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Kudykis su ragais.

Nužudė kudyki ir pati

ISZ LIETUVISZKU
save.
Pottsville, Pa.— Tik po mi
Laivas Sudege ant Mariu rimui
KAIMELI).
motynos, pasklido žinia New York. — Mrs Julia
De'ektivai isztirynejo, buk
apie nepaprasta užgymima ku Sch'e’ch, pati dažiuretojaus
Brooklyn NY. — Artinakuningns žudintojas Hans 136 Pražuvo 521 Iszgelbeti dykio su ragais. Nesenei tu kalėjimo Q leens, laike nakties
si laikas kuomet ir musu mie

KAS GIRDĖT?

mrash. limį

Schmidtas da szimet apie Ko
vos menesi platino neteisingas
10 dolerines bumaszkas po
miestą Wilkes-Barre ir kitus
miestelius po Pennsylvanije.
Teismas už žudinsta Onos
Amubriutes atsibus atejnanti
menesi.
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Laivas “Volturno” Plaukentis in New
Yorka isz Rotterdam©, Sudege
Praejta Petnyczia. Deszimts
Laivu Pribuvo in Pagelba.

Metodiezki pastoriai Buffa
liję, pradėjo karszta kova priefzais bucziavima. Tiems paetoreliams atkreipiame atyda,
jog ieznaikinimas buczkiu su
mažins ženkli vai szliubus o ir
visus dokotus; toji kova bus
bledinga del kiszeniu visokiu
iszpažinimu dvasiszkuju.
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Keturi straikieriai
užmuszti.

Nesziok-’e galva augsztyn,
tiktai nosies augsztyn nerieskie, ba szlektai su tuom iezkirsi.
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Bukime teisingais nes su
stipreis sprandais, pilni saldy
bes, be apmaudos, nes neveidmaineis ir iszmintingais. Sto
kime in darba szviesumoje
saules, su atyda geros atejties,
o ingalejimas muso turi būti.
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Jau ir Indijonai ženge in ei
vilizacije, ba jau gavo tiesas,
jog su moterimi gali gauti atsiskirima, o seniau apie tai ne
žinojo. Ar-gi tai ne eivilizacije?
jukas

Pana Ilenryeta Rootland isz
Mead, Va. privertė savo tęva
ant prisilenkimo prie darbi
ninku noro, nes tiesiok pasakė,
jog nesivineziavos, jagu tėvas
neužganadins darbininkus, su
mažinime dienos darbo ant 9
valandų už ta pati mokesti.
Jau diena vinezevones buvo
apgarsinta, tada tėvas del isz.
sisaugojimo skandalaus, tiko
ant noro dukteres. Garbe už
tai panai Henryetai!
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Ne vienas vieszpatis žemiszkas tiek gromatu ir laikraszcziu ant dienos neaplaiko kiek
Popiežius Piusas ba nuo 20
lig 22 tukstaneziu. Kancalariosia (Vatkano) 35 sekreto
riai nuolatos perraszineja svar
besnes gromatos.

Ar žinai, skaitytojau, kas
iszradosuri? Yra tai dydesnis
klausimas ne kaip sau kas me
na. Prie tosios garbes prisipatinsta net keturioleka sklypu.
Terp tu daugiaaše pripažinsta
garbe Šamui ir Jaf atui o ir paežiam Salamonui. Bet kaip
rodos, tai pirmiause Europa
iszmoko dirbti sūri nuo Ara
bu. Tegul sau kalba ka nori,
bet lietuviszkos moterėles pa
dirba skaniausia sūri.
Ne sudžia kvailas, jog ne
gerai sudije, nes tiejei, ka jin
Budžium iezrinko. Tankei lietuviszkuosia apigardosia iszrenka skvajeri o po tam kada
juos apgaudineje ir neteisingai
juos apsudije, tada pradeda
ingot ant jo ir nebūna užganadyti, — patis tame kalti.
Kaipo prigimtoji diena
giedri, tyki ir saulėta esti sma
gi del kožno, teip naminiam
gyvenime, tyla, szvelnumas ir
ramybia esą tikrais iždais ir
dovanoms dangaus. Neyra
liūdnesniu ir dauginus moraliszkai pavargusiu namu, kaip
tie, kur nuolat siaueze, viesuIob, griausmai,
perkūnijos,
verpetai, trenksmai, riksmai ir
plūdimai be galo terp poros.

la amerikonka, gyvenanti czionais, pagimdė kudyki su ra
gais. Po gymimui motyna mi
re o teip-gi ir kudkis. Moty
na jausdamasi mireztante, pa
sakė dviems dažiuretojams li
goniu, kurios jaja prižiurinejo
laike ligos, jog kelioleka me
nesiu adgalios kada ejdama
arti savo namo likos užklupta
per karve ir labai persigando,
pasislėpdama pas kaimyną, nes
negalėjo dabegt prie savo na
mo. Vyrui apie tai nieko ne
kalbėjo ir tik tada apie taji
atsitikima dažinojo kada mote
re pagimdė nepaprasta kudy
ki.

London. — Laivas Volturno, prigulintis prie Uranimu
kompanijos, plaukentis isz Ritteidamo in New Yorka, turintis
657 pasažieriu, sudege praejta petnyczia 450 nuliu nuo Newfoundlando pakraszcziu ir tai ne toli tos vietos kur dingo lai
vas Titanikas.
Kaip apskaito, tai mažiausia 136 ypatos pražuvo o 521
ižgialbejo atplaukė kiti laivai ant szauksmo psgialbos per
bedratini telegrafa.
Ugnis pasirodė ant laivo ketvergo ryta inžaju ruime ir
greitai prasiplatino. Prasidėjo nuleidimas luoteliu, o kad tada
vieszpatavo gana dydele viesulą, per tai luotelee su žmonimis
likos apverstos arba suteszkintos per laivo sienas.
Dydesne dalis pasažieriu buvo atejviai—Lenkai, Slavokai
Žydai ir badai Lietuvei.Ant szauksmo pagialbos su bedratiniu
telegrafa atplaukė deszimts laivu isz visu krasztu mariu
in pagialba ir gilukningai pasisekė ižgialbet tiek pasažieriu.
O kas butu, jago ezendien neturetumem bedratinio telegrafo
ant laivu ? Visi butu pražuvę ant nelaimingo laivo.

Nerugok motyn ant iždyky
mo tavo dukreles, juk taja
dukrele užauginai ant paveiks
lo ir panaszumo savo.
Zveriszkas

ISZ AMERIKOS
pasielgimas

su ligoniu.
Tas žmogus yra daug garsingesnis, kuris jauezesi vertas
pagyrio o tuom nesipueze ir Juozas Valukas likos
uužudintas paikszu
nejeszko garbes.
name per dažiuretojus.
Tieje ka perka deimantus
tegul neapsigauna ir iszbando
juos sekarezei, ydant žinot ar
akmuo tikrai yra deimantas ar
ne: Ant tikro deimanto nega
lima padaryti ženklo su pieliczia. Jago ant deimanto už
leidi laeza vandens ir dalipsti
taji lasza su galu alavelio, tai
laszas neiszsiskirs ir nenupuls
nuo akmens. Rukeztis neken
kė jokiam deimantui, Jago tų
jų baudimu ne iszlaikys tai
deimantas yra netikras.

Musu spėka.
Yra daleidžiama, kad mus spė
ka yra vaisias to, ka mes val
gome. Isz tolo atžvilgio tai tei
singa, mus spėka yra vaisius to,
ka suvinzkiname. Yra daug to
kiu, kurie daag valgo, o yra
liesus ir ligūsti, nes valgis
jiems netinka; ju virezkinimas yra blogas. Szis parodo,
kaip yra svarbu užlaikyti virszkinimo organus geroi tvar
kei. Jei pajusi trukdėsi priesz
ar po valgio, kaip va: atsiraugeisma, nausea, iszputima skau
dėsi, užkietejima, tai Tnner’s
American Elixir of Bitter Vi
ne suteiks greita palengvinimą.
Jis iszvaro isz kūno visa nerei
kalinga medžiaga, kuri trukdo
virszkinima. Sustpirina virszkinimo organus, padidina ape
titą ir prigelbsti virezkinimui.
Aptiekose. Jos Triner, iszgabentojas ir ingabentojas,
13339 So. Ashland avė.,
Chicago, Ill. Triner’s Liniment
urnai praszalina visokį skau
dėjimą.
aqg

Nuo žveriszko pasielgimo
mierije apmalszinio jojo, Juo
zas Valukas isz Girard villee,
būdamas paikszu priglaudoje
Harrisburge mirė nuo sužeidi
mu kokius aplaike isz ranku
žveriszku dažiuretoju. Dak
tarai isztirinejo buk Valukas
turėjo szeszis ezonkaulius su
laužytus; tris isz ju dviejuosia
vietuosia, vienas isz ju perdure
platczius o kitas arterije
(kraujagysla) o kūnas jojo vi
sas buvo sutriuszkintas ir bal
sei sumusztas.
Albertas Jaeger vienas isz
žveriszku dažiuretoju, likos už
darytas kalėjime kaipo žadin
tojas Valuko o kiti da randa
si po kaucije.
Juozas Valukas yra Lietuvis
paejnantis isz Girardvilles, Pa.
kur paliko szeimyna ir likos
nugabentas m paikszu narna
July 30 szi meta, turėjo apie
6 pėdas dydžio, buvo drūto
sudėjimo vyras ir svėrė apie
200 svaru.
Praejta utarninka, Valukas
da labiau pradėjo paikaut, o
dažiuretojai geisdami jam už
dėt panezius ant ranku parme
tė ant grindų, Jaegeris atsi
klaupė ant jojo krutinės o ki
ti du dažiuretojei uždėjo jam
panezius. Po tokiam pasiel
gimui su paikszu, paguldė jin
in lova o kitas dažiuretojas užtiko jin negyvu apie 11
valanda ta pati vakara.
Ar-gi gymines dovanos to
kiems rakaliams už žudinsta
nelaimingo Valuko?

■ra

Trinidad, Colo. — Ketun
anglekasiai straikieriai likos
užmusztais per szerifas laike
maiezatee. Mueztyne prasidė
jo, kada straikieriai pradėjo
szaudyt in automobiliu, kuria
me radosi etraiklaužei važiuo
dami in kasiklas Victor-Americin Fuel Co.

paėmus revolveri nužudė pir
ma savo keturiu metu sūneli o
po tam pati sau atėmė gyvaste. Kokia priežastis buvo ža
dinėtos tai lig sziatn laikui neisztirineta.

Pardavė paezia už
30 centu.
Mayersdalle, 1’11.— Daniel
Sweeny, atėjės namon vakaro
laike, rado savo paeziule se
dinezia ant keliu kokio tai
George Bell. Sweeny isz
pradžių pradėjo paeziulei iszmetineti josios neieztikymista,
bet ant galo apsimalsziniae ir
ūaeiprates, jog daugiau ne tu
rės teisingos paezios nutarė
jaja parduot Belini už 30 can
tu. Bell paklausė josios ar
sutinka ant to, jieje atsake,
jog tai butu gerai ir sutiko
ant
to. Bell užmokėjas
Sweeny 30 centu, paėmė pir
kini ir abudu iszvažiavo žino
ma in.... Ch’cago.

ISZ VISU SZAL1U

Palicijantas užbėgo balsei
žudinstai.
Ch’cago.— Palicijantas Jo 1 Pagriebtas kudykis per
ereli.
nas Glinskis ejdams pro narna
1633 N. Ashland uliezios, suvuode gaza. Kada dirstelėjo
in langa, persietate jam baisas
regėjimas. Jonas Gaidoroviczius (gyvenantis tame name)
laike iszkelusia britva, geisda
mas papjaut savo paezia, nes
kryto abudu ant grindų, ma
tyt ažtrucinti gaza, tuom pa
ežiu kartu iszejo isz kito kam
bario jojo posūnis Williamas
Olszewskis —sunue Gajdoroviezienes po pirmam vyrui ir
teip-gi kryto szale motynos.
Palicijantas tuo iszmusze
langa, davė telefoną in ligonbute ydant atsiustu vežimą o
inbegias in stuba užsuko gaza
ir ant gilukio pasisekė jam iž
gialbet gyvasezius visu.
Kiezeniuje areeztavoto Gajdorovieziaus likos surasta gromata kuri buvo sekaneziai suraszyta: “Paėmėm ezliuba
29 Kovo, 1913 mete. Asz es
mių josios treczias vyras. Pir
mutini ji jin nužudė. Antras
pats save nuszove, asz teip-gi
vėlinu mirti”.

Mate dvasia.
Elkhart, Ind.— Pana Gab
riele Stem, prigulinti in augsztesniu žmonių drauguve, pasi
tiko su dvase ant senu kapi
niu ana diena. Važiuodama
pati viena karietaiteje, urnai
iszgirdo baisa szaukenti josios
pravardia. Sulaikius arkli,
paregėjo užpakalije savias
augszta mergyna baltuosią rubuosia. Merginos paveikslas
jos akysia netrukus sutirpo in
debeseli miglu, kuris tuojaue
iezeieklaiste ir praniko Gab
riele tuom regėjimu labai per
sigando, kad net josios ižgastie
buvo priežaste ligos.

Belgrad.— Viename kaime
arti Užicos, atsitiko nepaprastinai. Motere tūlo kaimuoezio iezejo in darba ant dirvos,
palikus ant kiemo savo kudyki
po prižiūra vyresnes sesers.
Kudykis sau beeivarte ant pa
klodes patiestos ant žemes o
vyresne mergaite beeibovijo
toliaus ant kiemo. Urnai ties
kiemu ore pasirodė dydelis
erelis, apsuko rata ir kaip žai
bas mėtėsi smarkiai žemyn ant
kudykio, nutvėrė nagais kudy
ki ir iezkylo su juom in ora,
nulėkdamas in kalnus. Mer
gaite šukele riksmą, subėgo
kaimynai ir liaidoei vytis ere
li. Po ylgu jeezkojimu atra
do ant dydeles uolos lizdą, bet
ant nelaimes rado jame tik su
kruvintus drabužius kudykio,
kelis kaulelius ir kankuole
(galvos kaula)

Skerdyne Iszpanu
Meksike.
Mex'co City, Mex.— Privatiszki daneszimai užtvirtina
apie baisia skerdynia iszpaniezku gyventoju per paeikelelius
po užėmimui miesto Tarreono.
Isz viso nužudė tieje kraujegeriai szimta septineedeezimts
penkis Iszpanu.

$10 Nagrados.
Jonas Stepanaviczia apie 23
m. senumo bet iszrodo tik ant
kokiu 18 metu, apie 5 pedn 3
coliu aukszczro, greitai szneka,
apsivilkės in melina siutą, juo
da kieta skribele. Praeita Petnyczia atplesze kupera paim
damas $160, ir tris žiedus. Jai
gu kas jin pamatytu arba su
imtu tegul duoda žinia ant temiaus padėto adreso o gaus
$10 nagrados.
Mat. Dumblauckas
219 8. Pear Alley
Pavogė 26 vlsztas—paliko
Shenandoah, Pa.
250 dolerius.
Cumbola, Pa. — Atsikėlęs
Ant pardavimo.
anksti ryta iszleist savo mileParduodu visa savo sztoia
mas vieztelee isz visztinyczios,
visokiu knygų, mažmožiu ir
Jurgis Ūkelis nerado 26 viszSpaustuve, geras biznis del
tukiu ir buvo baisiai tuom nu
lietuvio arba lenko, geroj vie
budęs, bet jojo nubudimas
toj, apgyventoj lietuviais ir
greitai persimainė in džiaugs lenkais, Parduosiu pigiai, nes
mą, nes vagis pamėtė maszne- esu ne sveikas ir noriu važiuole su 250 dolereis ir taksu kvi ti in Lietuva pas daktarus gy
tą ant kurio radosi vagies pra dytis.
varde. Ūkelis buvo tuom Norintieje pirkti dasižinoki(18 °1)
radimu užganadytas ir dažino te po sziuo adresu:
T. P. Križanauskas,
jo, jog viszteles pavogė jojo
38 E. Centre Str.
kaimynas, bet apie pamestus
Shenandoah, Pa.
piningus nieko ne primynė.

stą atlankys gerb. Lietuviu
Dailės ir Mokslo draugijų pa
siuntiniai Dr. Basanaviczius ir
adv. Yczas, kuriuosu renka au
kas Tautos Namu pastatymui
Vilniuje. Vietines draugijos
rengiasi priimti tuodu brangiu
svecziu
koiszkilmingiausiai.
Tarp daugelio rengiamu iszkil
miu ir czionykszte muzikos
bei dramos draugija “Vyturė
lis” rengia Tautos Namu nau
dai ir svecziu pasitikimui isz
kilme: subatos vakare spalinio
18 d saleje Me Caddin Memo
rial Hall and Berry (tarp So.
2-nd & So. 3-rd) Street bus
atloszta triakte komiszka ope
ra “KORNEVILLO VAR
PAI”, kurioje dalyvaus inžymiausiejie lietuviu aktoriaidainininkai ir pragarseje C.
Brooklyno ir Williamsburgo
chorai. Szi opera jau buvo
ežia karta vaidinta laike S. L.
R. K. A. seimo ir visiems ne
apsakomai patiko, nes tai isztikrųjų yra gražiausis ir linksmiausis lietuviszkoje kalboje
veikalas. O “Vyturėlis” savo
užduoti pilnai atlieka: etato
scenoje veikalą tik tada, kuo
met aktoriai ir chorai pilnai
buna iszlavinti.
Tiesa, “Vyturėliui” atsira
dus czionykszcziai dailės prieszai ir nesantaikos platintojai
pradėjo skelbti ir net likraszcziuoee (“Lietuvoje” ir “Darb.
Viltyje”) raszinejo, buk “Vy
turėlis” kenkiąs M. Petrausko
veikimui ir kad susispietė ja
me vargonininkai boykotuoja
Petrauska.
Kadangi didžiuma “Vyturė
lio” nariu ir visi jame dalyvau
jantiejie keturi vargonininkai
(pp. Strumskie, Pranckietis,
Visminas ir Radzeviczius) aktyviszkai dalyvauja M. Petrau
sko rengiamuose vakaruose,
tai tie nariai pasiuntė gerb. p.
M. Petrauskui rezoliucija, ku
rioje užklausė: 1) ar isztikruju
“Vyturėlio” nariu darbuose jis
mato jo ypatos boykota ir 2)
ar kenkia jam “Vyt.” ir kame
Tikėtasi kad M. Petrausko
vieszas atsakymas uždarys bur
nas visiems neteisingu paskalų
platintojams.
P. M. Petrauskas in tuos už
klausimus atsake laiszku 8 rug
sėjo sziaip:” .. .Ar man kas
kada kenke, —to dar nieks iki
sziam laikui padaryt neigalejo;
taipgi nei “Vyturėlis” MAN
KENKSMINGU NEBUVO
IR NEBUS. Tegul bus tiek tu
draugyecziu kiek tik kam isz
rodo reikalingu ir asz nei vie
nos nesmerkiu, bile jos turės
prakilnius siekius o ypacz sie
kius menui brastas leist....
Tai tokie paties M. Petrau
sko žodžiai, to paties Petrau
sko, kuriam, turbut norėdami
prisigerinti, nepraszyti beged
žiai pradėjo skelbti melagystes,
kad tuomi iszszaukti visuome
nes boykota link“ Vyturėlio”,
kurie etato scenoje taip gražius
ir visiems patinkanezius veika
lus, kaip kad “Kornevilio Var
pai” ir da tokiems prakilniems
siekiame, kaip Tautos Namu
insteigimae Vilniuje. Reikė
tų nors eziek-tiek gėdos tu
rėti tiems musu skandalistams,
“Vyturėlio” prieezams.

Ant pardavimo.
Kampinis namas po No.
1101 ir 1103 E. Pine St. ir 1100 ir 1102 E. Water St. Mahanoy City, Pa. Lotas 25 per 125
pėdu didumo. Viekas geram
padėjime. Atsiszaukite pas.
Carl Brandan.
31 W. Pine St.
( 88 oi)
Mahanoy City, Pa.

Svecziu isz Lietuvos
atlankymas.
Phlladelpliioi, Pa.
Svecziai Dr. Basanaviczius
ir Dūmos atstovas M. Yczas
lankėsi Philadelphijoje 5 ir
6. Spalio.
Priesz svecziu atvaževima,
buvo sutarė veikti iszvien
south dalies lietuviai su Richmondiezkiais, nutarta buvo ir
plakatai iszvien spaudint, bet
kitaip pavyko. Po draugyecziu delegatu susirinkimo 21 d
Rugsėjo, j:e veikiai plakatus
davė atspausdint vien tik prisi
laikant delegatu sutarimo kad
South puseje bus piiemimas
svecziu 5 d. Spalio vakare, o
Richmond puseje 6 d. Spalio
vakare.
Rengimas ir laukimas south
puseje svecziu, žodžiu sakant
buvo netikės. Draugystėse ir
klinbuose darėsi ginezai, riks
mai ir t. t. vieni szauke reik
aukaut Tautos Namams Vil
niuje, kiti patikėdami soc’jalistu laikraszcziams ir vietyniu
sccijalistu agitac'joms,reke kad
nereik nieko aukaut, nes sako
Tautos Narnos ten Vilniuje
nebus lietuviu bet Rusijos ca
ro. Sccijalistu agitacijos bjau
riai sudemoralizavo visus bevaik South pusėj lietuvius, ir
Kliuba Laisves palytėjo kur
negalima buvo tikėt, kad nie
ko neaukaus nes tas kliubas
prie visokio labo visada prisi
deda. Isz draugyecziu ledva
viena S. L. A. 10 kuopa pirko
sieksni už $10 50
Apart sccijalistu prieszingos
agitacijos, nemaž subalmuitijo
nedavimas svecziu jokia žine
isz New Britain ar isz New
Yorko, kada svecziai atsilan
kys subatoj ar Nedelioj; Sve
cziu laukta pagal plakatus Nedelioj ^ant 4 adynos, pribuvo
ledva ant 5, tos ;adynoe vienas
Dr. Basanaviczius, ir isz New
Yorko Raczkauskas “Tėvynės
redaktoris.
Suikus sveczius, trumpai
pirmiausei kalbėjo klebonas
Kaulakis, toliaus Dr. Baeanavi
ežius arti adyna laiko, ir ga
lop Raczkauskas.
Sudemoralizuotoj per socijalistus South puseje, nuo lie
tuviu laike prakalbu surinkta
auku ledva 174 dol. su cen
tais. Czion iszkilmiu garsiu ne
daryta apart
padainavimo
bažnytinio choro dainų.
Kitaip buvo Richmondo pu
seje, kur lietuviu daug yra
mažiau negu South pusėj. Ten
draugystes socijalistes su agi
tacijomis visai neprisileido,
jie veike pagal savo nuomone
be anų pagelbos.
Vakarop, pasirodė visa Lie
tuviu Music Hale padabinta
szviesomis lempu, suriktuota
sietynas pasirėdžiusių mergaicziu ir benas.
Pasirodžius svecziamis, su
skambėjo balsai triubu pasiro
dė puikus eietynos mergaieziu
su bukietais kvietku, ir leidi
mais fajeverku; delegatai pasi
tike sveczius su iszkilme, invede salen.
Minia lietuviu lauke ka kal
bės svecziai.
Stasys Masickis kaipo ten
pirmininkas, atidarė pradžia,
perstatė sveczius, ir Dr. Basanaviezius kalbėt. Senelis rim
tai kalbėjo apie tris czvertis
adynos daugiausei apie sunke
nybes senovės lietuviu krautas
lenku anuomet ant Lietuvos
nes Amerikon susiduriau su
sccijalistu pasznekon jis sake:
Mes sccijalistai szviecziam vi
sas tautas, o jus maža saujele
lietuviu.

Metas XXVI
Yczas — Ar Anglija už lie
tuvius apezviestesne?
Socijalistas — Teip.
Yczas — Vokietija už lie
tuvius ar apsziestesne ?
Socijal. — Teip.
Yczas — O Prancūzija ar
apsziestesne ?
Socijal. — Teip.
Yczas — Tai kaip jus ga
lite apszviest tuos, kurie toli
pirmiaus yra apsiszvieta už
jus.
j
Socijalistas tuomi susigėdi
nęs kalbėtis nustojas.
Yczvs nurodė, kad ameriki
niu socialistu pasigyrimai link
kovos už Lietuvos liuosybe,
yra tik svajone, Už Lietuvos
liuosybe sako kada kovota,
tai dabartiniai cicilikucziai da
po stalu bubuli neraiezioja.
Taigi da nebuvo gimė Jisai
nurodė, kad szkada pridirbę,
pinigus sugrobė iszbego isz
Lietuvos nekaipo teisybes jiesz
kotojai bet kaipo kriminalistai
ir, tokiu dauguma sako vadin
darni, save sccijalistais, tik
varda tikru sccijalistu bjaurioja. Lietuvoj sako socijalistu
demokratai esą bet toli skiresi nuo Amerikoj lietuviu ifztvirkusiu cicilikucziu kurie
esą cicilikucziai ant visos do
ros arszesni nupuoleliai už Rosijos anuos juodaszimczius, cicilikai Amerikos, esą tai pelė
dos ir apuokai, kurie szviesos
bijosi, jie tik naktimis kiauksi.
Užbaigoj Yczas sako: į Kaip
mes Vilniuje Tautos Narna
pastatysim be ciciliku tai mes
teip pasakysim kad prie ug
neles kibirėli malku nedejote,
tai c’cilikai ir prie pusrycziu
ne sėskite. Po Yczo kalbai
buvo girdėt sako kad Dievas
jam duotu sveikata už jo kal
ba,
Vienas isz sccijalistu buvo
pradėjęs szvilptelt bet greitai
užsieziaupe.
Po Yczo kalbos Dr. Basanoviezius perskaitė kas kiek
aukavo ir už aukas padekavojo.
Mat neapkenstojai tautos
darbu ir pa ežios tautos, visur
neiszkenczia nei žydai jomarku neinlindia) dabotojai tvar
kos, ne nepatemijo kaip vienas
socijalistas insimaiszes su “Lais
ve” ja pardavinėjo.
Po prakalbu buvo iszkilminga vakariene, pinigu su
rinkta Richmonde Tautos Na
mams Vilniuje $406,80.
Taipgi ten neatsiliko užpakalij kaip South puseje ne
vienas draugyste iszskirent
draugystes Petro Armino kur
vienas apuokas insimaiszes su
gadino visos draugystes nors
tautiezkos visa mieri.
Reik tikėt, kad kai kurios
South draugystes ir kliubai
apsižiureja, kad bereikalo
klausė cicilikiszku agitacijų
aukaus po kiek ten po svecziu
iszvaževimui, jeigu ne, tai toli
south puse bent reikalaus la
biau apsileidusi, už Richmon
do lietuvius.
Dabar tarp Philadelphijiecziu paliko Yczas cicilikams
geresni varda peledu ir apuo
ku kurie tikros szviesos bijosi.
(“Trakiszkiu — Baltruke”

Ant Pardavimo.
Ant pardavimo du sztoriai
mesinyezia ir 5-10 ir 25^ eztoras, tinkama vieta del Whole
sale biznio ir 3 stubos dvi murynes puikiai intaisytos, parsiduos neperbrangiai, priežastis
pardavimo locnininkas ketina
apleist ssita szali jagu kas no
rėtu pirkt tegul atsiszauke ant
adreso.
Jos. Raibikis.
Girardville Pa.

hek mano miela ueztaritoja,
Naujas politikiszkas vadas.
— O Dieve! — suszukta
pavargusiuju sulnksmintoja? vienbalsiai.
—tarė tėvas beeiczipsodamas,
— Kas do regikla! Kas do
manidamas jog mergaite vėl paveikslai-!
turi koki pavargėli nelaimiuAnt vidurio
s -kliczios
guoli, delei kurio prižadėjo
stovėjo pareditas vainikais gra
GERIAUSIAS KONCERTINKAS Ir Armonikas
praszit nuo jo pagelbos.
gausi pAS mane, taipgi visokius mnzik.
bas,
o
jame
gulėjo
baltai
pare— Ne, teveli, aez sau noriu
Instrumentus ir lietuviškas knygas.
Rašyk man Katalogo reikalaudami, karį
praszit —tarė tilomis mergai- dita visu milim.a Zose!
pasiunčiu visiem dykai. Adresas:
te. — Liepk teveli padarit
M. J. Damijonaitis,
Ant galveles turėjo žalia
man graba.
812-814 W. 33rd St.. Chicago, IU.
vainikėli, akutėmis dar žiurė
— Ka! — suezuko persigan jo, o ant jos skaistaus veidelio
GYVENIMAS VISU TO
dės tėvas.— Kagi tu, Z .bite, matomas buvo nepaprastinas
‘‘Ugi ko in nfe ta ejsi,
Didele knyga api 1300 paslaptį
kalbi ?
kaipi aniuoliszkas nusiszipsoKo ten vilksiesi,
Visos 6 dalis drucriai ir puikai
— Nekalbėkit teip garsiai jimas; buvo uszsiklausius ka
apdaryta. Kasztus nusiuntimo
Ar namieje nepasedesi?
mes apmokame. PREKE TIK (4
teveli — tarė mergaite rodida- me tai, kad visai ne nekruste
W. D. Baexkowski-C*
Dusziuk! reikalą toriu
WAHANOT CITT. PA.
ma triusiarciia motina. — Bi lėjo kada su triukszmu in rekNamien būti negaliu;
jau, kad motinėlė neiszsigastu liczia inbego namiezkiai. Gie
Prie kliubo priguliu,
— aez rito mirsiu, man tai da! as nutilo, Zose žiurėjo
Tai votavoti turiu. .
Vieszpats Jezusas pasakė.
augsztin, veidelis jos matomai
Tiek to, ejk ejk,
KNYGA SVEIKATOS bei nau
Kalbėjo žodžius su tokiu blanko; motina paimta sieivarO žiūrėk tuojaus pareik,
jausio mokslo ir ką reikia daryti
tvirtumu,
rimtumu
ir
podraug
to
metesj
prie
mirsztanczios
Ba jago kur užtruksi,
apsirgus. Teip-pat kame ir kur
B czas ant bauk eto s- dėjo,
liudnumu, kad tėvas girdeda- mergaites apglėbė graba ir tar
greit išsigydyti, lygiai ta knyga
Tai kudlu neteksi.
Ant dvieju mot rdiu aky- ai tunijo,
mas atkartojima, pajautė skaus turn norėjo iszpleszt kūdiki isz
Dzievaž, psytnsiu szluota,
O Plipl s jam gunuojo su pin-ztu,
ma szirdije; negalėdamas žod nagu giltines, bet .nusiszipsojiTai parodysiu tau vota!
Apliejo kelnes su bulonu karaztu.
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti
žio isztarti paleido mergaite mas mergaites iszg'nklavo mo Duszka, duszka, nustok,
— Kur Pliplis?
ir pats iszejo isz namu, idant tina ir suturėjo kaipo neže
Burna savo užeziaupk,
O TJ , latoriszka mate jau iszbujojusia uszseta iszpildit mergaites praszima. miszka galibe nuo užmanimo. Ba kad ir ant galvos pasistosi,
Maniai nesulaikysi.
Legenda jaunoj mergaites duezioj mei — Kada sugrižo ir apsi
Mergaite atkreipė ant moti
Ar da tu padla zaunysi,
le prie Dievo, o akiveizdoj, verkęs pasakė mergaitei, jog
Žinojo vienog apie ja Mos- to jaute privaloma duot pa- praezimui jos užgana padaro nos akis, žiurėjo in ja per va
Ir da tu prieszisiesi?
dekavodama jam landa, potam apsižvelgė ap Kaip matai pantapli nusi
cickis ir, rasi, seniai butu ja aiszkinima mergaitei, kad ne mergaite
link kaipi atsisveikindama
isztaises, bet stovėjo ji jau ne paveikslas kat ežios Dzganito kalbėjo:
trauksiu,
ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS" netik
ant jo lauko. Praszant mergai jaus ira Dievu, vien kad pri — Kaip bus gatavas, liepk paskutiniu kartu szi svietą,
pamokina kaip ir kur nuo visokių litrų E<*rai
Ir per žanda užtrauksiu.
ifisigydyti, bot teip-pat labai trražlni, kaip tik
dar
pažiurėjo
in
nebilia
moti

teveli
pastatit
ji
sekliezioje.
tei galutinai nusprendė pra- mena jis mums Dieva ir Jo vi
Duszka, duszka, susivaldykie,
ras tėvas pamokinaJr kaip nuo visokių ilsų
szit daleidimo nuo kopliczai- sas malones ir meile prie žmo Per diena glamonėjosi su na kaipi apmirusia, nes skaus
Ant jojo p ežiu yra sukrauta atsakomybia suargaoizavoti apsisaugoti.
Savo sveikata czedykie, X.
KNYGOJ „DAKTARAS" labai daug apmotina ir kitais namiszkiais mas kokias draskė motiniszka
tes savininko sutaisit ja. Ga nių.
visa lepublikomazka part’je atejnancziuoeia rinkimuosia. ra5o apie vyrų ir moterų lytlSkg gyvenimu ir
Asz ejti turiu,
aiBkiai, atvirai teip isdėstinėje, Jog kitose
jos
szirdi
atėmė
nuo
jos
žada.
ves dale:dima Mo6c:ckis pas — Nusiramik Zjsite, pa būdama visu milima; perpraFrank P. Woods yra kongresmonn isz !<>wo steito
Ant tavo zauniu nežiuro !
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterei
tate ant tos vietos nauja, ar veikslas Iszganitojaus nesiil- ezinejo net ir tarnus, jeigu Žiurėjo ir ji m epindanti neže- Ar datų szunc snuki sznekeū,
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kg
daryti,
seniems ir Jauniems ir kaip laimingai
ba sutaisė ta paezia davės nau ges tavęs, jeigu kasdien su kuom ka kada užrustino. Visi miezka szvieea mergaites vei Kaip szuo ant žydo losi?
LIETUVISZKAS ADVOKATAS
gyventi. Čion vlskg negalima aprašyti, bet tik
Introligatorne
stebėjosi besielgimu mergaites deli, pakol jie nenublanko vi
jas sienas, stogą ir grindis. Al kalbėsi poterėli namieje
perskaičius knygų atrasite.
Pantapli pag-iehe,
Baltrus S. Yankaus
APD1UBTUVK
KSTGG.
ŠITA KNYGA illlustruota puikiais mokssai ir netapo panaeziu in vei •’
toreli teipgi sutaisė, vidurije
Per terla užrežj,
— Bet kae jam nunesz val- bet nieks ne žinojo del ko teip
sliekais paveikslais ir apie žmogaus kūno suATTORNEY, COUNSELLOR AND
dus
tu,
kuriu
skaisti
duszia
nu
budavojlmųsu visokiomis paslaptybėmis.
elgiasi.
Vienas
tėvas
tik
gerai
gražiai iszpuosze nesigailėda git? — kalbėjo pro verksmus
Net pypke isz dantų iszpnole, ADVOCATE OF UNITED STATES
Apie MEILĖS^ DALYKUS ^„Daktaras"
COURTS.
žinojo, bet inpraezitas mergai lekia ant aniuoliszku sparnu
nemažai ražo.
mas kaeztu delei praszimo ge mergaite.
In szmotelius susikūlė.
YPATINGA! serganti, nusilpnėjg, sukliu
Geriauses
ir
didžiausias
sumas
in
butine
amžinasties
in
szali.
ros dukreles. Kuningas pa
Sztai isz to susiruf cziavo.
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
D1
Motina priversta buvo nu- tes tilejo, tuo labiaus kad
piningo iszlaimeja provose už pa
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis
szventino ja isznaujo ir nuo sijuokt isz tokio mergaites skausmas szirdies draskantis kur nieks nepažįsta nelaimiu, Pirmiause boba vyra užgavo, žeidimą kasiklose, fabrikuose, geleboi
teip užslsonėjuslomls ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šilojo knygoje atrasite tikrų rodų.
to laiko kas meno atsibuvine- klausimo, bet neužgaudama ti- jo krutinę nedaleidinejo jam vien amžinais džiaugsmais ir
Tas neapsi'e do
dii
žinkeluose, laivose ir 1.1. Iszlaimeja
JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
laimėmis
sotinasi.
kalbėt.
jo kopliezaiteje miezios.
Su
bludu
bobai
in
galva
pa

provas
kurios
kiti
advokatai
atsako
ar
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
kibos kūdikio, pradėjo aisz11
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskai
atmeta.
Rodą duodu dykai.
Džiaugsmas Zosės neturėjo kint jog paveikslas nereika Slėpėsi nuo savo žmonos jis,
leido,
brii
tyt knygų „Daktaras", nes didelės daugybės
Zyeidirba senon n.aldaknyges ibtoii 6 d
Meilus nusiszipsojimas pasi
žmonių,
kurie tik perskaitė šitų Įmygu, išsi
rubežiaus, kasdien ritmecziais lauja valgit ir jeigu ji jam ne- idant nesiklaustu jo ko jis nu
Ądresa vokite:
B irdingieriai paszoko,
istoe ir laikra«xcxei, kvipo tai:
in
t
gydė.
'
"
liko ant balto it drobe veide
Linksma Valanda, Dilgeles,
lanke kopliezaite, kur melsda sziojo, tai peles suvalgidavo budęs ir apsiniaukęs. U-zsiTODELTkad ta knyga del labo visuome
Isz to dydelio stroko,
non
Dagia
Draugas,
Tėvynė ir Lt.
li<\ Bet t is nelinksm'no moti
nės išduota, tai kiekvienos Jų apturės visai
B. S. YANKAUS Prisiunsdaiui
vosi prie Dievo priesz nukri- nuneszta jos valgi, bet niekad dares savo kambarelije meldiPesztukus atskyrė nuo viens
knygas apmokekyte paėsto f J
dovanai.kuris tik atsiųs keletu štampų už prilėni
nos, kadangi mate, jog jau
siuntimų. C
154
Nassau
Street
etgpreeo
kantus.
Adrsaar;
žiavota paveiksią lezganito- ne paveikslas kanezios Iszga- si prie Dievo priimdamas nuo
kito;
REIKALAUK'DAR' ŠIANDIE, iškerpant
too
prastojo ta aniuoleli, kuri jai
Lltbaanlaa
|
Bindery,
New York, N.Y.
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:
jaus ir rodėsi jai dabar kad nitojaus. Pradėjo iszguldinet Jota nubudima koki ant jo
Bet ir vyras nuo votu namie
BIO
veidas Jo dabar jau nebuvo dabar mergaitei mokslą tiki- uszleidžia per atemima numi- dangus buvo nusiuntęs, idant
pasiliko.
The
PHILADELPHIA
M.
CUN1C,
null
teip liudnu kaip kitados, ka bos, kaipo jau daugiau supran leto kudiko. Malda sustiprino patraukt jos szirdi prie Dievo,
Tai tokios F lade f jos nausiekt
1117Walnut si., Philadelphia, Pa.
dangi dabar stovėjo tarp kve- taneziai; Zose tikrai suprato jo dvasia ir nuramino. Vaka idant per ta kūdikėli ne pa'
jenos.
TĖMYKIT VYRAI IR MOTERISI Kad
oaui
mirsztn
padarit
tu
geru
darbu
RORORORoscoRoaeoatoRoacostoaioikO
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
pianeziu kvietku, gražioj isz- gerai motinos apsakima, bet ra praleido draugistej szeimibilst
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam
laike galėtum išsigydyt, tai atsišauki© prie
SURINKTOS ISZ LIETUVOS
puosztoj kopliezaitej, kur daž motina tuom apsakimu nenu neles, bet kada tik pažiurėjo kokiu D’evas nuo doros motePe
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos
Vienas vaikynas mylejio
nai maldos plauke isz szirdžiu ramino mergaites ir nepergale- in ta nekalta, szventa mergai riszkes reikalavo. Tos mislis
lietuviškoj kalboj. Rašyk. Ateik.
Yra tai rinkimai gražia Dainelių.
Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po
NAUJOS KNYGOS
78 pua. 6x9 coL dyd. Preke 25c.
o
dukre’e,
žmonių; bet isz tu maldų ma jo jos noro ėjimo in kopliczai- te, atkreipdavo veidą in kita praezalino nuo jos sielvarta,pietų. Nedėl. Iki 3. o Utar. ir Pėtn. vakare nuo
No
o
O paskui paėmė mamele,
W.D.Boczkowaki*Co., Mahanoy City, Pa.
0 iki 8.
■*
žos Zosės galbūt Dievui bu te “paskutiniu kartu” pasi szah, idant paslėpt aezaras ku numalszino szirdies skausmus
o
9 istorijos, 122 puslapiu, apie
Pusėtinai piningu,
vo smagiausia, kadangi plau melsti. Galutinai tiko ant jos rios spaudėsi jam in akie, Tėvas matomai jaute tapat,
o “Kas yra Kristus’ “Priesz tei- ?
Tai
nes
priėjo
prie
grabelio,
pabuIr
iszbego
ant
plynių!
• sybe nekalbėk” “Senas žmogus
ke isz ekaieczios nesuteptos praszimo ir leido sziltai parėd sprangidamos gerkle.
” “Namu sūdąs” “Kaduezios.
Po vakarieniai, kada ketino czevo szalta kūdikio veideli ir Tėvas bu dukra pasiliko, *£ pavojuje
žius; paskui mergaite iszsiunTas:
ralus čigonu” “Istorija isz 1795
Džiaugėsi, nore be piningu o meto” “Kvailastikėjimas” “Ne
BISCHOFF’S BANKING HOUSE
Teip praėjo keli menesiai, te tarnaite, idant ta sekdama jau Bzeimina eit gult, mergaite tarė:
Mer
Kampas
Rende
Ulicze
o
doras
ponas
”
“
Girtavimas
”
Szipaliko.
287 Broadway
laikas kaskart buvo szaltesnis atstui paskui ja, temintu.
atsiklaupė priesz tęva ir moti — Dieve, Tavo nutarimai
Telefono.; Worth 2822.
Mer
5 tos knygos preke tiktai 25o.
Neu> York, N. F.
besiartinant žiemai; vejas szal
Zose nuėjo in kopliezaite, ti na ir, bueziuodama ju rankas, žmogui neiaztiriami; bet Tu Sako: tegul ejna in pragara,
Kas reikalauna teisingo
ant
ga
o
8 istorijos, 141 puslapiu apie
Prikrimto mania gana,
tas ir žiaurus szvilpe nupurti- kedama, jog nieks neseka pas kalbėjo:
patarnavimo ir nori idant
per ta aniuoliszka kūdiki pado szal
o “Grafas ir meszkininkas” “Apie
Ir da tiek prid cze,
nedamas nuo medžiu lapus, o kui ja, kadangi motina priža — Teveli ir motinėlė sakau rodiai mums savo malone; te
jo reikalai liktu greit,
0 Ragana, karalaite ir afioienu” so
Us iez
atlikti tegul atsiszauki in
galutinai pilki sunkus debe dėjo jai leist ja viena, Szaltis jum paskutiniu kartu laba būna Tau amžina garbe! Tas Kad niekad jos nematycze. J “Del moterių ir apie moteres” o
muszi. I
V “Aukso misles garsingu poetu c
siai pradėjo drėbti snaigalomis buvo pusėtinas, bet mergaite nakt. — Atleiskite man jeigu Tavo pasiuntinis ipatoje musu
£ ir rasztininku” “Cigonka arba Jio
Seniausi
Damon,
ir uszklojo žeme baltu kauru. jo visai nebejauto, nes mielis kuomi nusikaltau, nes jumis kūdikio iszmokino mus daug
■ pagriebta ir velei atgauta mer- 1c
Bankini
matiuos
Konetike keletas vyreliu ap- o giuke” “Mano džiaugsmas” >
Zose sulig sziol lanke kasdien ir jausmai jos buvo jau kopli- jau palikt turiu, kadangi ezau- gero, atidarė mums akis idant
J “Diedas ir boba” “Apleista >o
Iii paša
fipacziavo.
Narna
c
kopliezaite, bet dabar motina czaitei; graudu jai buvo kad kia mane savep Vieszpats Je- nejieszkotume laimes ant že
didaus i
Nes vienos bjaurei prisigavo, Jf naszlaite” Preke tiktai 25o.
Uždėta
1848m.
pasakė jai:
eina in ten paskutiniu kartu. zusas ir rito jau aez eisiu pas mes, kur amžinos laimes nėra,
o
5 istorijos, 137 puslapiu, apie r.
Pinigus siunezime in Krajn kno grelozlausei.
Nedeloje szliubas buvo,
ui.
J “Kalnu gyventojus” “Kaukazo
Inejus in kopliezaite visu Ji.
— Neeik dukrele: szalta,
tacziau doribemis jieszkot am Panedeli garnis pribuvo.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Antri
■f belaisvis’’ “Lozorius” “Narsi c
Motina negalėjo suprast ka žinos laimes Tavo Dieve kara1
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant parefkalavima.
perszalsi, apsirgsi ir gali tas pirmu puolė ant keliu ir pra
ridutine
Garnys beibukia apdovanojo, * mergina” “Užvydus vyras” o
Szipkortes parduodame ant geriausia Gaylaivia visu Llaljs ii ir bi
Preke szitos knygos tik 25o,
labai tau uszkenkt, o vėl gali virkus graudžiai kaipi suvai reiszkia tie mergaites žodžiai, listeje, m kuria priemiai szianii pribn
Jog žmogelis, ka daryti, ne go-------------------------------------------K rajaus už pigiause preke.
pažiurėjo in tęva ir nusistebė d:en nesutepta, szventa duszia
eidama inpult kur in duobe ir tojo:
7
istorijos,
90
puslapiu,
apie
Paszportus del keliaujenozia ia Krajo pastorojame nereikalaudami
žinojo,
o pasisia
o “Ergelei pono Morkaus” “Du O
jokiu poperaa.
rast-mirti.
— Dieve! asz jau ežia dau jo iszvidus jo akise aezaras, musu kūdikio. Bok mums ma
Dejavo ir galva kasė,
rtiigu ta
ar keturi”
“Svietas Dvasiu”
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejeaUBaskaa Peperas «u
Mergaitei toks motinos ap- giau neateisiu. Tu vienas per Tėvas atsidusęs padėjo ant lonus mielaazirdingiausias Te- Ir plaukus ant galvos pesze!
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy c
auti gii
paliudyimu Konsulio,
ezviesos
gludnios
mergaites
dai
kaimose
”
“
Nevydonas
”
žiema
turėsi
ežia
būti,
man
ne

ve,
teikis
ir
mums
nevertiems
reiszkimas buvo labai nesma
Atjeszkojima Dalia atlieka
teisingiausiai.
Gaila man tuju vyreliu,
Penki n
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o
— i Del vygadoe Taanaczia laikome atydaryta ►—
gus ir paklausė pro verksmus: valė lankiti Tavęs, nes aez tu galveles savo rankas ir pakele duoti isz Savo nepabaigtinos
o
Jago pataiko ant niekszu
danguosna akis kaipo melsda geribes ten vieta.
4 istorijos, 105 puslapiu apie
Sabatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėlioja a ne 10 iki 11
— Beje, motinėlė, ar nie- riu mamos klausiti, nes Tu
mergeliu,
Nori vai
£ “Ąnt kranto prapulties” “MisUžpraszome atlankiti mumis asabinkai ar
mas
nuo
Dievo
palaimos,
ir
o
tras ir krepesius”
“Kampelis
Per visa savo gyvenimą,
kad jau negalėsim in ten nu- Dieve, patsai liepiai klausit
jog pas mos visai n'1“**"“
—
Tie žodžiai tėvo inliejo in
” “Isz ko dideli ponai”
tėvo ir motinos ir juos guo- dėjo ta palaima ant dukreles
pigiaasei galite atlikti,
Ne turi joki ramuma.
ejti.
■oo duonos
Tai su 1
Preke
szios
knygos
tik
25o
galveles.
motinos duezia koki tai saldu
Dabar neką gali daryti,
Ko
— Nueisi, mano dukrele, dot. Abz vienog trokszcziau
8 istorijos, 122 puslapiu apie *
Atsisveikinimas buvo grau dangiszka smogesi; jautėsi jau
Reike kaip savo augyti,
kaip ateis pavasaris kada sau būti su Tavimi, man ežia teip
Tsda gal
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” į
dus;
gimditojai
nežinia
kode!
gerai
prie
Tavęs,
teip
smagu,
ne nelaiminga, tacziaus visu
Geriau Dievui dekavot,
“Kodėl neleido Baltraus in dan
le sutarpins ant lauku sniegą
Mergina
gu” “Bausme.už szyksztuma”
Ant nieko nerugot.
arba kada bus gražu, nebus kad tik su Tavim, Dieve, tvirtai tikėjo mergaites ap- laimingiausia, Atsiklaupė prie
Kada ir r
“Mažo sziaucziaus dideli reika o
reiszkimui.
o
grabo ir pradėjo melstis. Ta
szalczio, tada eisime visi drau troksztu giventi visados.
denio pasve
■ lai” “Dienos kentejimoNantoj” s
o
Ir puolė kniupszczia paslėp Motina vienog dar ramino pat padare ir tėvas ii visi kiti Lietu zoje sunkus gyvenimas, o “Netobulas žmogus” Szitos
ger, tada mo
knygos preke tik 25o,
— Mano motinėlė!— suszu- dama veideli in delnus; rodė save kad tai doros mergaites namiezkiai.
o
O da sunkesnis apsipr.cziaedokteri:
Puiki istorija apie ‘Vaidelota’
ko mergaite sielvarto paimta. si jai kad iszgirdo koki tai ne besiilgstanezios dangaus grovimas,
- Marint
apraszimas isz pirmutines puses
Karsztos visu maldos kam
žibiu, svajone, kad apsako
—Daleisk man bent szi kart žemiszka baisa, skambanti:
■
szimtmeozio,
iszimta isz Lietu- j
Ka gali daryti,
tdaok parai
K viszku užlieku, parodo kaip g
nuejti, idant atsisveikint Jė
— Doras kūdikėli, jeigu jiems tik savo sapna, kad ras barį pripildė szventinibia;
Turi in Amerika runiti.
kiio.
g
senoviszkos laikose Lietuviai o
sznabždas
ir
atsidūsėjimo
at
rito
sveika
ir
linksma,
nes
zų, kurie turės vienas vėl pa linki but visados su manim,
Daugiause paneles,
g gyveno, puiki apisaka su na
Da Bergam
balsiai
jungėsi
kaip
tai
harmomergaite sveika ir butu nega
gi veikslais. 177 puslapiu tik 25c o
silikti.— Ir sudėjus rankutes rito busi pas mane.
Szventos dzūkeles,
*igi saki t, ji
niszkai ir tvėrė lig vėl dangisz
atsiklaupus kaipi prie maldos
4 istorijos, 196 puslapiu apie
Mergaite pasikėlė ir žiurėjo limu daigtu mirt jai be jokios
Nusiglemže kur piningu,
Holus n a beg
kas meliodijas, o ne viena Bzir“Urvą užkeikto” “Panaszus” 1o
priežasties.
Tuomi
suramino
ir
žiūrėdama gailingai in motina in paveikslą nukrižiavoto IszNuo savo tėvu,
o
luite
per 1
“
Lorenas
”
“
Sermėga
mužiko
”
akimis isz kuriu tekejo dvi ganitojaus, stebėdamasi, ka nubudusi savo vira, bet tas dis isz ežia esaneziu nieko žePayrna koki berną,
“Su kuom kas kariauja, nog to
etai paekatia
miszko
nejautė,
kadangi
visu
dingsta” Preke knygos 25o
o
ekaieczios ir blizganezios lig dangi mane tikrai buk paveiks tvireziau tikėjo mergaitei, kuIn andaroko skverną,
'lėgo prie sz
deimantai aezaros.
5 istorijos, 77 poslapiu, apie
las prakalbėjo. Po valandai ria palaike usz szventa, negu mislis skrajojo nedrąsiai ten
Na ir pribuna,
•iigirdo
bąli
kur amžinus linksmibes, gro“Grigorius kuris per 17 metu
Žodžiai mergaites, kuriose nebilios maldos, mergaite ta savo žmonai.
Byle kur apsibuua.
Denki mąstą:
gyveno ant salos” “Isz mirusiu1 o
žibes
ir
laime
givuoja.
Visi
motina mate didžiausia kūdi re: “Dekavoju Tau Dieve; ei Ant ritojaus nubudusi szeiNe ant raskažiu,
prisikėlė”
“‘Dorybe veda iiin ■
laime” “Debesėlis” Preke 25o
kio doribe, isz kurios dora mo nu atsisveikint su visais, bet mina su nusistebėjimu iszgir- jaute dueziose kokia tai meiles
Pribuna ant bedu,
tori vandeni
° ------ ------7~.-------------------- Z------ . ■
ji
8 istorijos, 112 puslapiu apie ©
tina negalėjo juoktis, vienog daleisk man, kad kada pasi- do kokias tai simfoniszkas, ne saldibe, visu akis nemirkezioAnt verksmu,
damos
žiurėjo
in
gulinczia
■ “Nevaloje pas Maurus” “Viesz ■
Ir vargu.
iszszauke ant jos lupu nusi- mirsiu galeeziau juos lankiti žemiszkas meliodijas. Netru
kelio duobes” “Karalaitis žmo- l
Tai su main:
tarp žiedu it balta lelija mer
Dzukijoi daug geriau,
ezipsojima, mat Zose tikėdama ir sergėti nuo pikto, suraminti kus persitikrinta kad tie gra
g gus” Preke szios knygos 25o jo
gaite,
kuri
visiem
iszžiurejo
Net griku kosze valgyti gar
žus balsai skamba sekliezioje.
ir garbindama paveiksią nu nuliudime.
W gali var
džiau;
Mergaite suraminta, džiaugs Per valanda klausė visi ir ne szventa buitim, arba kaipi rukrižiavoto lezganitojaus, paGriūte janaa
Skaitykite!
.““„f1":;
bu
dangiszkos
buities,
kuri
vėl
O szieze neyra ramumo,
laikinojo ta paveiksią tikra minga sugrįžo namon. Dėka- žinojo kae veikiaei; buvo kai
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, lo
hona tnergit
sugrižo danguosna ir dabar
Ne jokio linksmumo.
kaipi uez giva ir gaila jai bu vojo su aBzaromi motinai, kad po užburti muzikabszkom gai
arba $1.25 vertes knygų už $1. so
kaipi dvasia žiuri in besimel’
to pamacziai
o
Raszykite kokiu norite.
Mes
sietuvoje veluk sena merga
vo atsiskirt su tuom, su ku- leido ja atlankiti kopliezaite, o dom giedalo, kad pasijudint
džianezius, nusižeminusius laisiusime knygas per paozta ir
trinia
o nž va
būti,
riuom kasdien kalbėdavos, ku kada tėvas parėjės isz kluono nebeiszdriso, idant tu saldžiu
apmokame visus kasztus. Galite
kanezius save už nevertus da' Am viaczev
Negu
jaunystoja
czion
po

aniuoliszku,
kaip
mane
visi,
pirkti
kiek
norite.
Visos
knygos
i
pagal
paproti
paėmė
mergaite
ri milejo isz visos savo szir
silitet to kūno, kuri doribe ir
yra geros ir kožnam jie patiks, j
nauti!
dies. Ta aiszkiai motinai paro ant keliu, ta bueziuodama ji mebodiju nepertraukti. Kada meile paszventino.
Raszykite szendie, Adresavokit o
baidikla
Teip tai mergeles ant svieto
motina, arba gaspadine namu
de pasielgimas mergaites ir tarė:
W.
D. F0CZK0WSKI-C0. |
l|
*»*
rytojaus
eina,
patire
apie
tai,
greit
nubėgo
in
— Teveli, aez noriu tavęs
meldimas. Kaipo iszmintinga
c
'ales pribūta
Kas be tėvu valios in Ame- j
Mah lūoy City, Pa.
sekbezia, o paskui ja ir visi
motina dabar mate teikala su ko-nors praszit.
ejna.
j
Mi, ir iep-1’
— Kogi nori, dukrele, kai- kiti.
i
pažint mergaite su tikėjimu;
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„DAKTARAS*

DAINOS

I PUIKUS SKAITYMAI

k

-i

Paralyžius no važiavimo
skubino namon. Kada stojo
Kareiviszkas laivas Arkansas.
vežime be arkliu
priesz lova serganezios motinos
Mano tėvas Lndvikas Marozelonis
tai prie szirdies plakanczios
Szitai yra naujausia lyg-i 17 m. kaip Amerike, ir apsigyveno
priglaudi motina dukteri, o
Vargi igot ttibelei giveno aezaros gailesio pasipili ant
api kuria apraszo mediszkojt Shenandoah, Pa. o dabar nežinau
kur praszau atsiszaukt ant adreso,
^11
naszle su trimis dukterimis Vi auksiniu kasu Marijonos, pa
gazietoja vadinamo “Lancit”,
G. Marozelonis.
sos buvo kaip stirnaites, kaip lenki kriuža su vandeniu prie
ta lyga prasideda no paraly 165 Soott St.
Naugatuck Conn.
kraujai su pienu, nekaltos lupu ir likos sveika.
žiauB pavieniu sunariu kūno ir
( V8 <n)
kaip lelijėles darželije, o link
drebeymo nervu. Dr. B J
Pate skaitytojas gali dasi
stnos kaip pauksztelei vasaros prast koke džiaugsmas pastojo
Burroughs apraszo api viena Mano kūmas Mateuszas Kwedaras
paeina isz Suvalkų gub., Sejnu. pav,,
laike.
atėtikyma
kokie jam atsitaike Weiseju gmino., gyvenome sykiu,
Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams.
tarp naszlee o dukteriu kada
Viena karta motina apsirgo motina pasveiko.
gydymia Paezauki jiji viena lietuvon buvom sykiu kariumenen tu.
IŠEINA KAS KETVERGAS, CHICAGO, ILL.
smertelnai Suvejo tris duktekarta pas augszta ir dygta vy riu svarbu reikalą praszau atsiszaukt
Pikta dvase sznabždejo in
ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.
res prie lovos motinos ir daug ausi Marijonai, idant mergina
ra 34 metu senumo vežeju no ant adreso.
(
o;)
yra
12-kos
puslapių didelio formato ir redaguojamas
Katalikas
P. Ivinskas.
visokiu moterių kurios žinojo ne iszpildintu prižadėjimo duo
vežimu bearkliniu. Vyras tas
geriausių redaktorių.
1433
S.
Victoria
St.
Waukegan
111.
si ant visokiu ligų. Davinėjo to baidiklai, ir kad neaišku
buvo dydesneme lypsnyja ap
Katalikas netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
visokias giduoles nes viskas bu bintu in ta puetine. Nes Mari
imtas nervinia nebegale ir ns
mams, bet lietuvių visuomenei.
Mano
draugas
Franas
Laurinaitis
vo ant tuezczio ba serganfei tuo jona paguodojo duota žodi sa
galėjo valdyti deezines kojos
ne-’-a laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
Katalikas
tinai ne biekuti ne pagelbe vo ir bijojo apie sveikata moti
nes jauti dydeli skausmą deszi paeina isz Kauno gub., Kauno pav.,
kinantis lietuvius išeivius.
jis pats ar kas kitas praszau duot žijo.
neja
kirkezneja. Net po 3 ne ne ant adreso.
Katalikas talpina visokias žinias iš visos Lietuvoj Amerikos ir
nos, ant galo mergina pradėjo
( j-g oą)
abelnai iš viso pasviečio.
Nes viena vakara, pabalado motinai bteziuot kojas, nieko
dėlių pradėjo eugryžinet in nor
M. Diemenis.
turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.
Katalikas
jo kas tokie in dores o kada apie tai ne sakidama, jog neuž
maliezka stovi. Dr. Burroughs
R. F. D. 2 Box 80.
Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amor.: metams $2, pusei metif $1
St. Clairsville Ohio.
likos atidarytos, inejo senelis ilgo mažu ant visados namuka
davadžu je tolaus: Ne yra ma
Kanadoj ir Meksiko: Metams $3, pusei meti] $1.50.
žilas kaip karvelis, o kuri mer gimtini turi apleist, mažu pas
žiaueioe abejones jog priežastį
Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubožiuoso: metams $3, pusei moti) $1.50.
Antanas
Visztarta
paeina
isz
Kau

ginoe pasodino ant suolelo ir kutiniu kartu breziuoja ijei
tosios lygos buvo užsiėmimas
Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.
pavalgidino, o senelis rodos kojas. Per gailesti ne galėjo
tojo žmogaus; važineymas ant no gub., Raseinių pav., Szilales para,
Rašykite tuojaus, o gausite vieną "Kataliko” numeri pamatyti veltui.
girdėjau kad atvaževes in Amerika
apie liga nežinodamas, iezsi ne žodžio isztart, kurios arza
vežimo be arklu (automobilo) jis pats ar kas kitas praszau atsiUžsirašant "Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pačto
Money Orderi arba pinigus registruotam laiške, adresu:
klausinėjo apie motinos liga, ros kaip žirnei ritosi, o motina
kurie turėdamas intemptus szaukt ant adreso.
( fg oą)
o ant galo tari:
nervus
iez
nuolatinio
Baugaus
,
J. M. TANANEVICZ,
,
Jno Karbowskis.
mielino, jog tai mergina iez
Oregon City, Oreg,
— Už treczio kalno, ir už meiles motinos teip gailei ver
važiavimo tai žmogui pagady Box 102.
3249-53 S. MORGAN ST.,
CHICAGO, ILL.
trecrios upes, vidurije tamsios ke.
na nerviszka sistema. Toji ga
ir d doles girros, randasi szuli
zieta davadžioja jog tiejei visi
Naktis jau atėjo, Mtrijona
nis, iez kurios tiktai gere pauk tiktai to ir lauki, pakol už
vežejei ant automobiliu skun
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LAIVAKORCZIU SKYRUS—
sztukai ir laukinei žvėris, o iez migs, kad nueiduot in baise
džeei, jeg prie naujo užsiemi
P. v. OBIECUNAS IR KOMPANIA
kurio vanduo gido visokes li kelone, tuom tarpu paezauki
Cor. 12-th. & Carson St., S.8.Pittsburg, Ptmo daug yra sunkiau negu va
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
gas Nusiunk motin viena iez
už duriu.
Ant manevru nedenei atsibuvusiu, tasai laivas pataikė sze žiavimae eu arkleie. Jog kad
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
savo dukterų parneszt to g>
ir
trumpai
važuoja
ant
automo
žiūra
Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na.
Penki mastai ubo, ant sieks szis kartus in cieliu iez szesziu szuviu m laika 57 sekundas.
danezio vandeno, o paveiksi
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,
bilaus
tai
reikalauja
daugiau
(nio barzda!
Lig eziolei Arkansas buvo vienas isz dydžiausiu kariszku lai
Kaip dažinojo.
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
tuojaus.
Atidarik dūręs, Mariute jau vu Suv. Steituoee bst neužylgio užims taja garbe laivas Texts paeilsio kad galėtu velei važi — Ar žinai ka, man dideli Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto
Tai pasakias senukas aplei
nėt.
greioziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes ant
(na;
kuris yra baigiamas dirbti.
divai su taje astronomije.
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
do varginga grinezute, o naez
Mane
vinezevojei, mano
— Ar gal tau divai kaip dime Provu kanoelarija po vadovyste K, Varaszaus
le iszsiunti viena iez savo duk
užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
(vandeni gerei,
Givcnimas vėžio’
Prasargos moraliszkos.
astronaraai apskaiti didibia Natarijauszio
terų, idant parneeztu gidan
Man gera tėvynėj.
Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozias
Marijona miela!
planietu ir juju toluma žemes. su tiesomis Rusaijos.
ežio vandenio.
— Szedien turi pataisit, kaIgi eziol da ne visi žino apie
Marijona apalpo, nes dūręs
— Tai ne. Man divai, ko
Lietuva mylėsiu,
Mergina ėjo per kėlės d.e emarkei atsidari. lesinto ta glvenima vėžiu. Dabartės ne vakar dirbai.
Nes
joje
gimiau,
kiu
epasabu daeižinojo jejei api
— Me skaitik piningu, apie
nae, viltie, parneszimo pagel sik in grireze apaugtas ilgom kokia Honking, sp(cialietae,
vardus
tuja planietu.
Svetur
asz
nebėgsiu,
bos del sirganezios motinos da kudlom baidikla ir paezauki: uszsiimantis veisinimu vėžiu kuruos sapnavai.
Czionai
man
ramiau.
į
—
Usz
klaidas
reike
užmo
davi ijei pajėgas. Perejo kai
Yra ir nėra.
Penki mastai ūso, ant sieke Leutene Vokietijo, apgarsino
Gyventi man gera,
į
ket
ar
piningais
ar
sarmata.
na pirma, antra ir tneze, per
savo
pateminimue
ant
vėžiu
ir
— Ar jusu burdingboBis
(nio barzda!
Tu eoeziai peni;
ž
— Nesileisk in szulini, kol
brido tris upes, o kada inejo
namieja?
O uszklok stala, Marijona apie juoeua viename laikraez|
Czia
brolie,
sesutes,
ne
apžiūrėsi,
kaip
isz
jio
isz
in tamsia girria, stojo prie ži
tije apraezi.
— Ira, nes teip kaip neira?
(jauna:
Tėveliai seni
nomo szulinio. Nes kada paei
Kožnas vežis laikosi savo lipt; ne pradek tokiu daigtu
— Ar galiu su juom pasi t;
Mane vinezevosi, mano van
Geros
szirdies
žmones
lenki pasiamt vandenio su uz
aprubežuotoj vietoje ir Hein- kol ne pamislisi kaip pabaigkt
kalbėti ?
iI
(deni gerei,
bonu, pasirodi vidurije ezalti
kingas apie tai isztirinejo. Ji — Kas kitam duobele kasa, L:etuviai visi,
— Ir gali ir ne gali,
Marijona miela!
lu tikrąjį drauga
nio baisi baidikla. Buvo tai ne
— Na kaip tai?
Kada Marijona pastelavo va sai ženklina vėžius isz kožnos pats in jia inpuola.
— Kas lengvai maža daug Czia tuoj atrasi.
smakas ne žaltis, nes diedas su kariene, o baidikla tolaus mur vieteles atskirios, ka turėjo su
— Mat isz karezemos girta ž
Kaip
veidrodis
bliksi
±
ta
apsvartineje,
tasai,
ir
apie
sieksnine barzda ir ūsais, ir pa mejo:
smaigeleis nusmaigintas. Paei
parneezi.
»
žI
Vanduo ežeru,
didelus
nesirūpina.
rodi
po
kokiam
laikui,
jog
žen
ezauki in mergina girgždaneziu
Penki mastai ubo, ant sieks
Miszku
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— Ka norint darai, tai žiū
Marijona miela!
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Marijona pastati priesz jin nos pasmirdusios, norint žmo rėk pabaigos.
ž PRIIMA pinigus taupinimu! nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir
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kai
miszku:
Tasik gali vandeni semt.
— Ne prižadinėk per daug, Lakeztute treliuoja,
i moka už juos 3 procentą.
bluda su valgiu, o kada baidik nis teip kalba, maitinasi ezviei SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
Mergina jauna.
la pavalgi ir vela uždavinavo. že mėsa, o labiause mėgsta žu idant ne galima per mažai iez
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PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir štorus
Merginai iez baimes plaukai
teset.
Penki mastai ūso, ant sieks
Gražiai želia pievos,
ant lengvų išmokėsiu.
Teis auguoles. Kada iezeinere
ant galvos atsistojo; praszoko
(nio barzda
— Per sutaiką mažas daig Czia dera laukai,
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tas isz drebanezios rankos susi
j; • bankose.
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tas laike vasaros numeta kia- ei niketa.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskųKodėl man czia gera,
...Moraliszka Kabala...
Mane vinezevojei, mano van vala no 7 igi 8 kartu, ir tai ka
muszi. Sugrįžo tasik naludus
— Kaip tu tavo teveleme,
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Katra iszdeda žmogaus ateiti
Kodėl czia ramiau,
SIUNČIA pinigus Į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai(deni gerei,
namon, serganezei motinai ear
da buna pirmo meto, o kada teip sulaukus busi ankakle ta
Preke — lOo,
Ir taip gamta meili ?
I PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio
Marijona miela!
matinosi in akės pažiūrėt tik
buna senesniu 3 ir daugiau vo vaikelems,
Mat, czia aez gimiau.
pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
i PADARO
Marijona iszbliezkue ir dre metu tai dukartus iezeinerina.
tai pasaki, jog puldama ant
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Lietuvirako
D.T.
B,
metimu, velei vežis stojesi mik
to. Rašykite mums, o gausite pilną Informaciją apie pinigų pasidė- į
390 Dainų tiktai už Cl
Antru kartu motina iezleido eimaini karalaitis o po tam ap- lu ir linksmu.
Preke — lOo
— Ilgai mislik. greitai daž jimą
ir išėmimą.
sakt viso atsitikima jog likos
Bū
NUSIUNTIMU
vidutine dukterį, nes ir ta, ka uszkeiktas igi laikui, kol ne at Iszsinarinimas ira labai vė rik.
Rašydami adresuokite šiteip:
...Tikriauses Kabalas...5
Iždaveme Didele Kninga
z
da pribuvo pas szaltini, nore eirae mergina kuri paims jin žiu skaudus. Turi nebagelie — Ne duokie insiszaknit pik
Arba atidengimas paslapcriu ateities
Dainų
susidedanti
isz
A. OLSZEWSKI BANK
jo paeisiamt vandenio, iezlindo. už pati, ir teip uszkeiktas szim iezeitieet druezei kaip ilgas, ta tibei; ka szedien iszravesi rito
—bu pagialba Kaziru—
Pagal Garaingiauai Chaldiszku
etaigai ta pati baidikla ir pa ta metu pakutavojo...
390
PAINU
ne
ingaleei.
3252
S.
Halsted St.,
IChicagoT IUda senas kiavalas £ant nugaros
Pereiraku, Graikiraku, Arabiraku ir
Cigoniraku Burtininku.
ezauki girgždaneziu balsu:
Tam daigte kur stovėjo trūksta ir vežis iez po kavalo — Tasai ira ponu savo lai
Preke — lOo.
Penki mastai ūso, ant sieks prastas namelis naezles stojo iszlenda. Da vienok daleles ko, kas tuom laiku giažei tai
Knyga druozei susiūta.
Lt
puikus pakėlus karaliszkas.
nio barzda;
ko.
' Utah AGENWIH EONTORAS BANKINIS
Kas nusipirks, ras visokiu (‘J
Prisiuskite 25o. vertes Stempu
Naszle laimino Marijona ir kiavalo pasilieka ant kojų ir
Nori vandenio gautie mergi
o gausite visas tris Knygutes
— Ira pirmutinis epaeabas
Daina isz visa užkaboriu ka t
Asz esmia po kaucija Ohio valstijoje
karalaiti, kurie prieez .ijaje žniplu iez kuriu vežis turi nuper paczta.
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
dainoja Lietuvoja.
<
na jauna,
imtie
kaip
pireztinee
ir
czeveri
in
turtą,
paezedumae.
klūpojo ant puikaus divono.
Karatus nusiuntimo mee apmokame
savo loonam name vertes $12,000,00
kue. Kožnas vežis turi savo pas
Tai su manim turi vineze
— Ka vienas kvailas paga
Nusipirkite o turėsite Dainei o,.
H
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
W. D. Boczkow»ki-Co.
Po szlubui darinkta karaliez kire skilę, in kuria inlenda
Per
oiela
meta
ant
visu
dienelu
.
votie,
greioziausiu laivu, Siunoziu piningus in
S20-522
Al; B.k..., City P,
ka orkestrą užgraino puiku kaip pradeda _atszalt, vienok dina, tai tankiause tuketanezei
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
Tada gali vandenio semtis, szmoteli o po tam iezkeli pui žiemos laike ne užmiega, kaip protingu ne pataiso.
H
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
“SAULE"
Mergina jauna!
ku balu ant kurio radosi dau- tai nekurie žmonis mielina, tik
— Tasai labiause teieibeje
iszsiunoziu in prisakyta vieta,f Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko*
Mahanoy City, Pa.
; ,
niszku pagal teisinga kurst. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius ,
Kada ir vidutine duktė van gibi avetelu.
tai ejna in giluma ant dugno. milisi, kas del saves teisibe kai
Naujausias iszradimas. marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause, Ądresavokite sziteip
denio paeveikanezio ne parne
Didžiauseie nevidonais vėžio ba.
Jaigu turi dantų gėlimą: A. J. KEYDOSZ1WS,
202Troyfet. Dayton, Oble.
bz', tada motina tari in jaunau
— Ira tai ne maža iszmin
ira lideka, aszerie, nes teipogi
kornus ant kojų, tai gausi f o
se dukteri:
lapes ir žmones selina prie vė tis, iszmintingai kalbėt, nes ira
5^ gyduole. Jaigu nepagelbe- ■ til l 1*1 I l l
— Mariute paimk kriuža ir
žiu o velei naikina juosus viso tai didžiause iezmintie gerai
tu bus sugražinti piningai.
Lietuviu
belauk parneszt gidanezio van
kioe pavietringos ligos, kurios darit.
IST0RI8ZKAS APRASZIMA3
Teip-gi iszsius placzes infor
MAHANOY CITY, PA.
denio.
Gydytojas pastoja isz visokiu ’mikrobu — Jagu kas milejo, nesigai
PER H. SINKEVICZIU
macijas no ko plaukai slenka
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Da serganti motina ne pa
(gaivalei vandeninei) Del ma- Įėjo, o kas daug sznekejo ne
ir plinka, pleiskanų atsiradySuv. ValsL Randas turi musu banke sudėtu piningu.
PENKI
TOMAI,
2
KNYGOSE
baigi eakit, jau Mariute tris
žiuleliu vėžiuku didžiauseie ne viena karta gailėjosi.
mas ir nupuczkave veidai.
,638 Penn Avė.
Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
ąžuolus nubėgo. Ir bego kaip
— Nerangus moka rugot,
Pittsburgh, Pa. vidonaie buna jiu bosai tėvai,
Tomas I ir II. Yra tai Tuketanezei dekavoja už dyka
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
stirnaite per kalnus ir klonius
ka godžei juosus euedineje iszmintingas sau rodą duot.
puikus apraszymas isz lai rodą. — Raszyk tuojaus ant
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
Dr. Kolor garsinasi aavo tikra pravarde ir tari aplinkenibe
ku
kariones
lietuviu
su
užduoda
vaiezint
turėtumėt
reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
aitai paskutines pajėgas imant savo paveikslą iiame laikraštyje. Dr. Koler yra
so:
kryžiokai laikuose D. L, K,
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti- juosus, ba jaunulelus reik e iez
dabego prie szaltinio kad ezi niais
cavo visuose Varšavoe ligonbačiuose, o paskuti
Gratis
Specialists
9.
Vytauto ir karaliaus Jagailo.
HARRISON BALL, Pretidentas.
9-ad. ryte lig 3 popiet.
metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo rast ir skirium patalpint kaip,
iigonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri*
495 Puslapiu.
F. J. NOONAN, V ice-Prezidentas.
Subatomis 9 lig 12-adL
tai ižgirdo baisa baidiklos:
106 Sta. W. Williamsburg
vatiškas ligas vyrą Ir motorą.
žinoma
jog
vežis
gali
koki
lai
W. H. KOHLER, Kasierius.
SIFILI išgydau vartodamas gyduolę 6o6, dide
Ant szermeniu.
Brooklyn, N. Y.
Penki mastai ubo ant sieks lį išradimą
profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeigu ka givent
ant pievos per ko
r
Tomas III. IV. ir V.
kenti išbčrimus ant viso kUno, gedimą burnojo
nio barzda!
arba gerklije. slinkimą plauką, laužymą kaulą, kias penkes dienas ir norint no
M Yra tai tolesnis trūkis pirmo
ateik, o nžsivietrijimas sraujo sustos ir neatsikar
Numiri kuningae, labai Intu
ir antro kryžokiu tomu kur
tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus ezvieeos saules tuojaus užmie
Nori vandenio gautie, Mariu tos
□žkrCsi savo liga.
r labai dailiai apraszyta kare
kias, o kada vienas isz kuninC
Nenatnrališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais ba ga, bet velei gatsigaivima.
te jauna,
J lietuviu su kryžiokais po
dais. kaip ir NAKTINIUS išteksimus, TRIPERĮ
gu kalbėjo per prakalba ir kai
kt. išgydau j to dieną, o jei ne, tai pinigus
Tai su mainim turi vinzee irsugrąžinu.
\ Zalgiriais (Grunvaldu) kur
bėjo szituose žodžius: “Jau jie
J D. L. K. Vytautas su lenku
NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negales paei tf--------------------------------------------------------------------votis,
DYKAI DEL VYRU Verteflra $10.00 Kožnam Vyra Ligoniu
nančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu j «8 dienas.
pagelba baisiai sumusze
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriškos
danguje
už
mus
ueztarauje
Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ©gausite didelos vertes
Tanik gali vandenio semt,
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok,
M kryžiokus ir panaikino ju
TŪKSTANTIS
knygele.
Ta knygele pasakis aiškei kcip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum
prieez Dieva.”—O dvi moteree
zokona. Joje yra ir tos kovos
Mariute jauna!
boti vyru.
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
) paveikslai. 539 Puslapiu.
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte
NAKTŲ
IR VIENA sededamoe ezale saves, viena
Janna mergina labai persi nalo išgydau j si dieną ir tai be skaudėjimo.
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz ęidukles,
ARABISZKOS ISTORIJOS
arba vandeninę rupturą gydau
pasznabždejo kitaj in ausi: —
negaudame jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygelė del vyru, jums bus
Perdėjo Lietuviukai
gando pamaezius toki baisu | 30HYDROCELĘ
minutą bo operacijos.
vertesni
bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti
PŪSLES ir inkstą Ilgas, nuo kurią randasi
D. T. BOCZKAUSKAS.
b PREKE $1.50
Jau tai melas. Žinai kumute,
greitai išgydyti. Tukstančel vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos
•utverima o už valandėlės tari: nusišlapinimo
diegimas kryžiuje ir kirkšniuoso, apsunkinimas
(peršėjimas) Ir desetkai kitą ženklą
vertingos knigelės. Ta knykelė ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
540
Puslapiu;
6x9
coliu
Dydumo.
jog siauras takas in dangų o
V (PREKE VISO APRASZIMO)
kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau
— Aez vinczevoeinosi su ta apie
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas
PREKE $1.
savo sistema ant visados.
užmokam ir pačtau. Jškirpkite žemla paduota kuponą, ir priaiuskitie mum, o maa
vartai dangaus da siauresni, ir
vim.
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga*
J
Tik ant trumpo laiko!
kuo greičiaus prieinama jums vysai dykai ta brange knygelė.
Tik Ant Trumpo Laiko!
Šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo
ne mažai laiko praejs kol in
Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.’
Tada baidikla liepi ijai, išgydau trumpam laike ir ligoniui noreik perNusiuntimo karatus
Nusiuntimo kasztus
DR. JOS. LISTER A CO., L.700 Northwestern Bldg-., 22 Fifth Ave., Chicago, Bl.
dangų insigaus, o ir turės duris
idant ant rytojaus priesz tekeji traukt savo darbo
mes apmokame.
Garbingas Daktarai: Meldžiu pri.iu.ti man vysai dykai, jusu abgarainta knygele.
mes apmokame.
OFISO VALANDOS: nuo 9 rytu Iki 8:30 »ahvl
dangaus padidint!
>a» saules pribūtu pas ta pa PatnyZIomls
W. D. Boczkowski-Co.
Vardas ir pravarde
IU 6 popluL Nekėliomis IU J
Mahanoy
City,
Ea.
— Ir aez teip mielinu kurnu
e
Ke vieta, ir iezniko, o Marijo
W.D.BOCZKOWSKI-CO.
popM. AleiUt tuoluus.
Pačta.??......... „...7
Statas.
MAHANOY CITY, PA.
te.
i U su pilnu kriužiu vandenio
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Kaip židas pardavė
karve.

— O teszmuo.... teszmuo,
kaip Dieva miliu, tai ira iszpustas...,,
— Agota-pradejo vela vi
ras.
— Ka?-ar girdi? - na-gi
girdžiu...
— Tai smarve! szuns pu
sel...
— Pas burmistrą su juom!tare Pikis, traukdamas karve
paskui save.
— Pas burmistrai- tarė žiu
retojai ir vare su kumszcziom
nusigandusi Icku.
Pas burmistrą buvo ne ma
žas surinkimas. Vienas ūkinin
kas pagavo židuka vagenti
žasi, židelka atvede su per
dirbta Smetona, tai vela ezuo
iezlaki bobos pieną. Virai
atvede karve ir jos poną
Riksmas ir szaukimas neiszpa
eakitas.
— Apgaviste, ponas bur
mistre, tikras apgavimas ira
ir liudintojai, -szauke Pikis in
ėjas in kanerierija.
— Kas pasidarė?
— Ickus, tas pate kur mane
pernai teip apgavo, velei atei
vede niekam netikusia karve
ant jomarko. Atveskite jin
czionai! - paliepė burmistrą.
■ Pikis iezbego atvesti Icku
po valandėlei intrauke jin in
kancelerija, paskui juodu insi
verte visas pulkas žmonių.
— Avine! paretka!-suriko
burmistras.
Tarnas tuojaus iszvare visus
pribuvusius, palikdamas tikta’
žida ir Piki. Suraeze protokula
ir užlaikė žida teipoegi ir jio
karve. Ž noma kad ir veterino
rius (uog givuliu daktaras) pa
eirasze ant apekundimo Pikis,
kad vuodega buvo ne tikra ir
teszmuo subaditas iszpustas ir
eutinias.
Žida atidavė po suduj
Ickus vienu balsu sudžiu bu
vo apsuditas ant ilgesnio laiko
in kalėjimą.
Davesta buvo jam daugelis
apgaviicziu, sėdėdamas durno
jo, apie bloguma szio svieto.
— Ka tei gali szkadit-tare
nuludes židelis, -kad mane pa
sodino biski pasilsėti, bet kudel židai teip nelaimingi kad
ir sziauczius juos persekio
ja?

No. 6.
Nusipirkite Bia keletą
Bateliu

NORKEVICZIAUS NO. i.
DEKYTE PININGUS
Ždas Ickus Fr en...1 tuaejo
'Geriausia Arielka Visam
...IN...
Mieste. Tik $1 už BatelL
viena silpnumą, vede pirklis
...... FO FRIZŪRA RAN DOS.......
Teipąi czis gausite ir visokia.
kitu gėrimu. Ateikyte dabar
te su galvijeis. Vadžiojo gal
MERCHANTS BANKING TRUST CO.
Mano Privatiszka Banka yra po
priesz laika, duokite savo
vijus ant jomarko, bet kad bu
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir
orderi o bun jums pristatyta
...BANKA...
©
pinigiszkus reikalus galima pas mane
TADA TURĖSITE PR1ETELI KADA BUS REIKALINGA.
vo labai kudi ir ne czisti, tai
Lietuviszkas Agentas
be jokios baimes atlikinėti.
niekas ne norėjo pirkti.
SZIPKORCZIU
IR SIUNTIMĄ PININGU.
Paszportus del keliaujanoziu pa
— Ka jam szkadina kad is
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
40E Wuf UihiiO! Iii.
mpinu.
Szita Banka visada yra geras draugas savo
kodas, užtat is turi nebus pie
linijų" in ir isz Lietuvos. Siunozia
Didžiause Lietuviszka Agentūra
Piningus in visas dalis svieto, greitai,
na, o kad purvinas tai jam to
depositorams. Pagialbsta jiems pirkti prapardavima Szipkorcziu ir siuntimo
pigiai ir teisingai
ki
recht
szve
:
c
irskis
veislis-už
pertes. Skolina piningus ant lengvu iszlygu.
Pinigus in Visas Dalis Svieto greicziause
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
tikrinejo Ickus ne norineziam
savo gymines ar ptžinstamus tai rair pigiause.
Moka procentą ant sudėtu piningu. Buvo
szykite pas mane kadangi dabar turi
pirkti
karye.
tai Pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo
^GRABORIUS>
Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
labai pigias prekes Szipkorcziu ir
Buvo tai ant vieno d delio
mokėt Procentą ant sudėtu piningu.
Y ra tai
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
galima dar pirKti Szipkortes už labai
jomarko. Pardavė Ickus dvi
nužemintas prekes. R szant prisiusargi vieta laikyti savo piningus. Kasierius
Lietuvoje kam pavesti.
skite už 2o. stempa o gausite greita
karves, ir pasiliko da viena
Pennsylvanijos ir Kasierius Mokslainiu MahaDel Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas,
atsakima.
in kuria buvo baisu pažiūrėti,
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
nojaus distrikte laiko piningus szitam banke
Kepures, Karūnas, Špilkas ir 1.1.
sudžiuvus, mažiuke, suvargus
Valgomu tavoru ir Buezerne.
Yra
tai gera atsargi vieta laikyt savo piningus.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus
tiktai su labai dideliu teszmeFr. Petraitis - Clymer, Pa.
ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma.
niu.
Laidoja Eonus Numimsiu. Tau ir do
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.
Riginua ir Vežimus del Pasiva^inriinio
— Ponai ir gaspadorei,...DIREKTORIAI...
Krausto
Daigtus ir t. L
Viską Bilietą kt
DR. J. W. ZIGMANTĄ
D. J. Grabam, Prezidentas.
C. Ė. Adams, Vice-Prez’dentas.
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)
nogerianse ir paikiaus*. Bu virrr miroti
ezauke Ickus-tai ira karvis,
reikalais kreipkitea pas jin o biriu vi'iw
CM#
Maut padariti vietos del rudeninu
D. F. Guinan, Kasijerius.
185 South Washington Street.
kur mažam kitu tokiu ne ira,
OKflil Y Kllui *r žem'uu tavoro, tai iszparduosim
W. Rynkiewiczia.
A. Daniszewiczia.
M. Cavula.
JSf..
Wilkes-Barre,
Pa.
mažai ąpeda, bet pieno daug
J. Ilorauby.
L. Eckert.
W. J. Milts.
*_______ visa vasarini tavora už labai piges
SpcclallKzkal
Gydo
Visokiai
Lygas.
■
[ ■
1
11
duoda! Labai isz geru veislių,
Vyru-Moterių—Valku.
prekes, todėl jaigu norite kokiu paredimu del vyru ir
H RUSSIAN - AMERICAN LINIJA
fain veislių! Mame tam kar
MERCHANTS
BANKING
TRUST
CO.
J
Laivai
plauke
tiesog
tarpe
Rosįjosir
Pabaigos Mokslą Mcdlco-Clilrurglcal
vaiku tai dar turite giara proga pirkt irsuczedint pinigo
ves buvo biski szveicarska,
Kolegija Philadelphia, Pa.
j Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgreMAHANOY CITY, PA.
d ieziausi Rusiszki Imperaliszki Pacztao tate suvis holenderckas!
PRIIMA LIGONIUS...
J vi, nauji dubeltavi szrubinei laivai.
8 LIG 10 AD. PRIESZ PIET.
‘ į RumIs, 16,000 tono. Runk, 13,500 tono.
Auf meine munes.... Kas pas
Cior, 18,000 tonu.
2 LIG 1 POPIET.
— Ponas M. Bekereviczius jam do teszmene! Toki tesz
] Iii Rotterdania in 9 dienas be persedlmo.
fl LIG 8 VAKARE.
.-1
1 i dienu be persėdimu In Llbava.
IN ROTTERDAM • IN LlBAVA
— ■
-------------'
teipgi pastate dideli narna už muo kaip tas karvi tur, tai ki
J
S31.00 Trerxlos Klanon 833.00
815.00 Antros Klasos $50.00
pakali savo saluno ant W. ta toki karvi ir kita toki tesz
’
865.00 Pirmos Klasos 875.00
d Laivai iBz.elna kas sntra Subata,apie dauMoterių
Vyriu
< glaus informacijos kreipkltea pas
J
— Isz priežasties publikiniu Water ulyczios. Namas teipgi muo, nėra ant visa svietą! A;
LABAI GERA GYDUOLE
] A. L.Johnson,Generali’.Agt. 27Broadway
i >ew York, 5.Y. arba oas vietinius agentus.
Dr. Gibowitch’io 25 Laszu Iszgydymai.
J Russian American Llne—Pler 31st. Street
mokslainiu daraktorku sejmo yra ant dvieju familiju, trijų kas pas jam do pienas! Ir sal
Siutai ir
Siutai ir
Nuo Meszlingio,
du ir ruksztu ir suris ir szmeszia nedelia, visos publikines floriu augszczio.
Dieglio, Greitosi
mokslaines bus uždarytos.
os, Vasaros Ligos
Kotai.
Overkotai. ■APSZVIETA' Moksliszkai Tstoriszka Knyga
— Naszle Augunienie ap tonas ir visoki deliezija!
Raudonosios,
Žmones kraipė galvoms: ne
— Antanas Szukaitis par skundė Sz. Liudviko draugyste
Priepuolio.
Geri Siutai ir Overkotai yra jumis geriausi. Gerians palytinti daag isz Lietuviu praeitos
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
davė grosersztori p. Mot. Gar už posmertine. Kaip prova pa kurie ir iezsižioja klausė žido
G vara ntuotas kad
iszrodo, gerians nesziojasi ir gvarantinam koziri Siutą kad su
780puslapiu, preke:
pasakos.
iszgydys
a.rba
mui. Naujas kcaininkas ap sibaigs tai da nežine. Szita
yra padirbti isz giaro ceiko per atsakaneziiis kriauezius.
Apszvieta, apdaryta $1.25,
pinigai
atgal.
— Agota,-tare virae in sto
Užsimoka pirkti giara drabuži.
ėmė bizni ir vėliname kanoge draugyste teipgi turi prova su
Mainieris ir Leberis su 80 pus. lOo
PREKE
25c.
vineze
ezale
boba,
žiurincz
“
riausio pasivedimo.
Gaunama pirkt tik paa:
keletą sąnariais kurie buvo isz
Sudaryta...
Dr. W. Glbonitch’o Iri
T.
Astramskl,
943 S. 2nd. St., Pblla. Pa.
— Seniausias
gyventojas kokios tai priežasties prasza- in toke iszgaiezuse karveMusu
Pecziai...
nn,su
A
i';
<zlni
MaskoliJoR. Vienatine
—.............. .... ■ --------- '
randasi daug)
minimi ■> AlananoAgentūra Pennsylvania
Mahanojaus, Emanuel Boye- linti isz draugystes. Prova at Agota mažu ir nupirktuva ta
juje. Kožnas kaiminas žino apie
karve ?
A. G. CAVENAS, P. H. G.
ris, 84 metu senumo, mirė pra- sibus szia nedelia Pottsville.
“MODEL KEYSTONE” Pecziu.
Gerai k< į a. ir giažia. " A. G. GROBLEWSKI
—
Turi
but
brangi-tare
at

FIRST WARD DRUG STORE
ejta petnyczia. Pribuvo jisa’
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pa.
iszrodo. Atyduodam piningus jaigu nelnisilc užgaimdinlii
221
E.CENTRE ST., SHENANDOAH,PA.
— Alus vėl atpigo. Girdėt sidusus boba.
- FAVININKAS IR FABRIKANTAS...
Visiems tie Pecziai patinka.
in miestą, kada meszkos ir zuiCj’Z“ Reikalaujame Agentu ir duodame
gera nuoKxlmtl.
— Pasiklausk....
Sarsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vilitu.
kei bėgiojo po Centre uliczia. kad vienas bravoras parduoda
Mahanoy City, Shenandoah,
— Ar daug Ickau praezote
alų
po
§5
už
baczka,
arba
do

Mt.Cai
mcl,
Landsiord.
— Diena 1 Decemberio,
Ant Pardavimo.
už ta karvaite ?
Pottsvilles sude bus perklausi- leris pigiaus už kitus bravorPuikus salunas su namais,
— Karvaite ?-tare iszsiszie
ninkus.
mai aplikantu ant ukesiszku
teip-gi yra vieta del buezerres,
peš židas-koki karvaite, jog
popieru. Suvirszum 300 apli — Tomis dienomis atlankė
groser eztoro arba ant bile ko
matai kad cze tikra karve!..
kio biznio. Geras traktas, ap Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.
kantu bus iszklausytais o du redakcije “Saules” p. Stanislo
V argomistras isz Lykelkes
gyventa
vien lietuvais ir len
Vienintele Lietuviszka Banka po prio/i. ra
'
randaviszki inspektoriai per- vas Tananeviczius isz Chicadavė man szpszub deszimts rub
kais.
Locnininkas paiduos pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą-'.ž hG ' p?.- r :i«: pinigus,
klausines visus naujus ukesus gos, reprezentatorius laikraezpriskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes f
visu hiii’ii ir •_< im i.i laGu
už neperbrangia preke kadan ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Imdirbam
lis... Is man pati kaeztuoja
— Prcfesoris
Ksaveras ežio “Kataliko.” Atsilankys szeszus deszimts du.
gi turi važuoti in tėvyne. Apie reikaluose j asu, kreipkitės prie vieuinteles Lietuviszkos Bankos virsz pamirsiu adresu.
Strumskis, vargoninkas isz teip-gi in
daugiau dasižinokite ant adroWilkes-Barre,
— Kiek ?-paklausė nuluGarbus Tautecziai:
Brooklyno, atlankė redyęte Skrantone ir Brooklyn.
ao:
( 88 °?)
dės viras gird damas toki pra
Laikau už garbe pranu-4i puru, kad
Kiekvienas Lietuvlszkas Sztorninkas
J<hn
Szostakauckas.
jau asz nesu daugiau ne 1< < u i ' i i Devil
rbi
“Saules”. Prcf. Strumskis atszima.
1 All Nations Bankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar į 1 l®ipgi privalo užlaikyti visada musu
309-311
E.
Broad
St.
—
Kas
turi
No.
07376
kuri
Lj
puikias
Lietuviszkas Gyduoles savo
losze role “Fausto” ant Szenaatidariau ofisą mano naujei vietoi
— Kaip broliui ne noriu pa
t J Hz' oruose ant pardavimo, kad musu
Kampas 22-nd. & Carson Streets
W. Ilizleton, Pa.
dorio koncerto. Yra tai žmo aplaike Palace teatreli krutan- meluoti duosiu pono Agoto
Vi lautiecsei reikalaudami galetu.nusi(10 bloku nuo mano buv sies sen h vietos)
H pirkti
ir
nereikalautu
iūduoti
START business, make money for yourself,
gus inteligentno budo ir mei cziu paveikslu, tegul atnesza o už szeszdeszimts penkis! Ir RI Skausmas,
Reikaluosia meldžiu kreipi
mo po kj piningus dovanai kokiems nors apga
not for bosses; send postal for 20 ways to
tokiu adresoli vik&ms tose anielinkese. Srtorninkai
diegliai,
nepagaus
puiku
baisikeli
dovanu.
lus pasikalbėjime.
independence and begin making money at
asz turi uždirbti rubliuka, ar stojentis skau
H ra-i;y kiie pareikalaudami mus gyduoonce. Sell maiketable s|>ecialties paying
nes geras uždarbis; parduokyte
PAUL V. CB1ECUNAS Hcj leė,
— Panedeli buvo szvente
teisibe
poni
Agota?užklausė
300 per cent, $12 to $25 daily. Address
musu tyras Lietu visikas Gyduoles,
smas. Sunku
— Panedeli iszkeliavo in
('or.
22nd.
«v
(
an
on
Sts;
S
Reliable Distributors, Box 9, Station W.
14
kurias
mes gvarantuojame.
“Columbus Day.” Bankos bu Filadelfije sūnūs graboriaus židas bobos.
paneszti. Kaip
Brooklyn, N. Y.
Fgiutero No. 1..................................... 25c.
vo uždarytos o vietines drau p. W. Traskaucko mokintis
— Uždirbti reike, bet kaip tai linksmai
Egiutero No.2..................................... 50c.
...Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras...
Silpnos Moteres
gystes Italu iszkeliavo ant me balsamavimo ir kitu reikalin man žiūrisi tai jus Ickau szn- nog to atsikra
nik.............. 25c., 50c. ir $1.00.
i.j G um bo Lašini..................................... 35c.
tyti.
Neviena
Ka
tik
aplaikeme
nauja
rudenini
ir
žemini
tavora
ir
už
tinio sejmo “Columbus Asso gu pamokinimu prie vedimo leriuojate.
t J ?<•..
Mostis.................................... 25c.
Yra daug moterių
gyduole teip
praszome ateiti peržiureti o jaįgu pirksite tai suezediusite U Trefanka................................
25c.
kurios yra silpnos, už
ciation.”
—
Kam
tamista
kalbi?
Me
Liiumenta
s vaikams..........................25c.
graborystes pagal naujausio
tai kad yra “silpnos”
pinigo ir busite užganėdinti. Szitas tavoras susideda isz visokiu W Gyduoles nuo
patino kentenKosulio
.....................
25c
— Advokatai jau pradėjo budo ir pagal tiesas. Vėlina ni visa paveta žinu kad asz cziams kaip
ir ateina pas manu tu
gatavu žeminiu szlebiu del moterių, merginu ir mergaicziti, ; j Liepiu Balsamas............................... 25c.
rėdami
vilti
kad
asz
f/į
/
utyLakson
del
vaiku
.
...............
25c.
teip
sveikas
butum
..
triust su aplikacijoms laisnu me studentui gilukio.
visokiu žeminiu ceikiu, andaroku, jekiu, ilgu ir trumpu kotu L M i!lėliai vaikams nuo Kirmėlių. .25c.
garsingas žino
esmių padėjime jias
ir šutu, visokiu kaldru, blanketu, paduszku, plunksnų irt. t.
— Žino tave žino, tu szule mas “ANCHOR
' ’ uuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
ant karczemu. Visam paviete
iszgydyt. Yra daug
U Vandno nuo Akiu......................... c,25c.
— Dr. M. J. Petrikas, lie- ri! - iszgirdo baisa isz būrelio
PAIN
moterių kurios paezios
^/"I’as mus dirba L.- te
randasi 1300 laisnu, o szimet
l i-iuatraukiu........................................ 25c.
O’Malley
tuvisžkas medecinos ir chirur stovineziu žmonių, ir pasirodė EXPELLER1S”
IJ Skilvio Laszai.................................... 25c.
save nori iszgydyt. nie Dr.
Specialistas
ketina paduot in 50 nauju ap
122 W. O rUt ' ’ ;■
' j Gyti, užlaikimui Viduriavimo ir
kam nieko nesakydagijos ligonbutes specialistas ponas Pikis, garsingas sziau- del rumatizmo ir
K ruvinesios......................................75c.
Kfsihssnnv C i I-V
likantu.
mos, imdami kokius patentavotas
irnerviszku
skau

H Ū ieure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
priima ligonius kasdien nog ežius.
gyduoles neg katrų visai reiketu
smu,
nesiranda
— Norints muso koncelmo.
į
t'yd.
del nemahmo Pilvo..............50c.
e
szal intis.
10 lig 12 ad. priesz piet. nog
M .Milteliai apstabdymui Galvos
L
— Koki szuleri, kas tai ir geresnio.
KALENDORINIS
LAIKRODĖLIS.
nas p. Kundrotą stengėsi vi
skaudėjimo
.............................10c.
Jaigu keneziate ant bile kokios
25c. ir 50c.
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 szuleri ?-draskesi uszpikes ži
Karabino-plieno, drūtas laikrodėlis, 16 mieros, i.l F.assai nuo Dantų.............................. 10c.
som pajėgom aplaikyti dinsta
nors ligos, nesisarmatinkite jumis
L.j : ojtis uuo gedimo ir prakaitavimo
vakare. Kazuno aptiekoje das.-Dabok savo kurpalis,
su 7 akmenų vidurais. Teisingai rodo: minutas.
jaigu mes teisybe pasakome.
Mes
Kojų.................................................... 25c.
palicijanto del vieno isz musu
Ant Pardavimo.
valandas, dienas, savaites, menesius ir menesio e.3 (. rėžinis sudrutintojas sveikatos 50c.
jumis iszaiszkinsim kiek giaro pa
237 W. Centre St.
(p j) tavo nosis cze nekiezk.
taut:ecziu, bet svetimtaucziai
atmainas. Juos visur krautuvesia p; rduoda po M v pūstas nuo Papauto.................... ,15c.
Du namai ant 4 familiju, darėme del kitu moterių kurios buvo
. ruo Grippo...........................$1.25.
SS ir $9, bet asz ant trumpo laiko, jut s dabar
— Žmones, kaip asz Dieva salunas ir buezerne arba ezto- silpnos bet szendien esą sveikos ir
jin užrėkė ir da iszjuoke laiapsaugotojas........................50c.
parduodu tik po $5.^5. Jeigu nenori visu d • lauku
drūtos, dekavodami mums už iszgydiGias del Plauku...........................10c.
miliu,
nepirkite
karves
nog
to
kraszczuosia. Ar-gi ne laikas
SHENANDOAH, PA.
ras ir buezerne W. Hazletone ma- Moteres kurios esą nesveikos
pinigu siusti man, gali tik 8^0. paczto markėms 1 M liteliai nuo Kej>euu..................... 35c.
prisiųsti, kitus užmokėsi savo paczte, kaip pri
.................................. 25c.
žido!...
del muso tautiecziu susiprast
netoli lietuviszkos ir lenkiezkos atsiszaukite pas mane.
— Koncertas “Sietyno” koimsi liaikrodeli, leszas prisiuntimo asz apmoku. ! 1 Kinder Kalbamas.............................. 25c.
M 'lobriaus Liesai................................ 50c.
— Kodėl ?-uszklause ne no bažnyczioe labai gera vieta.
ir susivienyt drucziau. Geda,
Naudokis isz progos, nes tik ant trnuų o laiko
ro, kuris atgiedojo “Fausta” ir roms viras.
DR. ALEX. O’MALLEY
^svclnintojaa.........................................35c.
szitas apskelbimas.
Adresuok:
kad nore vieno Lietuvio palici
I ; i- išlijo valytoja?........................... $2.00.
“Užburta Kuningaikszti” pa — luojaus parodisiu.-tare Parsiduos už neperbrangia
158
S.
Washington
St.
H 2\ervu Ramintojas.......................$1.00.
janto ne turime, terp daugelio
preke ba locnininkas ketina
arba odos uždegimas
sisekė gerai. Žmonių buvo Pikis,-ejdamas prie karves.
Wilkes-Barre, Pa.
M. J. DAMIJONAITIS Mh Egaema
pas Vaikus.................................. $1.25.
atejviu muso miestelije. Jago
važuoti in Lietuva. Atsiszau[J
Pieisteris
(Kasztavolo)..................25c,
daug.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
812-814 W. 331(1. St., Chicago, Ill. r j l'amada Plaukams
— Ka parodisi? Kur paro
........................... 25c.
geidžete ydant atejteje gautu
( 9g o?) kalbama ir susiraezoma. Suvirszum
— Sejmas laikrasztininku disi?-szauke židas uszstoda- kite pas.
M Gyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 25c.
mėt ta, ka mums daugiausia
Jonas Szesztakarckas.
H Gyduoles nuo Riemons....... .. .........50c.
30
metu
daktaravimo
Wilkes-Barre
užsibaigė ir delegatai iszvaži- mas eziaucziui kele.
■j Vt-ng:iszkas Taisytojas Ubu____ 16c.
apejna, iezrinkite konculmo309-311 E. Broad St.
muso glaunas ofisas.
h nkstu Vaistas................. 25c. ir $1.00.
nejo namon vela ymtis prie
kį Akines Dulkeles.............. .................. 25c.
— Traukis žide, eziauczius
nue pirmam varde savo tautieW Hazleton, Pa.
H Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
sunkaus darbo ir kariaut su ejna! suriko girtas Pikis.
Lietuviai!
czius lietuvius, kurie rūpinsis
U
a b uInai skausmo ir skarbutis $1.25.
plunksna lig kitam suvažiavi — Tegul visus kurpalius
t'j Gyd. nno Parku ir Niežu........ $2»00,
Mes atidarėm kantoia del
visomi pajėgom apie juso ger
yd. ano Dedervines..................$2.00.
mui New Yorke.
u G . !. nno Paslaptingos Ligos $5.00.
Lietuviu kurie prie daktaru,
senus czebatus.
supuvusius
būvi.
Ant
Konselmano
Pirmo
Vordo
— Juozas Nedzinskas pa- ekurus ejna, tai cze jam neiprovose, prie advokatu ir ki
— Ant kandidato miestiezemias pede, atėjo namon užsi ra kates !-reke židas užstoda
W. D. Boczkowski tuos reikaluose, vyrai kaipo ir
ko Supervaizerio yra pasida
LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI!
geriąs ir baisei sumusze savo mas karve.
Demokratu Partijos
moteris, negali gerai susikali e
vęs Isaac D. Phillips senas MaPirkt ziegorelius, 1 encodemotere. Juozukas dabar ran — Traukis szalin,- suriko
liūs, szliubinins ir kitokius
ti angelekai. Mes 1 u lami ka
hanojatie gyventojas kurie per
Naujas Jszradlmas
žiedus, szipkorte-1, daviernatalikais apeiimame visiems pa
dasi ant pakutos Pottsvilles sziauczius, o pagrietes žida už
In l*etuva pkįig113
60 metu dirbo mainose. Jisai
Aprasziuia siuriCžba cykal
tarnauti visuzkai dykai. Susi
kalėjime.
Ant
Pardavimo.
sprando
pradėjo
sukti
kaip
Kaip
galima
apsaugoti
no
ligų
ir
pah
yra Demokratas ir Jaigu bus
Puikus ealiunas ant E. Cen kalbame vienokuose kalbose.
iszsigydyti be dak t. ro visokias liga?
aprinktas tada pildys savo Karabinai Ir Amunicija. melmczios sparna.
Re:kaluj esant kreipkitės in
FIRST
Planku puolimą ir užsiauainima.
gerai. Eikite pas:
ter
St.
Mahanoy
City,
Pa.
V:— Gevalt! Razbaininkas!
musu kantora.
(gg o})
urėdą teisingai ir atsakancziai.
Turime daugybe karabinu
Nežali, Papuozkae, Pleiskanas
NATIONAL BATO
durije
miesto
namas
didelis
J.
Jesmanta
°Policijai
draskėsi
Ickus
apsto
M
Wyri
ch,
ir
kitas
panaszias
ligas.
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