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KAS GIRDĖT?
Kittosia anglekasiklosia dir
ba dabar po ketures dienas
ant nedelos. Kaip ylgai teip
traukais tai niekas nežino.
Kompanijos turi anglių pilna,
o jagu ir po dvi dienas ant ne
dėlios dirbs, tai anglies turės
invales. .Piningeliu žmonelei
turi, tai nebus dydeles bėdos,
bet jagu neprisidės tiek, kiek
žmogelis reikalauja, tai nekas
szpielis. Geriausia jauniejei
padaris, kaip sau laikraezti už
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Sena tarnaite.

ISZ AMERIKOS.

Libave. — Kėlės dienas adgalios mirė czionais senele per
gyvenusi 80 metu, kokia tai
Minkauskiene. Ta senele nuo
19 metu savo amžiaus priėmė
tarnysta pas tūla turtinga szeimyna, kur tarnavo per 60 me
tu net lig dienai savo mirties.
Buvo matomai savo duonadaviams gera, kad milejo savo
tarnaite ne kaipo tarnaite, bet
kaip geriausia gimynaite ir
prietelka ir grąžei palaidojo.

Svėre 754 svarus.
Paughkeepsie, N. Y.— “B:g
Jack Grew” badai sunkiausi e
žmogus visam steite, yra 32
metu senumo, 6 pėdas ir 3 co
lius augtezio o svėrė septinis1
szimtus penkesdeezimts
ris svarus.
Ana diena iszpuo’e isz ka-|
rieto-’, nes insedus in jia, neat |
laike tokios sunkenybes ir lu-i
žo. Nesenei pradėjo sirgt nuo
dydulio tukimo ir pagal tvirti- j
nima daktaru isz to turės mir
ti.

Prigautas vagis.

Metas XXVI

ISZ LIETUVISZKŪ
KAIMELI).
Cementon, N. Y. — Ma
žai kam žinomas szys miestelis
gulintis puikioi vietoi prie
Hudson upes. Keli metai adgalios turėjo tasai miestelis
varda kitoki nes dabar vadi
nasi Cementon. Randasi czion
pusėtinas būrelis Lietuviu, nes
būdami nedideliam skaitliuje,
negali nieko svarbio nuveikt
— senesni tingi o jaunesni,
del stokos mergynu keliauna
in kitus miestus.
— Yra czion susitverusia
draugyste po vardu Szv. An
tano isz Paduos, kuri jau 10
metu gyvuoje. Po mirezei mu
su prezidento Mikolo Karejvio
kuris sutvėrė draugyste, mieli
nom kad draugyste pakriks,
bet ant metinio susirinkimo li
kos iszrinktas naujas komite
tas isz doru ir darbszu draugu
kurie sutvarkis ir stengsis ant
toliaus užlaikyti muso draugys
te. Komitetas susideda isz: P.
Miklionis prezidentas, T. Mockevieze vice prezidentu. P.
Andriuezis finansų sekretorius
ir J. Remeikis protokulu sek
retorium.
— Būdamas ant savo sū
naus paszventinimo. Hartford,
Conn, kuris atsibuvo 16 Lie
pos, daugumas jaunu mokyniu — misijonieriu, ne galiu
ne apraszyt, kokia ten ju buvo
linksmybe. Ant ceremonijos
suvažiavo daugybe kuningu
isz visu
krasztu Ameriko.
Daugelis aplaike paskutinius
paszventinimus ir važiuos net
in Ryma o kiti pasiliks ant
vietos. Buvo tėn visu tautu
klierikai. Isz lietuviu radosi
sekanti kurie aplaike pirma
paszventinima: Mikola Cibule
kis isz Cementon, N. Y. Igno
tas Abromaitis isz Bridgeport,
Conn. Juozas Bernotas isz
Girardville, Pa. Juozas j Žugzda isz Brooklyn, N. Y. Aleks.
Luszas isz Waterbury, Conn.
— Petras Miklanis.

Suvalkai. — Artiman kai
me tūlas turtingas ūkininkas
Tomis dienomis iszejo isz
P. turėjo ta laime, kad jo arkspaudos kningnte po vardu:
liniczia dažnai lanke vagis. Jo
Žiedas
žuvije.
•‘Kaipo Žmogus Mausto” ver
jes jis vienkart nakezia isz
Baltimore, Md.— Varginga
te St. Biežis. Užleido J. IImiesto, ir kada artinosi prie na
naszle, kuri užsiyminedavo
gaudąs, 1841 So Hdstead Str.
mu, iezvido einanti žmogų.
pardavimu
žuvu
ant
uliczios
Chicago. Preke 15 centu.
Pavijęs nepažinstama uszstaigai ir netikėtinai pasiliko
klause smarkiai:
turtinga. Kada jau buvo
St. Louise praszalins papra— Kas esi? - Mat tuoi dasi
pardavus visas žuvis, pasiliko
tima 1 davimo ant alaus” bu
prato, jog tai koks sveczias vėl
sau viena ant piet ir atneš ze
teliniams tarnams. Gerai kat
eina atlankit jo kiemą.
namon ydant vaikams iszvirt.
visur taji bjauru papratima
— Kas esi tu? - uszklause
Kokis buvo džiaugsmas mote
praezalintu, nes nekurie ame
nepažįstamasis.
ries kada perpjovė žuvi o vi
rikoniški tarnai (kelnerei) va
— Asz esmių naktinis kup
duriuosią rado puiku deiman
žiuodavo in darba su automoežius
- atsake ūkininkas.
tini žiedą. Nuneszus pas auk
bileis ir turi puikius mūrinius
Ir asz tuomi esmių! - atsake
sari gavo už jin penkis szimtus
namus iszsistate.
vagilius - esame draugais, o
doleriu.
kur gi joji ?
Anglikams kerszina nupuolimas pirmybes kariszkuosia
Masaczivžes platinasi nauja
Patžudista
arklio.
— Sztai pas ta ūkininkai
sekta, kurioje tiesos ne vėlina laivuosia o taja pirmybia ketina užimti Vokiecziai. Angliję Mays Landing, N. Y. — Prezidentas Wilsonas ant vakacijos Cornishe, N.H. kurio tnobos matit; turi jis ge
vyrams skuetys, kirpti plau szendien turi 47 naujausio eztamo laivus o Vokietija 27 bet Brangus arklis czionaitinio
rus sarezius, noriu matit juos:
kus ir nukirpineti nagu ir nie ketina neužilgio padirbti konia tiek kiek Angliję. Augszcziau tureziaus ne-enei apsirgo ir su
Baisi
cksplozije
-18
gal pasiseks padarit “andeli”.
ko nedaryti. — Kvailu ne rei randasi angliszko laivo armotos o žemai vienas isz vokiezku kožna diena darėsi liūdnesnis,
— Taigi ir asz dėlto reika
užiuuszti.
kariszku laivu.
kė sėti, toli nereike jeszkoti.
kas dien labjaus silpnėjo, net
lo einu pas ji - pritarė links
Tcwer City, Pa. — DuAplinkinėje Gallen, Szvaimai vagilius, dviem bus leng
New Yorke paličijantas at Iszmintingi laikraszczei lie- galutinai matomai inpuoles beltava eksplozije gazo ir dina
carijoi, teip pat yra sekta, ku vedė 12 metu senumo vaika,
darba. Isztikro
tuviszki, lenkiszki, angliszki ir ia melanholije, pražudė norą mito kasiklosia Brookside (arti Atidavė gyvaste už degute viau atlikti
li ntejnanti meta tikysi atėji
asz eidamas maecziau ar inkuri rado ant uliczios visisz- kiti puikei pritarė Jubileji- gyvent, iszsivilko isz tvarto i;Pottsvillet) pakylo subatos die
mo Mesijasziaus.
Irkutsk, Siberije. — Tūlas stengsiu ka vienas nuveikti
kai užsigerusi. Drauge su ge niam numarui “Saules” bet ra nuejo prie artimos upes. Sus
rusiszkos
aficieris ejdamas uli- ir prisipažįstu, kad abejojau,
na,
kurioje
pražuvo
28
darbi

ru šuneliu stojo priesz audžia dosi ir tokiu (žinoma lietuvisz- tojas ant kranto upes apsižvel
Del ko Slavokai ir Rusna- ir jo tėvas, kuris galima saky ku,) ka isz pavidumo gavo net gė aplinkui taritum akimis at ninku. Taja diena pataisine- czia susitiko žydą, kuris iez- nes turi jis biaurius szunis, o
priežasties neturėjimo prie sa spinos labai drūtos.
kai solidariezkai gyvena terp ti nevertas tėvu vadytis.
užkietejima pilvo su uždegimo sisveikindamas pasaule, potam jo kasikius ir ant gilukio ma
ves
degucziu (zapalku), paprasaves? Ant to trumpas atsuki Sudžia užklausė tėvo del ko
— Nebijok - atsako ukinin
smegenų o idant užgesint taji graudžei sužvengęs ezoko in žai joje radosi, nes prieszingam
sze degutes
del Užsirūkime kas kada asz tik uszszvilpsiu
mas: Iždavejai su dvasiszkais daleidžia vaikui, teip jaunam uždegimą apsirgo ant dipso- upe ir prigėrė, kadangi visai
laike butu ezimtai pražuvę. paperuso. Žydas atsake, iszsutikime gyvena, neužsiunti- gerti svaiginau ežius gėrimus, manios.
nebandė plaukti, kas parode,
szunes džiaugsis mums ir Ii
neje žmonių, vieni ant kitu ir kuom ir kokiu budu galėjo ji Ant to visai neatkreipiame jog arklis savnoriai atėmė sau Isz muso tautiecziu nesiranda juokianeziai kad neneszioja de menais kaipi prie savųjų, o ant
ne vieno.
Nelaimingi koma gaeziu del dalinimo ju praszan spinu turiu gera būda ir pra
ant partijų nesidalina.
sai teip gyvuliszkai pasigerti. atydos ka tokie nususia paikai gyvaste. Tuom regėjimu bu
Iizmintingi žmonis nuo vis “O ka ponas audžiau, matai, loję kaip nuskuria szuns ant vo keli žmonis.
visi buvo paeziuoti ir paliko tiems ir neturi prie saves. Afi- guma, neteip kaip tu. kurie
cieriue liepe padaryt krata pas bedavoji,...
ko rankas krato, nesikisza prie jog vaikas da mažas negalima krūvos meszlo.
net 40 sieratu.
žydą, o radęs pas jin visa pa Kada inejo in kiemą, szunes
nieko, priguli in draugystes, nuo jo reikalaut, ydant mokė Del gerai velinaneziu mums Mergaite ant lenciūgo,
keli, perpykęs už toki žydo mėtėsi prie ju, bet pažine bai
ba tai yra geru ir naudingu tu gerai gert ir daug pakelt. pritarėju sudedame szirdinga gįWhite Plains, Iowa.— Ona
Mirė isz gailesį les ir
melą, iszsitrauke revolveri ir sa, savo duondavio, kurs pri
daigtu, o be ko žmogus negali Nuo biskio užsigėrė ir tiek,” aeziu o del tuju nuskureliu ve- Rnfferty per keturis metus laike savo duktere ant lenciūgo,
Ka-gi galima kalbėti už to
ižgasezio.
szove in galva sziksztuoliui, sakė tilet, tuojaus pradėjo liAmerike būti.
ki atsakima tam vadinamam linam ydant Dievas duotu, neliginant ezuni, bijodama
Riverton, Ill. — Darbai
Chatterton, Pa. — Motere ant vietos užmuszdamas jin,
mentis džiaugtis, o vagilius
tėvui ? — Pats skaitytoje! te Dvasia Sz venta.
ydant nuo josios nepabėgtu. Evans, paregėjus palicijanta
anglekasiklosia slenka paleng
Kožnas turi ant senatvės at gul nusprendžia, o mes jame
kalba;
Lavonas
kaipo
bagažas.
Dabar, kada atėjo in josios neezanti arti jos namo sukru
va, pribuvusiame negalima apsiminti, kad turėtu isz ko gy matome tik užmuszeja kudyKijevas. — Nesenei atėjus — Tikrai, tu turi koki “gi laikyti darbo, nes žmonis isz
Tiktai dede Samas pagrū narna ezerfas, ydant paluosuot
vinta
vaika,
mane
kad
tai
jo

kio
ir
idijota
dydžiause.
venirna baigti, ba tiktai tada
tavoriniam trūkiui ant stoties liuką” nosije kad tavęs ir ezu
mojo Meksikonams su kumsz- kankinama mergaite, rado
czionais iszvažiuoje kitur jesz
sios sunu atnesza jiai ir teip Charkov, darbininkai pradėjo nes nepjauja.
vaikai tėvus guodoje ir užlai
cze o tieje pradėjo su juom taip-pat apjuosta lenciūgais ir
parsigando kad isz gailesezio ir
“Teyyneje” No. 31-me pa mandagiau kalbėtis.
ko senatvėje pas kuriuos jau— Taigi matai. Eik dabar koti darbu.
baisei apleista. Paklausęs ižgasezio puolė ant žemes be iszkraustinet isz vagonu tavo— Lietuviu gyvena apie 45
skelbta
S.
L.
A.
atskaita
už
an
in arkliniezia, o asz sergėsiu....
cze piningelius.
mergaites, ar nenorėtu apleist gyvasties. Tuotarpu vaikas rus. Viename isz vagonu ne
familiju o jaunikiu konia pu
tra 1913-u metu bertaini, t. y.
Vagilius
pradeja
eukint
paprastai smirdėjo. Netrukus
Kareiviai britvos New Yor nedoros motynos, mergaite at
tiek, nenori užsilikti ant
prigulėjo prie kitos motynos.
spina, bet neingrauž!.... Ma- sią
Mergaite isz Waterburio, ja- už Balandi, Geguži ir Birželi ke kerszina straiku. Kad tik
vietos ba nesiranda mergynu
sake, jog nenori, kadangi jiai Vaikas važiuodamas ant dvi- darbininkai rado terp bagažu
tidamas tai ūkininkas prieina ant apeipaeziavimo.
go tikrai geidi pajeszkoti jau men. isz atskaitos matoma, jog neparodytu savo neužganadigerai ir teip priprato prie len raczio susidūrė su automobi- kupara, apsiūta žėgliu aude
ir su pajuoka kalba:
nikio del savęs ant apsivedi- S. L. A. spareziai ir žymiai mo su pagialba perpjovima
klu
isz
kurio
iszejtinejo
smar

— Sutikimas terp Lietuviu
ciūgo, kad be jo jau negalėtu lum ir smarkei susižeido. Gymo, tai per laikraezti nejesz- auga. Sztai kelios isztraukos: giarkles kostumeriams.
— Menkas isz tavęs vagis,
apsiejt. Motyna pasakė, kad dintojei apžiureja kuna mote ve. Ant kufaro buvo adresas kad ne spinos nemoki atrakini mažas — advokatai daugiauPer tris menesius prisirasze
ee uždirba. Lietuviszko biznie
kosirce, o tai del to, jog in tai
užmueztu kožna toki žmogų, ries Evans, nutarė, kad ta mi kad likos isz siunstas in Char Pamatisi kaip ij man atsirakis, riaus jokio nesiranda iszskynetikime mat gal kokie kvai 468 nauji nariai: ant $1 000
kovo isz Nįžnyj-Novgorod.
Skaitlis laikraszcziu iszej • kuris pasirižtu atymt isz po
kada tik atkalbėsiu tam tikra
lys ant juoko padavė. Mes, apsaugos 36, ant $600 — 52, naneziu Rusijoi yra: Rusu josios valdžios mergaite ir del rė isz priežasties trūkimo szir- Tuojaus valdže kufara atyda- maldele. - Ir beniurnedamas rent vieno saluninko.
— Randasi czion ir lietuvisz
dies.
Meile
motynos
prie
kuypacz, norėtumėm ir tai pada- ant $300 — 119, ant $150 — kalboje 1585; lenku 234; vo- to laiko kambarije visados užre ir rado jame jau pūvanti po nosia, iszsieme rakta slapto ka draugyste ir bet terp tos
dykio.
matomai
buvo
dydele.
risime, tiktai reikia prisiunsti 247, vaiku skyriun — 14 Isz- kiecziu 69; latviu 47; estu 43; provinta karabina. Gal mo
kuna vyro, kuris galėjo turėti mis ir spina atrakino, kuomi vieezpatauje nesutikimas.
apie 45 metu senumo ir mato nustebėjo vagiliu.
žinia su pabudimo skvajerio viso antrame bertainije lazduo žydu 31; armėnu 21; lietuvisz- tyna neturi sveiko proto— Ant mieiukiu už nesumai buvo prekeju, nes kisze- — Matai kaip daro tobuli valdima liežuviu pribus p.
arba notarijuszo o tada su no ta apsaugos paliudijimu ant ku 20; gružinu 13; ukraincu
Isz skudurninko —
Turtingas ubagas.
sumos $139,950. In skyrių Pa- 12, totorių 11; baltrusu 4.
niuje buvo laiszkelis raszytas amatninkai, neteip kaip tu Baltruviene kuri gerai apkuorą padarysime ir užganadysi- szalpos ligoja isirasze 465 nau
turezius
Cleveland, Ohio. — Mire
in koki Matvielevicziu reika niekam-netikeli. lazmokisiu
c žios. Badai ir ant kriksztyme tavo praezima.
ji nariai: buvo 1,049, taigi da
luose prekybos.”
czionais nesenei turtingas uba
asz tave vėliaus, bet dabar eik nu pasielgė biaurei. Szi karta
Aplaikeme
pirma
numari
Philadelj hia. — Maksas
Žinodami latrysta nekuriu bar tame skyriuje yra 1,514
nauja mėnesini juoku bei sa gas sukraudamas dydeli turtą E beris, žydas, kuris lig sziam Paaukavo savo motyna. in arkliniezia ir iezvesk ar dovanos, bet kitu kartu visas
naktigoninku ka neturi jokio nariu.
klius.
nuo ubagavimo. Tojo ubago laikui rinko skudurius ant uliPininginis S. L. A. stovis tyros laikraezti vaidu “Szake.”
Petersburgas. — Ukinikas Vagilius su noru eina in stoi pravardes ižgiedos.
karaktoriaus, tai sau susitaria,
pravardes
palicije
neiždave,
Leidėju
yra
J.
Mickeviczius.
cziu, aplaike žinia isz Rosijos Petras Kapsalka isz kaimo ne ir atsargiai artinasi tam
gali ant juoko palikti mergy- szitaip atrodo: 1 d. balandžio
Ant pardavimo.
bet yra tai Prancūzas. Turė
na ir varde josios paduoti pa- buvo gyvais piningais $16, Iszejna apie 20-‘.a kožno me jo jisai audėjas 17 tukstaneziu buk jojo tėvukas mirė tomis Oro, gavo sumaiszta protą isz soje'prie arkliu, bijodamas, Mockaiczio salonas su namais
269,61:
nuoszimcziu
paimta
—
nesio. Kaina metams 50 centu
dienomis palikdamas jam turtą priežasties tikėjimo ir nutarė kad neinspirtu, arba neinkas- Mahanoy City, Pa Apgyventas
jeszkojima vyro del josios, o
00: 2-ra bertaini iplauke Adresas: "Szake,” 1607 N. doleriu tūlam banke Detroite.
kuri gal nieko apie tai nežino $220
iszneszanti
verties ant 60 tuks save sudegint už griekus savo. tu o ūkininkas tuomi tarpu Lietuviais ir neper arti kitu sa
$3,860,68, viso — $25,850,29.
Panasziu ubagu randasi po vi taneziu doleriu. Eberis tuo
ir tuom sau juokus padaro.
Ashland
Avė.
Ch
;
cago,
III.
Bet niekas nenorėjo isz kaimy usztrenkia duris ir užrakina lunu. Geroi vietoi prie gero
Antra bertaini iezmoketa $6,
trakto. Ant kito galo loto ran
Inžengtiniam
straipsnije sa Amerika, kurie nuo geru- jaus iszsirenge in užmari ydant nu padėt ugnies po laužu. Ne stoinioje vagiliu.
925,04, Id. liepos, 1913, ižde
Pažadinta isz miegu ezeimi- dasi namai ant dvieju familiju,
Ar gali žmogau sau persta yra $18,425,25. Pridėjus prie "Szakes” kalba leidėjas: “Sza dueziu renka aukas ir perki- palikta turtą atsiymt.
paliaudamas ant to nutarė savo
na, iszbego su lazdom, su žibu ir keletą geru tvartu.
tyti, kiek suvalgai per visa, sa to S. L. A. namu verte ir kitokį ke” badys visus progreso bei neja namus.
senuke motyna paaukaut ir
riu ir virvėmis. Vagilius ma Apie daugiaus dasižinosite pas
S.
L.
A.
turtą
(spaustuve,
knin
vo gyvenimą, per 75 metus?
Socialijalizmo prieszus, o ku Viesulą padare bledes ant
tikrino jisai, jog jojo motyna
gos,
ženkleliai
etc
,
visas
turtas
Ant
pardavimo.
to kad nepabėgs, kad tapo pri Wm. Mockaitis, 23 D Street,
Sztai apskaitė mokyti, buk
nigėliams, turbut daugiau
8100,000
vardu yra Jeva, už tai, jog
isznesze $57,340,15.
( j •!))
Sale,
Moving
gautu per "naktini kupeziu” Mahanoy City, Pa.
žmogus pergyvenias ant svieto
sia teks ir 1.1.” Isz to duodasi Water Gap, Pa.— Apie pu Salunae,
Jeva buvo pirmutine motere
Sulyginus szi | bertaini 1913
Pictures
ir
Wholesale
biznis
puola
ant
keliu
ir
meldžia
do

75 metus suvalgo 54 tonus vai
suprast kokia yra pakraipa siau dvilektos valandos, petAnt Pardavimo.
ka pirmiause nusidėjo, tai bu
metu su 1912 metai“, matome,
arba "bonkute” pardavimo
vanojimo, bet ūkininkas lie
gio ir ižgere 53 tonus gėrimu,
“Szakes.”
Trijų
piontru naujas medi
tu
geriausia
jaja
paaukaut.
nyczios
ryta
atlankė
czionais
jog S. L. A. turtas pasididino
arielku, vyniu ir alaus. Virezpia bernam suriszt ji ir pamo nis namas 60X70 pėdu dyduarba iszviso 1300 kartu tiek, per vieneriu metu laika ant
baisi viesulą su lietum kuri minetas biznis yra ant parda Na ir teip padare. Nakties
kit kaip vogti, o tiems to tik mo, kuriame randasi groserne,
Ant pardavimo.
kiek pats svėrė. Priek tam rei $7,031,49. 1912 m. 1 d. liepos
padare bledes ant szimta tuks- vimo, arba priimsiu “partneri” laike uždavė su kuju per gal ir reikėjo. Apkūlė vagilio ne buezerne, balbierne, didele sa
Namas
ant
puses
loto
po
ke daduot 10,000 svaru cuk- ižde buvo piningu $11,393,76,
taneziu doleriu. Mažas ežerė kurie gal indeti nog 15 lig 20 va motynai o uždėjus kuna
le, krutanti paveikslai, krenriaus: 1,500 svaru druskos; to old. liepos 1913 m. — $18,- No 1412 E. Center St. Maha- lis ant virszunes kalno Blue szimtu doleriu. Atsiezaukite ant stalo, prikrovė malku ap mielaszirdingai, o potam nuga gelne. Parsiduos už neperuojuje.
Galima
tuojaus
insibeno
m
miestą,
kur
atidavė
in
na ir czverti sviesto; duonos 425,25.
brange preke. AtsiszauKite
(-g9 oį) linkui, prilaiste karasmo ir už rankas valdžios.
kraustyt. Dasižinokite pas. Ridge truko, teip—gi ir vieti ant adreso:
Antrame bertainyje iezmo
tiek kiek giaras namas; 12,000
degė. Kada kaimynai subėgo,
("08 oi)
Palm Garden.
nis prūdas, nžliedamas LakaWm. Morgan.
Nereikejo jau jam daugiau pas.
kiausziniu, 400 svaru sūrio ir keta posmertiniu $2,587,50 ir
P. J. Niroski.
visas namas jau radosi liepsno naktimis uždarbiaut, nes ir die
724 Fifth Ave.
wanos geležkeli aut deszimts
16 N. Main St.
paszalpu ligoje — $422,70.
suruko puse tono tabako.
New Philadelphia, Pa.
Brooklyn, N. Y je. Paiksza paėmė in kalėjimą. na nemate Dievo saules.
(■£9 o;)
Mahanoy City, Pa. miliu aplinkui.

Isz Rosijos Lietuvos
ir Lenkijos,

KUR BUNA

te, arba, jei nenori manės klaui atspėdamas senelio mislis —
šit, neszdinkis tuojaus isz po> jau apie nieką kita nereikalaumano akiu, nenoriu daugiaus< j ate rupinties; suteikkit pasilMano brolis Kazimieras Jokubinas
“KAPITONAS
paeina isz Suvalkų gub., Sejnu pav.,
tavęs mat t; ir pažinot. — Ar* si tam nelaimingui, vaikui, o
VELNIAS
”
Seireju gmino., praszau atsiszaukt
supranti mane?
asz nors ir ant pliko suolo perPrietikiai Cirano De Bergarac
ant adreso.
(-^g oj)
— Suprantu, teve! Mataui gulėsiu. Nenorime, idant delei
Wik. Kelmeniute.
Verte lai Francuzn Kalbos
dabar kad neturi teviezkos< musu jieszkotumete sziaudu,
345 3 avė
Homestead Pa,
KUN. DR. M JUODISZIUS
szirdies Iizsižadu jusu nanjni busime dėkingi vien usz szilta
ir turtu ir turiu vilti Dievuje,, butą.
Yra tai labai
Petrone Onaioziute su kuria kelia
— Taigi eikite — atsake
jog busiu laimingesnių givenužimanti ir juo
vau
in
Amerika
persiskyrem
Tilžėje,
Kad veseile tai veseile,
' %
dams su iszrinkta sau drauge. senis ir nuėjo pats pirma.
kinga apysaka,
ji važevo in Elizabethport pas dede,
Net man bėga seile,
Smagumą szilumos atjautė
padalinta in tris
givenimo ne pagal jusu, vieni
teip-gi pajieszkau Igno KazilaiczioJagu susirenka žmonis,
...Moraliszka Kabala.,
tomus. Visi tris
pagal noro savo sziraiss. Lai gerai nuszale ir nuvargę kėliau
jie pats ar kas kitas praszau duot ži
Katra iszdeda žmogaus ateiti
tomai
vienoje
(’yg oą)
mink jums D’eve jusu giveni- ninkai Ineje in didele kaimisz O terp ju atsiranda vagys. ne ant adreso.
Preke — lOo.
ka stuba, rado ežia sena mote Mat pavogė ziegoreli nuotakos,
knygoje.
..įg.
S. Onaioziute.
me, pamirszkit mane, ipacz tu rį, sedinezia prie ilgo ukininMunhall, Pa.
O teip pats ir nuo vyru ke- Box 313.
gera motin, kuria atsisveiki-- kiszka stalo ir beskaitanezia
404 Poslapio. 6x9 col. Dydomo.
...Tikriausia Burykla..
letos,
Sudėjo Cigonka isz Egipto
nant szirdis man pliszta, pa iez storos senos maldakniges
RUBINĄ KULVA.
...PREKE...
mirszkit ir neminekit, idant ne. eurbut vakarines maldas. Pake Pavogs nuo jaunikio piningu, Mano pusbrolis Antanas SnapausPerdėjo ant Lietuvinzko D.T. B
kas paeina isz Suvalkų gub., pirmiau
le
ant
ateiviu
akis
pilnas
aszaO
ir
2b
doleriu
nuo
kitu;
Preke — lOo
reikalautumet keeti kartibiu,
gyveno N Andover Mass, o dabar
rn ir nusistebėjo biski, iszvi
Nutverus toki vagi,
nes tas ir mane padaritu nelai dus svetimus žmones, bet veik
nežinau kur jisai pats ar kas kitas
Nusiuntimo kasztus
...Tikriauses Kabalas...
Dalibuk pakarti gali.
mes apmokame.
mingu, kad surengiu jums kan1 nusiramino. Ant jos surauksz
praszau duot žine ant adreso.
Arba atidengimas paslapcziu ateiti
Bet jagu vagis ižsiduos,
—su pagialba Kaziru—
ežias. Suprantat, manding, jog; lėto veido žiūrint veik galėjai
M. Kudzus.
W. D. B6CZKOWSKLCO.
Pagal Garsingiauai Clialdiszkū
Donora Pa.
N A H A NO Y CITY, l’A.
ne aez jus iezsižadu vien jusi suprast jog ta moteriszke savo Tai jau vaikyne, in kaili duos, Box 640.
Persiszku, Graikiszku, Arabiszku
O vertas,
Cigoniszku Burtininku.
mane.— Sudiev, paeilikit evei givenime daug iszkentejusi, o
Preke — lOo.
raudonos
akis
liudijo,
kad
iez
Kad
butu
ir
pakartas!
ki,
sudiev!
Mano
draugas
Jonas
Krasauckas,
Du grajotai bėgdami ant “beiso” susimusze o treczes iez
mirko
aszarose.
Senas
jos
viras
pirmiaus gyveno Chicago po tam
Buvo tai paskutiniai jo žid
Prisiuskite 25o. vertes Stomp
ju juokėsi. Kur tasai treczes?
tuotarpu apsakė praszima sve-j
iszkelevo in Spring Valley, dabar ne
o gausite visas tris Knygute
žiąi, nes juos isztares iezejo1 ežiu, kurio iszklausius sena - Neeenei Anglijoi buvau,
GYVENIMAS™
SZVENTU
per paozta.
Tai rote musztyne puike žinau kur buna, Isz Kauno gub.,
Didele knyga api 1300 pualapo
— Visai ne! — atsake drą kaip stovėjo, be skatiko kisze- žmona tarė:
Kasztus nusiuntimo mes apmokame
Szianliu miesto. Tegul atsiszauke
Visos
6
dalis
drueziai
ir
puikei
maczian,
apdaryta. Kasztus nusiuntimo
siai jaunikaitis, žiūrėdamas tė niuje, be klumezelio reikalin — Tai ir gerai; m ežias in
W. D. Boczkowtki-Co.
ant adreso:
(
mes
apmokame.
PREKE TIK $4
Apie
Manczeeteri
tas
dėjosi,
520-522 W. South Al; Mshsaoy City P,
namus — Dievas in namus.
vui in akis — bet jei teve pri giausiu drabužiu.
Alex Didziulskas.
W. D. Boczkow«ki-Cc.
Kur viename name galvas
15 Butcher Alley
MAHANOY CITY. PA.
meni man prisakimus Dievo,
II.
Jeigu norėsite, nakvine norin
skaldėsi.
Mahanoy City, Pa.
pažiūrėk ar pirma pats ju ne Praėjo daug metu.
gai suteiksime; paklosime jums
Susirinko keli vyrai,
I.
peržengi, o ipatingai penkto.
Atėjo diena, svarbiausia die> kamaroi ezale saves, o kad pa
Iiz
pradžios buvo gerai,
1 — Gaspador, ko reikalauja Žinau, kad nedera sunui mo- na visam krikszczioniezkam talai musu jums nebus smagus
Mano pusbrolis Gasparas Ticzkute, kad liepet mane paszaukt— kit tėvo, bet sziame karte pri svietui, artinasi vakaras Užgi teiksitės atleisti. Atneszu naez O ir isz kito miesto pribuvo, nas paeina isz Kauno gub.. Panevė
ta sziaudu iez kluono, o tuotar Kaip rodos užpraszima gavo. žio pav„ Bernatonių sodžiauk pir
paklausė iszsigandusi mergina, verstas esmių atkreipt tavo, te mimo
Vieszpaties Jėzaus
miau gyveno Chicagoj o dabar neži
Vienas buvo paeziuotas,
augszta smagi ir rangi, pato- ve, kuri apjakina žemiszki Aniuolas Dievo, pasiuntinis pu sėskitės su mumis prie stalo
1 — ir nepaniekinkite musu do
nau kur jis pats ar kas kitas praszau
Bet pusėtinai dantuotas,
ga juodplauke.
turtai, atida ant to, jog mane dangiezkas, apreikeztojas pa. vana, nes kuomi galim, tuomi
duot žine ant adreso,
— Tuojaus dažinosi— atsa vadindamas nedorėliu pats ne kajaus ant žemes — pripildoi priimam. Ir szneki žmona iez Gere alų, linksmai kalbėjo,
Kaz. Ticzkunas
ke Szaltiszius, atkvėpdamas, pildai visai doribes. Buk ma duezias žmonių ramibia ir ejo in virtuve, iszkur ne tru Ant pabaigos sznairiai žiurėjo 1201 Jefferson st.
Gary, Tnd.
tartum sunkinibe numėtės nuo lonus paklausit! ir nepertrau- linkemibia; žmones pamirszta kus sugrįžo su bliudais ku Terp joju ir Kralikas buvo,
O ir iez Livėrpolo pribuvo,
saves.— Noriu tau pasakiti, kinek man teve, nes nepriver nenorome visas kovas ir var riuos pastate ant stalo.
Mano pussere Veronica BartusziaDu cikernykai,
— Bukit malonus priimt.—
kad tavo besigerinimas ir besi- si jau manes but tau paklus gus kasdieninio givenimo. Ravieziute paeina isz Vilniaus gub,.
Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams. Į
Keli kepurn'kai,
Traku pav.,, Palekoniu para., atvaželabinimas prie mano Antano niu.' Neuszginczisi to, jog ta mibe pripildo tas dangiezkas Nepažįstamas viras, nors delei
vo teta isz lietuvos Marijona Zmijaus
I z M n.ch isterio,
tur pasibaigt... Žiūrėkis, usssi- ve milejau ir guodėjau nuo pasiuntinis ne tik rumus didž mandagumo dekavojo, bet sė
IŠEINA KAS KETVERGAS, CHICAGO, ILL.
kiene, tai mes turime svarbu reikalą
Tai daugiau nereikejo,
maniai gal but mano marezia pat jauniausios kudikistes ir tureziu, bet ir, o net ir gausiau do drauge su savo jaunu drauĮSTEIGTAS 1898 METAIS.
I
ji pati ar kas kitas praszau duot žine
—ka ? Turiu dar du daliku at tokiu jau bucziau tau pasili nekarta, žemas aprūkusias, gu prie stalo ir valgė. Vaika Be t», kriarcz’rs Kirpada, ant adreso.
Katalikas yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas I
Kuris pribuna visada,
likt, o potam eisi szalin isz ma kęs sulig savo mirties. Guodo- grin eželes pavargėliu, kurie nore senele su tikra motiniezka
geriausių redaktorių.
• I
Ad. Kazakievicz
Kur pajunta a’uti,
jauela ragina, nenoriugai prano namu.
Katalikas netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
36 Star st.
New Britian Conn,
ju ir dabar, bet visai nepildau teipgi kaipo ir didžtureziai,
Ten matysi Vireuti.
mams, bet lietuvių visuomenei.
Mergina tilejo nuleidus gal nedoribes neklausidamas ta kuriu dar auksas nepagadino grimzdes buvo mielise, kas nu
Katalikas nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
O vienas buvo niekszas vil- Mano tikri broliai Dominikas ir
va, idant nematitu jos aszaru, vęs. Aez ta dora mergele mi- szirdžiu, jauezia dusziose ko stebėjo senele ir klausė manikinantis lietuvius išeivius.
czius,
kurias spaude skausmus szir- liu labiau, negu givasti, jus-gi kia tai saldibe ir linksmumą, dama kad tai nepažistamo su(lede Jurgis Miszeikis girdėjau kad
Katalikas talpina visokias žinias iš visos Lietuvoj Amerikos ir
Badai vadinasi Kii ežius.
dies in jos akie, nedrisdama ne nekencziat jos vien dėlto, kad o vaikeliai doros motinos, kuri nel's kodėl jis nuliūdęs ir teip
gyvena
Philadelphijoj paeina isz
abelnai iš viso pasviečio.
Kada Kirpada gere alų,
Kauno gub., Telszu pav., Varnių
atsidusti akiveizdoje žiauraus ji neturtele, nors jos duezia nedaleido suželti jaunose du rimtai, kaipi kad nevaikas, usz
Katalikas turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.
miestelio praszau atsiszaukt ant adre
Kii ežius smeige peiliu.
savo duondavio, kuris tuotar- szimtasik turtingesne usz ta ežiose piktžolėms, pilni didžiau simielijee.
Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amer.: metams $2, pusei meti) $1
so1
Isz užpakalio in galva,
—
Stebiuosiu
ir
asz
iez
to
pu kalbėjo:
Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei metų $1.50.
vo teve, o gal ir t usz mano. šio kudikiszko džiaugsmo, kad
M. Z biniene
Ir da pataikė in delną,
— Pirmiausiai te-sze tavo Mano pažvelgos kitokios, ne aplaike usz savo patogu pasie! vaiko — atsake viriezkis —
Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: metams $3, pusei metų $1.50.
121 Kensington Ave,
didžiuotis gali tokiu va'ku gim
Kirpada neapsileido,
uždarbi, suskaitik ir pasislėpk. branginu asz turtu, vien bran girna dovaneles.
Kensington Ill,
Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.
Pavilcziui su uzbonu in snu
Dabar tau sakau, idant niekad ginu dvasiszkus turtus. Gali,
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri pamatyti veltui.
Nejauczia vienog to visko ditojai; isztikro ne metuose bu
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pačto
ki paleido.
aeuszsimanitum pasisukt apie teve, baust mane, jeigu nemo jaunas, gal deszimte metu se damas kits sūnūs teip nesirū
Mano pusbrolis K. Gauris paeina
Money Orderį arba pinigus registruotam laiško, adresu;
mano kiemą, o idant gerai sau ki suprast, jog nenusikaltau, numo vaikas, einantis prie ge pintu ir jnesikrimstu isz prie* Dabar vyreli musztyne už isz Vilkmergės pa v ., Voržgaliu kai
,
J. M. TANANEVICZ,
t
stojo,
pamitum mano drausme.... — kaip nenusikalto priesz tave ležinkelio stacijos su vidutinio žasties ligos tėvo, kaip szis
ma pras/au atsi-ziiukt ant adreso.
3249-53 S. MORGAN ST.,
CHICAGO, ILL.
Kožnas ant kojų stoję.
Szoko su pakelta užgniaužta ir ta dora mergele, bet uždarit amžiaus viru; jo smulkus, pa- vaikas. Jie tai keliauja drau
ge su manim, idant rast dai gi
2401 Dace st,
Sioux City, Iowa
Kirpada, Kirczius ir kiti,
kumszczia prie nelaimingos manės kalejiman neinstengsi: togas veidelis iezbales, akutėse
va mirsztanti tęva — o ežia Ir pradėjo vieni kitiem duoti,
merginos, nutirpusios isz isz- neesmiu kūdikiu, tunu dvide- matomas didelis liūdnumas
ant nelaimes pasivėlinom gaut
Su peikia susireže,
gasties ir neabejotinai smarkus szimts keturis metus ir nesi — Tuszcziae noras, mano truki. — Tas ji labai nerami
Smegenis susidaužė,
smūgis butu nupuolęs ant jos, duosiu jau vadžiot už ausies. vaike — prabilo viras — trū na.
Dainele.
Kircziui isz pt ežiu diržą iezjei toje valandoje in stuba ne Guodoju savo tėvus, bet ne kio negausime — reikes kai O nelaimingas kūdiki —
A9z
po kaucija Ohio valstijoje
(Dainuok kaip “Sėjau rūta.”)
/turiu dideli agentūra ir kontora bankini
reže,
butu inejes jaunikaitis, kuris klausau ju, jeigu jie man lie me pernakvot.
tarė su pasigailėjimu ir tikru
A/,
‘
wivo loonam name vertes $12,000.00
Nuo kaklo lig sėdynės per
iezvides baise regikla vienu pia nebrangit doribes, kas vi — Ah! — atsiduso grau sanjausmu senele.
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
Laukiu vienas
dėm nuveže.
szuoliu priszoko prie tėvo ir sai neira prieszingu prisaki- džiai vaikas — kad turecziau
greioziausiu laivu. Siunozin piningus in
— Nelinksmos tau Kalė
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
Kirpado su rasa nuo uzbono, Asz per dienas,
stojo in tarpa rūstingo tėvo ir mam Dievo. Nieks neturi tie sparnus, kaip grait paeikel- dos. —
*»
paa gave nei vienos dienos, bet tuojaus
Bet
nematau
nieko;
Iszrode
ant
kapitono,
merginos.
iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko*
sos valdit pagal savo noro cziau ir nulekcziau, kad tik ji
Ta kalba sugraudino nelai
Visiems noses numusze,
niszku pagal teisinga kursą, Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius
Indukimas tėvo neturėjo ru- žmogaus szirdžia; tas vien tik dar rasti giva. A h, kaip bijau, minga vaika ir aszaros cziurk
Tik rasotos, Į „ ,
Aszarotos Į 2 kartu*
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite siiteip
Ir
da
ant
galo
paliemona
bežiaus kad jam padarita kliu Dievui priklauso.
kaip ne ramus esmių.
ezle tikėjo jam iez akeliu. Se
A.
J. KEYDOSZ1US,
202 Troy fit. Dayton, Ohl«.
Blaksztienos
man
lieka,
užprasze.
tis nubaust ta, kuri paikina
— Nesirūpink Franuk — nele pradėjo raminti o senas
— Mano bernai parodis
Tai
poną
Kvicziu,
Kur
ramybes
jam sunu. Jaunikaitis su tikra tau, kad moka valdit tavo atsake viras
— Dievas ne szeimininkas atsiliepe:
Ar-gi Povyliecziu,
Ir gerybes
didviriszka drąsą, žiūrėdamas “szirdi”.... —atsake su pikta atims nuo tavęs tėvo, Dievas
— Taigi ne jus esate jo tė
Daugiause
apkaltino,
Asz dabar jeszkosiu?
ruseziai in sena merginos pajuoka tėvas.
ira geras ir paliks tau teveli, vu?
Ir m belange pasodino,
skriaudėja, atsihepe iszkilmin
...ISTORIJE SZVENTA...
Gal lankose,
—
Ne,
esmių
jam
svetimu
tiktai
tu
buk
Dievui
geras,
o
— Nori teve szaukt bernus
Kur net menesi atsėdės,
gu balsu:
Ten,
žaliose
sau in pagelba? Ne, to nemis- viekas bus gerai — pamatisi. Tėvas jo paeina isz kaimo Gur
Dejuos ir stenes.
— Teve, ir tu nesigėdiji lik darit! Galėtu tas usztraukt
Siela pakavusiu ?
Teip besikalbėdami du ne ku. Vaikas jau, nors kaip ma O ka, ar ne narsus kriauNuo Sutvėrimo Pasaalet iki Kristaus Viszpatis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.
kelt savo ranka ant silpnos nelaime ant jusu namu. — Ir ilgus amžių keliaiviai prisiar tote dar jaunas, jau ira gim
Nes
žalumas
cziukas,
PARASZE
merginos? Jei nebutumiai ma pastvėręs sunku aržuolini usla tino prie kaimo gaspados. Bet nazijoj. Gimtiniam kaime, ge
Ir gražumas
Tasai Kralikae.
VISKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS ’
no tėvu paniekineziau tavimi na, pakeles vienoj rankoj kai- ežia juos patiko naujas nesma rai beeimokidamas baigė moki
Narsunams lankei teip atsi Ramybes priduotu,
kaipo žmogumi neguodojan- pi lentgalį, rodidamas tėvui gumas. Gaspadorius, praszant kla. Mokitojae ir vietinis kle
SU 50 PAVEIKSLELU.
Ten žiedeliai
ejna,
cziu savo vardo, dabar turiu kalbėjo:
jiems nakvines, atsake, jog už bonas pasirūpino, idant neda- Jog už narsa in cypė nuejna
Ir žiogeliai
gedintis usz tavo, teve, pasiel
— Kiekvienam bernui, ku drausta jam priiminėt ka-ne leist sudarkit jo pajieglumo
Gal mane paguostu?
gimą. Turėjai tiesa atstatit ja ris klausidamas tavo, teve, ne buk ant nakvines delei tos prie prie mokslo, o nore tezae jo
Ten
saulute,
Jagu biznierei szitoki bizni
nuo tarnistos, liept apleist ta doro prisakimo bandis szelpti žasties kad name buvo ligonis ira neturtėliu — rankpelniu
Taip
meilute —
varo,
vo namus, bet ne elgtis pana- tave del atėmimo nuo manės uezsikrecziamaja liga sergantis leido in gimnazija ir galėtu
Mane pamyluotu:
Ir
tokia
klasta
del
Lietuviu
sziai piktadariui. Ji jau priesz laisves, perskelsiu galva sziuo Keliauninkai noroms-neno- džiaugtis savo vaiku nes ir gim
Spindulėliais
daro,
dvi sanvaites norėjo apleist uslanu, kaip mane giva, matai. roms turėjo eit jieszkot kitur nazijoje ira pirmu mokintiniu
Tai
vertas
papeikimo,
Gražutėliais
namus, kuriuose nekeneziama,
kliaeoi. Buna jie pas mane ant
Iszgirdus esanti kitam kam- sau nakvines.
Ir kailio nulupimo.
Mane fabueziuotu.
S. B.
bet paklausė manės ir kantriai barije motina barni tėvo su
Gatve kaimo buvo ant jos kvotieros ir pats stebiuosiu
Vienas
tokis
rakalia,
•
kentėjo tavo persekiojimus, annum, atbėgo in ežia ir iszvi- iszvisti, apart vėjo, kurie žaie- kasdien jo protiszku pajieglu
Nevidonas nedydelis,
nors nieko tau, teve, blogo ji dus rūstinga veidą savo viro, tesi su sniegu kaip jaunas mu. Kada gavo žine telegrafu,
“PRAKEIKTA”
Ant
Lietuviu nori bosauti.
nepadare —ir tu dar pasirižti su aszarom pradėjo melst su katukae skritulėliu; visur kad tėvas likosi prie darbo
MEILINGAS
KR1MINALISZKAS
kelt savo ranka ant nekaltos. naus, idant atsitrauktu szalin apart to buvo tila, net ir szu- sunkiai sužeistas ir trokezta O ir ant kiszeniu vale gauti.
Al’RASZIMAS
Jago pas jin nebūna ant
Nebijok Onuk — kalbėjo atsi nuo tėvo, prie kurio ir ji neisz nee tilejo.
Verte D. T. ir F. W.B0CZKAUSKAS
Paklabino pirmas sūneli pamatit mirdamas, vai
burdo,
kreipdamas in mergina — asz driso prisiartint, idant neatsi- durie, prie kuriu priėjo ir lau kas buvo neapsakomo sielvarto
Arba pas jin kitu ir jojo ne 202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo
esmių prie tavęs ir apginsiu imt nuo jo smūgio, kuri turėjo ke ar ju jiems, neatidans. Po paimtas, ir norėjo pats vienas
DALIS i.
girdo,
tave ir nedaleisiu tavęs dasili- parengęs ir dūko, jog negalėjo valandai atidarė jas senas žilas važiuot, butu nedoribe isz ma
MOTERE BE SZIRDIES.
Tai lakato pas bosus,
tet ne tik kam kitam, bet ir sa ant nieko jo mest.
žmogus, kuris iezejae autslenks no puses leist ji viena in kelio Praszo kad pavarytu juosius.
I.
yo tėvui usz kurio pasielgimą
TV
Moteriszkes pasielgimas dar ežio su žiburiu, kuri augez- ne, dėlto keliauju drauge su Dalibuk nerangus Lietuvei,
ANT KRASZTO PRAPULTIES.
labai gedijuosi. Dabar iszeik labiau inirtino Užrūstinta tęva cziau pakele kada iszvido savo juom.
Duris kambario Petro Randai
Kitos tautos nebutu tokie
110 Puslapiu. 6 Įx9 Į Coliu Dydumo. Preke Tiktai 35c.
—Turiu pasikalbėt su tėvu, o ir suszipe apmaudaudamas*
atsidarė paiuaželi ir Mikolas,
naktinius sveczius, ir per valan
— Dievas jum atmokės usz
kvailei,
su pluoszta,popieru po pažaste,
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.
potam ateisiu tave palidet
da}
apszviesdamas
ju
veidus
ta
doribe
tarė
szluostidama
— Aha, tai jus usz mano pe
Szpoea del tokiu padarytu,
inejo smagei.
Tuotarpu tesaugoja tave Die ežiu kalate visi sutarti, pra žiurėjo in juos temingai, o po aszaras nuo akiu senele.
Petras
pakeli
galva
ir
valan

Kur pipyrai auga iszvarytu.
W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
dėlė žiurėjo su nepakajum in
vas.
— Trūkis isz czion iszeina Kol pas jin gere, tai gerai,
keikti praszcziokai! Ar tu ma tam uszklause:
veidą kasijeriaus.
— Ka?! —suriko net dabar nai, kad asz paimdamas tave — Kas esate, ko norite?
deszimta adina priesz piet, pa
Baisus padėjimas — tarė
Kaip piningus pragėrė szoMikolas, dedamas popieras ant
pasmeles isz rustibes tėvas— tu už paezia, kaipo dukteri ber — Bukit malonus, tėvai, sieksite kaima Gurkas tik apie
ka staigai,
rasztiniczios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir
dristi akiveizdoj mane teip no, ka jau tūkstanti kartu sau priimt mus ant nakvines. Pra- dienvidi rito.
Isz karczemos ižgujc,
užsidunksojusi.— Ne turime
kalbėti ? Tu nori bėgt paskui iszmetinejau — daleisiu ir jam szemes gaspadoje, bet ten de — Tuotarpu senele pasikėlė, Ir da in pasturgali inspyre.
užtektinai piningu ant užmo
DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
kėjimo prie pabaigos menesio.
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavoUi
merga, kuria aez iszvariau?! vest dukteri pavargėlio, ne to lei ligos, apie ka gal žinote ne priėjo prie savo viro ir prieik
Priesz kitus da aploję,
Isz rito mėginau sutraukti no
Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimot
skolinyku kas priguli, nes
Pirma padėsiu tave ant vie nebus! Tu, mat, pritari jo priėmė. Esame czionais sveti kiszus prie ausies ka-tokio pa Visaip ant žmogaus plovoje,
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokee ligas nepaisai*»
sunkei labai eina; lenais kur
.
ant tikro mislinau gauti, tai
sznabždejo
jam, o senelis atsa Kad ant burdo nepriymtu,
tos, negu tai padarisi; uždari- kvailam uszsimanimui ir gera mais ir nieko nepažįstame.
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus TrotimM
gavau raszta ant ilgo termino.
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi
Ir isz grinczios iszvarytu.
]
jai pritarianeziu galvos
siu kamaroj pakol neatveši, isz tavęs motina, jei tau teip — Givename tik du vienu ke
Tiesiok pasakius, stokas mums
Savvaliszkas
Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gY“1®szimta tukstaneziu frankui
Isztikro
tai
da
geri
vyrai,
su
mano
sene,
namas
musu
1
rupi
vaiko
labas.
—
Tiekto!
linktelėjimu.
Senele
iszejo
isz
kol neiszgaruos tau isz tavo
Užsisenenjąsias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plaooafci
visuomet atviras, stubos
i
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Krauje Nubėgi®!,
ir kada neužilgo sugrį Jago teip kitur, nesieitu to T™ PREKE ~50~
kvailos galvos tavo pasiuti asz parodisiu, jog esmių ežia szvecziui
Nusiuntimo kasztus mes apmokame
Uiaisnejuaias Ligas kad ir pajinanozioa nog Tav*i
kiam gerai,
1žo, paėmė vaika usz rankos ir
mas neleisiu tavęs, nieksze. ponu, o ne jus ubagai. Dar bet. —
Reikale rantykite ant adrese
Biznio
jokio
nepadarytu,
W.
D.
Boczkowski-Co.
i
m alkiereli.
Ar pamirszti jau nedorėli ket karto kartoju tau, idant mestu — Priimkite tiktai — pri- nusivedė
Nuo bado pastiptu.
Mahanoy City, Pa.
(Tolaus bus).
miai, vaike, ta savo kvailis- tarė nepažįstamas viras kaipi
virta Dievo prisakima.
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HOHOMOMOUOIĮOROROROROROROMO
“svodbos laikas” Tada kožnas
Panamos
iszkelmes
namai.
jaunikis su savo apsirinkta eina
prie gimditoju ir suklaupia,
MAHANOY CITY, PA.
Sziandien, kada skaititojai
5
NAUJOS KNYGOS
a
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $300,000.
praszidami ju palaimos, po apdažnai žiniose skaito apie jude
Suv. Valfit, Randas turi musu banke sudėtu piningu.
laikimai kurios, džiaugiasi,
o
9 istorijos, 122 puslapiu, apie ■
jima Macedoniccziu, kurie paMokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
•■zukauja, dainuoja ir ezaudo.
J “Kas yra Kristus” “Priesz tei- a
staramjam laike pasikėlė priesz
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
Moraliszki
pamokini
< sybe nekalbėk” “Senas žmogus £
Namai kuriuose ketina atsibut
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
barbariszka turkiszka valdžia,
g pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- o
mai.
“veseilia” papuoszti buna rau
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
£ ralus čigonu” “Istorija isz 1795 o
idant iszkovot sau laisve, ar
Profesoris augsztesneje mo- o meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne J
donom auksu iszsiuvmetom
HARRISON BALL, Prezidentas.
9-ad. ryte lig 3 popiet
bent koki palengvinimą, nekikloje ižguldinedamas mergi o doras ponas” “Girtavimas” Szi- ■
vėliavoms — ir prasideda paF. J. NOONAN, V ice-Prezidentas.
Subatomis 9 lig 12-ad.
J tos knygos preke tiktai 25o.
■
proezali bus placziau apraeziti
nom
moralistes
mokslą,
o
tarp
W. H. KOHLER, Kaaierius.
prastinos sugertuves ir sužiedo
tuos pilnus revoliucijoniszkos
l
a
i
1U1
4
H
£
8
istorijos,
141
puslapiu
apie
J
to kalbėjo:
tuves.
Grafas ir meszkininkas” “Apie a
dvasios žmones.
— Priimkite sav usz pama Jo “Ragana,
Kaiminai Mijaku ira Palenkaralaite ir aficienu” 3
Nuo 1885 meto tai i. nuo
la givenimo nusižeminimą, ja ■T “Del moterių ir apie moteres” £
cai, ar Palenai; žmones neran
laiko prijungimo Rumunijos
gu kus tav duos per deszini r “Aukso misles garsingu poetu o
gus ir nuožmesni usz savo kai
£ ir rasztininku” “Cigonka arba o
prie kuningaikeztistes Bulga minus.
veidą ipa tai su nusižeminimu £ pagriebta ir velei atgauta mer- J
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į .
rijos Europiezka Turkija susi
atstatiki kairie.
o giuke”
“Mano džiaugsmas” JI
TINKANČIĄ DIRVĄ PASET SĖKLĄ; kuri era- I
Prie labiausiai iszsiviscziu
0
“
Diedas
ir
boba
”
“
Apleista
3
dėjo isz sekan ežiu provincijų:
JHal
sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at- !
O viena tuojaus paklausi:—
siu priguli Palikovai ir Darži
B naszlaite” Preke tiktai 25o,
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS i
o
Tracijos, kame guli sostapilie
Jagu
kas
pabuczos
in
deszini
DAKTARAS, pažysta gerai ilgį, pritaiko atsakan
liai, kurie senovei buvo bai
5 istorijos, 137 puslapiu, apie JI
čiai lickarstas prlo visokių nesveikumų, silpuy- J
Turkijos Kostantinopolis, Ma
veidą, ar teipos- gi ir kairia at- oo “Kalnu
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina I
gyventojus” “Kaukazo 3
sus Turkam ir Graikam. Jie
Ilgį, užmezga išgydymį, sugrįžina pajiegas ir 13- 1
cedonijos Senosios Serbijos ir
statiti?....
■ belaisvis” “Lozorius” “Narsi £
augina pniklį sveikutį ir drulumį.kus suteikia
uszsiima prekyba, įvairiais
g mergina”
“Užvydus vyras” o
Albanijos.
žmogui laimg ir linksmybę. PHILADELPHIOS <
amatais, ukininkistia ir įvai
£ Preke szitos knygos tik 25o,
o
M. KLINIKAS bei daktarai tuksiančius žmonių I
Vidurine dalie vieszpatisNaudinga
proga.
padarė sveikais ir laimingais iSgydant nuo viso- ,
°
-------------------------------------------T"
J
riom pramonistem. Daugumas
o
7 istorijos, 90 puslapiu, apie £
kių
ligų
1
tes, tai i. tarp Szaradagu kal
—
Na
kur
eini?
o “Ergelei pono Morkaus” “Du ę
isz Daržiliu givena svietur,
CUCIIZUTIl YRA TAI.DIDŽ1AUSIAS .
nu ir Despoto- dagu isz vie
— Buvau ant praneszimu. J ar keturi” “Svietas Dvasiu” o
S V LlKnT n ĮVeiVatosnėraSlal
įvairiuose miestuose Graikijos,
Iszreiksztas razbainikas” “2y- £
MBs NE LINKSMYBES ANT SVIETO.
1
nos puses, o Bulgarijos ir
Ach puikei kalbėjo dakta ■£ “dai
Phll. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam ’
kaimose”
“Nevydonas” >
Turkijos ir Austrijos. MegsEgeiskos jūres (mariu) isz ki
laiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo iSsyk, o nedaro esperamentų ant sergan
£ “Jurgis Skaptukas” Preke 25o 3
ta’vieonog labai givent vieni
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžiį, net medaliu apdovanotus. To- |
tos, randasi Makedonija.
—
Api
ka?
kiam jau tik galima tikėti.
K
4
istorijos,
105
puslapiu
apie
J
bei su savo tautiecziais ir szel
Privatiškoj LABARATORIJOJ Ph. M. Kllnlko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam J
Po inžvelgiu gamtiszku
— Api pagelba staigiuose 3 “Ąnt kranto prapulties” “Mis- ■
lickarstas 18 šviežių gvaruntuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos
pia kaip gali vieni kitus.
£
tras
ir
krepesius
”
“
Kampelis
3
tik
aukščiausias
mokslas idrado pagellxii žmonių.
szalis ira labai graži, kalnuo
atsitikimuose. Jau dabar daži- o duonos” “Isz ko dideli ponai” £
Daugelis isz Macedonijos
Iš daugybes išgydytų štai ką patįs žmones rašo:
ta, apteikta kelioms didėlėms
nojau, kaip greitame atsitiki o Preke szios knygos tik 25o
GARBINGAS PU. M. CLINIC! PrunoSu, kad lickarstas subaigčm ir esame labai užga- !
Bulgaru nuo seniai suturkejo,
nėdlntl už tikrį pageibį; greitį ir gėrį ISgydymį. Mano moteris telpat jau yra sveika už kį
upėmis kaip antai. Bistszica
me gelbėti žmogų.
8
istorijos,
122
puslapiu
apie
arba sugraikejo; tu tikras Bul
siunčia
Sirdingiausiį padėkavong. Jūsų pamačlyvį ir teisingį budį gero gydymo, skelbsim i
Darbas ant statimo milžiniszku namu del Panamos iszWardar, Strimen, ir kit., isz
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekamo dėkavoda- |
“Pranuko nelaimes” “Ąudra”
garas labai nekenezia ir nieki kelmes ejna sparezei. Paveikslas peretato Maszinerijos narna — Ar sziteip, tai gal mane
mi
su
motcrla
A. Antonlckas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.
I
“Kodėl neleido Baltraus in dan
abieju pusiu kuriu tęsęsi gra na jais, kaipo iszgamoms. Bul
pagelbetum greitame atsitiki
Mrs. K. Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y., teipat Šimtais kartų dekavoja.už '
gu” “Bausme už szyksztuma”
kuris
bus
didžiauses
medinis
namas
ant
svieto.
ISgydymį
nuo
ligos
galvos
skaudėjimo,
nerviškumo,
dieglių
kojose,
nusilpnėjusios
ir
suiru

žios lankos ir derlingos dir garas nekenezia Turko, bet
me ir paskolintum 50 doleriu.
“Mažo sziauoziaus dideli reika
sios sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., i
Worcester, Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 192, Boswell, i’a. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cen- '
lai” “Dienos kentejimoNantoj”
vos. Szvelnus, sziltas oras, kasžin ar ne labiaus jie neken
ter St., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne- •
“Netobulas žmogus”
Szitos
Kam
geriausia.
gnliina_sutalpintl.
derlingumas žemes, gausus de ezia Graiko, nore pirmas yra
SKRUZDELES.
Kai]) duktere szendien
knygos preke tik 25o,
ĮS1TEMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
rėjimas ivairiu vaisiu — prieg muzulmanu, antras krikezczioleidže
už
viro.
Fm NF^VFIK'AQ
bet nori pastoti sveiku
— Mamyte, mamyte, ar ži
Puiki istorija apie ‘Vaidelota’
> KAD Loji
V
|R LAIMINGU, tad atsilankyk, J
Arba
sziksztus
du
kartu
trotija.
tam marios, in kurias szalis nis. Mat Bulgaras negali pa— Girdėjau leidi duktere
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo Ilgį bei nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia,
apraszimas isz pirmutines puses
nai kam geriausia būti bažny
o tikėk, kad apturėsi tikrį pageibį sveikatai kaip tūkstančiai,kurie jau džiaugiasi ir dėkaszimtmeozio, iszimta isz LietuMakedonijos
insiskverbus mirszt tu skriaudų, kokiu davoja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negulėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsiseuė- |
Kokis tai garsingas žinunas ežioj ? — szauke deszimtu me už viro?
viszku užlieku, parodo kaip
justas ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal- I
pireztuotu pussaliu Solun, ga tire nuo Graiku, kuriuos Tur buvo labai užimtas skaitimu tu mažoji Onyte, parėjus isz
— Na teip,
senoviszkos laikose Lietuviai
vos, Šonų; išbėrimui spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgi- Į
lėtu padarit ja labai laimingu kai kitados gudriai naudojo apie
gyveno, puiki apisaka su pa
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviSkumo,bai
— Už ko iszleidi?
,
visokius gaivalus ir kanecz bažnyczios.
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink* ,
veikslais.
177
puslapiu
tik
25o
kraeztu, jeigu joi butu tvar kaipo inranki naikinimui Bul jam buvo reikalinga ant ko — Kodėl tu, mažule, manės
— T<gnl tik pirmiause ima
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio bo pjaustymo be aparacijos, bet su llekarstonre, kurios <
4 istorijos, 196 puslapiu apie
ka, jeigu joj giventu viena garui. Bulgarai atmena gerai kio tai daeekimo givu skruz klausi, juk žinai kad bažny paskui dasižinosime.
tukstaučius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų,
“Urvą užkeikto” “Panaszus”
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos
tauta žmonių, sandarbuojanti- sau tuos laikus, kada graiku delių. Per tai uszkalbino jisai ežioje kiekvienam gera, —
“Lorenas” “Sermega mužiko”
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:
si del labo savo visuomenes. kuningija persekiojo ir naiki per viena kaimuote, idant toji meiliai atsake motyna.
“Su kuom kas kariauja, nog to
(.ardžiau valgiti.
THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
dingsta” Preke knygos 25o
— Gera, tai gera, mamyte,
Makedonijoj vienog givento- no vieką ta, kas Bulgarui bu jam pristatitu givu skruzdelių
1117 WALNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA.
— Ka dirbi Katre, su ske
bet,
man
rodosi,
geriausia,
tai
VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. ir Petny5 istorijos, 77 puslapiu, apie £
jai peretato tikra margumina, vo brangiausiu ir szveneziau- už ka gerai užmokeses.
čiomis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kllnlko dovanai ir skaitykit knygų „Daktaras *. |
petėle
no
nosies
szluostai
totajai mažai lempelei, kuri ky
“Grigorius kuris per 17 metu o
tauta suūdeda isz ivaiiiu žmo siu, iezpleezineta, arba naikinta
gyveno ant salos” “Isz mirusiu
Teip ir stojosi. Su didele bo priesz ta altorių, kuriame rielkas ?!
nių. Nuo senu-senoves apgi- prigimta ju kalba ir tautiszkus prccs ir stengimu pasisekė mo- pasislepes Vieszpats Jėzus, —
prisikėlė”
“Dorybe veda in
— Tai nieko ne kenke, ba
laime” “Debesėlis” Preke 25o
veno Makedonija žmones, paproeziue, deginta kningae, teriszkei sugaudint didelia juo kalbėjo mažoji Onele.
jau ijje ir teip labai sujuodus.
3 istorijos, 112 puslapiu apie
BISCHOFF’S BANKING HOUSE
graikiezkos kilmes (bene Lie rankraezczius ir kitas senas at du givu skruzdelu, kurias nu— Kodėl tau, dukrele, taip
Tarp dvieju draugiu“Nevaloje pas Maurus” “Viesz
287 Broadway Kampas Reade Ulicze
rodosi? — paklausė motyna.
tuviai?) nuožmus, narsus ir mintie, te del Bulgarai ir po nesze del tirinetojaus.
kelio duobes” “Karalaitis žmo
Vaduota: -Jau toi tai ne ira
Telefonas.* Worth 2822.
New York, N. Y,
—
Kai
tu,
mamyte,
mane
vėliaus net garsingi, bet bė ežiai dienai neapkenezia ‘ fagus” Preke szios knygos 25o
Kas reikalauna teisingo
Mokintas žmogus nusidžiau nusivedei sziandie in bažny biauresnio daigto, kaip turėti
gant laikui viskas mainosi, nariotu” kaip praminė savo gė labai ir už klausė jiosos, ka
patarnavimo ir nori idant
ežia, tai man taip gera buvo vira su kosuliu!
jo reikalai liktu greit,
taigi ir isz tu senovės Macedo- persekiotojus Graikus. O kaip nori už tai ?
Ne viruota: - Teip, nes nie • Skaitykite!
ten kalbiti poterėlius, taip bu
atlikti tegul atsiszauki in
nu nedauk teliko ten iki sziai neapkenezia Graiko parodo
Moteriszke provijosi dvieju vo smagu. Rjdos Jezulis žiuri kiau turėti kosuli-... be viro!
J gaus 5 isz virsz-minetu knygų,
dienai. Gentkartee j u sziadien mums tas, kad jeigu kas nori marniu.
B arba $1.25 vertes knygų už $1.
m mudvi — asz net nenorėjau
Seniausi
g Raszykite kokiu norite.
Mes
givena drauge su pakrikusiais iezreikezt savo paniekinimą
Bankini
Mokintas nusistebėjas teip eiti taip greitai namon. Taigi
Susitaiki.
£
siusime
knygas
per
paozta
ir
po visa szali savo sanbroliais. nedoram, veidmainiui, pleszi- augezta prekia paduoda mote mudvi tik trumpai ,klupojame
£ apmokame visus kasztus. Galite
Narna
pro
—
Na
kaip
su
tamistos
pas altcrlu, o kaip gera buvo.
Graikais pietiniai-vakarinia- kui, pavadina jin “graiku”, ko rei tik viena marke.
o pirkti kiek norite. Visos knygos
Uždėta
1848m.
J
yra
geros
ir
kožnam
jie
patiks.
va?
O
toji
lempele
nuolat
dega,
me kampe Macedonijos, ir vis jau užtenka. Kentėdami per Moteriszke nepriima ne vie
K Raszykite szendie, Adresavokit
Pinigus siunezime in Kraju kuo greiczlauseL
nuolat
kybo.
Kaip
jai
buna
—
Su
kokia
prova
?
500
metu
persekiojimus
ir
ne
slenka prie easiediszkos Grai
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
no pinigus mažiau kaip dvi smagu, kuomet ateina vakaras,
— Nu-gi su tuom latru, ka I W. D. F OCZKOWSKI-CO.
laisve, auklėjo savo ezirdise
kijos.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
markes, mokintasis vėl ne duo žmones iszsiskirsto, bažnyczio- prigavo tave ant 80 rublu ?
■
Mah moy City, Pa.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linija la ir isz
Sziaur — vakariene
dalis kerszta ir neapikanta prie tu, da daugiau kaip pusantros je sutemsta ir lieka tik vienui
Krajaus už pigiause preke.
viena toji lempele ir Jėzus al — Nu gi susitaikeva. Jis ottoMoMolaoMoifoMolioiaolioMoMoi
Macedonijos vėl ira beveik tik kurie ta sunku junga uždėjo markes.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
apsipaezevo su mano duktere.
ant
ju
laisvu
sprandu,
todėl
toriuje.
O
kaip
tuomet,
ma

jokiu poperas.
vien serbu apgiventa. Atlieka
Ir prasidėjo turgus o isz to myte, gera tai lempele! —
Doviernastes padarome pigiai ir visu kitas rajentanagku Paperu su
ma dalis apgiventa vėl mai- ir maisztai niekad neapsimal- ir barnis, o ant galo atėjo prie rimtai kalbėjo Onute.
paliudyimu Konsulio.
Kaip aniolas.
szitos, liaudės, bet daugiausiai szino Bulgarijoi, pakol neatsi to, jog mokintas iszsižadejo
Atjeszkojima Daliu atlieki
teisingiausiai.
— Toji lempele, tai mylinliuosavo
iji
su
pagelba
Rosi— Kaip tav toji aktorka pa
tarp jos randasi Bulgaru. Ne
— t Del vygados Tauria o žiu laikomo atydaryta >—
skruzdelių ir motere ižgujo už czios Jezu szirdies paveikslas,
S abatoj e iki 8 ad. vakaro.
Nedėliojo nuo 10 Iki 12 ad.
mažai teip gi givena ežia Spai jos isz po to sunkaus jungo. duriu.
— kalbėjo Onutei motyna, — tinka ?
Užpraszome atlankitl mumis uabiszkai ar per kioską ir persitikrinti
—
Broleli
tu
mano,
kaip
kuris
myli
Jezu
—
tam
ir-gi
lionu, t i . židu ir Tuiku. Ma Nuo to laiko kaipo savredin
Supikus motere matidama
jog pu mus visus minėtus reikalus greloziausol, tofaugiausei, ir
tos jog msctdoniszka visuome goi ir laisvoi Bulgarijoi ir jog josios darbas nuėjo ant visuomet gera, nes Vieszpats aniolas!
GERIAUSIAS KONCERTINKAS ir Armonikas
pigiauui galite atlikti.
Jėzus
pats
ateina
m
tokia
szirmaieztai
nusiramino,
bet
Ma

gausi
pas
mane,
taipgi
visokius
muzik.
—
O
ar
matej,
kaip
buvo
ne susideda isz žmonių ivairiu
niek, meta puodą isz visu pa di ir gyvena joje, o toji szirdis,
Instrumentus ir lietuviškas knygas.
Rašyk man Katalogo reikalaudams, kurį
tautu, todėl ir nestebetina, kad ce lonijoi neapsiste s jie niekad jeigu in duris o pati kagrei- lyg lempele, nuolat dega mei mulavota?
pasiunčiu visiem dykai. Adresas;
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
—
O
ar
tu
matej
aniola
ne
ten nėra tvarkos ir ramybes. pakol no jos nenuims sunkaus cziausia bėga žemin.
le prie Jėzaus. Todėl ir tu,
— LAIVAKORCZ1U SKYRUS—
m • M. J. Damijonaitis,
jungo,
pakol
neiezliuosuos
ju
P. V. OBIECUNAS IR KOMPANIA
Macedonija galima priligint
dukrele, mylėk Ta Geraji Je mulavota?
Isz
sumuszto
puodo
iezsipi812-814 W. 33rd St., Chicago, Ill. Cor. 12-th.& Carson, st., S.8. Pittsburg, Fa- -'
vieezpatistes Europos isz turprie vežimo, kuri trauke gulbe kiszkos suspaudęs.
le tukstanezei skruzdelių, ku zu, niekados nedaryk to, kas
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 5 ’
vežis ir lideka, o žinoma kož Macedoniszkas Bulgaras pa- rios tuojaus pradėjo po visa Jam nepatinka kas Ji rūstina,
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prietai tu busi laimingesne ir už ta
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na.
nas in savo szali....
neezus ira in savo santautieti narna iszbegineti. Negalima lempele.
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,
Aplenkiant kitus, bent.trum Bulgarijoj givenanti, papro- apraszit kas dėjosi terp given
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
Onute nežinojo kas atsakyti
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto
pai paminėsime Macedonijos cziais ir givenimu. Neezeine toju tojo namo. Mielino, jog in tuos motynos žodžius. Ji tik
SURINKTOS ISZ LIETUVOS greieziause
ir pigiause, Parduoda Laivakortes ant JįJĮ
Bulgaras.
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve įį
Yra tai rinkimai gražia Dainelių.
beveik ta pati kaip pas vienus Dievas nusiuntė ant juju ama karsztai prisiketino mylėti J e
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K, Varaszaus EgL
78 pui. 6x9 col. dyd. Preke 25c.
Bulgarai givenantie Mace- teip ir pas kitus, ta pati kalba re, teip kaip ant Faraonu. Tuo zu ir visados Jam intikti.
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro gsr
donijoj esti dalia bulgariezkos tie pat paprccziai, dainos, gies jaus skruzdeles pradėjo ras
W.D.Boczkow*ki-Co., Mahauoy City, Pa.
Diovrenastis ir visokius Dokumentns sntinkanozius
tautos apgivenar ežios Bulgari mes tikibiszkos apeigos, tas tis ant grindų, sienų, lovo
eu tiesomis Russijoe.
Nalhanas Strausos, geradejus
se,
drapanose,
galvosią,
ja ir Rumunija ritine. Teip pat svetingumas kožnam kas
kaip ir anie pasidalinę in daug ira svecziu kaip pas Bulgarus ant kojų ir žodžiu tarent, km
tik galėjo inlist Ka czionais
skiriu arba kilmių, besiskirian Iccnoj tevinej givenanezius darit! Mueze mindžiojo szuti
ežiu vardais, drabužiu, o iezda Sveczias buna guodojamas net no su kareztu vandeniu, bet
lies papratimais ir dialektais ir nevidonas. Vieszina ji ska nieko ne psgialbejo juju stenkalbos paneeziai kaip ir Lietu niais valgiais ir kuom tik kas gimai.
viu tauta. Ligiai kaip lietu- iszgali. Teisibe, kad Bulgaras Eina gaspadine namo pas
viszkos dalis turi vardus pa neira teip sznekus, kaip Ser mokinta kerezina jam polic'je
einanezius ar tai nuo tarmių bas, mažiau buna linksmas, ne jagu nesistengs visu skruzde
lių isznaikint.
kalbos, ar nuo paprteziu, ar teip szoka ir dainuoja, bet kož
Dabartės musu mokintas pa
ba nuo vietos, kuria apgivena, name karte malonus, o apsieji žino kokoje bedoje randasi,
Vysai Dykai
Ar Esat Kankinami
teip ir Bulgarai praminė vieni me prastas, atvirus ir szirdm- kada jam atėjo diena ir naktis
Užnuodijimu
Krauja arba Brantais,
Kožnas vyras bo atidūlioma tur pa«
kitus, paveizdan: vieni pramin gas.
musztis su skruzdėlėm, o kuris
Triperiu, Abelnu Prnstoimu Spėkų,
reikalauti vieni} iš tu stebuklingu
Prastoimu
Gyvastį
nūs
Skysti bės,
ti Mijakais, turbut nuo dažNors givena varge ir su- buvo visas no juju sukandžio
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu
tas,
susiprato
po
laik,
jog
ne
Vyriškumą,
Lytišku
Nusilpneimn,
—
vyrai
ligoti
—
vyrai,
katrie
pasi

naus prausimosi, Balėnais, spaudoje Macedonijos bulga
Džiūsna,
Užsi veržimu
šlapiname
gėrė per mien}, katrio pareidava
žmoniezkai apsiėjo su mote
Kanale, Reumatizmu, OrganiškamePalikovais ir Daržiliais.
rai stengiasi isz visu savo spė riazke kuriai teisingai prigulė
namo vielai ir katrie pervirš davo
si Ligomesi, Skilvos, Kepenų, Pūs
Mijakai, uezsiimineja dau- kų pakelt, save idant susiligint jo dvi markes, o kuii surinko
sau valię—vyrai silpni, norvouti ir
lės ir Inkštu Ligoms?
Jeigu turėt skausmus strenosi,
katrie prastoi sava sveikata—vyrai,
g lausiai sodaunikistia ir daili su savo sanbroliais givenan- tiek givuju skruzdelių, ir il
Erastoima apetitą, surugusi pylva,
katrio negabė pri darba ir katrie no
iauru skausmą galvos, tulžinius pridiitia. Žmones augszto, pato cziais Tevinej Labiausiai pai gai po tam gailėjosi jog tuogalūQ nauduoti pylnai linksmumą
puolimus, Logalet miegoti, jaustagamtos—vysi tie vyrai tur pareika
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita,
gaus ūgio, szvarus ir šamanus. so apie apezvieta; Bulgaras jaus neužmokėjo dvi markes
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų.
Jie palaiko save už augeztes- aukauja paskutini savo skati Teip, visados einasi, “skupus
knygą. Knyga ta pasaka prastais
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu
ir aiškieis žodeis dielko kenti ir kaip
nius nuo Bulgaro žmones ir ne ką ant mokslo vaiko. Sūnūs du kart trotije”.
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
gali būti sveiku.
•
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
Tūkstančiais vyru atgava sava
nor draugaut sujais.
atsiekęs jei ne augsztesni, tai
pilna sveikata su pagelba tuos bran
žinti sava sveikata, stipruma ir
gios knygos. Knyga ta yra krau
Ta dykai Rauta knyga yra wertč3
Paprotis ju tuomi negut'• bent vidutini mokslą, sugrįžta Introligatorne^>
energiškuma į trumpa laika ir su
$10.00 kožnam sergančiam
tuve žinios ir talpina tam tykrus
AriOBBTUVK KIIUL.
vyrui.
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras
skirtingas nuo kitu, kad vestu potam in gimtines kaima, ar
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
tarp vyru ta knyga
nas arba senas, Lagotas arba bicd?
ves pas juos gal atsibūti tik ba miesteli kaipo mokintojas,
nas, nevedės arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
pasakis kaip
No
naikinkiot
sava
sunkei
uždyrbtus
piningus,
mokėdami už nokingas, bevertės
gali tą
viename metu laike, o ipatin ar daktaras ir nekeliauja kur
vaistus ikikolaik neparskaitisto tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
pasekti.
riu
ir
pasakis
kaip
galėto
stotis
tvirtu
ir
resnu
vyru.
Atmink į tą, jog ta knyga yra
gai nuo 20 d. Liepos iki 15 d.■ kitur, o tik darbuojasi del labo
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokio varda medikališka
Pjuczio. Kitame laike ženintisi savo tauticcziu. Tarp mokinto
arba daktariška nėra ant konverto. No vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiusiant mums
pas juos ne valia. Bet usz tai ju pradiniu, o ir augsztesniu
o gauste tą knygą.
kada ateina geistinas “svodbu” mokyklų galima rasti mokinto
SIUSK ŠITA KUPONĄ ŠENDENA.
laikas, tada linksmibe neapri- jus tikrai pasiszvencziusius sa/ysidirba senos maldaknyges utorieo
DR. JOS. LISTER & CO., L. 400, 208 N. Fifth Ave., Chicago, IU.
buota. Tada vidurij kaimo vie! vo paszaukimui mokinanezius natos ir laikraszczei, kaipo tai:
Godotinasai Tamista: Aš esu užintoresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai
Valanda, Dilgeles,
nas isz seniausiu rimtu tėvu,' vaikus ne del užmokesties, bet Dagis Linksma
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
Draugas,
Tėvynė ir Lt.
susirinkusiu, apreiszkia susirin daugiausiai delei to, idant pa Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ai
Garsingas milijonieris ir geradys vargezu kuris kožna va
Vardas ir pavardė,
kušiai puikiai, pasirėdžiusiai kelti apezvieta tarp savo bro- ekspreso kasstua Adresas:
sara iždalina pieną del vargezu už nužeminta preke. Yra tai
Adresas.. •
. •. •
. • Stcitas.
Lltkuaniaa Bindery.
Jaunumeniai jog
jau atėjo' liu.
brolis nuskandyto Strauso ant laivo Titaniko.
i

Macedonijos

Bulgarai.

I PUIKUS SKAITYMAI į UNION NATIONAL BANK

Sveikata fluoa! I

DAINOS

50,000
KNYGŲ

■

Kersztas teplioriaus.

W. RYNKEWICZRJS
.. NOTARIUSZAS..

MAHANOY CITY, PA.

233-235 W. CENTRE ST.,

PKIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU
...... PO PBIZURA 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
rūpina.
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 Daigtus nog Ugnies.
U. '

MUSU DRAPANŲ KROME randai visokiu Drapanų
ir Apredimu del vyru ir vaiku.
Sziame laike ka tik
aplaikeme visokiu nauju puiku Vasarinu Siutu ir praszome ateiti ir] peržiureti o jaigu pirksite tai busite
užganedyti.

Žinios Vietines,
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— Seredoje Persimainimas
V. Jėzaus.
— Lietuviszkas Benas po
vadovyste profesoriaus Unsino
turėjo puiku koncertą ant
Mansion House balkono.
— Mikola V ilkaitis, 84 me
tu senumo, kuris nuo kokio
laiko radosi priglaudoje del
ubagu, mirė ana diena. To
kia tai liūdna atejtis bus visu
senu lietuviszkti obivateliu
kurie ne turi prieteliu.
— Jago aseesorius atejs užraszineti vardus ukesu, tai te
gul kožnas pasisako kokios
partijos "laikosi: Republiko
nu, Demokratu ar Socialistu,
nes kitaip neturės tiesos bal
suoti laike rinkimu,
— Szedien keli tukstanezei
anglekasiu iszvažiavo in Hazle
Park, Hazletona.
— Kaip girdėt tai neužilgio
ejs ekspresinis elektrikinis kė
lės iez Pottsvilles in Hazletona per Mahanoju (ant Ntw
Bostono kalno.)
— Pagal naujas tiesas perejto Harrisburge, tai anglines
kompanijos negales “dekiuot”
karu anglekasiams, turės mo
kėti už visa vagona anglių,
akmens ir szleito.

— Pasekmingai
pasisekė
operacije Ashlando ligonbuteje ant p. Antano Budrevicziaus, sztorninko kuris sirgo
ant aklosios žarnos isz kc
džiaugėsi visi pažinstami.
— Svarbus susirinkimas ealuninku atsibus lietuviszkoje
mokslaineje diena 6 Augusto,
10 valanda isz ryto ant kurio
visi privalo susirinkt. — Ko
mitetas
(29-1-5)

f Subatoj mirė 14 menesiu
senumo Antanukas, sūnelis
fotcgrsfisto Miko Varžinskio.
Laidotuves atsibuvo Panedeli
popiet.

Apgarsinimas.
Nauja bažnytine paszalpine
draugyste katra susitvėrė nedelioj 27 Liepos, laikys savo
antra susirinkimą ateinanezia
Nedelia pirma adyna popiet
Boczkausku ealeje. Nauja
draugyste jau turi 114 sanariu, norintieji prigulet tegul
ateina ant virszmineto susi
rinkimo
Komitetas

Sangerio dydelis
europinis cirkusas
Tasai gerai žinomas cirku
sas po abi szales Atlantiko
mariu rodys perstatima Mahanoy City, Pa. petnyczioje,
Augusto 8-ta.
Tasai cirkusas turi puikiau
sius trukius, arklius, kletkas,
vežimus, parėdus ir kitokius
reikalingus intaisus del rodimo cirkuso o teip-gi geriausius
perstatinius. Priek tam ran
dasi visoki žvėris ir gyvulei
isz visu daliu svieto; gerai iszmokyti sloniai, arabiezkas dri
gantas verties $25 000; majora
Mažpireztu ir jojo paezia ma
žiausi žmonis ant svieto, Japonieczius, Aziatiszka Mariambo
Banda ir szimtus kitu žmonių
isz laukiniu daliu svieto.
Du perstatimai bus rodyti:
2 po piet ii 8 vakare ant West
galo parko. Puiki paroda isz
ryto.

Reikalauname gabiu vyru
Garsus tepliorius, artistas'
kožnam mieste ir ari t f arm u
Uogarth’as - kaip raszo ankurie norėtu užsiimte paid,
gliszki laikraszcžiai - atmonivinet musu tavora gali tiktai
jo vienkart Robertui Shearvakarais arba teip luošame
d’ui, usz ka - nežinia, bet atmo
laike nog darbo padarytie no
n'jo gana ekaudž’ai, o tai ežio
20 lig 50 doleriu per mdelia,
kiu budo. Nutepliojo Sheardo paveiksią, perstatidamae prisiusk už 10 c ntu stempu
ji kaipo eziksztuoli, sudijanti tai aplaikyd imf .rmscijaa ir
iliustrac j»s musu tavoro.
szuni usz pavogimą kaulelio
(99 »l)
Paveik-lae buvo 1 »bai akivae
J Krauchelun Co.
K
ir daugelis žingeidžių žmonių
120 Grand St
stengdavos ji pamatiti, kas
Brooklyn, N. Y
Sheaidui dare dideli nesmagu
ma. Kitueik tas pate IlogarI NEMOKĖK NEVIENO DOLERIO
th’ae nutepliojęs paveiksią tu PAKOL NE1ŽSI GYDINSi:
lo krdo nusiuntė savininkui
..GYDOME...
poitreta Lordas atsiuntė ar
UŽTRUCINIMA KRAUJO.
tistui atgal eu raiteliu: “Ne Be skausmo arba nustojimo darbo.
ĮJl
AALU M irenoku
v uvrxu už uaiuc*)
n<»- Greitai, ant visados ir slaptybėje,
priimu
darba, karikatura!.... Mat ežiais žodžiais' 1?r120 “et“ ^d,ome Pa^mingni
i visokes s'aptingos ligas kūno, pūsles

,

azrelBzke f=avo neUPZslganedl-(ir visokes vyru ligas. Rodą dykai,
jima 1BZ darbo teplioriaus, llo Raszyk szendienjgvarantinainižgydima. Atydaryta vakarais ir nedeliomis
garth’as nuraeze jam szeip:
Adresavokyt
“Jeigu tamista portreto po tari KOENIGSBERG SPECIALISTS
P.O. Box 9 W.
ju dienu neat'md ir nemokėsi
už ji, tai potam laikui pa Williamsburgh, Brooklyn, N.Y.
veikslą turėsiu už savo eavasti,
SVEIKATA LIGONIU
su kuria galėsiu padarit teip PATIEKA SERGANCZIUJU
kaip norėsiu; galėsiu pridarit V1ERA, VILTIES IR NODIEJUS.
paveikslui tamistos vuodega
Prof. C. P. HERMA, garsingas
ir kitus pridtczkus, o po tam iszradejas sekaneziu gyduolių nog
dusulio nog rumatizmo, galite gaut
parduosiu ji ar atiduosiu (pa pagalbos kokioj nebūk liga sergi,
gal savo norą) prekejui žvėre vyrai teipgi ir moteres galite gaut
patarimus. Paraszykite savo
liu ir retu galviju iszkimsztom visokius
kalboje, kaip mokate keletą žodžiu
skurom, idant paveikslą pasta- apie savo liga irmenesio varda kuri
titu lange”.... Žinoma, jau to ame jus esate gimė, diena nekaneoznei reike.
Adresą vokite:
lordas nelinkejo sav.
PROF.
C.
P.
HERMA, R.P.
Artistas Horacy Vernet’as,
1606 S. Wabash Ave.
turėjo parduot paveiksią ant
Chicago, I’ll,
kurio buvo perstatita puiki ap
linkine, kur ant žalios pievos,
Ant pardavimo
tarp gražiu medžiu ganėsi ke
Salonas su namais Miners
lios karves. Koksai tai ponpa ville. Pa, Biznis geras, geroi
laikis gal menkai nusimanan vietoj ant didžiausios uliczios
tis ant teplioristes artistizmo, Parsiduoda neperbrangiai už
o gal norėjo pasijuokt isz tep tai kad locnininkas nori apleist
lioriaus, gana vienog tarė:
miestą ir nori greit parduot.
— Ka, tamista teip brąrg'ai Teipgi turiu ant Pottsville ant
reikalauji usz paveikslus keliu keturiu fumiliju parduosiu už
medžiu ir javczin?
$3500, randos atnesza $33
— Niekad, tamista niekad! ant menesio. A. Versotekie,
- ateak Vernet’as. - Tamistos
Minersville, Pa,
(X9 °l)
paveiksią uždika nupieszsiv.
Ponelis kuoveikiausiai atsi ‘APSZVIETA’ Moksliškai Istoriszka Knyga
trauke susigedijes, nes pate sa palytinti daug isz Lietuviu praeitee
ve supratęs atsakima artisto gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
priligino prie jau ežiu.
su 780puslapiu, preke:

DR.J. W.ZIGMAND

Kuri Iszkele Lietuviszka

Isz Mahanoy City, Pa.

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10c
Gaunama pirkt tik pas:

S LIG 10 AD. PRIESZ PIET.
2 LIG 4 POPIET.
0 LIG S VAKARE.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts.

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

Plymouth, Pa.

B. S. YANKAUS

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

— Nedelos ryta listuviezAnt Pardavimo.
ka kapelija iszvažiavo veži
Namas
geroi vietoi po No.
mais ant Ekerto fanuos. Pri
51 N. Main St. Mthanoy City.
buvę tuo davė puiku koncertą, Lotas 25 per 105 pėdu dydujog net visos patogios farme- mo Dasižinokite po No. 51 N.
riutes subėgo isz deszimts mi- Main St.
(99 o))
Iiu aplinkui. Po koncertui
kukorius (isz Filadelfijos) pa Pasakyta Mahanojuje.
gamino puikius pietus. Pc
prisisotimui paeziuoti sanarei Gyventojas žinomas skai
tytojams kalba sziteip.
kapelijos grayno bole su singeleis — na ir žencczei laimė
Mrs. Ida Fisher nog 1013 E Cen
jo 4 prieszais 2. Lenktynes
tre St. Mahanoy City, Pa- sako: Ka
laimėjo Petras Traskauckae da buvau 5 metu sentmo, mane neo 100 mastu laimėjo Jonas sziojo ant paduezkos. Peozei buvo
Doczkus. Daug svecziu teip toki silpnus kad negalėjau vaikszgi pribuvo atlankyt muso gar cziot, Mano tėvai praleido daug pi
singus kapelistus ir likos už ningo ant daktaru, be jokios pasek
kviestais ant gardu pietų. W. mes Turėjau dieglus pecziuose, bai
su skaudejima galvoje, kartais užei
Rynkeviczius buvo sudže ant davo svaigulis kad turėjau tvertis
boles grajaus o W. Milauckas ko užsilaikyti no puolimo. Mete
su J. Ancereviczium sudžios 1897 svėriau apie 90 svarus Ant
lenktynių.
Vėlybu vakaru galo pradėjau vartoti Doan’s Kidney
sugryžo visi linksmai namon.j pigulkas ir szeszi baksukai mane iszgyde. Neturiu jokio ženklo inkstu
— Dr. M. J. Petrikas, lie- ligos Dar sveru du kart daugiaus
tuviszkas medecinos ir chiiur- negu prierz vaitojin a Doan’s Kid
gijos ligonbutes specialistas ney Pigulkas ir sziame laike turiu
priima ligonius kasdien neg linksma gyvenimą.
10 lig 12 ad. priesz piet. nog Ant pardavimo visuose aptiekose
60c. baksukas. Nepamirszkite varda
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 Doan’s ir neimkite kitokiu. Fostervakare.
Kazuno aptiekoje Milburn Co. Buffalo, N. Y, parda
237 W. Center St.
(•} ■)), vėjai del Sav. Valstija,

154 Nassau Street
New York, N.Y.

...BANKA...

I

laomanta G S.IVaNlilngton, Cor.E.MarkctSt.,
ivllkcK-Uarre, Ponna.

Kiekvienas Lietnviszkafl Sztominkafl
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu
tautieczei reikalaudami galetu^nuripirkti ir
nereikalautu iszduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l................................ 25c.
Egiutero No. 2................................ 50c.
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir |1.00.
Gumbo Laszai................................35c.
Meszkos Mostis.............................. 25c.
Trejanka.........................................25c.
Linimentas valkams...................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio.................. 25c
Liepiu Balsamas........................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku............. 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu...................... ,25c.
Ugniatraukis,..
25c.
Skilvio Laszai............................... 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios.............................. 75c.
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyxmo (3.50.
Gyd. del nemalimo Pilvo........... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo................................. 10c.
Laszai nuo Dantų......................... 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų.......................
25c.
Geležinis sudrutintojss sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papautc................... 15c.
Gyd. nuo Grippe.......... ........... JI.26.
Plauku apsaugotojas.................... 50c.
Muilas del Plauku.......................10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Rožes Balsamas............................. 25c.
Kinder Balsamss............. ............. 25c.
Bobriaus Laszai.............. ............ 50c.
Sivelnintojas........ ..........
35c.
Kraujo valytojas........................(>2.00.
Nervu Ramintojas.................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus............................ $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................ 25c.
Pamada Plaukams....................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausis?.......25c.
Gyduoles nuo Piemens..................50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-... .15c.
Inkstu Vaistas.............. 26c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... . ................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbūtis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu
$2.00.
Gyd. nuo Dedervines
$2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

LABAI GERA GYDUOLE
Dr. Gibowitch’io 25 La»zu hzgydymas.

Nuo Meszlingio,
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos
Raudonosios,
Priepuolio.
Gvarantuotaskad
iszgydys arba
pinigai atgal.

Asz užlaikau Columbijos Grafofonus su* Lietuvi&kom dainom, kurias
iszgieda labai gargei ir aiszkei. Ant
abieju pusiu yra po kitokia dainelia,
rekordai yra padariti gana druezei
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas
rekordas prekiuoja tik 75o.
Jaigu ne turi mano kataloga tai
prisiusk už 2o. pacztinia markia o
apturėsi didelipuiku kataloga kuriamia rasi \Tisokiu 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
skaitiniais ir dainomis su drukuotais
aplink konvertais, tuzinas 25c. penki
už $1.
Sztornikams, agentams ir
pedliorems parduodu visokius ta vorus
labai pigai. Reikalaukitia visokio ta
voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus
pas ta vorus, adresas:

W.Waidelistl2GXXe,N.Y.

E.|
UI t

Kaip galima apsaugoti no liga ir p
iszsigydyti be daktaro visokias lig
Plauku puolimą ir užsiaaginimi,
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanas
ir kitas panaszias ligas.
Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 2(
Nuo Kornu užtrinu tik lOo. M
turime apie puse milijono laiszka i
padekavonem's nuo žmonia visok
tautyseziu. Raszykite taojaas ti
adreso pas Speoialistus:

Drs. Brund/a & Co.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CHY, PA.

B’dway & So. 84k

KARPETAI

Parduodam Karpetusnog 10c. lig 25c
ant masto pigiau negu karpetn sztorai
Už tai kad perkam tiesog isz fabriku
Mes perkam teip pigiai kaip ii
didžiausi “Wholesalerei” ir tokiu budu
galima pigiau pirkti ir jumis suczedinam pinigą parduodami pigiai negu
kiti.

Mahanoy City, Shenandoah,
Mt.Carmel, Landsford

N asipirkite saa kelti
Batelio
NORKEVICZIAUS NO. t
Geriausia Arielka Vian
___
Mieste. Tik $1 už Buteli
Teipgi ežia gausite ir visokis
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
priesz laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyta

Mot-:

S. Norkewicz
401 Witt Mihm in,

Dr. Jonas C. Milleris
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

Lietuviszkas Agentas

...OFISAS...

PoLiTHANiA

SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
linijų" in ir isz Lietuvos. Siunczia
Piningus in v'sas dalis svieto, greitai,
pigiai ir teisingai
Kas nori atgabent isz Lietuvos
savo gymines ar p įtinstamus tai raszykite pas mane kadangi dabar turi
labai pigias prekes Szipkorcziu ir
galima dar pirkti Szipkorles už labai
nužemintas prekes, R szant prisiuskite už 2o. stempa o gausite greita
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
Valgomu ta voru ir Buczerne.

State Bank

Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele Lietuviszka Banka )>o priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu,
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
pribkaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Jszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus.Lietuvai
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieuiuteles Lietuviszkos Rankos virez paminėtu adresu.

Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, kad
jau ars nesu daugiau ne locniniku nevirszininku,ne darbiniku
‘ All Nations Rankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar
atidariau ofisą mano naujoi vietoi
Kampas 22-nd. & Carson Streets
(10 bluku nuo mano buvusios senos vietos)
Reikaluosia meldžiu kreiptis prie^savo seno pažįstamo po
tokiu adreso*

PAUL V. OB1ECUNAS

ISZEINA KAS SEREDA

Cor. 22-nd. <St Carson Sts; S.S. Pittsburgh, Pa.

BROOKLYN.N. Y.

“VIENYBE LIETUVNINKU”
didelio formato, 12 puslapiu, talpina
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo
ir paezios LIKTUOS savo korespon
dentu VIENYBE LIETUVNINKU
buvo visu pirmeiviszku organizacijų
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu
kaip iszeina. isz tos priežastie iszleidome dideli žingeidu “Jubilejini
Numeri” kuris liks tik istoriszku
atminimu nes pirmas da Lietuviszku
L.aikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant
meto užsimokės $2 gaus ta numeri,
kaipo DOVANA.

Pigus Iszpardavimas VT~

Paprasta numeri peržiureiimui
siuneziame dovanai, raszik toi.
Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku”
reikia siųst prenumerata (MoneyOrder ar Registruotu laiszku pinigai)
ant vardo leidėjo azituom adresu

J.J.PAUKSZTIS&CO.
120-124 Grand St. Brooklyn. N. Y

224 South Main Street.
Shenandoah, Pa.
PRIIMA
LIGONIUS

IKI 10 AD. RY'TK
2 IKI 4 POPIET
7 IKI B VAKARE

BELL TELEPHONES

B RAGAŽ1NSKAS

Szlomis dienomis m aso tautietis
B JRagažinakas pargabeno visokia
-ima, AmerikoniaAn ir Importita.
Galima gaut visokiu Arielka,, Vyria
Arako, Kimelio, Diiniu ir t, t
Teipgi skambanoiio Altas ir Porterio
Uuokyte dabar orderi • baa jamii
pristatyta in urnai,

Idant padaryti vietos del rudeniniu ir žeminiu tavom, tai
64-56 N. Main St,
pastanavijom padaryti dideli iszpardavima viso muso vasarino
Mahanov City.
tavoro kokis dar randasi musu sztore. Szitas tavoras susideda
isz visokiu gatavu vasarinu szlebiu del moterių, merginu ir
mergaieziu, visokiu vasarinu ceikiu, andaroku, iekiu, ilgu ir J^IETUVISZKASp1 OTOGRAFISTA8
trumpu kotu ir šutu, žodžiu sakant; visas vasarinis tavoras
bus iszparduptas už labai numažintas prekes. Nepraleiskite M. VARZINSKAS
szitos progos bet ateikite tuojaus kolei yra isz ko pasirinkti. 205 E. Centre St., Mahanoy City,
Puikei ir pigei nutraukė visokes
n
L, _ L flIlR I( H?"
Pas W.
mus Center
dirba Lietuvaites.
HIP
122
Str.

lllUUllIUU

Mahanov City. Pe

I

MAHANOY CITY, PA.
PETNYCZIOJ, 8 AUGUSTO 1913

SANGER’S
DIDELIS EUROPINIS
CIRKUSAS

IR SURINKIMAS VISOKIU NAVATNU ŽVĖRIŲ.
Didžiausias Cirkusas ka sziiuet rodysis Mahanojuje.
PULKAS MUZIKALISZKU SLONIU .GARSINGA KIRBY SZEIMINA..
KARALEI AUKSZCZIO

DRATOl

Fotografijas. Padaro didelusFoto
grafijas isz mažių ir indeda in reimoi
Indeda Fotografijas in Špilkas
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukia?ja
Poat-Kartes, Parduoda Ruimus irti

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

-4-GRABORIUS4*

Laidoja Kimus Numirusiu. Finrd®
Riginus ir Vežimus del Pasivažinriiro
Krausto Daigtus ir L t. Viską ailisii ki
nogeriause ir puikiause. 8u virn roireh
reikalais kreipkitės pas jin o bvrile vi' I •
užganėdintais.
W.£«Qt

M..

RUSSIAN - AMERICAN

• €Hv

LINIJA

Laivai plauke tiesog tarpe Rosijosir
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgreieziausi Rusiszki Imi>eraliszki Paeita*
vi, nauji dubellavi szrubinei laivai.

FIRST WARD DRUG STORE
221 E CENTRE ST., SHENANDOAH, P A.
Reikalaujame Agentu ir duodame
gera nuoKzlintl.

Russia, 10,000 tonu. Kursk, 1,3,500 tonu.
Czar, 13,000 tonu.
In Rotterduma In 0 dienas be persedlmo.
11 dienu be perHedlmo in Libava.
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA
$31.00 TreciloB KIdnon $33.00
$15.00 Antros Kluso* $50.00
$65.00 PirniOH KlaNOH $75.00
Laivai iszeina kae antra Subata,apie dau*
glaue informacijos kreipkite^ pas
A. E.Johnson,GeneralP.Agt. 2. Broadway
New York, N.Y. arba pas vietinius agentus.
RuNsian American Line-—Pier 31M. Street

Dr. Alexander O’Malley
Asz Gydau

Brooklyn.N

No. 6.

A. G. CRAVENAS, P. H. G.

Ruptura—

Iszradlma.

Naujas

Apraszima siunczia dyk

...DIREKTORIAI...

Sudaryta...
Dr. W. Gibonltch’o lai
MaakolIJOH. Vienatine
Agentūra Pcnnaylvanla

-SPECIALISTAS—

N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Str
Ten busite sveitingai priimti. Gai
pavalgyti ir galima pernakvoti.

J

D. J. Graliam, Prezidentas.
C. E. Adams, Vice-FVezidtntas.
D. F. Guinan, Kasijerius.
W. Rynkiewiczia.
A. Daniszewiczia.
M. Gavula.
J. Hornsby.
L. Eckert.
W. J. Miles.

Guinan’s

1 PREKE 25c.

Neruiszku ir Kroniszku Lygu*

(LOCNININKAS)

® £

depositorams. Pagialbsta jiems pirkti prapertes. Skolina piningus aut lengvu iszlygu.
Moka procentą ant sudėtu piningu. Buvo
tai Pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo
mokėt Procentą ant sudėtu piningu.
Y7ra tai
sargi vieta laikyti savo piningus. Kasierius
Pen n sylvan i jos ir Kasierius Mokslainiu Mahanojaus distrikte laiko piningus szitam banke
Y7ra tai gera atsargi vieta laikyt savo piningus.

Užsiraszyti galima visada
SF i Jau per 19 metu viską iszpildė teisingai tai reiszke Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’
x gterai. Eikite pas:
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi

J. JcSlIiailId

OK1NSKA

JUOZAS

SziTA Banka visada yra geras draugas savo

LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI! VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
Pirkt ziegorelius, lencuęe- - - $2.00.
lius, szliubinius ir kitokius Metams
žiedus, szipkortes, daviema- - 81.00.
stes, siųst in lietuva pinigus Pusei Metu
visokiu knygų, j»opieras Užrubežin - - $3.00.
JV ! gromatoms raszyti irt. t.
E
3
14

uK

OT

TADA TURĖSITE PR1ETELI KADA BUS REIKALINGA.

VIENYBE LIETUVNINKU

Sarsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu.

Atsibus Petnyczioj 15 Augusto
ant Plėšant Hill kalno. Pikninkas prasidės 10 adyna
priesz piet. Muzike bus kuopuikiause griesz lietuviszkas ir
svetimtautiszkus
ezokius.
Kožnam bus smagu pasilinks
minti ir grąžei praleist liuesą
laika ant szito puikaus kalno,
Ateikite visi, seni ir jauni, ne
tik isz Mi hanojaus bet isz vi
su apelinkiniu apygardų, drau
gyste padėjo daug storones
padaryti ezita pikniką viena
isz smagiausiu ezi-met, todėl
ateikite o nesigailesite.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

PRIIMA LIGONIUS...

B

...IN...

185 South Washington Street.
Wilkes-Barre, Pa.
Pabaigos Mokslą Mcdlco-Cblrurelcal
Kolegija Philadelphia, Pa.

PHILADELPHIA, P.

Tai užeikite in
@3 J ^lETUVISZKA

DEKYTE PININGUS

27m. SENAS LAIKKASZTIS

ATTORNEY, COUNSELLOR AND
ADVOCATE OF UNITED STATES
COURTS.

@
K

(su 1G Dainomis)

T. Astramski, 943 S. 2nd. St., Phlla. Pi.

Baltrus S. Yankaus

Jaigu kada busite

(jįjį Į

$25 Grafafonas už $21

(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

DIDELIS PIKNIKAS
DRAUGYSTE SZV. LUDVIKO

Geras uždarbis.

Į

HEmhM

FIRST
NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

Be peilo ir
be operacijos.
Varikoccle—

Be skausmingu
daktariszku
budu.

Strik tara—

Be peilo ir
dideliu skausmu

Užtrucinta Krauja be miniraliszku
mikstūra arba pavojingu gyduolių.
I'atrotljima Ncrwluikunia Ir Slaptingos Lygos,

Be pavojingu gyduolin.
Visa iszaiszkinima apie mano budo gydimo
paduodu tiems ka panorės žinoti.

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

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai
susikalbama ir susiraszoma.
Suvirszum 30 metu daktaravimo
mieste Wilkes-Barre, muso glaunas
ofisas. Prisiusk 2o. marke o gausi
Knygute apie Ruptura dykai. (*sbd<u<

ZITA Banka yra
seniausia banka
Mahanojuje.
Musu tykalas yra idant
paiset apie
gerove
musu kostumeriu, da
ryt ta viską idant juos
užganedyt,
visame
prieszviską turėti ap
sauga ant ju pinigu.
Seniausia Banka

M ah an o y City, Penna.

Battle Sceue *>v Herd of Eleohanta.

WALKA1IAWA - KARALISZKI YEDDO
Pulkas Japonių.
THE ORTONS - Anglijos Garsingi Juodykai.
~ 500 ŽMONIŲ
----- -■
250 ARKLIU"3... KAPELIJOS MUZIKES...3
20—EUROPINEI AKTAI—20 25—JUOKDAREI—25
...VISOKIU NAVATANIU ŽVĖRIŲ...
R1MONISZKA KARALISZKA HIPPODROMAS.

Didele Puiki Paroda - INTEREST PAID ON SAVINGS
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

2

-

- -

10 ad. priesz piet.

PERSTATIMAI

2 AD. POPIET

-

2

8 AD. VAKARE

J jietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausia Laiva
in Lietuva ir atgal. Teipgi sianozia
piningus nž žemkase preke ir greitai
ne vienos dienos nelaikau pas sava
svetimu piningu paskirto siuntimui,
viskas dirbąs! teisingai nes esmia po
kauoije, taigi meldžia visa Lietaria
atsilankitie arba atsiszaaktis par
laiszka sa minėtais reikalail.
Sa godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy AvS.
Mahanoy City,Pa*

