius tnot-riu ir 'yru
iž-rni in n-laisv. ; jau tad .
krik-;ez.onin mMino. jutę pasi
rodė antikristas kailyji turku.
Bet ne trukus galybe Turku
dmg > O jau tad t katalikai
uiislino, j”g bus paba’ea svie
to. Ne viena kaita, kada tiž idavo pavietre, kruvinos vai
nos, tai žmonis lauke paba'gon
svieto. Kada užstojo pertnai
□ a tikybes kataliko, kares už
likybia, ta katalikai palaike
už anti kristuvo L'iteri ir Ka
lina, o L'iteronai tieziavosi isz
Kataliku ir praminė popiežius
antikrit tunais.
Vienok- normt dt"gdis vi

110 Puslapiu. 6jx9į Coliu Dydumo. Preke Tiktai 35c.
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co.

Mahanoy City, Pa.

GERIAUSIAS Armonikas ir Koncertinkas
GALI gauti pas mane ir užčediti sau
25%. Turiu puikiausio darbo Vokiškas
ir Itališkas armonikas dideliam pasiskyrime. Parašyk tik man savo adre
su ir pridėk už pora centų marke, o
tuojaus gausite mano naują iliustruo
tą katalogą No. 9, dykai, iš kurio ga
lėsit pasiskirti visokiu muzikališkų in
strumentų ir lietuviškų knygų bei ge
rų britvų. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS
812-814 W. 33rd St.
Chicago, III.

saip sk-'b' npi .-t j m< -.ntikris
ne pasirodė. L-'•z.- .i dabar-tes
Lenkijoja ketina pasirodyti an
tikristusas, kuris ar jau užgi
mė ar užgims isz garsingos
“m< czutes”, naujatikiu “marja
P. S. Nesiunčia katalogą j užrubežius ne j Chicagos
vitu.” Bet yra abejotinas daig
tas, ar toji szlovinga“ mc ežiu
-• w-w-1-w-r 1111111111111 *i-*t
te” isz tikro iždavi ant svieto
antikristusa, nes tai ne tiktn
su ižduota kningele priesz ke ••
MAHANOY CITY, PA.
SURPLUS IR PROFITS $300,000. ;
lis metus per tūla lenkiezka I CAPITOL STOCK $125,000.
Suv. Valst. Randas turi musu banke sudėtu piningu.
1
kninga ir literatą, kurie tikri ’’
na jog antikristas jau užgyme, ’’
Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
•
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
'
dabar jau turi keturis metus ••
■•
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
J
ir ne trukus pasirodys del žmo L
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
«
niu vežimia be arkliu.
., HARRISON BALL, Prezidentas.
0-ad. ryte lig 3 popiet '
Kožnamia amžiuja žmonija ‘ ’ F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
Subatomis 9 lig 12-ad. .
posmuodavo saviszkai api an • W. H. KOHLER, Kasieriua
tikrista.
Szendien ne tiktai vienas,
DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
nes daugybe yra antikrietusu,
Y™
vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotu
ne tiktai svietiname žmoguja,
Varszavoje, kuris turi suvirsi 15 metu iszbandimą
\
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant ifl
nes ir dvasiszkuosia sėdi anti
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimof
kristas ir kožnamia izgiasiae
Peklos, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydt
rj Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimai
mokias Kristaus.
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozk
Jagu mes kožnas savija per
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubėgtai
A.
Užaisnėjusias Ligas kad ir najinanozios nog Tėvo.
galėsime antikristusa, tada
Reikale raszykite ant adreso
ateis karalyste Dievo ant že
'Y* DO mi CD 6^8 Pcan At«., Pittsbnrf, Pi.
kvltū X4W^»Iki» TBkax*
mes.
Jokis antikrietusas vienoja
ypatoja ne pasirodys. Auti
krietusas, tai vadinasi laikas,
pasikelusios žmonisia ir viso
kiu iszradimu, o ir vežimu
be arkliu apie kurios Raszte
Szv paminėta.
Pabaiga svieto ateis, nes ka
dai to niekas ne žino, o ne
Kristusas ne ž nojo, ba kada
paklausė jiojo apasztalai, kada
Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams.
užeis pabaiga sviete, o Kristų
sas atsake: Apie pabaiga nie
IŠEINA KAS KETVERGAS, CHICAGO, ILL.
kas, ne asz, ne aniolai nežino,
ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.
tiktai Tėvas dangiezkas.
Katalikas yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas
Rasztas Sz. parodo jog svie
geriausių redaktorių.
®
Katalikas netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
tas sutvertas ant szesziu tuksmams, bet lietuvių visuomenei.
tanezn metu ir pagal ta skait
Katalikas nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
liu, tai jau paskutini szimtas
kinantis lietuvius išeivius.
baigiasi. Tuom laik mokslas
Katalikas talpina visokias žinias iš visos Lietuvos.- Amerikos ir
iszrado, jog tasai svietas priesz
abelnai iš viso pasviečio.
szimtus milijonu metu atsirado
Katalikas turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.
ir da stovės ne su skaitytus am
Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amer.: metams $2, pusei metų $1
žius, o ir ne vena Pervarta
Kanadoj ir Meksiko: Metams $3, pusei metų $1.50.
Rusijoj, Lietuvoj ir kituose ųžrubežiuose: metams $3, pusei metų $1.50.
užeis.

I: UNION NATIONAL BANK

Naudinga ir kiekvienam reikalinga užsisakyti

SEIMAS VISU ra
Didele knyga api 1300 puelapu
Visos 6 dalis druesiai ir puikai
apdaryta. Kasztus nusiuntimo
I mes apmokame. PREKE TIK $4
W. D. Bxiko.di-C.,

Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.
Rašykite tuojaus, o paūši to vieną “Kataliko” numerj pamatyti voltui.
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pacto
Money OrderĮ arba pinigus registruotam, laiške, adresu;

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

lUHANOT CITT, H.
Z K... Į U.lnviHokHI IF t onKIHZani r,,....—
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inuuni J

DEPOSIT BANK
ekaititojoe, jagu skaitant ne kaju ir saldu givenima tuomet ALL NATIONS
ant keliu, su skambu iszpuole
-LA1VAK0RCZIV SKYRIUS—
Darbas sufragiscziu
ant
žemes.
P
vOBIECUNAS
IR KOMPANIA
kurie
žodžei
dalipstes,
j
asu
ii z po ploszcziaus blizgantis
Cor. 12-th. & Carson 8t., 8.8.Pittsburg, Pa.
szirdi ir reikee apkalėti, ant
sztilietas, jis ji numėtė nuo ea
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
pamielinimo: “ir aez ne karta,
Ne sudikime niekados nie Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prieves szalin. Akis ir rankos jo
papildžiau taja piktadarieta” ko isz pažiurti, ues tik vienas žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na
su meldimu pasikėlė augeztin
o pasirūpinkime pataieiti musu Sutvertojas žino, kas sliapesi muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,
Apsakimas Milijonierių Gyvenimas. o nusistebejes kuningas girdė
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
klaidas, paeircd kime kitiems duszioje žmogaus. Palikime Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto
jo baisa:
j g mes ne esame kvaileis ne tai Dievui ir bažniezei, arba greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes anl
— Mieli jauti broliai! —
— Dvaiszkaeis Teve, atleisk
-T'
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
e įame tais piktidareie, o esame valdžei, o mes rūpinkimės api dimo
..W,
kalbėjo kuningae milijonie man mano nusidėjimus, kurie
Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus
iszmintingais
viraie,
iezmintintai idant api mus teip ne kal Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro j
rius. — Pirmu kaita, prijung apsunkino kaipi naszta sun
Diovernastis
ir visokius Dokumentus sutinkanozius *
gom motsrems iszmintingom, bėtu ir nevadintu “pinkletoti prie kaimines Jėzaus aveliu, kiausia mane- priimk mane
su tiesomis Russijos.
ir dorom mergyaom, nes gedti jejs”, skialbikais”, “pleszikais
einate prie Dievo stalo, idant in skaitliu krikezczioniezkos
geda ir dar geda, apskelbi- szloves” ir dar kitaip. Kalbėk
priimt in troksztanczias savo gimines. Trokeztu būti krikezkams geda ir paniekinimas api kitus, ipatingai api moteszirdis ir duszias dvasiezka pa- czioniu kaip jus, visa mano
TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ
pinkletojams.
res, geriau gerai, negu blogaipena, Tikra kuna Iizganito- szeimina priyms j įsu tikiba, nes
, FflIUlDCLFHJA
Kuriems buvo pirmiaus gyvenimas pilnas kan
Gerai kalbėdamas api kitus
ja'is po paveikslu duonos ji saldi ir tikrai ezventa. Atė
kinimų ir varginimo nuo visokių ligų silpny
niekad
niekam
skriaudos
ne
Pirm pakol indesiu in jusu lu jau ežia kaipo pagonas, atėjau
Buvo laikai kada pinkleto
bių, pakartęs; besant išblyškę, išbalę, sulinkę,
pas ezveneziausi Sakramenta, su piktu noru, atėjau nužudint
MEDICAL CLINIC j sukniubę, vos kojas pavilko, bet kad atsišaukė
j ts ir apskelbikus arba už in padarisi; piktai kalbėdamas
reikalauju, idant pripažintu- savo sunu, let jusu religijos
prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, THE PH.
trigas imdavo ant publ’cznu nieko ne pataisisi; per netei
mete usz tikra teisibe ta viską ceremonija padare ant manes
M. CLINIC, aprašant arba apsakant ligų, kas
plačiu didavo apkauetimus singa sudinima papildiusi ba1
kenkia, tad tapo pamatiškai trumpam laike
ka mokina musu ezventa Baž inspudi, kokio niekad nebuvau
ant burnos ir su spina didele šiaušia piktadaristia, kurios
išgydyti ir dabar yra sveiki,
gal
per
visa
savo
givenima
ne
n:czi.<>. Reikalauju teipgi nuo datires. Virszžemi.;zka galibe
užrakinėdavo ant paežiu lupu
laimingi, ir iš gilumos širdies
stengsi
pataisiti
ir
užtrinti,
lau
jusu, idant butumete isztiki- suturėjo mane nuo iezpildimo
buvo tai bausme ir pasarga ki
dėkingi, taip sako išgydyti:
mais sūnumis rimo-katalikisz- piktadaristee, iezbla=zke visus
tiems. Žinoma, tokie pasielgi ke tave per tai iszmetinejimai
kos Bažn'czios ir niekuomi mano piktus jausmus. Dabar
UŽŠVIS SAULELE
mas s i apkaltintais buvo per- saužines ir ne iszsisaugojema
nuo jos atitraukt nebesiduotu- net tikrai tikiu, jeg krikszĮ MUSU LANGELI!
virsz barbariezkae vienok gal bausme. “Nekalbėk neteisei
mete Jau prie krikszto szven czioniszkas Dievas, yra tikru
geriau butu baust prasikaltę- priesz artima savo!” “Milesi
GARBINGAS DAKTARE: Apturėtas lieknrstas vartojant vis ir vis sveikata ėjo geryn ir
to padarėte prižadus, kad kai Dievu, in kuri tikėt privalo
Ine truputi barbariszkai, negu artima tavo, kaip pats save!” lengvyu, o ta užsenėjusi mano lica, nuo Jusiį tikrų galingų gorų liekarstų, kaip sniegas nuo
saulės spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai sveikas, nes krūtinė ir galva nustojo skaudėti
po tikri, ieztikimi krikszczio visi žmones. Todėl meldžiu ta
peikti juosus ir gedinti, kas jo
teip Ir kosulys visai ISnyko. Pirmiau buvau silpnas, sukliuręs-sukumpgs, o per galybę augSčlauslo mokslo Ir tikras liekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantis tik Pblladelnis trokfztate prigulėti amži vęs dvasiezkasis Teve, idant
kio vaisiaus ne atneeza negu
pbios M. Klinikui.
Su guodono M. P. Sakalauskas, 3231 Emerald Ave., Chicago I1L
nai prie vienatines tikros ka- iezmokintumiai mane to jusu
Mrs. Petronėle Bakutėnė, 125 2nd sL Somcrvillo, N. J. Teipat dėkavoja už išgydymu, nes
apgailestauti nelaiminga luo Mano brolis Jonas Mazauokas pa
pirmiau jį gvdė didžiausi New Yorko daktarai, kurie negulėjo pagelbėti, o vienok Phlladelphitabliszkos religijos. Nemirsz szvento tikėjimo, o jei reikia
mą žmogaus isz priežasties ap eina isz Suvalkų gub., Punoko para., jos M. Clinikas, atsakančiai į trumpį laikį, moteriškę padarė sveika nuo labai didelės Ir apsekite nii-ki d tęs savo prieiegos, uždek ant manes sunkiausia
sunkios ligos. Mr. M. Kazloras, 1612 Chestnut st. Trenton, N. J. Nemažiau yradėkinskelbimo per nedora ipata: ne Vaicziuliszkiu kaimo, praszau atsi- nėjusios
gas už išgelbėjlmį jo gyvasties ir išgydymį nuo nervų, krutinės skaudėjimo, silpnų plaučių,
idant neu-zsipelnitnmete ant bausme usz mano nusidėjimus,
kosėjimo,
sunkaus kvėpavimo, skrėpliavimo. Lygiai labai dėkavoja Mr. J. Rusiks, 333 15th av.
szaukt
ant
adreso.
oą)
ira didesniu barbariszkumu to
Newark, N. J. Mrs. D. Kvasevičia 63 Bouth st. New Britain, Conn. Mr. Julius Birsenas, 318
bansm'‘s Teisingo D evo, priesz atmetavosiu noringai tik neat
M. Mazauckas.
Franklin sL Port Washington, Wls. Mr. Jonas Tamulis, R. D. I. Malboro, Mass. Mr. Jos.
kis nitus pasielgimas su apskel
147 W. First st. Fulton, N. Y. Mr. Ant. Čcras, 858 So. Swanson st. Philadelphia, Pa.
kuri priž du padare esate stumk manės, daleisk man pa
Koma kožaa diena laikra’zcz ji skelbe apie pasiutiszkue bikais no pritariavimo pinkle 2334. S. Oakley avė. Chicago, III. Jureviče,
Ir tūkstančiai kitų, kurių negalime į laikraštį sutalpinti.
Kada bztikimai pildisite Jo žint gerai jusu tikra vienatini darbus ei f agiteziu Anglijoj. Ana diena sudegino Ballikinrein tojams ir iezjuokimo apskelbto
Todėl, jeigu esi nesveikas ir greitam laike tikrai nori išsigydyt, tad kreipkis čion, kur tūk
kaip į pamačlyvį vietų traukia ir tampa išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu
szventtis ir B ažniczios prisaki- Dieva kuriam truk ztu tarnau falcetu Szkotijoi, verties viena milijoną doleriu, daugeli baž- gal suvis nekalto žmogaus- tas Mano brolis Petras Czerska 6 m, stančiai
viškai, nes gromatnešis su mandagumu priduos laiškų;kas kenkia, o busi išgydytas. Džiaugsies
mn», žadu jums vardan I-zga t', idant aptnret givenima am nycziu ir kitu namu. Griuvėsius tojo puikaus paloclo matome gi ira daug didesnniu barbarisz kaip Amerike pirmiau gyveno Ke pasilikdamas sveikas ir laimingas ant visada. Nėra skirtumo kokia liga sergate ir kas kenkia,
nes jeigu speclališkai profesionališkas daktaras Kliniko pripažins, jog gali būti išgydytu, tai
nosha, Wis. o dabar nežinau kur
nitojaus Jėzaus Kristaus give- žiną.
I a it paveiksle. Amerikoniezkos eufragietes, daro viską malezei kurnu ir neteisingiste. Jagu eze paeina isz Kauno gub., Raseinių gali tikėti, kad apturėsi tikrų pagelbų; be peilio be operacijos, bet su tikroms llekarstoms nuo:
ligos, skaudėjimo sųnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų.
Užkietėjimą,
nima amžina. Ar ant visko
Koki džiaugsma ir smagumą įr gauna viražu bet ju sesers Anglijoi geidže luo ybes su pa. dien musu pinkletojus ir ap- pav , Szilales miestelio jis pats ar inkstų
skaudėjimų ir nedirbimų vidurių. Galvos skausmų, širdies, kepenų, kosulio ir plaučių ligos.
Greito pailsimo Ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo, slogų, nuo abelno sveikatos nusilpnėjimo,
i
esate m tinkancz’ais ir pasiren- suteike ta iszpažintie ir meldi
g aiba ugnies.
kas
kitas
praszau
duot
žine
ant
ad

dyspepsijos, neuralgijos bei nervų Ilgos; teipat nuo jaunystės išdykumo klaidų, sėklos nubekelbikus tokiu butu bausti,
reso,
gimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių slaptų užsikrečiamų ligų. Teipat moteriškų Il
gūsiai- ?
mas seno kino geram kunin-'
( LS
tuojaus pirmoje dienoje stoka
gų. kaip: skausmingų mėnesinių ir kitų visokių ligų, kurios tik varginimui žmonių atsiranda.
W. Czerekis.
— Sutinkame, prižadame gui misijonieriu ir doram sū
Buvo ir, kas tejeibe ira dai g ka butu vietos ant publieznu
Rašant visada reik adresuot teip:
Szviesi
ir
Szeszeliai.
318
Franklin
St.
i-ztikimais sūnumis būti szven nui A f.tdui, lengva yra su
pikto tarp vieomenes. Vienok
vietų, arba bausmia vietų, o
THE PHILADELPHIA M. CLINIC
Port Washington Wis.
tos katuli kiszkoa Bažn’czios, prasti.
Didžiause piktadariste viso daug didesne dalis merginu ir dirbtuves ne spėtu dastatytie
1117 WALNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA.
Motuos musu. Teip mums
Senas tėvas verkdamas iez di se tautose ir visomenese yra-ap moterių viruotu givena dorėj
Atsilankantiems asabiškai ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo 10 išryto |kl 4 po p.
net apskaustimu ir spinu. Už Mano pati Katre Raoziakaitiene Nedėlioj
nuo 10 Iki 3, o Utar. Ir Pėtn. vakare nuo 6 Iki 8.
TDieve padek! — atsake vien delio susijudinimo spaude prie kalbėjimas Kiek gi tai žmonių dievobajmingaj ir priderenTeipat reikalauk nuo Kliniko knygos „DAKTARAS”, o bus prisiųsta. '»
t-at galerna but tvirtu, jog po po tėvais Potelinniute ižbego 26
balsiai visi tris jannikaicziai. savo krutinės sunu A Leda per kito prakeikta lieziuvi pa czej veda savo givenima ir nie
June
su
Franu
Povilaicziu,
iszsiveže
menesiui laiko baudimu apmergaite Ona 3 m, paeina isz Suval
Kuningas atsiklaupė priesz ir perpraezinejo ji uez skriau silitka nelaimingais ne karta kados ne ira nupuolė teip žeskelbiku jau ne girdetumeapie
altorių, idant drauge eu visais da, kokia jam buvo padaręs.
MhAGmmiBEOMBAn
ant visados, kiek jis padare ne maj moraliezkaj kajp tvirtina ne pedoras merginas ir mote- kų gub., Sejnu pav., Janaslova gmiAsz esmių po kaucija Ohio valstijoje
isztikimais pasimelsti prie Die — Nekalbėk apie tai, mano sutikimu tarp poru, suardė mei nedoras pinkletojas. Ant tiek res, negirdetume: “ana jis toks no, aukszto augimo, raudono veido
sudėjimo, sverente apie 200
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
vo del iezpraszimo Jo milistu teve—- kalbėjo nemažiau susi le tarp milencziujueiu, kiek pri ira didesne nuodėmė, didesne ir toks”, “iji tokia ir tokia” ir dikto
«avo locnam name vertes $12,000,00
svaru, jagu kur atsibaladotu praszau
naujiems sunams Bažn.ežios, judinės Alfredas.
Szventa daro perszkabu suėjime in po piktadariste apkalbėtojo, jagu tam panasz.
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
duot žine ant adreso.
(gg ‘o;)
greieziausiu laivu, Siunozia piningus in
Visomene stotųsi geresne
del iszpraszimu suszelpimo ju kriksjczioniszka tikiba nelie ra del • sužieduotinu, kiek-gi kokia nebūk mergina, arba viJ. Racziukaitis
y visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
pajiign ir tvirtibee tolesniam pia atmint pikto. Meleuosi prie tai pridaro tas nedoras liežu ruota moteria apkalba žiureda isz kart. Turėtume szventa pa- 768 Bank st,
Waterbury Conn
pas save nei vienos dienos, bet tuojaue
iszsiunozia in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko*
givenime, idant neeuklistu ir Dievo dekavodamas Jam jog vis apkalbiko nesutikimu tarp mi tikt ant jios pavirszines,
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius .
neiezkriptu iez kelio, kuri sau ir tau daleido iez tamsos gau poros luomoje moteristes, už- nežinodami tikraj jog iji gal su
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip
Ž
apsirinko. Po maldai pasikėlė tis prie tikros szviesos.
nuodina givenima ir padaro vis ne ira toke, ne žinodami
A. J. KEYD0SZ1U8,
202 Troy fit. Dayton, Obio.
i
ir priėjo prie klupaucziu jau— Teip, esmių neapsakomai nekarta visa szejmina nelai jios budo ir jios duezios dorif
nika'cziu, idant padalit jiems laimingu ir nežinau ar insteng minga, kiek gi tai atskire vira biu — ne kaltaj apkalba, per
szventa Komunija, kuria pri siu prigulincziai atsidekavot no moteres, o moteria no viro ka, kajp aukszcziau pasakita
ėmė, visi balsu, muezdamiesi Dievui uez Jo susimilejima piktas litžiuvis, “kūmules” pasilieka ne karta nelajminga
BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway Kampas Reade Ulicze
in krutinės, su tikra maldingu ant mane.
ar “susiedelee” daneszinejen- ant visada.
Telefonas.* Worth 2822.
New York, N. Y.
mu ir nusižeminimu kalbėjo:
Tėvas Alioizas tuomtarpu czios tai vienai, tai kitai szaT
Kas reikalauna teisingo
— Vieszpatie, neesmiu ver kareztai meldėsi atsiklaupęs lei api nebuvusius dalikus!
patarnavimo ir nori idant
Kae-gi privercze ipatas, ku
tas, idant ineitum in buteli priesz Altorių, dekavodamas Kiek gi tai žudistu ir patžndie rios gal ne karta buvo panie
jo reikalai liktu greit,
atlikti tegul atsiszauki in y
szirdies mano, bet tik tark žo Dievui už Jo stebuklinga rė tu likos papildinta isz priežas kintos iezjuoktos už pinkles, f
di, o bis iezganita duezia ma dą ir valdima ezirdimis žmo tee pinklu, intrigų ir pakursti- pildinti ir tolaus taja piktada į
Seniausi
J
no.
nių. Jo apasztaliezka szirdis nejimu veikaluose privatisz rietia? Kvajlibe ir piktibe pri ;l;
Bankini
J
— Stebėtinas daigtas! Szir- jaute dideli smagumą, perpil- kuose! Drasei galema tvirtin vercze jiaje prie to. Daugelis i
i
Narna
die seno kino, kuri lig eziol dinta buvo tikra tikiba ir de- ti, jog puse nelaimiu nuludi- merginu ir — geda pasakiti
į
Uždėta 1848m.
dege neapikanta prie kriksz- kingistia Dievui, be kurio pa- mu, rupeseziu didžiausiu, pat- — daugelis viru— pasiduoda i
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziauset
czioniszkos tikiboe, apmauda gelbos pats žmogus nieko nein žudistu, žudietu pasimetimu taj kvajlietaj ir jie antrina
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kuraa.
i
I
prie sunaus, jis kuris atėjo in stengia gero nuveikti.
Chicago, Illinois
tampa per pinkles, apjuodine- kvajlauees pinkles, niekausius
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,
i
ežia, idant savo kerezto tulžis
Eiantiejie bažniezioi, sutu jimus, intrigas nedoras ir pa- apkalbėjimus, bueent “dideli” i PRIIMA pinigus taupinimui nuo $1.00 ir augščiau ir moka 3 pro
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaivin visu Linijų in ir isz
Krajaus už pigiause preke,
iszliet ant sunaus, su noru per rėję krūtinėse dvasavitnus žiu kurstinejimus.
centą už padėtus pinigus.
“tikra” dalika. Isz kitos szaPaszportus del keliaujenozin in Kraju pastorojame nereikalaudami
vert krutinę sunaus antru kar rejo in ta nepaprastina regikla
ii:
SKOLINA
pinigus
pirkimui
ir
statymui
namų
ir
storų
Chicagoje.
liee daugibe merginu o ir vi
. jokiu poperas.
I
tu, dabar stovi kaipi suakme- klausė nusietebeje kalbos nau
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentalUzkai Poperas su
Rodtiusi, jog jagu ne vald ruotu moterių, vedancziu blo i SIUNČIA pinigus į visas dalis svieto ir parduoda šifkortes ant vi
sų linijų.
paliudyimu Konsulio.
nejes, o jo szirdis jauezia visai ju sanbroliu krikszczioniszkos
žia civiliezka, tai valdžia dva ga givenima arba eu bloga Į. IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant I
Atjeszkojima Daliu atlieka
teisingiausiai.
į
prieezingus minetiem jausmam gimines, negalėdami iszaiszkint
siszka, arba valdžia visome- praejtia, arba gi isz pavide- j;
— t Del vygados Ta oriuožiu laikome atydaryta >—
ruskų.
jausmus. Kodėl dabar nesime- sau to, kas ežia veikiasi.
Sukatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėlioja nuo 10 iki 12 ad.
niszka privalitu už taja baisia jimo kitam, ar kitiems, sutvė i
Turint kokius nors reikalus j Banką rašykit šiuom adresu:
i
ta ant sunaus kaip tigras, idant
In du menesius vėliaus, vėl piktadarietia rustai bausti pil- rė iezmislu bjauriausee pink Z
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laisska ir persitikrinti
±
pas mus visus minėtu* reikalus greioziausd, teiatagiauaei, ir
pervert jo krutinę ? jug sūnūs buvo senas kinas, sziuokart
A. OLSZEWSKI BANK
± jog
dintojus ta piktadarietia, O vie les, apjuodineje merginas kitas į
pigiausai galite atlikti.
ne nepatemitu jo, kaip prie jo drauge su savo žmona dukteria
3252
So.
Halsted
St.
CHICAGO,
ILL.
nok teip ne yra. Sude tiesdaris padaro givenimo arba mote
prisiartintu. Kodėl prarado ir sunum toi psezioi bažnitęs, sude civiliszkam reikalau- riae, idant kerszint nor tuom
ant kart visa drąsą, kodėl pa taiteje teipat gražiai iszpuoszje daugiau Inditoju; pinkleto jioms, jog ne ira paneszios gimėtė susikiu savo piktus no toi ir žmonėmis perpildintoi,
jas, ar ipatingai pinkletoje, ap venimu in jiu givenimus, ar
rus? — Paveikslas krikszczio- kadangi atsibuvinejo ceremo
kalbike, papildžius karta taja ba gi jiaje akese visuomenes
niszkos dievmsldistes, balsas nija krikszto szvento. Visa piktadarietia, neeisvarstins su pastatit in ta purvina moralisz
“KAPITONAS
varpelio, kuris nulenkė visu szeimina Young-lu pasiliko, vis ir sude civiliszkam užsi ka kureme paczios randasi. Ge
VELNIAS
”
isztikimuju galvas žemin, pa gerais, paveizdingais katali
gint po prisiega, jog ne yra ta da pripažint —paantrinu—jog
Prietikiai Cirano De Bergarac
veikslas kuningo Tėvo Alioizo kais. Visi jie savo doru gyve me kalti- nesivarstins iszpil- ir tarp musu viru randasi ne
Verte Ita Francuzn Kalbos
szventuose bažnitiniuose rū nimu pritraukineja kaskart dit krejva prisiega. Ant spa- mažaj tokiu, bet ar tokie gali
KUN. DR. M JUODISZIUS
buose. stovinezio kaipi spin daugiau pagonu prie szventos viedes jokia pinkletoja. apkal vadintis virajs, jagu kerszina
kitiems savo prieszams kuom?
duliuose, tarpe žiburiu žvakių, tikiboe, o senas Young-lu’as ne
Yra tai labai
bike, ne pasakis visos teisibes
muzike vargonų, tila ir galu siliauja besistenges ekleidit ir kokia baisia nuodemia papilde — liežiuviu, apskelbimu! Ira
Vysai Dykai
užimanti ir
Ar Esat Kankinami
tas tikra tejsibia, jog jagu ko
tinai prakalba tėvo kuningo plėtot szviesa tarpe tamsos,
kinga apysaka,
per nesuvaldima savo prakeik
Užnuodijimu
Krauja arba Brantais,
Kožnas vyras be atidėlloma tur pa
padalinta in tris
Alioizo — padare ant seno ki stengamasis savo gerais dar to liežuvio, nes tai palaiko už kia ipata sudina kitus neteisinTriperiu, Abelnu Prastohnu Spėkų,
reikalauti vienų iš tu stebuklingu
tomus.
Visi
tris
Prastoimu
jSyvastinės
Skystibės,
no toki inspudi, kad jaute buk bais atsimoket misijai uez gere maža kae-dieninia nuodemia, gaj, apskelbia doras merginas,
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu
tomai
vienoje
moterias
ir
virus,
klauso
pink
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu,
ir jie esą jau kaipi ne ant že dejistes, kokiu datire, o tuom arba ir už nenuodemia suvis,
knygoje.
Džiūsna, Užsi veržimu šlapiname
gėrė per Uiierą, katrie pareidava
mes, tacziaue kokioj dangiez- tarpu givendamas sutaikoi ir norint per taji savo apiuodine lu ant taju-gi daritu ir pritari
Kanale, Reumatizmu, Organiškamenamo vielai ir katrie pervirš davė
si Ligomesi, Skilvos. Kepenų, Pūs
404 Poslapio. 6x9 col. Dydomo.
koj butinej, kur ir jis tas dra meilei eu savo szeiminele. jau jima kitu gal papilde baisiau neje pinkletojams, norint pate
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir
lės ir Inkštu Ligoms?
Jeigu turėt skausmus strenosi,
katrie
prastoi
sava
sveikata
—
vyrai,
šuolis, tas galiūnas, tas milži cziasi tikrai laimingu, tikybo sia piktadarietia. Vieomene-gi save už taji ne palajko, arba
Srastoima apetitą, surugusi pylva,
...PREKE.
katrie negabe pri darba ir katrie ne
pakurstineje
vienus
pnesz
ki

iauru
skausmą galvos, tulžinius prinas, kurie norėjo parodit, jog je tvirtu kaipi kad uola kiegalėC nauduoti pylnai linksmumą
— teieibe, pasakoje, jog bri
puolimus, Logalet miegoti, jausta:
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
jokios ezventinibes nebaugina cziausie, jokios abejones jo didijosi pinkle, bet-pinklu tus, ira labaj aprubežinto pro
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita,
pyktas ir aržus,—turėto gauti tų
lauti vienų iš tu dykai duotu knygų.
to, arba-gi blogaj ir nemorajo visai — nedrįsta pakelt duszioje neturi vietoe, garbi
knygų. Knyga ta pasaka prastais
Nusiuntimo kasztus
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu
klausė ir dar dadeczke pati at
ir aiškieis žodeis dielko kenti ir kaip
mes
apmokame.
liszkaj
vedanczio
givenimo.
augeztin akiu, kadangi pajau na Dieva tikra, jog ieztrauke
sava sveikata, kaip jie užsikrėtė li
gali būti sveiku.
a
kartoje.
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
1-zmintingos ipatos ir dorei
Tukstančihis vyru atgava sava
tė jog nevertas ira rastis czio- ji iez tamsos prie tikros ezvieW. D. BOCZKOWSKI-CO.
pilna sveikata su pagdba tuos bran
žinti sava sveikata, stipruma ir.
vedanczios givenima niekados
MAHANOY CITY, PA.
nais, kame jokiom piktibem 808.
gios knygos. Knyga ta yra krau
Ta dykai gauta knyga yra wertfis
energiškuma j trumpa laika ir su
$10.00 kožnam sergančiam
tuve žinios ir talpina tam tykrus
Ir-gi iez kur tas paejna, jog nesiims už to, idant kerszint
vyrai.
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras
nėra vietos. Jo duezia apveik
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
tarp vyru ta knyga
ezedien pagal pinkles—ne turi kitiems savo priesziams apskel
nas arba senas, Lagotas arba biedta virezžemiszka galibe nedrį
pasakis kaip
^8
nas, nevodes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
me ne vienos doros merginos, bimu; niekados ne norės klauNe naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės
so jau pūstis iezdidietia, tagali tų
vaistus ikikolaik neparskaitisto tų knygų vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
ne turime ne vienos doros iez siti eu žingejdumu blogai kal- Naujausias Iszradimas.
pasekti.
cziaus nusižemino matomai, ka
riu ir pasakis kaip galote stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink j tų, jog ta knyga yra
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokie varna medikališka
tikimos pu ežios irt. t. Ar isztik bancziu apie kitus — nes žino Kaip apsaugoti ir praszalindaugi iez jo akiu pasipilė aezaarba' daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikict
ro tejp ira? Ne! Szis svietas su jog kiekvieno žmogaus giveni- ti daugybe užsieenejusiu ligų
roe ir kareztos tekejo per jo
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums
o gauste tų knygų.
, vis ne ira teip piktu, už koki me ira ir klajdos, musu paežiu eu tam pritaikintais daigtais.
veidą, ant kurio jau piktibee
palajko jin apkalbetojej ir pin givenimas ir gal klajdus bet Darodymai dykai, kaip tuksvisai nebuvo galima regeti.
SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA,
Per valanda dar svarsteei, ga
DR. JOS. LISTER & CO., L 400, 208 N. Fifth Ave., Chicago, 111.
SURINKTOS ISZ LIETUVOS (kietojoj. Merginos ir paczios iezmintingi rūpinasi klajdas, tanezei iezsigyde, Raezyk tuone" ira ezedien blogesnes no mo but pat ajsiti ir ne nori matiti j aus pas
Godotlnasai Tamista: AS esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai
lutinai klausidamae gero dn(j p)
Yra tai rinkimai gražia Dainelių.
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
ienų senoviszku,
senoviezKU) no moterių
morenų jiu kitu givenimuose.
teriu
ezios balso, nuėjo link alto
78 pas. 6x9 col. dyd. Preke 25c.
Dr. B. Derma,
A Vardas ir pavarde
riaus. Priėjės prie altoriaus W.D.Boczkowiki-Co., Makanoy City, Pa. givenancziu praejtuose lajkuo- j Nesirustink mielas skaititoSt. W., Box 9.
w Adresas.
Steitas.
atipiniu mėtėsi priesz kuninga
se, gal nevat daug geresnes, jau ežio straipsnialo, kaipo ir
Brooklyno N. Y

Isz Tamsybes Prie
Tikros Szviesos.
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PllIVATISZKA 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.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas,
Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus
ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma.
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigius 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 praszorhe ateiti irJ peržiureti o jaigu pirksite tai busite
užganedyti.
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Žinios Vietines.

Prabuskite Lietuviai.
(Apgarsinimas)

Akivos žinutes.
— Giliausios vietos Psc f ccj manu ira 30 000 pėdu o At
lant cos 28,386 pėdu.
— Augszcziausia giria ira
Deodhunga kuri turi 29,002
pėdas augezczio.
— Mete 1800 Suv. Amerike buvo 5,308.482 giventoju
dabar
randasi
suvirszum
79 003 000.
— Idant padėtu visus czebatus ir czeverikus in ejle,
apejtu 2į kartus aplink žeme.
— Telefonas likos iszraetas
apie 25 m. adgalos, bet dabar
tiniam laike ira naudojama jin
ju net 2 milijonai cielam svie
te.
— Japonczikaj szneka, ra•zo ir skajto adgalos, laike
-zermenu neeziojo baltas szlebes o ne juodas, inejna in stuba numeta czeverikus o ne
skribele.
— Auksą Californijoj atra
do 1843 m.

Piknykas!
Parengė dideli piknyka
draugyste szv. Kiz'miero itz
R-i cine, Wie. su apvaikszcziojimv kaipo jubileju 10 metu
sukaktuviu savo gyvavimo, at
sibus 20 d. July, (Liepos)
1913 m. paroda prasidės 1 ady
na po piet nog szv. Marijos
Bažnyczios sales ir eis per
miestą lig Klingert Park ku
riame bus piknykas. Inžanga
dykai todėl kviecziami visus
lietuvius ir lietuvaitis, jaunus
ir senus iez visu aplinkiniu
miesteliu kur visi bus užganė
dinti musu prirengimu.
Užpraszo visu komitetas.

29 MOTERIŲ GRAŽYBES

Tikiai artistiszkua paveikslus
gražiausiu moterių,mes siunoziame uždarytame laiazke
už 42c.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

$25 Grafafonas už $21

Baltrus S. Yankaus

(su 1G Dainomis)

ATTORNEY, COUNSELLOR AND
ADVOCATE OF UNITED 8TATE8
COURTS.

B. AUTUR1

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

Gera proga ineiti in
apsimokama bizni
Parsiduoda puikiai ir gerai
intaisyta' dirbtuve tern princo
Kostumeriu daugybe, biznis
randasi Shenandoah, Pa. ir
parsiduos labai pigiai ba locninmkas turi kanecz apleisti
miestą, todėl pasiskubinkite
ba kas pirmesnis tas geresnis,
kas nupirks tai locninikae iszmokys kaip visa bizni varyt.
Apie daugiaus atsiszaukite in
“Saules” ofisą.
( j 4)
Mahanoy City, Pa.
T-IETUVISZKAsT? OTOGRAFISTAF

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy City.
Puikei ir pigei nutraukė visokes
Fotografijas. Padaro didelusFotc
grafijas isz mažia ir indeda in reimus
Indeda Fotografijas in Spilkar
Kompasas ir t.t. raikei nutraukine ja
Pont-Kartės, Parduoda Ruimus ir tj

RUSSIAN - AMERICAN

LINIJA

Laivai plauke tiesog tarpe Rosijos
ir Amerikos.
Didžiausi, puikiausi
ir greieziausi Rusiszki Imperaliszki
Pacztavi, najiji dubeltavi szrubinei
laivai.

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y.

A. G. GROBLEWSK
Cor.EIm & Main Sts.

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

W.Waidelis ‘'XX',.

Plymonth.P*.

...BAV1NINKAB IR FABRIKANTAS-

Garsiu Llefurlszku-lenklszkuVaiste.

Dr. Branner, prezidentas Leland Stanford

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkas
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu
tautieczei reikalaudami galetuj)usipirkti ir nereikalautu lazduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorniniai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes "geras uždarbis; parduokite
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.

Isz patalo kentejimu, nes
Russia, 10,000 tonu. Kursk, 13,500 tonu.
Ciar, 13,000 tonu.
universiteto Kalifornijoi.
In Rottordania In 9 dienas be persėdimo.
— Ryto pripuola Szv. P. jau laime barszkina in juso
11 dienu be persedlmo in l.lbava.
IN
ROTTERDAM
IN
LIBAVA
M. Szkapliernos.
langa, reik tiktai koplacziau$31.00 Treezlos Klasos $33.00
Egi u tero No.l.
.25c.
$4 5.00 Antros Klasos $50.00
DEL REKLAMOS
Egiutero No. 2..
.50c.
$05.00 Pirmos Klasos $75.00
— Kaip girdėt, tai ir szia sias atidaryti durie savo geiLaivai iezelna kas antra Subata,aplu <lau«
Zmijecznik...........25c., 50c. ir $1.00.
LAIKRODĖLIS
glaus informacijos kreipkitee pas
nedelia dirbs tik ketures die dymu, ir inleieti in nuvarginta
Gumbo
Laszai
..............................
35c.
A. E.Johnson,General P.Agt. 27 Broadway
DOVANAI.
.25c.
Meszkos Mostis...............
New York, N.Y. arba pas vietinius agentus
nas. Bet ant tikrųjų nežinia ir nuvarginta kuna sveikata;
Treja n ka.........................
.25c.
Del reklamos iszle:sim
Linimentas vaikams.....
.25c.
tarp musu ^.emaicz'uSuvie— Mare Petkuviene isz kad apturėjęs ta malone galė
Gyduoles nuo Kosulio..
.25c
n
i
tose
Steitose ir in Kanada
,25c.
tu
džiaugtis
ir
linksmintis
su
Liepiu
Balsamas
...........
...IN...
vysai dovanai 1000 prepuiBukmautes 23 metu senumo,
Anty-Lakson del vaiku
___
.25c.
kiu
Laikrodėliu
H
karatu
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
mirė Ashlando ligonbuteje sveikais žmonėmis, kurie pir
aukso ir ant 20 metu
MERCHANTS
BANKING
TRUST
CO.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
gvaranluotu.
miau
teip-gi
buvo
nuvarginti
Vanduo nuo Akiu...................... ,25c.
nuo užtrucinimo kraujo. Lai
Raszykit dar szeidien ir ■
...BANKA...
Ugniatraukis
................................ 25c.
ir
numuezinti
ligos
—
kenteji
atsiunskite 12c. štampu ant E
dotuves atsibuvo panedelio
Skilvio Laszai............................. 25c.
TADA TURĖSITE PR1ETEL1 KADA BUS REIKALINGA.
persiuntimo m:
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
mu.
O
gyvenimas
del
ju
ne
ryta.
Kruvinosios..............................75c.
Lietuviszka Agentūra
dare jokio džiaugsmo, bet nuo
M0R0Z0W&C0.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
3202 3-rd.St; New York, N. Y. i
Laivakorozia ant geriausia Laivu
— Ant Mahanoy Mountain latinis jungas ligos varginimo
Gyd.
del uemalimo Pilvo...........50c.
Ant pardavimo.
in Lietuva ir atgal, Teipgi siuncziu
Milteliai apstabdymui Galvos
atrado netikėtai gisla anglies silpnybėms ir kentėjimais, bet
oZITA Banka visada yra geras draugas savo
skaudėjimo........................... 10c.
Mockaiczio salonas su namais piningus už žemiause preke ir greitai
Laszai nuo Dantų....................... 10c.
8į pėdas storio, apie 50 pėdu kaip tiktai jie kreipėsi kad
ne vienos dienos nelaikau pas save
depositorams. Pagialbsta jiems pirkti praMahanoy City, Pa Apgyventas svetimu piningu paskirta siuntimai,
Mostis uuo gedimo ir prakaitavimo
Lietuviszkas A-gentas
nuo virszaus.
Kojų.......... .......................... 25c.
pertes.
Skolina
piningus
ant
lengvu
iszlygu.
juos iszgydyti prie garsingo Lietuviais ir neper arti kitu sa viskas dirbasi teisingai nes esmia po SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
kauoije,
taigi
meldžia
visa
Lietuviu
Vaistas
nuo Papauto................ 15c.
Moka
procentą
ant
sudėtu
piningu.
Buvo
Philadelphios
Kliniko,
1117
— Randas Suv. Steitu ana
lunu. Geroi vietoi prie gero atsilankitie arba atsiszauktie per
Gyd. nuo Grippo.................... $1.25.
tai Pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo
Plauku apsaugotojas................. 50c.
diena
parandavojo sztora Walnut Str., Phila., Pa. isz- trakto. Ant kito galo loto ran laiszka sa minėtais reikalais.
Muilas del Plauku.................... 10c.
mokėt Procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai
Herekeriu name (kuriame syk apturėjo pagelba ir pilnu dasi namai ant dvieju fimiliju,
Sa godone
Milteliai nuo Kepenų.................35c.
Rožes Balsamas...........................25c.
sargi
vieta
la'ikyti
savo
piningus.
Kasierius
tėlė
savo
pirmabuvusia
gera
randasi Family teatras) ant
ir keletą geru tvartu.
Kinder
Balsamas........................ 25c.
Viktoras Lapinskas
Bobriaus Laszai..........................50c.
Pennsy]vanijos ir Kasierius Mokslainiu Mahapaczto. Pacztas like perkeltas sveikata; o tokiu budu ir gali Apie daugiaus dasižinosite pas
Szvelnintojas
................................ 35c.
601 W. Mahanoy Avė.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
nojaus distrikte laiko piningus szitani banke
Kraujo valytojas...................... $2.00.
1 Novemberio. Bus tai pa szendie linksmintis ir naudotis Wm. Mcckaitie, 23 D Street,
linijuj in ir isz Lietuvos. Siunczia
Mahanoy Cltv.Pa.
Nervu Ramintojas................... $1.00.
Piningus in visas dalis svieto, greitai,
rankiau del visu gyventoju, visomis gyvenimo linksmy Mahanoy City, Pa.
( j •?)
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus........................... $1.25.
pigiai
ir
teisingai.
LIETUVIAI
EIKITE
PAS
LIETUVI!
bėmis.
Ne
diena
nepraeina,
nes randasi vidurije miesto.
Pleisteris (Kautavolo)...............25c.
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
Pirkt ziegoreiiiiN, leiifrugeSVEIKATA LIGONIU
Pamada Plaukams...................... 25c.
kad Phila Medik. Klinikas
liūs, szliubinius ir kitokius savo gymines ar pažinstamus tai raGyd. nuo skaudėjimo Ausise......25c.
— Skulkino pavietas prisi
...DIREKTORIAI...
žiedus, szipkortes, davierna- szykite pas mane kadangi dabar turi
Gyduoles nuo Liemens....... «;..... 60c.
neapturetu daugybes szirdin- PATIEKA SERGANCZIUJU
deda gauemingai prie eudrutik ste’, siųst in lietuva pinigus
Vengriszkas Taisytojas Ūsu___ 15c.
V1ERA, VILTIES IR NODIEJUS.
ali .m, Prezidentas.
C. E. Adams, Vice-Prezidtntas.
gu padekavones laiszku nuo
\ visokiu knygų, iiopieras labai pigias prekes Szipkorcziu ir
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
galima dar pirkti Szipkortes už labai
mo Suv. Steitu kasos. In lai
D. F. Guinan, Kasijcrins.
’
&
ji
■
groinatoms
raszyti
ir
L
t.
Akines
Dulkeles.......... -.............. 25c.
Prof. C. P. HERMA, garsingas
iszgydytu žmonių. Tas Phinužemintas
prekes.
Raszant
p
risi
u
/'
Jau
per
19
metu
viską
iszGyd.
nuo uždegimo Dantų arba
w.
Rynkicwiczia.
A.
Daniszcwiczia.
M.
Gavnla.
ka szesziu menesiu užmokėjo
iszradejas
sekancziu
gyduolių
nog
pildė
teisingai
tai
reiszke
abelnai skausmo ir skarbūtis $1.25.
skite už 2c. stempa o gausite greita
ladelphios M. Klinikas del
lornsby.
L. Eckert.
W. J. Miles.
gerai. Eikite pas:
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00,
randui $203,762,43 už sekandusulio nog rumatizmo, galite gaut
atsakima.
InomonH 6 N.WnsliIncton, Cor. K. Market St.,
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00,
serganeziu žmonių, tikras azal- pagalbos kokioj nebūk liga sergi, J,I jesmania
WllkeN-Jlurre, l’ennu.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
czius dalikus: Už alines mar
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00,
tinis sveikatos.
MERCHANTS BANKING TRUST CO
Valgomu tavoru ir Buczerne.
vyrai teipgi ir moteres galite gaut
kes $168,390; už cigarines
Isz didelio skaitliaus pade- visokius patarimus. Paraszykite savo
MAHANOY CITY, PA.
B RAGAŽINSKAS Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
markes $10,125,55; tabako
kavoniu, sztai ks patis žmo kalboje, kaip mokate keletą žodžiu
markes $,095,20; speeialiszkae
apie savo liga irmenesio varda kuri
nėms raszo skaityk.
No. 6
taksas $24,155,68
ame jus esate gimė, diena nekaneczGarsingas Phia M. Clinic. nei reike.
saa kulet
Adresą vokite:
<s
— Dr. M. J. Petrikas, lie
Vartojant liekarstas pagal
Parduodam Karpetusnog 10c. lig 25c.
PROF. C. P. HERMA, R.P.
NORAEVICZIAUS NO. 6
tuviszkas medecinos ir chirur pamokinimus kurie buvo pri
Z’ B t*
1606 S, Wabash Ave.
ant masto pigiau negu karpetu sztorai.
Geriausia Arielka Visan
gijos ligonbutes specialistas siųsta prie liekarstu, ir tuoj
Chicago, I’ll.
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Už tai kad perkam tiesog isz fabriku.
Sziomis dienomis muso tautietis
priima ligonius kasdien nog pasijutau esąs pilnoi savo sveiTeipgi ežia gausite ir visokit
B Ragažinskas pargabeno visokio
visokį
Mes perkam teip pigiai kaip ir
kitu gėrimu. Ateikyle daba1
10 lig 12 ad. priesz piet. nog katoi teip kad galiu atlikti sa
Ant pardavimo.
garimu, Amerikoniszku ir Importiti
a
ka
priešą laika, duokite save
didžiausi “Wliolesalerei” ir tokiu budu
orderi o bus jums pristatyt/
8-Ę §
Parsiduoda grosersztoris biz Galima gaut visokia Arielka,, Vynia
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 vo darba kurio pirmiau neinArako,
Kimelio,
Dzinia
ir
t,
t
galima
pigiau pirkti ir jumis suezediNaujas Iszradimas
vakare.
Kazuno aptiekoje stengiau. Siuncziu Philadel nis eina gerai dailioje vietoje, Teipgi skambanozlo Alaas ir Porterio
nam pinigą parduodami pigiai negu Aprasziuia siunczia dykai
237 W. Center St.
(*J •)) phios M. Klinikui mano di apgyventa terp lietuviu lenku Daokyte dabar orderi o bus jumis
Kaip galima apsaugoti no li^a ir pata
kiti.
ir vokiecziu, priežastis parda pristatyta ia namas,
<08 Wsst UihABOY Au.
iszsigydyti be daktaro visokias ligai
dele padekavone, už šviežias vimo pati serga esiu priverstas
— Parsiduoda tris kriau
Plauką puolimą ir užsiau^inimav
64-56 N. Main St,
ir grynas tikras liekarstas, važuoti m lietuva. Norinti
C l I in n n'r Mahanoy City, Shenandoah,
Nežuli, Papuczkus, Pleiskanas
ežiu stalai ir siuvama maszina,
Mahanov
Citv
pirkti
kreipkitės
szuom'adreso.
VJfLLlllctlT S
Mt.Carmcl, Landsford. ir kitas panaszias ligas.
kurios in trumpa laika, iszgygeram padėjime ir parsiduos
V. Stankus
Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 2Oo
de mano tokia baise liga, kuri
Dr.
Jonas
C.
Milleris
pigiai. Dasižinokite pas.
REIKALINGI AGENTAI
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)
Nuo Komu užtrinu tik lOo.
Mea
294 Powers St.
kankino gana ilga laika. Ne
K LA USY KITE! Mesdii bume keletą
turime apie puse milijono laiszku sa
(•2,ę o}) Mrs. K Krell.
...DUSAS...
geriu
szeiminiszku
gyduolių,
kaipo
Brooklyn N. Y.
Dr. O’Malley’s Spasabas
turėjau asz jokios nodiejos (19 ot)
padekavonemis nuo žmonių visokia
tai MAGIC RELIEF subudavoja
224 South Main Street.
230 E. Center St.
tautyseziu. Raszykite tuojaas ant
sveikata. BUTYLAX plotkeles ke
kad dar gal rastis ant svieto Reikalaujamu darbiuyku.
Iszgydo
tukstanezius
kentenezius
nuo:
Shenandoah,
Pa.
penėm, geriausia skilvio gyduole paadreso pas Specialistus:
sauleje.
STEBUKLINGA
MOSTIS
RUPTURES
del manes pagelba, nes ilga
STRIKTUROS
IKI 10 Al). RYTE
Turėdami dauk užsakiniu
insigauna in oda ir stebuklingai gydo.
PRIIMA
VAR1KOCELE
ISZREOIMAI
2 IKI 4 POPIET
laika gydžiaus pas visokius
IIAIR TONIC daro plaukus sveikus
LIGONIUS
HYDROCELE
Parsiduoda namai.
7
IKI
8
VAKARE
reikalaujama darbinyku. Lie ir gražus. VEIDO MOŠTI S padaro
KRA UJA TEKIO
B’dway & So. 8-th. BrooklyiuN.
Puikus trijų floriu namas daktarus, iszmecziau nemažai tuviu, lenku, Vengru ar Vokie minkszto ir gražu oda. CHEWING...Greitai—Ant Visados—Neperbrangiai...
BELL TKLEPHONAS
GUM
nesiranda
geresnios
kramtimuj
ant dvieju familiju po No 101 piningu, ale nevienas nenuma ežiu in fandra.
gumos. Raszykite szendien ir bukite
Jaigu negali atsilankyt tai raszyk ir tavo groni&ta bus
pirmueziausi juso apelinkinei kaipo
laikyta slaptybėje ir atkreipsime ant jos greita atyda.
ir 103 W. Pine St. Mahanoju nė ir negalėjo pagelbėt man
‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriška Knygi
Mokestis $1.80 už 10 valan muso agentas o padarysite gerapelna.
Todd Chemical Co. - Wenonah, N. J.
fir AloV fi'llolloV 158 Washington St, Wilkes-Barre, Pa. DE.ALEX. O MAI LEY
je. Parsiduos už neperbran- nelaimingam bet kaip atsi- dų dienos darbo. Darbas už
palytinti
daug isz Lietuvio praeitos
■HI UjVAi ■
(Kur List— Lenklszkal susikalbama Ir lusiraszoma)
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
gia preke. Atsiszaukite pas. szaukiau prie Phila M. Klini tikrintas ant ilgesnio laiko.
su 780puslapiu, preke:
ko, tai trumpam laike pilnutė
Mrs Emma Davis,
Kreipkitee in ofisą Naugatuck 27m. SENAS LAIKRASZTIS
Apszvieta, apdaryta $1.25.
liai
mane
iezgyde
kuriam
dar
101 W. Pine St.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10oMalleable Iron Works, Union
olithania
tate
ank
Gaunama pirkt tik pas:
( x9 o))
Mahanoy City, Pa karta siuncziu savo szirdinga City, Conn, arba pas formana ISZEINA KAS SEREDA BROOKLYN,N. Y.
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.
aeziu. Brangus brolei isz szirT. Astramski, 943 S. 2nd. St., Phila. Pi.
V. Norvaisz, 13 City Hill, “VIENYBE LIETUVNINKU”
dies jum vėlinu, kad jeigu ku
Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu,
formato, 12 puslapiu, talpina
Pasakyta Mahanojuje. ris kokias nebūk ligas esate Union City, Conn. (09 -oj) didelio
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
Jaigu kada busite
nus, naujausios žinias isz visos pasau
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentaluus dokumentus.Lietuvai
varginami,
neleiskite
dažnai
Gyventojas žinomas skai
PHILADELPHIA, PA.
reikaluose ju.su, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankus virsz paminėtu adresu.
NEMOKĖK NEVIENO DOLERIO lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo
laiko ir nemetikite pinigus, pas
ir paezios LIETUOS savo korespon
Tai užeikite in
tytojams kalba sziteip. apgavikus, dėlto kad anie ap- PAKOL NEIŽSI GADINSI. dentu
VIENYBE LIETUVNINKU
Garbus Tautecziai:
IETUVISZKA
TJi OTELI
...GYDOME...
buvo visu pirmeiviszku organizacija
Laikau už garbe praneszli iums, kad
Mrs. Ida Fisher nog 1013 E. Cen rubavos jus, teip kaip mane
jau arzneau daugiau nelocnmiku nevirazininkn.neuarbiniku
UŽTRUCINIMA KRAUJO.
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
JUOZAS OK1NSKAS
‘■All Nations Lankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar
’ '
tre St. Mahanoy City, Pa* sako: Ka aprubavojo, nepaduodami jo
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu
(LOCN1N1NKAS)
atidariau ofisą mano naujoi vietoi
Be skausmo arba nustojimo darbo.
FIRST
da buvau 5 metu senumo, mane ne- kios pagelbos, bet tik kreipki Greitai, ant visados ir slaptybėje. kaip iszeina. isz tos priežastie iszleiN. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets.
Kampas 22-nd. & Carson Streets
NATIONAL BANK
sziojo ant paduszkos. Peozei buvo tės lietuviszkoj kalboj prie Per 20 metu gydome pasekmingai dome dideli žingeidu “Jubilejini
(10 bloku nuo mano buvesios senos vietos)
Ten busite sveitingai priimti. Gausite
Numeri” kuris liks tik istoriszku
MAHANOY CITY, PA
Reikaluosia meldžiu kreiptis prie^savo seno pažistamo po pavalgyti ir galima pernakvoti.
toki silpnus kad negalėjau vaiksz- The Philadelphia Clinic, 1117 visokes slaptingos ligas kūno, pūsles atminimu nes pirmas da Lietuviszku
tokiu
adreso*
ir visokes vyru ligas. Rodą dykai. Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant
cziot, Mano tėvai praleido daug pi
Walnut St. Phila, Pa. Kur Raszyk szendien;gvarantinaniižgyd- meto
SUTEIKĖME RODĄ
ningo ant daktaru, be jokios pasek
užsimokės $2 gaus ta numeri,
PAUL V. OBIECUNAS
ima. Atydary ta vakarais ir nedeliomis kaipo DOVANA.
Cor. 22-nd. & Carson Sts; S.S. Pittsburgh, Pa.
mes Turėjau dieglus peoziuose, bai apturėsite greita ir atsakanezia
Gavo koEtamerams
Adresavokyt
VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
su skaudejima galvoje, kartais užei pagelba szaip ir aez tikrai,
suteikėme rodą
KOENIGSBERG SPECIALISTS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
dykai, suteikėme reda
davo svaigulis kad turėjau tvertis Pasilieku dėkingas ir laimio
Metams - - - 82.00.
Naujas Pavasarinis Tavoras
P.O. Box 9 W.
kur geriausia galima
ko užsilaikyti no puolimo. Mete gas.
Williamsburg!), Brooklyn, N.Y.
Pusei Metu - - 81.00.
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indeti piningus idant
1897 svėriau apie 90 svarus Ant
J Bemat.
atnesztu giara uždarbi.
Užrubežin
83.00.
Ka
tik
pargabenome
visokiu
gražu
Ceikiu
ir
Apredaliu
del
galo pradėjau vartoti Doan’s Kidney
Ant pardavimo.
Užsiraszyti galima visada
Musu banko vyrszini42 Franklin St.
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
pigulkas ir szeszi baksukai mane iszParsiduoda hotelia labai Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’
kai apie szita dalika
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
Springfield, Mass. geram padėjime, geroi vietoi prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.
gyde. Neturiu jokio ženklo inkstu
gerai supranta ir visa
del Szlebes ant Pavasario. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu,
da esą pasirenge duoti
ligos Dar sveru du kart daugiaus
Paprasta numeri peržiurejimui
terp lietuviu ir lenku parsiAndaroku, Jekiu ir t. t.
Puiku szlebukiu kūdikiams prie
rodą savo kostuinerams
siuneziame
dovanai,
raszik
to
i.
negu priesz vartojima Doan’s Kid
duos
pigei
priežastis
nėra
kam
Parsiduoda Namai.
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
kas Jipk vyrszminetu
Užsiraszant
“
Vienybe
Lietuvninku
”
ney Pigulkas ir sziame laike turiu
dalika.
Parsiduoda szitie namai prižiūrėti jagu kas nori pirkt reikia siųst prenumerata (MoneyGatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu vasarinu Kotu del moterių ir mergaiozia
linksma gyvenimą.
tegul atsiszauke ant adreso
Seniauiia Bačka
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu
Laidoja Kupus Numirusiu. Tssird*
Order ar Registruota laiszka pinigai)
Mahanoy
City,
Pa.
122-142
Ant pardavimo visuose aptiekose
Mahanoy City, Penna. „
kitur.
Riginus ir Vežimus del Pasivagia’®
M.
Beker
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adresu
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100 Rockaway R.
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- [j
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Pas W.
mus Center
dirba Lietuvaites.
nogeriause ir puikiause. Ba virn mir
Thfi
OP. |( EF"
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Str.
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- 605-607 W. Centre St.
reikalais kreipkitės pas jin o bFdis
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