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Metas XXVI

Sziauliai.
Sapnavo apie sudegimą 24 tautos ejna in mokslaiK. g. Kas steigia mokyklas o
nes vienam paviete.
laivo “Volturuo.”
mes - smukles! Netoli Sziauliu
Greensburg, Pa, — Vaikai
New York. — Tik tomis
Balbieriszkis
Domantu kaime, vienas ukinin Vokiecziams nesiseka su
“Birutes” redakcije (Prusu
24
tautu
lankosi
in
czionaitidienomis iszejo ant virsz pri
Suv. gub. Pas mus ant Per- kas davė pleeziu vienam emuk
batonais 28 užmusz- ,
Lietuvoje) prane z t, kad laines
publikines
mokSlaines
ap

jautimas nelaimes sudegimo
ezakos
upes
kranto
yra
Pratl vela.
linikui
per
kurio
rūpesti
be
kraezczio leidimą turėjusi su
laivo “Volturno”. Mrs. F. W. skritie Ilamfield, paviete mesio dvaras su folvarkais in
Berlinas.
— Sanarei admižiūrint,
kaip
grybas
smukle
laikyti delei “muso broliu ne
Aleksander, kuri tankei plauk Westmoreland. Tos tautos yra kuriuos szimet partraukė mo
iszdygo. Tuojaus prasidėjo gir roliszkos kamisijos ir visi dar
susipratimo ir apgailėtino mie
padalintos
eziteip:
1984
Ame

davo per mares ant laivu prizūrus darbininkus. Jau muen tuokliavimas, pesztynes ir mu- bininkai ant naujo oralaivio
g'istrumo!” Nuo 1914 metu
gulincziu prie Uranium kom rikonu, 47 Airieziu, 192 Len neauksztai stovi jaunimas, bet
sztynes. Nesenai per girtybe Zeppelin L. 2, (iszviso 28 ypapradžios laikrasztis vėl bus
panijos, pažinojo daugeli lai ku, 248 Slavoku, 24 Lietuviai, mozuru jaunimas, tai tiesiog
tapo vienas nepažistamas žmo tos) likos suteszkintais ant
iždavinetas.
71
Austrijokai,
39
Prancūzai,
viniu virszintnku o terp tu ir
galima sakyti — puslaukinis: gus nuezautas.
szmoteliu
800 pėdu žemyn
Tai-g', isz to pamokinimas
38
Szvedai,
15
Czeku,
70
telegrafistą ant laivo Voltur
naktimis tik ir vaikszczioja
prie
szimto
liudintoju, kurie
del amerikoniszku Lietuviu,
no, C. J. Peningtona, kuris tai Szkotu, 40 Kanadiecziu, 40 visokias “baikas” darydami:
susirinko paregėti pirmutini
Pajūris.
ydant neezelptu svetimu d'.evu,
Ruokiu,
28
Hungaru,
7
Žydai,
suszauke kitus laivus in pakam kelmą ant duru užriš,
naujo oralaivio.
nes užsiraezinetu amerikonisz
K. g. Pas mus Kunigiszkiu lekiojama
gialba Volturno. Mrs. Alek- 20 Horwatai, 6 Velezei, 12 Ro kam vežimą in prūdą ar ant
Laivas
arba
balonas
buvo 500
kus laikraštėlius kurie stovi
sodoje vieno žinomo ūkininko
sanderiene iszgirdus apie ne landu, 2 Graikai, 4 Kroatai, 2 stogo užvažiuos ir t. t. Szvenpėdu
ylgio
—
ilgiauses
’oraant tvirto pamato ir neeubanmergaite,
netyczia
suginė
in
laime tojo laivo, nueidavę tuo- lezpanai ir 28 Nigeriai.
tadiemais — visas j u dar kito ūkininko lauka žąsis. laivis ant svieto. Kada buvo
krutina teip greitai kaip eujaus in bjura tosios kompani Nusiuntė jam žalcziu.
bas — girtuokliauti, o pasi
iszkilias in padanges staigai re
ropiezki laikrasiczei del stokos
jos ir teip apsakė prezidentui: Cincinnati, Ohio. — Tamo- gėrus — peeztis. Visas musu Anas ūkininkas atbėgės tol getojai paregėjo laiva apsiaub
amerikoniszku
do’eriu. —
spardė
mergaite
kol
negyvai
“Menesis priesz tai, susitikau sziue Haggarty aplaike nedy- kraszto merginas mozūrai iszužmusze. Atbėgusi gelbėti mer ta liepsnoje ir puolanti su dy‘■Ten praleiekie pininga, kur
su telegrafistu Peningtc^u ku deli pakeli, grąžei euviniota in paikis.
gaites motina taip pat gavo su delu smarkumu aut žemes.
jin uždirbi”.
ris buvo labai iszbales k susi- popiera ir suriszta su kaspinė
pagaliu per galva. Tapo pra- Nelaimingu kūnai baisei likos
Igliauka.
rupinias, kalbėdamas man buk liais o kada Haggarty atydare
neszta policijai. Žmogžudys su darkytais.
“Draugas” isz Clrcagos raezo:
1
turėjo baisu sapna, knriame pakeli, paregėjo du gana žy Suv. g. Musu parapijoje
ūkininkas pasislėpė, bet tapo 16 židelku pražuvo sina
“Kun. A. Kaupas pereita
mate deganti lai va Volturno ir delius negyvus žalczius. Persi vienu tėvu prigėrė vaikas sosuimtas bebėgant in Amerika.
eubata (11 S palu), grižo isz
gogoje.
szauke bepaliovos pagialbos gandęs puolė ant žemes. Kai želkoje. Tėvus szauke tyrinė
ligonbutes Szv. Bernardo in
Viednius,.
Austrije. —
tojas
delei
pasiteisinimo.
—
ant savo instrumento. Ant ga mynai jin paguldė in lova ir
Seda.
savo namus, 2118 Gaif.eld
Szeszioleka židelku likos užlo atplaukė daugelis dydeliu lig sziam laikui iez lovos ne Taip-gi viename sodžiuje buvo
Bid. Sveiksti nesitaiso ir li
K. g. Pas mus girtuoklybe mueztos ir sumindžiotos o dau
laivu ir ižgialbejo kone visus gali iszlipt. Haggerty kalba, iezkilusios kruvinos musztines,
gonis nesitiki pasveikti. Gy
tarpe
žmonių svarbia role lo- geli sužeido, laike sumiszimo
pasažierius o terp kuriu ir ji jog jago jam pasisegs susegt bet ant laimes, nieko neužmudytoje! suseke, jogei tur veži
sai radosi.” Aleksanderiene ta, kuris jam tokes “fanes” sze. Musztynese dalyvavusie szia. Už degtines buteli dau židiszkam maldnami Chodorostemplėje. Sveikata kaskart
ji, gavo nuo gubernatorius po guma girtuokliu yra pasirenge ve, Galicijoi, kada kas tokis
malszino jin, ydant netikėtu in padare tai nuszaus.
ejna silpnyn. Ligonis ramiai
3 sanvaites kalėjimo, Ar tai prie didžiausio paniekinimo suriko J'ugnis!”,!
sapnus, bet kada dagirdo apie
bei prasižengimo. Apie viso
Riebi kalininke.
rengiasi prie mirties.
Atsitikimas buvo “sudnoi
gražu t a; p musztis!
nelaime isz laikraszczir, tada
kius mus baisius ir juokingus
Muskogee,
Ky,
—
Sudže
Kun. Kaupo sesuo Katarina
dienoi
”. Ant galerijos del mo
kitokia turėjo nuomete apie
per girtuoklybe atsitikimus,
federaliszkas Rawley atsiszauŽagare.
Kaupiute, augsztai iszsilavinuKada vandens dvieju mariu suėjo in Panamo kanala (ka’p sapnus.
butu galima daug priraszyti, terių kas tokie suriko “ugnis!”
ke in Waehingtona su prasziai lietuvaite susirgo džiova ir ant žemesnio paveikslo matome) tuojaus vienas iez randaviszK. g Pas mus buvo szitoks bet gaila laiko ir popieriaus. ir visos dydžiausiam sumiszimu atydarimo sūdo ant lauko. atsitikimas. Suaugės vaikinas Oi žmones — žmones, kuomet me mėtėsi prie duriu. Viena
iszvažiavo gydyties in Ottawa, ku laiveliu perplauke per Gatuno kilnas. Tame prisižiurinejo
Apsisaugokytes szito ap Rawley turi dydeli ergeli. Ne dare vestuves. Jam priesz jung jus susiprasit ir girtuoklyste iez moterių apalpo ir kryto
III. Badai pasveiks.”
kone visi darbininkai dirbanti prie kanalo.
senei tapo suaresztuota motere tuves prie kroteliu klūpant, pamesit!
Liūdna, jog kun. Kaupas
gaviko.
ant grindų o ant josios ir
mirs, nes per tai Lietuvei vela tiktai patie Lietuvei su Len
kitos o kitos iez už pakabo
Brooklyn, N. Y. — Po lie Maggie Lesley isz Litchfield pribėgo jo motina ir griebe už
RYGA.
apskunsta už neteisu darima ausu. Vestuvininkai motina
neteks giaro rasztininko, no- kais praleidže su durnu kas
stūmė kitas. Kada viskas aptu viszk as ir lenkiszkas apigararielkos. Kada jaja atgabeno pagriebė iezvede laukan, kuri
rints ir gana ant “Saules” už- menesis
Žveriszkas vyras.
567 dolerius, ka
simalszino, surinko 16 lavonu
das slankioje gludūs Šlavi in suda, pasirodė kad per siau
"Vyras 28 paežiu.
sipuldinejo, bet iez nelaimes ant meto pasidaro in 9,000
už duru būdama, grūmojo — Erelio g. No 1-3 kiemininkąs o daugeb sužeistu.
New York. — Penkioleka kas kuris isz dolerines bumasz ros durys, ydant ja galema bu neduosianti
savo artimo, niekados nesi doleriu. Ar tai reikalinga.
palaiminimo! perpykęs mėgino savo žmona
metu adgal į kokis tai Jojne J. kos nevos gali padirbti szim- tu invest in sudo sale. Mote- Mat motinai gaila, jog sūnūs su kirviu nukirsti, kuri per Mariu baidykla arti vie
džiaugėme tik apgailestaujeme. O kur gėrimai?
tos kur nuskendo
—Ex mintis vitae, dependent
Per savo nepaezeduma ir isz Warezavo apsivedė ir ke tinia o isz j 50-tines penkis ryszke turi penkes pėdas augsz veda ji norėtu, kad jos sūnelis sigandusi iszszoko per langa ir
“Titanikas”.
nukrisdami
iez
treczio
aukezto
lioleka
kartu
persiskyrė
su
sa

ežio
o
svere
446
svarus.
tie vende
szimtus
ir
20
tines
du
szimtimetimą sunkei uždiibto c?nto,
“nekaltybėje” gyventu, tad ir
London. — Antras kapito
liekame nuo ^kittaucziu panie vo paezioms. Nubodo jam Eu nes. Daugiause atsilanko pas Neužsimoka statyt bran numiręs laimingesnis, pagal skaudžiai susižeidė veidą ir
nusilaužė kojas, tapo nuga nas G- Bachelar, nuo laivo
ropa ir pribuvo in New Yorka biznierius, ypatingai pas saNet Kinczikai peraugeztino kinime.
jos nuomone, paliktu.
giu bažnycziu.
benta in ligonbuti. Vyras tai
Mriksikonus, nes iszrinko savo
Mes limpame visada prie jeszkot gilukio apsipaeziavime luninkus.
matydamas suriko: ‘ ‘Viena Corinthian, prigulintis prie
Laneford, Pa. — Nesenei
Allen Line, kalba eekancziai
Žemai
ežiu
Kalvarija
prezidentą be praliejimo laszo svetimu, norint mus ant juoko ir gana tame buvo gilukningas
bus
mažiau”. . .
Ana diena atsilankė pas tu rusnakai ir 'slavokai pastate
apie motina marines baidykles
ba apsipaeziavimas Amerike la biznieri, kur daugiausia ran
kraujo ir jokiu szkandalu ir laiko.
(Telsziu
apskr
)
Nors
pas
mus
czionais puikes murines bažkaip rodos bus isz jojo užga
Landžiojame nuolatos pas buvo daug lengvesnis o ir dasi Lietuviu, ir pritraukė po nyczes, kokiu mažai Pennsyl- szviesa ir plėtojasi, jaunimas Sunkus darbininku padė arti tosios vietos, kur nusken
do laivas Titanikas.
nėdintais.
žydus su pirkimu, rodos kad kvailiu moterių atrado ant ap- ną saluninkeli ant trijų szimtu. vanijos steite randasi — pir tarsi jau pakilo su laikraszcziu
jimas.
“Kada plaukėm isz Londo
žydą mums už dyka duoda. sivedimo ba net su 28 apsive Tas apgavikas sekanezei mutine kasztavo $325,000 o skaitymu ir su dora. Bet vis
Rygoje prasidėjus streikams, no in Montreal, radausi ant
dė.
—
Tomis
dienomis
emigra

Laikraszczei pranesza, buk Pirkime pas žydą špilka ir
darbszaujesi: Inejna in sakina antra $70,000. Dabartės tieje dar “tarp k vie ežiu atsiranda darbdaviai iszrasze iez gilumos
tilto ant sargybos. Anksti
žinomas garsingu lenku rasz- adatėlė, tai norinte mažiau mus cijos valdže sugražins jin ad- pasako, jog yra artistas ir mo puikus murai pradėjo apsisest kūkaliu” Tai-gi ir pas mus yra
Rusijos bei isz Totorijos dar ryta 30 Augusto, kada pradėjo
didžioji
dalis
jaunimo,
kuris
už
tininkae Henrykas Sienkevi- apsuks, nes dydesnius daigtus galios in Warszava.
ka padaugint bumaszkas nuo in kasiklas, nes žeme aplinki
bininkus. Pasirodė, kad at
czius,1 pat davė už 500,000 do pirkime pas savo tautieti.
siima girtuoklyste muszimais važiavusieji netinka prie dar dienytie, paregėjau baidykla
mažos
sumos
ant
augsztesnes:
nėje
bažnycziu
pradėjo
trukti
kuri mane labai pereme. Tu
Gyvenkime solidariszkai, tai Nukirto paežiai galva
leriu teise rodinti ‘ Quo Vadis”
“tik duok man tamista kėlės o bažnyczioms kerszina užgriu ir t. t.
bo, nes nemoka dirbti, o delei
Amerike krutaneziuosia pa mus kiti guodos, szendien esa Texarkana, Kane. — Alfon bumaszkas o už keliu valandų vimas. Aplinkinėje kasikiu
Buvo susirinkusi nemaža mažo užmokeeczio, ir beat- rėjo dydele galva su asylo
ausimis o kaklas ylgas kaip
veiksluosią. Tokia pat suma me kaip paklydia keturkojei, sas Litchfield, farmeris, likos atnesziu perdirbtas”.
neužsimoka statyt dydeliu baž kuopele jaunuju girtuokliu važiavusieji pradėjo streikuoti.
aresztavotas
ir
nugabentas
in
paėmė ir Europoje. Da ne vie pamoję ir užszvilpe, in ten
musziku. Jau nebegalejo perei Pasibaigus streikams, ir se- girrafos o akis kaip torielkos”.
Saluninkas paklausė pagun nycziu, nes tai supranta kitos
kalėjimą, už baisia žudinsta,
Kada Bachelor apsakė savo
ti miesteli vakarais netik szven
nas raszytojas lig eziol nebuvo kreipiamės.
niemsiems darbininkams pra
dų apgaviko, nubėgo in ban tautos o ne “foreigneriai.”
paemias tiek daug piningu už
Bukime paezedes nemetin- kokia papilde ant savo patadienyje ir paprastais vaka dėjus dirbti, atvažiavusieji li regėjimą zoologistams, tieje
ka ieztrauke tris szimtus po
savo veikalą.
rais, reikėjo eiti aplinkui, kad ko be darbo ir be duonos ir nusprendė kad tai buvo “mari
kime piningus ant nereikalin czios, Litchfield prisipažino
5, 10, 20 ir 50 bumaszkoms. Trumpi Telegramai
gu daigtu, be katrų galime ap prie kaltes, bet 'tuom iszsikalneužpultu. Taigi rugsėjo 1 d. dabar apie 500 žmonių laukia, ne girrofa” kurios jau senei
Net akis apgaviko pražybo,
siejti. Ymkime paveizda pa- binejo, buk uždraudė savo pa
susirinko jie visi pagirtuokliau kuomet juos nusius atgal in ju iszniko nuo muso svieto. —
§ Messina, Italije.— Per 12
Mes geidžeme isz duszios czedumo nuo žydu ir nuo ara ežiai inženginet in slaptas paėmė piningus ir nuėjo pirkti
Gilumoje mariu maitinasi kū
ti.Kaip jau gerokai prisigėrė,
kožnam inkvepti, kas yra ne bu o trumpame laike apaugsi draugoves, pati vienok palie reikalingas kvarkas, ruksztis, sekundų davėsi czionais jaust tai pradėjo jieszkoti progos ka tėvynė.
nais nuskandyto Titaniko ir
atbūtinai žmogui reikalinga, me plunksnom! gerbūvio.
pimo savo vyro nepaklausė, trucizna ir t. t. Kaip nuėjo drūtas drebėjimas žemes. Gy me ka sumuszti. jie apstojo
kaip kada isz plauke in viražu.
nes kas isz to kad visi kiti tyli,
kas jin teip inireze. kad parė teip nuėjo su piningais o po ventoje! labai tuom persigan viena, kalta ar nekalta vaikina
Nepaprastas
vaikas.
nas saluninkas da ir szendien do. Bledes nebuvo.
norėtu visus žmonis laikyti
B. ir pradėjo ji muszti. Musze Peterburge pasižymėjo nepa
Patogas, nes mažo proto žmo jus jiai nakti nuo “mitingo”, lauke sugrižtanezio apgaviko.
Viskas vėl gerai.
kutulije, o jagu — jagu jau gus, panaszus yra in gromata, su kirviu rankosia pasitiko jia
§ Rockdale, Tex — Septini kol tik norėjo “trakteriuje”,
Ponas
Mykolas G. Haburprastu
gabumu
5
metu
vaikelis
pradeda kiek pažiūrėti, tai vė
durise ir nukirto galva, kad Isz apraszimo, tai apgavikas anglekasiai Liginte kasiklosia kame ir pats “traktierninkas”
kuri labai puikei paraszyta o
sky
iez
Madison,
Me., paraeze
Mykolas
Atlasas.
Visose
mok

panaszus
in
taji
ka
valkiojosi
lei kokia kvaraba in tarpa indaugiau tokios galvos nenepražuvo, būdami po žeme 48 padėjo jiems muszti. Tas vai
suvis kvailiszkai.
mums
sekanti
laiezka:
“Turiu
slo
ezakose
tas
vaikelis
parode
po
Skulkino
pavietą
kelis
me

lenda. — Szendien Lietuviu
sziotu ant sprando.
valandas.
kinas kraujais apsipylęs bego savo žinojimą ir orijentavimasi garbe praneszti, kad asz turė
tus ir prigavo kelis saluninkus
visas turtas, nuėjo tzun ant Bukime Lietuveie iez gymimo,
namon kiek galėdamas. Pabė Neturtingu tėvu vaikas, jis jau skaudulinga trukdėsi su sa
Triuukai užgyme In tris ant keliolekos tukstaneziu do § St. Johns, N. F. — Ka
uodegos.
O amerikonais iez apsiejimo.
gus jam koki varsta už mieste pradėjo nuo 3 metu interesuo- vo skilviu ir vartojau Trinerio
da
biskupas
Marsh,
kalbėjo
leriu.
dienas.
Turime mes visokius fele
miszes Case
Harbar Grace, lio, tie muszikai ji prigine tiek ties mokslu, daug skaityti ir da Amerikoniszka Kartaus Vyno
rius, teip kaip arklei narava,
Nemislinkyte, jog dabarti Eagle Pass, Tex. — Vienas
likos pataikintas per du szu- musze kad tik musztasis beisz bar nėra tokios mokslo szakos, Elixira sulyg nurodymu. Prad
su kuriu negalime atsikratyti, nis svietas yra dydelei iszmis- iez negirdėtų ir pirmutinio at- Rucziavlmas ranku neuž vius in galva per koki tai para buvo puse paros, greit ir pasi
kurioje tas vaikelis negalėtu žioje jisai veike labai daug ant
o jagu tuju feleriu nenusikra- lus. Priesz keletą tukstaneziu, eitikymae pagimdymo trinuku
pijona. Žaidulei nepavojingi. mirė.
simoka Amerikoj
parodyti savo žinių. Nepapra mano viduriu ir dabar viskas
tysime tai ir varga nenusikra- metu, žmonis ar tik nebus isz- in laika trijų dienu ateitiko
Bemuszdami jie jam iszlauže
Ch:copee, Mass. — Kokis
stas vaikelis gerai moka istori vėl gerai. Asz jaueziuos da
§ Meridian, Miss. — Per
tysime, o tuom laik “muso mintingesni, ka liudiję visoki czionais terp mekeikoniezkos
viena ranka ir koja, iszmusze
ja
chemija, literatūra, astrono bar daug stipresnis ir galiu
tai
Lenkas
nusidavė
pas
sususinjuszima
kareiviszko
trū

milemi patrijotai nuo lietuvisz- kronologiszki užliekai žemeje, ezeimynos czionais. Pribuvo in
dantis ir galva sužeidė. Ant
predenta
mokslainiu
iszymt
mija
ir zoologija. Peterburgo valgyti’daug daugiau. Asz es
kio
ant
Mobile
&
Ohio
gelež
kos” engs nuo mus be jokio kurios tirinetojai gilume žemes czionais kokia tai mekeikonka
rytojaus tėvas parsivežė namon
paliudinima
del
savo
vaiko
profesoriai
Zikovas ir Bechtere mių vėl visai sveikas ir pata
kelio,
20
likos
užmuszta
isz
susimilejimo.
atradinėja o isz kuriu tebiri mo Alaria Hermandy kuri 36 va ant atsilankimo m mokslaine. 30 kompanijos Coast artilery vos gyva. Tuoi davė žinia Se vas, kuriem teko kalbeties su riu szi vaista visiems, kurie
Per muso tingumą ir neap- kytojai ir kronologai dydelei landas priesz tai pagimdė kudos pnstovui. jis atsiuntė ured
Lenkas aplaikes paliudinima, o 100 sužeido.
tuom vaikeliu tvirtina jo nepa kankinasi savo skilviu”. Trine
sukruma nevienas naudingas stebisi.
dyki Meksike. In antra diena
ninka su kitais pagelbininkais,
norėjo
padekavot
ponui
supreprasta gabuma ir iszsilavimma. rio Amerikoniszkas Kartaus
daigtas iszsprusta.
po pribuvimui pagimdė antra
katrie greit surankiojo visus
dentui
per
pabueziavima
jam
Atmintis jo tokia gera, kada Vyno Elixiras duoda aplama
Per staiga ir nekantrumą,
kudyki o in treczia diena tretik viena garsu muszika nesuDidelis Balius
Pp.
Yčas
ir
Bosanaviczius
rankos.
Supredentas
nedasiatmena visus Peterburgo tram užganedinima tiems, kurie jin
nevienas biznieris neteko savo
ežia.
lezkele Jaunumenes Draugis eme, nes jis iezbego, bet gal vajų (gatvekariu) marszrutus vartoja. Jisai iezvalo kuna, sut
rinks
aukas
ant
tautiszko
namo
prates
ka
toki
jam
ketina
da

kostumeriaus.
kad ir tas bus suimtas. Visus
ir pavardes beveik visu Durnos varko virinimą, sustiprina ner
ryt, mielino kad “foreignieris” te isz Gilberton, Pa. UtarninPer girtybia nuejna suvirsz sekaneziosia vietuosia: Spalio
iszvare in Seda drauge su
ko
vakara
28
Oktoberio,
ant
Užmusze
gyvate
su
dviem
27
d.,
panedelyje,
Minersville
jam
nori
inkast
in
ranka
ir
atstovu. Visados linksmas ir gy vus. Aptiekose. Jos Triner,
puse milijono nuo lietuviszku
“traktierninku”
galvom.
ir New Philadelphia, Pa.; spa
vas jie su žmonėmis esąs man Manufacturing Chemist, 1333
pradėjo nelaiminga žmogeli Rasimo sales. Prasidės 7 adypiningu.
Vilkija.
dagus. Klausiamas: Kam tu —1339 So. Ashland avė., Chi
Ant kaziru netiktai laika lio 28 d., utarninke,' Mahanoy
De Soto, Wis. — Dexteris isz visu szaliu “puneziuot”. na vakare ir trauksis per visa
K. g. Netoli musu miestelio taip daug skaitai”? jis atsako: cago, Ill. Atsakomiausis vais
gaieziname ir sveikatai kenkė City, Tamaqua ir Coal Dale, Newton Adams, užmusze ana Ant |galo viskas iezsiaiszkino nakti. Ateikite visi seni ir jau
me nes nevienas visa savo tur Pa; spalio 29 d , seredoje. Mt. diena barezkuti su dviem gal ir vargingas žmogelis suprato, ni o turėsite linksma laika. In- ponai medžiodami vienas kita “Kitaip asz nepaspesiu per tas, raumenų heisunariu skau
Carmel ir Girardville, Pa; vom. Užmuszta gyvate davė jog klupezcziojimas ir buezia- žanga virams 25^. Moterems netyczia perszove. Bernauta skaityti ir žinoti viską, kas-ira dėjimams, reumatizmui ar ne
teli paleido ir paleidžia.
Per rukima tabako, cigaru spalio 30d. ketverge, Freeland iszkimszt ir laikys sau ant at vimas ranku Amerike neužsi ir merginome dykai vaikams sis nugabentas in Kauno ligon paraszyta.” Apart to jie gerai uralgijai isztikus, yra Trinerio
minties.
paiezo.
Linimentas.
,
Apg
ir paperosu, Skulkino paviete, ir Hazelton Pa.
15^,
’(98) būti, kažin ar pasveiks.
moka.

KAS GIRDĖT?

Pirmutinis laivelis Panarnu kanale.

ISZ AMERIKOS

Akim Žinios isz Lietuvos.

ISZ VISU SZALIU

— Punas Kazimierai, asz r iszlipo isz karietos kad nuva
Iszmintingas ūkininkas. liu nepaimto tojo kelo, ir per DOVflNfll-DOVflNAI!
eiskyre.
ir su jumis norrezia daugiau ryti
i
kiaule no kelio bet tuom
Pamokinante aųisaka.
Ūkininkas paemiae kreiva KNYGA SVEIKATOS bei nau
susipažinti, ba man jus labai tarpu
i
kad kiaule pasikėlė no
mokslo ir ką reikia daryti
kele,
atvažiavo daug greieziau jausio
patinkate ir nori ežia gauti t - kelio tuojaus arklei pasibaidia
apsirgus. Teip-pat kame ir kur
Viena karta girdėjau apisaprie
karezemos
ne
kaip
kup
greit
išsigydyti,
lygiai ta knyga
ki jaunikaiti už vira, bet tu- |pradėjo bėgti su karieta ir už
ka apie ūkininką, kuris per ea
ežius,
ba
kelei
vela
suėjo
toje
rite d i su man'm ilgai kalteti kabino už ąžuolo, kuriame gi
va apsukrumo uždirbdavo ne
„DAKTARAS“
ba asz raibu jueu kalba.
veno velnes, tas velnes tuojaus
karta daug ir pridėdavo prie vietoje. Kupczius net vakare parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.
Kazitn eras tai iszgirdes, la- ižszokes
j
iez medžio stversi už
savo turtelio. Nes viena karta pribuvo prie karezemos; jojo
bai nusidžiaugė ir psemes 01 Kazimiero ir paszauke:
paeirenge pekezezias in miestą vežimas iszsiverte grabeja o vi
— Dabar atiduoti man ta
go? ranka ilgai apie viską jei
idant nupirkt reikalingus daig eas tavoras insiverte in purvi
pasakojo iki tėvas atejae ūžte vo dueze ba teip buvo pasa
tue del gaspadorystes. Kada na.
mijo ant savo dukreles kad kyta.
priėjo prie dvieju keliu, pa Privažiavę prie karezemos
; au labai ineimilejo in Ksz;
Kazimieras atsiminęs viską
Szendien pradėsiu apie Ma klausė sedinezio senelio ant kupczius norėjo sustot ir ateilka jiam pažadėjo, velnes prade
miera ir priejae tarė:
li anoju
kialmo, katra isz tu keliu turi set, nes ūkininkas ne norėjo
— Miela mano dukrele jau jo tuojaus ezvilpti; o ant to Apie lietuviszku bobų rojų: paimt idant gautis in miestą. sustot ne už ezimta doleriu. Už
ŠITOJ KNYOOJ T„DAKTARAS“ netik
laikas mums vsžuoti namon!
szvilpimo tuojaus pradėjo beg
pamokina kaip Ir kur nuo visokių ligų gerai
Ant East Pain stryto,
— Pasakysiu tau už szimta kirtęs arklus nuvažiavo to ISslgydyti,
bot teip-pat labai gražiai, kaip tik
Duktė iszgiid is tėvo kalba ti visi velnei ir kabintis prie Tenais bobos no pats ryto,
rubliu, — atsake nepažineta- lauš, nes kupczius buvo nuil- ras tėvas pamoklna ir^kalp nuo visokių ligų
__
puolė tėvui ant kaklo verkd į Kazimiero Matidamas savo ne
mae senelis. — Už kožna rodą sias ir norėjo ateilset ir ižgiart apsisaugoti.
Su viedreleis alų neszioje,
KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
czierkele
po
tokei
vargingai
ke
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyvenimu ir
raa.
laimia mielino sau: — Czionais
Baisei nue:cziastavoje.
ka asz duodu yra verta ezimta
atvirai teip iždėstinėjo, jog kitose
lionei, užvažiavo ant kiemo ir aiSklai,
Tėvas rodos nesuprasdamas man bus prapultie, patekau in O tai mozurkos ir lietuve’, rubliu.
knygose apie tokias paslaptybes negalite aL
rasti.
Šita
knyga kiekvienam vyrui Ir motercl
duktes gaileeczio užklausė:
velniu nagus, ir tare in vel— Ar tai galima but! — paeirenge ant nakvines.
Tokios girtuokles,
labai reikalinga turėti, lead žinoti kaip ir kų
Nakties laike go veda pieme daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai
— M Įima mano Olga eaki- uius:
O jau liežuvei,
pamielino sau ūkininkas, žiūre
Jonukas už daug vakarienes pavalgė,
gyventi. Čion viskų negalima aprašyti, bet tik
nu kurie per visa diena gere, perskaičius knygų atrasite.
k’greietiau ka tu nor.? A‘z
— Praszau visu velniu,
Tai kaip gelnonei.
O nakties laike daug staugė,
damas in senelio vejda. —
ŠITA KNYGA iiiiustruota“puikiais moksviską jau iszpi’dieiu.
man pavelykite atsiveikinti su
Mamyte daktara at' ede,
O tu mano pone,
Kokia tai butu reda, kuri susipesze terp eavias ir vienas sllSitais paveikslais ir apie žmogaus kūno su
buria
vojlmų su visokiomis paslaptybėmis.
O'ga pakėlus galva tarė:
savo psežia.
Kuris jam gyduolu davė.
Kas per plovone,
yra verta tiek piningu ? Tūry likosi užinusztu. O kad paslėpt
Apie ME1LES_DALYKUS ^„Daktaras"
rašo.
___
— Teveli mano gtlbekie
— Kur ira tavo pati? — už
— Kur daktaras ?
Neturi laiko lovų paklot,
tai būtie labai gera rodą už savo žudineta, paėmė lavona nemažai
YPATINGAI’serganti, nusilpnėjg, sukliu
mane ir palikkie mum abiem klauie velnei.
pasigadlng per jaunystės klaidas ir vargi
Ne blakių iszrankiot;
ezimta rubliu. Te piningus ir ir paslėpė terp tavoro kup- rę,
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis
permainiti stoną, o jagu teve
— Karietoi sėdi! —atsake
teip užslsenėjuslomls ir užsikrėtusiomis ligo
Szauksztai nemazgoti,
pasakyk man tavo gera rodą cziaus vežime.
ne kalbėjo, ba mielino kad
lis man ne pavėlins ejti už po Kaz'mieras.
Kupczius kurie buvo labai mis, Šitoje knygoje atrasite tikrų rodį..
Veikai maklekioti,
— Na tai klausyk, — atsa
per prastas viras del jio dukJEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
no Kazimiero, tai ne už kito,
V Inei parelyjo. Kaz'mieras
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy
Mesute ant ugnes dega,
ke nepažinstamas dedamas pi nuvargia? miegojo kietai ir ne miau
tes ir butu jiam didele sarma
tojaus,
arba vartosi liekarstas, reikia perskai
kad ir kuninga k^ztie butu!
nlij ei in karėta apsakė visa
Z įja po karcjema’ pabrukt ningus in keezeuiu, — tas tie girdėjo musztines nakties lai tyt knygų „Daktaras“, nes didelės daugybės
ta turėti toki žentą.
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, iSsiTėvas matidamas d iktere nu its tikima paezei ir jiem dide
Tikra Teisybe.
sus kelias, yra tai kelias “da ke; atsykėlės anksti iszvažiavo gydė.
uodega.
Kazimieras iszgirdes toke
___ ____ ___
ludima, tuojaus pavėlino ir at la meile, te p-gi pradėjo milenežinodamas
apie
nieką.
Nu

.TODELTkad ta'knyga del labo visuome
bartinis;
’
o
tasai
kreivas
ke

Jagu
katrai
vyras
pipyru
kalba
tarė:
nės
išduota,
tai
kiekvienas
jų apturės visai
— Tu ne gali būti tokie ga
sibuvo puiki vese'le, ant ku tie, velnei stovėdami ir laukda
lias yra tai “atej ties”. Galecziau važiavęs koki tai gala likos dovanai,kurls tik atsiųs keletu štampų už priduoda,
— Ka ponas kalbi? Pir
lingas'kaip mes, mes galime
siuntimų. C
_
rios buvo privaževe daugibe mi kada Kazimieras iesejs iez
tau duotie da geresne rodą ja- davytas per žandarus kurie
REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant
Tai jau tada,
pasiversti in mažiausius vaba miau man siulete savo dukterį ponu iez artimesniu miestu ir karietos, jau ilga valanda pra
Sitų apgarsinimų ir adresuok teip:
perkratė
jojo
vežimą
ir
rado
Nebagas jau nutirpsta,
go man užmokėsi da szimta
lėlius ir in kokius tiktai mes o dabartės ne norėti tai ne teip likosi priimti kad visiem ėjo ir da vis Kazimiero ne ma
paslėpta lavona. Niekas ne no The PHILADELPHIA M. CUNIC,
R
dos
t
z
ratus
velniu
ižg
ri
’
a;
rubliu.
ira
teisingai
ir
teip
ne
galite
norime esame toki galingi,
labai patiko veseile.
rejo infyket in jojo nekaltybe 1117Walnut st., Philadelphia, Pa.
liti iszlipant isz karietos, tuo fJet su peiliu ant vyro szoka
Ūkininkas
stovėjo
per
koki
padariti!
Jagu
ponas
ne
leis
kad ant ežio svieto tokiu ne
Kada po veeeilei visi sveczei jaus vireenisis paliepė trim
TĖMYK1T VYRAI IR MOTERĮSI Kad
Pasikaiszius andaroka!
tai laika gilei už?im'slinias, o pol'c je nuvede jin in kaleji
ira kaip mes, galime viena mi- nž mane savo dukfere, tai ej- iszsiskirete ir pasiliko tiktai velnem ejti pas karieta ir pa
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
ma
O
jus
kutvaloa,
o
ant
gUo
atsil'epe.
nu
ir
paleidžiu
tuos
velniu?
ka
lauji geros, teisingos pageltos, kad trumpam
nuta szita mūra sugriauti, o ki
U kininka? iszgirdiae jog laike galėtum išslgydyt, tai atsišaukto prie
O n«-tyk’a raganos,
— Jago pirkau pirma rodą,
ponas matei ir eisiu sau toliau aunavedžei du vienu, tai tie žiūrėti ka teip ilgai Kazimie
ProfesionaliEko Daktaro, Ph. M. Klinikos
ta minuta vela pastatiti.
velnei pradėjo c’pti ne girdėto ras veike.
kupczius
likos nugabentas in lietuviškoj kaitoj. Rašyk, Ateik.
Tai vis M h inoj"ja
tai pirksiu ir antra. — Ir pada
valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po
Vienas isz tu velniu priejae kad ponas daugiau manės ne balsu ir vis praezesi kad juos
kalejitna pastanavijo iezgelbet pietų.Ofiso
Prieja pamaželi prie karėtos Nekuriuoe bobeles teip netikia. ve seneliui antra szimta.
Nedėl. Iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo
iszlupo iez sienos plita ir tare: matisi.
6
iki
8.
a
paleistu kur in balas arba in pamate Kazimieras, ir tas pa— Na, tai dabar klausyk savo vežimą nog pole jos nuPonas tai iszgirdee net en- kokius nore beržinius ir kad
— Matai tu pats, koki me?
važ
avo
skabei
nam
in.
Kada
szauki: — Velnei in ekylia!
gerai, ka tau sakysu! Kada bu
drebėjo ir bijodamas kad vel- niekados ne sugriž daugiau
esame galingi.
Taigi avis aps’He-gns, '
Velnei tai iszgirde bego in
si kelionėje, ir sustosi ka'cze privažiavo pr e namo, pamate
niu
ne
paleistu
paszauke:
Kazimieras pamatęs koki
Aptersze ir kitus,
in
dvara. Kazimieras ne kur katram papuolė, o vienas
sode ant puikiausios slivos ko
— Ponas Kazimierai asz ne norėjo paleisti bet jo'pati pra buvo kolieka, tai tas pabėgėjo Apie tai yra daa-kias nevienas, moję kuria užlaiko senas žmo ki tai Žalnierių skinant elivatai ira ponai, pamielino kad
gus
ir
parduoda
arielka,
nesus
reike su jeis kytriau apsiejti žinau, mažam mano duktė ta dėjo labai praeziti ir jau buvo už kelio ir už krumu pasislė Jagu yra ylgai ant svieto
Lietuvių
tok joje, tiltai szahnkis no Ukiniukas pakeliąs pisztalieta
vęs ne norės, nes jagu duktė praeja apie du meneeei po ve pė.
ir tarė:
pagy enias
jau
norėjo
sz-iut,
n<
s
atsiminė
£
Gydytojas
karezemos kaip no piktos dva
— Asz ir teip galiu padari tave pamiletu, tai asz visados eeilei kada Kazimieras paezios
Skulkine, vi, naro pleise,
Krda Kazimieras iszlipo iez
»’o?, baje įaia tau didele nela- nupirktos rodos nog senuko:
tave
apipaeziuotau.
Važiuosiu
ti, bet jus visi euliskite in ta
Atsibudo veseile,
paklausė ir priejos prie velniu karietos ir žiuri kad ne ira ne
m - patiktu. Nes duok man di •idant palikt užsirustin'ma
638 Penn Ave.
skilę tai tada asz pate pripa- asz namon ir atsivežsziu savo tarė:
Sztai nelaba boba at"jo.
vieno velnio, ne žinojo kas pa
ezimta o pasaky-iu tau da ge ant rytojaus”. I- pastanavijo
Pittsburgh, Pa.
dnkteri, tai kaip mano duktė
žinsiu jog esate galingi.
Toji
sorkiudaug
pr
daru,
laukt rytojaus, gal taimeriui— Szetonai! prisiegkite man sidare, pradėjo szaukti ejda
resne
rodą
už
tais
kitas.
Velnei kanogreieziause su pasakis tai teip ir bus.
Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi
Badai net laukan iszvare,
kad jus dangaus in szita dva mas in girre tiesiok ant to ko
savo paveikslą iiame laikraštyje. Dr. Koler yra
Ukin nka? pamislino sau: sugriž ryto.
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
lindo in ta skilę o Kazimieras
Ponas parvaževes iszpasako ra negnžszite.
O jau boba sena,
kavo
Varšavos ligonbučiuose. o paskuti
liekos:.
Užvažiavo ant kiemo in už niais visuose
kis tai do rodą galėtu but?
metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo
nusiėmęs nog krutinės križeli jo viską savo paezei ir duktė
Nes pasze’un.o turi gana.
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri*
Visi velnei Kazimierui pri
— Velnei! -j kite in czionais
pakali
namo
o
palikias
vežimą
etiškas ligai vyrų ir moterų.
Nes jago pirkau anais d vi, tapribėgo prie skilęs ir užkabi rei, duktė tai girdėdama prade sieke kad daugiau nesugriži jau galite imti mane.
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606, dide
Badai pas save gerus vyrus
inejo in grinezta. Nes vos aty- lį išradimą
profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu
pirksu
ir
paskutinia,
norints,
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje
no tada velnei turėjo sėdėti, jo graudžei verkti, kad tėvas ir likosi paleisti, ejdami iez
turi,
Tas kolieka pasikėlęs bėga
dare darys jaunas žalnierp, ateik,
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų,
tai
jau
paskutinis
szimtas
ka
o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikat*
skilei ba ne galėjo iszeiti.
ne gerai padare prižadėdamas dvaro iszdave jiam rokunda kiek galėdamas ir ezauke:
■> Ir labai puikei prižiūri,
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitul
turu. U atyd <VH paskutini kuiys buvo inlipias no elivo- užkresi
savo liga.
Kazimieras atsisėdės da il Motina matidama duktere ver- kad kur bus mažesne bala tai
Norint
savo
plikuti
turi,
IŠTEKĖJIMUS visokiais ba
— Ponas Kazimierai, ne no
inejo in narna priesz u kinin dais,Nenaturališkus
szimta ta tu- jo
kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPERJ
gai vienas sau kaziravo, pas keneze ir ne žinojo ka dariti, tenais eje mažiau, o kur busi ri tavęs velnei imti.
ir kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigu;
Bet ant jojo nežiūri.
— 1) b-, 'e a f si ra k gerai, ka, ne buvo kas kitas kaip jo sugrąžinu.
kui nuėjo gulti ir gardžei mie tėvas tarė:
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
O tu b >ba, boba!
didesne bala tai eje daugiau ir
Kazimieras ta iszgirdes, gri
iš SAUŽAGYSTES prašalinu į 18 dienas.
jago kodą uzpikai, tai palik jo tikras sūnūs, korys su isz nančias
Ar jautiesi inažum, jog neturi tos pačios vyriškos
gojo be jokiu perszkadu iki
E<i jau žila o re’aba,
— Mano dukrele, jagu ne teip visi iszejo, o vienas sugrį žo adgal in karieta ir apsakė,
,
trauktom
rankom
bego
prie
spėkos,
kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok,
aavo piktumo ant ryto
puse
ba
nusilpnėjimą
reikia pergalėti, kad vėl galėtum
ritui, atsikėlęs apsidavadino nori ženitis, tai mes tavęs ne žęs tarė:
J uk jau trandys byra,
būti vyru.
viską prezei kuri labai džiau
jau? o ne sunaudokie visa ta szaii Ieva szaukdamas:
STRIKTURĄ
arba susitraukimą šlapumo ka
ir vaikszcziojo po visus paka priversime, ejkie kanogreieziau
O jokios pataisos neyra.
— Ponas Kazimierai pave gesi kad velnei ne nori jiosioe
išgydau j 21 dieną ir lai be skaudėjimo,
— Mdemas mano teveli! naloHYDROCELĘ
paezia diena.
arba vandeninę rupturą gydau
jus. Tuom laik kada Kazi se apsiredikie ir važuosime in lykie man ejti in ta ąžuolą,, viro imti.
Ateis netrukus kauluote,
minutų be operacijos.
Ūkininkas sugūžiąs namon, svejkinu ta-e Gavau urlopa 30PŪSLES
ir inkstų ligas, nuo kurių randasi
mieras apžiūrinėjo viską, at ta užkeikta dvara pasakiti po tas aržuolas ira prie pats kelio
Sulaužys
kaip
kokia
mazgote,
kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimas
Užplakė arklem ir važevo
likos užklaustas per savo pa atvažiuot namon ant pora ne diegimas
nusišlapinimo (peršėjimas) irdesėtkai kitų ženklų
ėjo žmogelis, paeiunstae per po nui Kazimierui kad su tavim pavelykie man tame ąžuole toliau, iki davaževo prie dva
kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau
Stosi priesz Dievo suda,
dėlių pakol mus pulkas ne iez apie
«avo sistema ant visados.
ežia ka pirko mieste.
na tojo dvaro, pažiūrėti ar da jokios rodos ne yra, — o tei- būti ir kas užsikabys už tojo ro, tęva? iszejas pasitiko ir la
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga*.
Ka sakysi tada?
niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas
— Nieko, — atsake ukinin kėlaus ant vajuos ir norėjau Ilakus,
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo
Kazimieras givas pamatęs per pos-gi jagu tu dukrele ejti ąžuolo tai bus mano.
Kokia rokunda ižduosi,
bai džiaugėsi kad atvažiavo in
tau
padaryt
netikėta
džiaugs
išgydau
trumpam laike ir ligoniui nerelk perkas.
traukt
savo darbo
langa, kad vaikszcziojo po pa- už jio ne nori, tai jis tavęs paIr ka tada pasakysi ?
Kazimieras nieko izlekto ne sveczius ir grąžei pasveikino
— Tai ko sugrįžai tu* ežiom ma.
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 valtie
kajus apsigrižes skubinosi su nevali imti ne gali.
mislydamas liepe kanogrei juos Milejosi vienas kita iki
Staczia galva in pekla nu rankom? Kur piningai?
Tada ūkininkas apemiae su Pėinyčiomis Iki 5 popiet Nerišliomis Iki 1
naujiena pas poną ir atejae ta Arklius užkinkia in karieta cziause trauktis iez jio akiu, o smert.
garmėsi,
popiet Ateikit (uolaus— Nu-gi pirkau trys ro nu in glebi dskavojo Dievui
velnes skubei nubėgo in ta
re:
Kur ne viskia, tik smala gersi! dąs, už kurias užmokėjau trisi jog užsilaikė nog rustibes ta
sėdo su duktere ir nuvaževo aržu ola.
— Szvieeiauees pone, tas in užkeikta dvara; važuojant
B >bele pasitaisykie,
vakara o apsisukę? in paezis.
szimtus rubliu.
Kada Kazimieras jau pragy
Introligatorne
ponas tame dvare ira givas!
Ant
paskutines valandos attėvas in duktere kalbėjo:
— U-gi tu kvaili! tiek pi — Na, pasakikyt dabar, ar
veno
apie
6
menesius
tame
dva
APDIBBTUVK
KRYHU.
Ponas iszgirdes ta kalba pa
eiroykie.
— Olga! mano dukrele, kai re, užsimanė su savo pacziule
ningu iezduot už tris rodąs, ku a=z užmokėjau už daug už
szauke:
bekie labai drasei su ponu Ka- važuoti pas paeziulee tėvelius
rias no kaiminu būtumei ga- teip geras rodąs? — Ir apsa
Gerai pasakė.
— Meluoji lekajau, tai ne
Via be palovos tabalavau,
kė jiems apie savo atsitikimus
zimieru ba ir Kazimieras dra in svf ežius, iszsirinkia viena
vias už dika.
gali būti teisibe, jau ne toli
— Asz imsiu tuosius czeve Net in Luzernes nuvykau,
sei kalba, nenusiganskie jio, gražia diena, ineedo in karieta
Aj tu kvaili, kvaili, metaii nesigaledamae trijų ezimtu rub
keli szimtai žmonių norėjo
r'.kue, nes nežinau ar bus geri?
Buvo tai isz pat ryto,
paeakikie jiam tiesiok: asz es ir važevo, kad invaževo in g:r
piningus ant vėjo in vieta, liu.
pernakvoti tame dvare ir ne
— Ar
geri?.... Tiktai
Ant brangaus atryto.
mių tėvo dukrele, bet tėvas re pamate ant kelio guliu czi < brolau neeziok o žinau, kad už
pirkt kas buvo rejkalinga.
vienas givas ne pasiliko.
Puikee f >nee užtikau,
del manes jauniki ne gali iez kiaulę labai dyde’.e, arklei pa kokios nedėlios velei pas ma
— Mano dueziuk, — atsake LIETUV1SZKAS ADVOKATAS!
Tarnas su aezaromie akiee, rinkti, tiktai asz pati iezeirink- mate prad-jo baidytis sustojo nia ateisi.
šysidirba senos nisldaknygee istoi itn
Betkrcziolo nepanaudojau, ūkininkas saldžei, ne szkada Baltrus S. Yankaus
natos ir laikra-aciei, kvipo tai:
reke kad tas ponas ira givas. eiu ir tavęs ne noriu. — Butu
Dvi bobeles už plauku susi- man tuju piningu, nes klau ATTORNEY, COUNSELLOR AND
Linksma Valanda, Dilgeles,
Ponas liepe kanogreieziause daugiau mokines, nes private
OF UNITED STATES
Dagia
Draugas,
Tėvynė ir Ll.
rurcz’avo,
syk kokias geras rodąs pirkau ADVOCATE
COURTS.
prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ar
pakinkiti arklius in karieta ir vo jau prie dvaro.
Tai sartoke ka galo negavo. už juos.
Geriauses ir didžiausias samat kspreso kaaxtna Adresai
važuoti in užkeikta dvara.
Kinkos drebėjo,
Nes pati ūkininko tik su piningo iszlaimeja provoae už pa
Kazimieras turėdamas laiko
Ponas nuvaževee iszlipo ir apsitaisė save dailei ir ne iezro
Plaukai d'i'k-“jo,
traukė p< czeis ir ns norėjo žeidimą kasiklose, fabrikuose, gelegreitai nuėjo in pakaju kur de ant tokiu, kokis jie buvo
Tankei barszkejo,
klausyt savo vyro, o iszbarue žinkeluose, 1 aivose ir t.t. Iszlaimeja
pamatęs Kazimiera tarė:
Aplink smirdėjo.
jin už jojo kvailumo nusydave provas kurios kiti advokatai atsako ar
tiktai buvo panaezue in ponai
atmeta.
Rodą duodu dykai.
Apsiseilojo,
— Laba ryta ponas Toliau! ti paeinanti iez augezto gimi
gult.
Ądreaa vokite:
Kaip indijonkos,
Kaip perleidote nakti ir ar po mo. Kada Kazimieras pama
SURINKTOS ISZ LIETUVOS
II
Arba bezdžionkos.
nui patiko nakvine?
te karieta priesz dvara tuojaus
Yra
tai rinkimas gražiu Dainelių.
B. S. YANKAUS
In koki tai laika po tam su
78 pus. 6x9 col. dyd. Preke 25c.
Ir tai ne ant savo loto,
— Labai dailei nakti pra iszbeges atidarė duris ir su mei
stojo kokis tai kuj ežius priesz
154 Nassau Street
W.D. Bcrzkow»ki-Co., Mahaaoy City, P.
Tik ant kito žmoga i? ploto.
leidau! — atsake Kazimieras. liu pasveikinimu paduodamas
narna ūkininko Kelionėje pa
New York, N.Y.
O
tai
viską
daro
girtybe,
ranka
tarė:
— Mažam, ponas Toliau tu
bego jojo bernas, per ka prasze
Toji guzule bjaurybe,
— Milima pana, praezau ejrejote koke nore nelaime?
ūkininko idant už^yimtu su ki ALL NATIONS DEPOSIT BANK
O ka? tingi dirbti,
- LA1VAKORCZ1U SKYRUS—
— Tai koke bus do nelaime ti in pakajus.
tu vežimu kelionėje už ka
P. V. OBltCUNAS IR KOMPANIA
Tai
turi grzute giarti!
buvo ateje keli kvailei ir atei
Cor, 12-th. & Carson St., S.8. Pittsburg, Paduos deezimtu rubliu.
Olga iezsedus iez karietos
Kad sz varios butu,
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietnviszka
nesze su savim po biski pinin ėjo in pakajus mislydama:
— Juk privalai apeyimt, —
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
Tai darbo turėtu,
gu, o kaip prakazirevo visus Tai ezitas jaunas vaikinas bus
atsake jo pati, o — norints to žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinusi locnose na.
Vaikus apžiurau,
tai norėjo pasiroditi galinezeie pono Kazimiero tarnas, ba mo
kiu spasabu atgausi keletą rub muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.
G'rtuokliaut nerupetu.
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
o asz ne norėdamas su jeis už ka su žmonimi apsiejti ir reik
liu ka iezdavei ant tuju rodu Procentą,
Siunozia Piningus in visas dalie Svieto į-,,
Taigi,
vyrai
sunkei
dirba,
eideti suvariau visus in viena paimti jin in savo dvara, teip
Ūkininkas apsyeme ir tuo greioziause ir pigiause. Parduoda I.aivakorli s ant įjd
Kaip
skruzdeles
virba,
skilę ir da dabar sėdi: — tarė| jie man patinka.
jaus atsisėdo ant antro vežimo visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
Bobeles ant to nepaiso,
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K. Varaszaus
Kazimieras, ir nuvede poną
o kupczius ant pirmo ir nuke Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
Invede in pakaju greitai, pa
Iž girtavimo nepasitaieo.
liavo: kelias buvo blogas o pur Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius
pas ta skilę ir parode, o kada. davė kede ir pasiėmęs kita
vino igi a=ziu ratu. Ant galo n stiesomis Russijos.
ponas pamate tiek daug cipen-■ del eaves, atsisėdo ir pradėjo
Apie Meizvilles mergele,
pribuvo prie dvieju keliu kur
cziu velniu, net jiam plaukai kalbėti ilga valanda, O'ga mis
Ir patogia naszlele,
ekiresi in dvi szalis, per ka kup
ant galvos pastojo ir greitai lydama jog in tarna kalba,
Negaliu
nieko sakyti,
ežius nežinojo katruo tolaus
atsitraukė. Kazimieras pir- norėjo klausti kur yra ponas
MAHANOY CITY, PA.
Ane apie jiaises garsyti,
važuot. ’
Kazimieras, bet tuom laik
miause prakalbėjo:
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Ba
nežinau
nuo
ko
telegrafas,
— Asz važiuosu su tuom
— Szvieeiausee pone! Ka- Kazimieras tarė:
Suv. Valau Randa, turi muau banke nudėtu piningu.
Tai ir bus viskas.
keliu, — rodidamos ant kreivo
— Szviesiauee pana, asz es
da mane paeziuosite su aavoi
Mokame antra procentą ant sudetn pinigu. Procentą pridedam
kelo. — Yra tai kelias atejties
mių Kazimieras ir noreczia su
duktere ?
prie juau pinigu 1 diena Sausio ir Liepos meneeuose, nepaisant
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mea norim kad ir jus
ir daug ilgesnis, nes yra tvyr
Ponas iszgirdes toke kalba pana eusipažyti, ba pirmiau
turėtumėt reikalu bu musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
Didele knyga api 1300 puslapu tesnis.
buvo mano kalba su jueu tėvu
nusistebėjas tarė:
Visos 6 dalis drueziai ir puikei
HARRISON
BALL, Preaidentas.
9-*d- ryte iig 3 popiet.
|
Kupczius
pastanavijo
paimt
apdaryta. Kasstus nusiuntimo
„
.
_ .
— Asz ng žinau, mažam ma■ bet dabar noreczia su tavim
Pulkauninkas Kingman galva Suv. Steitu
F. J. NOONAN, Vice-Preadentaa
Subatomia 9 lig 12-ad.
me.apmokamu PIUM m M , kele <.ua
dabartlni
>, ne.ukinin
vm
.lui
uaiuiil
1
pasikalbėti.
Ka
pana
Olga
ant
no duktė tavęs ne norės. — Po
w. D. BKsfcmkl-Cs.
W. H. KOHLER, Kaeieriua
_________
korpuso inžinierių.
Įkas atsake, jog už ezimta rub
iuhanot an, ra.
naa nustojo ir daugiau niekoi to atšakia ?

VARGAMISTRO
SŪNŪS.

Dr. KOLER

DAINOS

UNION NATIONALBANK
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Kam geriau, ar žmogui
ar mului?

KUR BUNA

PRAKEIKTA”

Gubernatorius Sulzeris kaltas

MEILINGAS
KRIMINALISZKAS
Al’RASZIMAS

Mano Bzvogeris Franaa Kalanta
paeina isz Vilniaus gub., Traku pav.,
Puslapiu - 6x9 col. Dydumo Warenos volost., pirmiau gyveno
Middleport, Pa o dabar nežinau kur
DALIS I.
jis pats ar kas kitas praszau atsi
MOTERE BE SZIRDIES.
szaukt ant adreso.
L
M. Banev’oz.
ANT KRASZTO PRAPULTIES.
101 Millbury St.
Worcester Mass.
Duris kambario Petro Randai
Verte D. T. ir F.W.BOCZKAUSKAS

Viena karta teko man eiti
drauge su mano kurnu Posme
Užsimanė.
liu pro brekeri: ezalia stugsojo
—
Ponas
is gelbejei mania
pajuodens durbankis, o ant jio
iez
vandenio,
butau nuskendus
virezaus matit buvo žmogų vaatsidarė pamaželi ir Mikolas,
Nog tol esmių pasirengus po
rinejant mula. Varinėja eav
su pluosztu, popieru po pažaste,
nui
atsiduoti.
bevarinejes, važioja akmenų
inejo smagei.
— Perpraszau pana, nes aez
Petras pakeli galva ir valan
kas ir visokias nuotrupas ir
dėlė žiurėjo su nepakajum in
esmių paczuotas.
pila jas in krūvas, nieko rodo
veidą kasijeriaus.
— 1 į f), po szimts k varabu!
Baisus padėjimas — tarė
si, tame ipatingo ne buvo: asz
Mikolas, dedamas popieras ant
tai
kodėl
ne
privertei
koki
sa

rasztiniczios
priesz Petrą, pa
matidavau ta pat kas miela
sirėmusi ant alkuniu ir
vo preteli jauniki, kad mania
dienele. Bet mano kūmas Pos
užsidunksojusi.— Ne turime
užtektinai piningu ant užmo
isz vandenio isztiauktu?
melis baisu koks dimnas žmo
kėjimo prie pabaigos menesio.
Isz
rito mėginau sutraukti no
gus, — jam viskas kitaip iszskolinyku kas priguli, nes
sunkei labai eina; lenais kur
Ne galėjo in kalbėti
rodo; neaiki žeptels koki žodi,
ant tikro mislinau gauti, tai
kad pats nežinai, kaip smeKaiminis daraktoris, trokez
gavau raszta ant ilgo termino.
Tiesiok pasakius, stokas mums
gaune pasukti. Teip ir dabar
damas del savo studentėliu ap
szimta tukstancziu frankui
sako: “kūmai, ar matai ta mu
sakiti api baieibia dienos sūdo,
PREKE 50c
la?”— “Matau —atsiliepiu.
kalbėjo,
Nusiuntimo kasztus mes apmokame
“O dreiven (varitoja) matai! —
— Peretatikite sau, jog
W. D. Boczkowski-Co.
“Kodėl nematisiu — da, garoras dega, medžei griūva no
Malianoy City, Pa.
badie, ne spaugas”.
vėtros isz szakniu, namai griu KOWCOROROROaioaiOltOROIIOROROHO
— Na-gi, katram isz ju ge
va, saule užgeso, dūzgia griaus
naus? — klausia kūmas to-'
mai, isz dangaus puola ug
Ntw Yorko gubernatorius Snizeris likos kaltas už nevedi ms..
liaus.
NAUJOS KNYGOS
■
o
o
— Kaip tai katram? žino ma savo dinsto pagal tiesas. Jojo vieta užims v’c3-gubernato Daraktorius nustojo ant va
9
istorijos,
122
puslapiu,
apie
O
rius Martinas Glynn. Paveikias parodo kambari kuriame už- landos, norėdamas persitikrinti ff
ma, varitojui.
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
— O aez sakau, jam szimta metinejimai ant Sulzerio likos perklausyti.
kokia intekme padare jiojo ffo sybe nekalbėk” “Senas žmogus 5
o
sik blogiaus, o mului geriaus.
žodžei, klausia mažo Kazimie pavojuje” “Namu sūdąs” “Karalus čigonu” “Istorija isz 1795
tik po puse dienos arba ka1 dėti, o badas — tai didele prie ruko:
— Hm, kaip tai?
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne
— O eztai dreiveris — tai antra diena, kaip tankiai atei- varta Da pasakisiu, kad val— Na ir ka tu vaike apie
doras ponas” “Girtavimas” Szitos knygos preke tiktai 25o.
Riulukas Puekelnis; man ding taiko? Tada ne viens Raulas giti tav visada reikia, o dirbti tai mislini?
inbreda in skolas sulig ausu tu gali ne tada, kada nori, bet
tu jin pažinsti ?
Vaikas ui „ -n k soj o ant - 8 istorijos, 141 puslapiu apie
o “Grafas ir meszkininkas” “Apie
— Kur-gi nepažinsiu.
už kampa ir maieta, o apie ki tik tada, kada gausi darba. O valandėlės, pasikasė in galva J
Ragana, karalaite ir afioienu”
— Tai žiūrėk. Jis tuii dirb tue reikalus nėra ne ka ezne kad negausi darbo ir neuždirb
— Asz mislinu, praszau po ■f “Del moterių ir apie moteres”
“Aukso misles garsingu poetu
si tu c ntu - kas tada bus?
ti tiek valandų, kiek ir mulas. keti.
no pr< f isoriaus, jog prietokio
ir rasztininku” “Cigonka arba o
— Didelio daigto! griežiu baisaus oro ne galėtume ateiti
— Žinomas daigtas, kr d — Tiesa kūmai, - turėjau
pagriebta ir velei atgauta mer
in savo szali.
tiek.
prisipažinti Posmeliui.
in mokikla ir ne reiketu mo giuke” “Mano džiaugsmas” o
o “Diedas ir boba” “Apleista S
— Jei turėsi ant laivakor kintis.
— Na, matai. O mului vis
— Bet mulas, pabaigęs dar
o
naszlaite” Preke tiktai 25o,
1
tes
isztekliaus.
Be
to
gerai
tau
ba, žino, kad jio laukia sziltas viena:'dirba ar nedirba, o
o
5
istorijos,
137
puslapiu,
apie
u
tvartas ir užkrautas maistas.
maieta vis gauna ir visada tu teip kalbėti, kad tu turi pali
Bobų slaptlbo.
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo
— Ne kitaip.
ri gera tvarta. ezildoma net kes tevineje sziokia - tokia
belaisvis’’ “Lozorius” “Narsi So
Plsczburniene: — Ka asz
mergina” “Užvydus vyras” o
— O matik — Rauluks to “sztimu” (garu), apie ka Rau ūke, bet kaip tam, kure te nie tau paeakisiu, kumute, tiktai
JI
Preke szitos knygos tik 2bc,
o
ko nepaliko?
nežino. Mulas nesirūpina, kuo luks ne sapne negali svajoti.
niekam ne sakik.
7
istorijos,
90
puslapiu,
apie
pakurti tvarta, ne apie paeza— B-je, tame ira kiek tei- — Turi dirbti ežia, kaip
Ar žinai Puslaitiene: nuola o “Ergelei pono Morkaus” “Du
mulas.
ra, ne apie avižas: kompanis- sibes.
ar keturi”
“Svietas Dvasiu”
tos eu savo virais alų gere
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
— Na, taigi asz teip ir sa
tu galva
atlieka
viską
— Ž noma, ir ne kiek, bet
kaip pats buna darbia.
dai kaimose”
“Nevydonas”
už jin; o Raulas pats tuii rū daug teisibee. Alba ėmus vai kau. Ir teisibe, kad priverstas
Liežuvaitiene: — Tai ve, asz VO “Jurgis Skaptukas” Preke 25o
o
pintis apie kurą, kad butu na kus R luluke turi gerai pasu dirbti, nes kitaip padvės ba jau senei api tai žinau. Man sa
4 istorijos, 105 puslapiu apie
mie ezilta, pats turi susigamin- kinti galva, kaip tuos savo du. Teip, mes visi prispirti
“Ant kranto prapulties” “Miski Didburne, o jei saki Naujetras ir krepesius” “Kampelis
ti valgi. Jis turi arba nusipirk paukszteliue aĮ dengti, isziu- esame dirbti ir pardavinėti ne o toji girdėjo no Dantuotes
duonos” “Isz ko dideli ponai”
ti anglių, arba jo žmona, nors ginti duoti j'ems eziek-tiek save ant keliu valandų kas
Preke
szios knygos tik 25c
o
ir tai po didele slaptibia.
■
o
bndama prie kūdikio, arba mokslo. Teippat turi rūpintis dien - visi darbininkai, ir
o
8 istorijos, 122 puslapiu apie
pametus vaikus namiej, turi ir apie savo žmona, o mulas Rauluks, ir tu, ir aez ir kiek
“Pranuko nelaimes” “Ąudra”
Apskaitė
“Kodėl neleido Baltraus in dan
prisirinkti anglių ant durban- nieko to nepažineta. Rtuluks viena kitas. Reikia parsiduo
■ gu” “Bausme už szyksztuma”
—
Diek
metu
tarnauji,
pa
ti
už
tuos
menkus
keletą
cen

kio....
jau iez pat maženeles vargda
< “Mažo sziaucziaus dideli reikag lai” “Dienos kentejimoNantoj” o
— II m.
vo nedavalgss, nadamiges, tu, del sausos duonos. Mula, klausi af c;erie Žalnieriaus.
— Deviniolika rretu, atsake £ “Netobulas žmogus” Szitos
— O ne kitaip. Raulas turi sza’czio krccziamas ir darbo jei parduoda, tai parduoda ki
o knygos preke tik 25c,
kas menesis už givenima ir papjautas, nore da tada ne pa ti ir jis to nejau ežia, mes tai gi žalnieris.
■
Puiki istorija apie ‘Vaidelota’
maieta užmokėti o mulas ne.
jiegu nebuvo turejes; o apie vulie; o mes patis save pri — Tai ne gali būti, o kiek o apraszimas isz pirmutines puses
turi
metu
?
Aez nusijuokiau.
mula da isz mažens vaiksz versti pardavinėti tas daro
■ szimtmeozio, iszimta isz Lietug viszku užlieku, parodo kaip
— Paliauk besijuokęs, nes czioja, szeria, szukuoja, prižiu mus daug nelaimingesniais už — 24, vasze blagiedije.
g senoviszkos laikose Lietuviai O
— Kaip tai gali būti ?
nežinai, iez ko ezaipaisi. O ar ro, tartum koki ponait'. Tai mula; beto parduotas mulas
g gyveno, puiki apisaka su pa— Na teip, penkis metus o veikslais. 177 puslapiu tik 25o o
numanai, kcdel teip ira? ,
matai, kūmai: apie mulukus turi tik viena poną kure de)
— O kodėl?
žmones rūpinasi, o apie kūdi savo naudos rūpinasi, kad mu tarnavau už piemeni žasu, 4
4 istorijos, 196 puslapiu apie S
“Urvą užkeikto” “Panaszus”
— Todėl, kad už mula kom kius ne isz tolo. Kam-gi ge- lui butu gerai, o mes, kad ir metus buvom prie kiaulu, 3
“Lorenas” “Sermėga mužiko”
galime mainiti savo ponus, metus tarnavom prie ganimo “Su kuom kas kariauja, nog to
panija užmokėjo piningus — riaus? - sprensk pats.
givulu,
5
prie
arklu,
o
2
metu
dingsta
” Preke knygos 25o
nupirko jin, o Riulas — ne — Ir iez kur tu, kūmai, ta bet ne vieno neatitiksime to
pirktas daigtas; dėlto apie mu vieką ieztraukei? - atrėmiau kio, kuris rūpintųsi apie mus tarnauju vaieke, iez viso pasi
5 istorijos, 77 pusiniu, apie O
“Grigorius kuris per 17 metu
la kompanija turi rūpintis, o asz, palūkėjęs- - ir kas tai ma arba musu ezeimina, nes jam daro 19 metu.
gyveno ant salos” “Isz mirusiu o
apie Riula — ne. Pagaiszus te teip pasmuoti? Jug mulas - nėra re jokio reikalo rūpintis
prisikėlė” “Dorybe veda in
laime” “Debesėlis” Preke 25o
mului, kompanija turėtu dide givulis, o Raulas - Dievo su
le pragaiszti, o kad Rauluks tvėrimas, tai kaipgi c?ia Il — Na, tai kas isz to visko
8 istorijos, 112 puslapiu apie
iszeina ? — paklausiau savo
“Nevaloje pas Maurus’’ “Viesz
isz patrūkimo, arba no szal- ginti ?
kelio duobes” “Karalaitis žmo
czio ir bado apsirgtu ir kojas
— Tai da arsziaus, daug kūmo.
gus” Preke szios knygos 25c
užverstu, tai kompanijai ne arsziaus. Teisibe, kad žmogus
— Isz to iszeina, kad mums
o
galvoje. In jio vieta ateis szim negivulie, bet dėlto žmogų patiems reikia rūpintis, idant
Skaitykite!
tas kitu Rauluku, kurie apsi skardžiaus, negu givuli, už mnsu “ponai”, tai ira tie, ku
gaus 5 isz virsz-minetu knygų,
ima dirbti ta pati dirba, da gauna kiekviena skriauda ir riems mes save parduodam
arba $1,25 vertes knygų už $1. o
gal už pigesne alga.
paniekinimas. Kad mula ir nue atligintu mums bent tiek, kiek
Raszykite kokiu norite. Mes
siusime knygas per paozta ir
— Aa! Sztai kame daliks! kriaudžia, arba ir mueza, tai mului; kitaip sakant, kad duo
apmokame visus kasztus. Galite
Valandėlė mudu tilejova. jis to neatjauezia teip skau- tu mums už darba tiek, idant
pirkti kiek norite. Visos knygos
yra geros ir kožnam jie patiks.
Man niekaip negalėjo iszsitek- dž:a’, kaip žmogus Dėlto man isztektu ant visu musu reika
Raszykite szendie, Adresavokit
ti galvoje, kaip tai mului esą ir divai, kad užstojo toje to lu, taip kaip visi mulo reika
...Moraliszka Kabala...
Katra
įsideda
žmogaus
ateiti
W. D. F 0CZK0WSKI-C0.
kia
gadinę,
jog
kompanistai
gyriaus, negu Riului; neinlai buna užganėdinti; jie turi
Preke — lOo.
o
stengiau suprasti, kad tie po givuli augezeziaus stato ir ru mokėti mums tiek, kad mee,
Mahmoy City, Pa.
nai kompanistai labjaus rūpin pestingiaus prižiuro, negu žmo musu paczios ir vaikai turėtu
i»O«Oll0M0M0M0M0n0li0M0li0a0B
...Tikriausia Burykla...
tasi apie gi?uli, negu apie gu; o žmones skriaudžia ir iez me nore givenima, ruba ir
Sudėjo Cigonka isz Egipto
Naujausias iszradimas.
RUBINĄ 8ULVA.
tos skriaulos lobsta. Sztai, kad maista, nežiūrint ant to, ejna
žmogų.
Perdėjo ant Lietu visiko D. T. B
Jaigu turi dantų gėlimą:
— Vienok, Rauluks gauna ir tas pats mulas.
Preke
—
10c
darbai ar ne, teip kaip ira eu
kornue
ant kojų, tai ganei po
kas menesis užmokesti, — at — E ! insikandai ta mula mulais. Iki teip nebus, žmo
5^ gyduole. Jaigu nepagelbe...Tikriauses Kabalas..
siliepiau asz ant galo; — o ir plepėsi iki svieto pabaigaiI gus turi užvideti mului.
Arba atidengimas paslapcziu ateities
tu bue eugražinti piningai.
mulas negauna, tai vis Raulu purkeztelejau aez su piktumu.
—su pagialba Kaziru—
Teip-gi iezeiue placzee infor
kai genaus.
Pagal Garsingiauai Chaldiszku
— Kas mulas tai mulas, o
Teip užbaigė mano kumae
Peraiszku, Graikiszku, Arabiszku ir
macijas no ko plaukai elenka
— Ar isztikruju ? Na, pa kas žmogus tai žmogus. Veli savo kalba. Parėjės namon,
Cigoniszku Burtininku.
ir plinka, pleiekanu ateiradyžiūrėsime. Riulas t gauna už pamesk, tokias eznekas ne* ėmiau evaretiti Posmelio žo
Preke — 10c.
mae ir nupuczkave veidai.
mokesti, tai tiesa, bet įgauna Rauluks. kad dasižinotu, tai džius ir kaskart man spraudė
Tuketanczei dekavoja už dyka
Prisiuskite 25o. vertes Stempu
tik ant to, idant aprūpinti sa supiktu už tai.
si in emegaune daugibe nauju
rodą. — Raezyk tuojaue ant
o gausite visas tris Knygutes
vo givenima: užmokėti namu — Supiktu? už ka-gi? už klausimu. Jei bus kada, kita
per paozta.
adreso:
Kasztus nnmnntimn mes apmokame
savininkui samda (-anda) už teisibe? Na, mielas kumuti. eiki papasakosiu, kokias miaGratie Specialiste 9.
W. D. Boczkow>ki-Co.
kampa iszmaitinti ir apvilkti už teisite pikti - tai blogas lis atvede man in galva Po3
Box 106 Sta. W. Williameburg
520-522 W.So.tk Al; Mik..., City Fa,
save ir szeimina ir užkiszti da darbas. O ant galo, ne vieno mėli eznekoe.
Brooklyn, N. Y.
kitas skilęs, kaip tai: ant baž- Riuluko dalie blogesne už mn
n'czios, mokeliniczios, szelpa- lo dali, bet ir kiekvieno isz
mos draugistes, Susivienijimo; darbininku - sztai mano, ar
kita eiki, žiūrėk, ir visos algos ba tavo.
neiszteko. O ki d jis norėtu
— Mano? - niekad, kaip
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu
nors truputi žmoniszkaus gi- sviete svietu!
Jeigu aergate kokio vyriSku ligoie, rašikiete ing mus ©gausite didelos vertes
knygelė.
Ta knygelė paaakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo
venti, reditis ir valgiti, tai tos
— O teip, ir tavo, nes ir
užnuodyjima, silpnibea vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško
ligoie,
vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygoaie, gali lengvei iaigydyte
užmokeities toli nebutu gana. tu toks darbininkas, kaip aez
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz ęidukles,
O ka, jeigu jie da užsimanitu ir Rtuluks.
negaudame jokios pagelbos ta, apatlngai dykai gauta knygelė del vyru, jums bus
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakia nu kuo ius sergate ir keip galėt būti
— Koke darbininkas toks
parsikviesti laikraszti, viena
greitai išgydyti. Tukstančel vyru atgava sveikato ir vyriškumo^per pagelba tos
vertingos
knigelės. Ta knykelė ira krautuve žinių, apie kurioa kožnas vyras neat
— kita kn;gute ir retkaiežiais darbininkas, bet visgi jis žmo
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas
užmokam ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas
pasilinksminti? Sakau, kūmai, gus, one mulas. Mulas stovi
kuo greičiaus prisiusma jums vysal dykai ta brange knygelė.
kad ant to visko, neisztektu, ir prireztae ir turi dirbti, kada
Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER A CO., L.700 Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave., Chicago, DI.
tu pate gerai žinai, kad neuž jam liepia, -o asz nepriverstas
Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysal dykai, jusuabgarsinta knygele.
— Ne? argi isz tikrųjų?
tektu. Ir teip buna tada, kada
Vardas ir pravardė!
Na-gi pamėgink: mesk dirbės
darbai ejna gerai.

IPUIKUS SKAITYMU

SKAIYKT!

Mano vyras Vladas Strazdas ap
leido mane su vaikais mažais, jisai
5 pėdu 6 coliu aukszozio, geltoni
plaukai, plikas, neturi vieno danozio
prieszai, jis pats ar kas kitas praszau
duot žine ant adreso.
Vik. Strazdas.
1248 Providence St.
Scranton Pa.

Mano pusbrolis Juozas Stumbras
paeina isz Tarailiu sodos pirmiau gy
veno Herrin, 111. teip-gi Marijona
Dyl baite ir Maryona Szlefendorf vi
si paeina isz Kauno gub. praszau
visu atsiszaukt ant adreso.
M. Kubiliene.
1828 W. Canalport Ave,
Chicago, Ill.
Mano draugas Motiejus Bieboka
ir Juozas Plienta teip-gi ir Stanislo
vas Kawalauskas abudu paeina i^z
Vilniaus gub., Traku pav., praszau
atsiszaukt ant adreso.
K. Stadalnikas.
226 Troy St.
Dayton Ohio.

P kas tada, jei parsieina dirbti tai ne in burna neturėsi ka in-
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Statas
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A. OLSZEWSKIO BANKA

3252 So. Halsted St., - Chicago, III.
J Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
į
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

±
i
±
i
ž

i
ž

Mano brolis Antanas Santolis 11
m. adgal kaip nesimateme pirmiau i
gyveno Thomas W, Va. o dabar ne
žinau kur, paeina isz Kauno gub,,
Raseinių pav,, Laukuvos para,, pra t
szau atsiszaukt ant adreso.
A. Santolis.
Box 386.
Wilburton, Okla.

PRIIMA pinigus taupinltnui nuo vieno Dolierlo iki didžiausių sumų ir
moka už juos 3 procentą.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus
ant lengvų išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose
bankose.
.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskųSIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rosiją Ir visas dalis svieto pigiai Ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio
pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir
pigiai.
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant procen
to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų pasidėjimą ir išėmimą.
Rašydami adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted St.,

Chicago, III.

Litah AGSNTUSA S EDŽIUS SAM

Asz esmia po kaucija Ohio valstijoje
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
-Ąįij R»vo loonam name vertes $12,000,00
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
greieziausiu laivu. Siunoziu piningus in
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
iszsiunoziu in prisakyta vieta/ Iszma^n^a Rusiszkus piningus ant ameriko*
Mano vyras
Jonas Pakutinskas niszku pagal teisinga kursą. Noredam^ apie ka daslžinoti reike prisius ,
apie du m. kaip isz lietuvos pirmiau marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sxiteip
gyveno Eloo, Pa, isz ten iszvaževo
J. KEYDOSZ1UJS,
202TroySt. Dayton, Ohio.
in Massachusetts valstija o dabar
nežinau kur 'jis pats ar kas kitas
praszau duot žine ant adreso (gg *o;)
Jonas Atgalainis paeina isz Kauno
gub., Raseinių pav., jis pats ar kae
kitas praszau duot žine ant adreso.
P, Grinevicz.
Box 322.
Virden, Ill.

Box 53

Anna Pakutinskiene
Elco, Pa.

Pajieszkau atsakanezio kriaueziaus
kuris galėtu dirbti kelnes ir veskas
užmokestis geras darbas ir vieta
ant visados, vieta smagi del gyvenimo,
(88* °1)
Jos. Kemeza
Vandergrift Pa.

Mano draugas Jono Tamaszauoko
paeina isz Kauno gub., Szauliu pav ,
Paszvintinio 15 m. kaip amerike 7
m. adgal gyveno Newarke o dabar
nežinau kur, atvaževo jio brolis isz
lietuvos ir.turi svarbu reikalą pas jin
jis pats ar kas kitas praszau duot žine ant adreso.
M. Subaozius
715 Deen St.
Reading, Pa.

,.

Mano Bzvogeris Klemencas Ri ru
džius ir Petronėle Andriulaite priesz
du metu gyveno Chicago o dabar
nežinau kur praszau atsiszaukt ant
adreso.
Ant. Andriulaitis
1053 Pleasant st.
Beloit, Wis.

Pajieszkau sau darbo prie sztoro
esiu dirbės prie sztoro, moku kalbėt
Polskai. Ruskai ir lietuviszkai, jagu
kam butu reikalingas darbininkas
meldžiu atsiszaukt ant adreso.
R. Krioawskis
943 N. 34 th st
Chicago Ill.

---

-----

==
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Naudinga ir kiekvienam reikalinga užsisakyti

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams.

IŠEINA KAS KETVERGAS, CHICAGO, ILL.
ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.
Katalikas

Katalikas
Katalikas
Katalikas

Mano kaiminka Ona Banoaviozaite
paeina isz Suvalkų gub., Szlienakiemio kaimo turiu svarbu reikalą
meldžiu atsiszaukt ant adreso.
M. Grigutis
199 Washington st.
New Britain Conn.

Katalikas

yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas
geriausių redaktorių.
*
netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
mams, bet lietuvių visuomenei.
nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
kinantis lietuvius išeivius.
talpina visokias žinias iš visos Lietuvos, Amerikos ir
abelnai iš viso pasviečio.
turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.

Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amer.: metams $2, pusei motų $1
Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei metų $1.50.
Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuoso: metams $3, pusei metų $1.50.

Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri pamatyti veltui.
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pačto
Money Orderi arba pinigus registruotam laiške, adresu.*

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

I0c,gafoerttes5$

Mano draugas Petras Miliauokas
pirmiau gyveno Linfield Pa., isz ten
iszvaževo in Columbus, Ohio, o da
bar nežinau kur, jis pats ar kas kitas
praszau duot žine ant adreso.
Kaz. Vaitkevicz
Bex 37
Linfield, Pa.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway

New York, N. Y.

NAUJA KNYGA
-PO

VAKDU-

PBIEJGIAUSR9
MOKSLAS

ANGLISZKO

50,000 KNYGŲ ‘

Dykai
del
Viru

if

LIEŽUVIO BE
PAGIALBOS KITO.

Yr* tai praktiM.ii.M Knyga
hnfcloa Kg mAo! Ltato.ni Uirajo.
Ii taip ndeta, jog ka tiktai
pitknriaa Grinorina iaa Liatavaa
’

taimokti A ■gUvkai

Ukkkalbtl

Kampas Reade Ulicze
Telefonas.* Worth 2822.

Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit,
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.

iŠ

Pinigus siunozime in Kraju kuo grelcziauseL
, Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir lazduodama ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriauaiu Gaylaiviu visu Linija in ir lax
Krajaus už pigiause preke.
Paszportua del kefiaujenozin in Kraju pastorojamo Mfoflralaudami
jokiu poperaa.
Doviernastes padarome pigiai ir vlaas kitan rajantallaaku Paperai »u
paliudyimu Konaulio.
Atjeazkojima Daliu atlieka
teiningiannUL
— i Del vygados Taar.eczia laikoma atydaryta >—
Subatoje iki 8 ad. vakare.
NedeHojo naa 10 IM IX ad.
Užpraszome atlankiti mumin anabinkai ar per laieskn h pecaitfkrinti
jog pan mua visas minėtus reikalus gre
ir
pigiame! galite atlikti.

W. RYNKEWICZ1US
.. NOTARIUSZAS..

233-235 yi. CENTRE ST., ,

-:-

MAHANOY CITY, PA.

PKIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU
ro PlilZUBA BANDOS......

Mano Privatiszka Banka yra po
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir
pinigiazkua reikalus galima pas mane
be jokios baimes atlikinėti.
Paszportus del keliaujanoziu pa
mpinu.
Didžiause Lietuviszka Agentūra
pardavima Szipkoroziu ir siuntimo
Pinigus in Visas Dalis Svieto greioziause
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.

Nelaimes ant mariu in Saugokitės
Nevertu
laika szimta metu.
Pamegdžio
Sudegimas laivo “ Volturno” jimu, teipgi
priskyrė da viena auka pre
Temykit
mariniu nelaimiu. Kiek lai! u
>r žmonių pražuvo in laika kad gautu
užimta metu, paduodam eekan- mėt tikra
cziai:
Pain
St George, D f rci ir H to,
nuskendo aiti Jutland, Decim Expelleri
kaip szitas
ber 24, 1811; 2000 pražuvo.
Phoenix, sudege ant Lake paveikslas
Michigan, November 21, 1847;
parodo
240 pražuvo.

No. 6.

DEKYTE PININGUS

■mi
19% ALCOHOL

...IN...

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
...BANKA...
TADA TURĖSITE PR1ETELI KADA BUS REIKALINGA.

Lietuviszkas Agentas

SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
linijų* in ir isz Lietuvos. Siunozia
Piningus in v’sas dalis svieto, greitai,
pigiai ir teisingai
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
savo gymines ar p.ižinstamus tai ra
szykite pas mane kadangi dabar turi
labai pigias prekes Szipkorcziu ir
galima dar pirKti Szipkortes už labai
nužemintas prekes. R szant prisiu
skite už 2o. stempa o gausite greita
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
Valgomu ta voru ir Buozerne.

Szita Banka visada yra geras draugas savo
depositorams. Pagialbsta jiems pirkti prapertes. Skolina piningus ant lengvu iszlygu.
Moka procentą ant sudėtu piningu. Buvo
tai Pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo
mokėt Procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai
sargi vieta laikyti savo piningus. Kasierius
Pennsylvanijos ir Kasierius Mokslainiu Mahanojaus distrikte laiko piningus szitam banke
Yra tai gera atsargi vieta laikyt savo piningus.

Nusipirkite eta keletą
Bateliu

NORKEVICZIAUS NO. I,
^Geriausi* Arielka Vinis
Mieste. Tik $1 už Buleli,
Teipgi ežia gausite ir visokis
kitu gėrimu. Ateikyte dabu
priees laika, duokite sava
orderi o bua jums pristatyta

S. Norkewicz
401 Wist Mihiov An.
RUSSIAN - AMERICAN" LINIJA

Laivai plauke tiesog tarne Rosijos ir
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgreieziausi Rusiszki Imperaliszki Pacztavi, nauji dubeltavi szrubinei laivai.
BufiHla, 16,000 tono. Konk, 13,600 Iodd.

Ctar, 13,000 tono.
Royal Adelaide, susimueze
In Rottirdama In V dienas be persedlmo.
Ant pardavimo.
11 dienu be penedlmo in Llhava.
Margate, March 80, 1850; 400
IN ROTTERDAM - IIN LIBAVA
Puikus salunas Juozo MocS31.00 TreczlOH Klasos 833.00
pražuvo.
145.00 Antros K!ąsos $60.00
866.00 Pirmos Klasos 876.00
kaiezio po No. 330 W. MahaLaivai iezeina kas antra Subata, apie dau«
Arctic, susimusze su Vesta,
glaus informacijos krelpkitee pas
noy, Avė. Mahanoy City, Pa.
A. E. Johnson, GeneralP.Agt. ii Broadway
arti Newfoundland, September
New York, N.Y. arba pas vietinius agentus.
Apgyventas vien Lietuviais, Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
Russian American Line-Pier 31sL Street
27, 1854; 350 pražuvo.
Lenkais ir 1.1. Yra tai gera
Central America, Havana
proga katram isz Lietuviu ap
‘APSZV1ETA’ Moksliszkai Istoriszka Knygs
in Ntw York, susimusze su ki
...DIREKTORIAI...
DR. J. W. ZIGMANTĄ
imti szita puikia vieta. Apie
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)
D. J. Graliam, Prezidentas.
C. E. Adams, Vice-Prezidentas.
palytinti daug isz Lietuviu craeitei
tu laivu September 12, 1857;
daugiaus dasižinokite pas
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
D. F. Guinan, Kasijerius.
185 South Washington Street.
O I# A
A? Idant padariti vietos del rudeninu
400 pražuvo.
su 780puslapiu, preke:
W. Rynkiewiczia.
A. Daniszewiczia.
M. Gavula.
Juozą
Mockaiti,
Wilkes-Barre,
Pa.
Uliul I I 111 lui ’’ žem’uu tavoro>
iszparduosim
Rhone ir Wye, nuskendo
Apszvieta, apdaryta JI.25.
J. Hornsby.
L. Eckert.
W. J. Miles.
J
visa vasarini tavora už labai piges
Speclallaikai Gydo Ylsoklaa Lygas.
October 29, 1867; 1000 pražu 330 W. Mahanoy, Avė.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo.
Vyro -Moterių—Vaiku.
( j •})
Mahanoy City, Pa.
prekes, todėl jaigu norite kokiu paredimu del vyru ii>.
Gaunama pirkt tik pas:
vo.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.
Pabaigęs Mokslą Medlco-Chlrurglcal
vaiku tai dar turke giara proga pirkt ir suezedint pinigo
T.
Aitranskl,
943 S. 2nd. Si., Pblli. Pi.
Atlantic, nuskendo arti No
Kolegija Philadelphia, Pa.
Ant Pardavimo.
MAHANOY CITY, PA.
va Scotia, April 1, 1873; 547
PRIIMA LIGONIUS...
Du namai ant 4 familiju,
8 LIG 10 AD. PRIESZ PIET.
pražuvo.
2 LIG 4 POPIET.
I A. G. GROBLEWSKI
salunas ir buezerne arba szto6 LIG 8 VAKARE.
Pomerania nuskendo No ras ir buezerne W. Hazletone
Cor. Elm & Maia Sts. Plymouth, Pa.
■ ...SAVININKAS IR FABRIKANTASvember 25, 1878; 47 pražuvo. netoli lietuviszkos ir lenkiszkos
E
Barsiu
Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu.
Gyveno kitados tūlas advo Utepia, nuskendo arti Gibkatas, baisus girtuoklis, turėjo' raltar, March 17, 1891; 511 bažnyczios labai gera vieta.
LAPM, GERA GYDUOLE
Parsiduos už neperbrangia
— Panedelio ryta užsidegė dydele burna ir kožna teismą
’ pražuvo.
preke ba locnininkas ketina
mP
kaminas antram vorde bet keli teip sumankiojo kaip duona
Nuo Meszlingio,
Neronfc, White Star Line, važuoti in Lietuva. AtsiezauDieglio, Greitosi
viedrai vandens užgesino ug- pireztuosia, isz juodo padirb
( 98 o,)
dingo ant Atlantiko ir apie jin kite pas.
os, Vasaros Ligos
nia.
k
davo balta o iez balto juoda. ne buvo girdėt February,
Jonas Szesztakauckas.
Raudonosios,
Geri Siutai ir Overkotai yra jumis geriausi. Geriaus
Priepuolio.
— Tieje ka geidže insira- Sudžei jojo labai bijojo o va' 1893; 74 pražuvo.
309-311 E Broad St.
iszrodo,
geriaus nesziojasi ir gvarantiuam kožna Siutą kad
G
vara
ntuotas
kad
szinet in amerikoniszka vais- gys vadino jin savo patronu ir
W Hazleton, Pa
Elbe, North German Lloyd
iszgydys arba
yra padirbti isz giaro ceiko per atsakanezius kriauezius.
ka, gali nuvažiuot in Potts karalium.
pinigai atgal.
Line, susimusze su laivu Gut
Užsimoka pirkti giara drabuži.
Ant pardavimo.
ville in Eagle Hotel, kur ran
Karta tasai advokatas apsir hrie, January 30, 1895; 33
PREKE
25c.
Gerai intaisyta Piekarne
Sudaryta...
dasi rekrutu bjuras.
go sunkei ir ant nieko prisida- pražuvo.
!»r. W. Glbowitch’o Iri
Biznis gerai einasi. Teipgi na
1ži.n?te įad mUfU’ prziai
1
MaskolIJoa. Vienatine
----randasi daugybe namuose Maliano— Po Skulkino pavietą val, ve pilules ir visoki maiszimai.
Ville de St. Nazaire sudege mas 9 ruimai ir tvartas, areš
Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkas
Agentūra Pennaylvania
juje.
Kožnas
kaiminas
žino
apie
r
Kas
karta
buvo
blogiau,
net
teipgi privalo užlaikyti visada musu
kiojęs! slaptingi sznipukai, tu
arti Cape Hatteras, March 17, te Torrington, Conn. Preke
A. G. CAVENAS, P.H.G.
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
“MODEL KEYSTONE” Pecziu.
Gerai kepa ir gražia,
k
$4000 Apie daugiaus dasiži
rėdami ant akies saluninkus, ant galo insiskverbe pas jin1 1898; 584 pražuvo.
Batoruose ant pardavimo, kad„musu
FIRST WARD DRUG STORE
iszrodo.
Atyduodam
piningus
jaigu
nebusite
užganedintii
tautieozei
reikalaudami galetu^nuidnosite
pas
(
į
6
o,)
221 E.CENTRE ST., SHENANDOAH,PA.
kurie laužo tiesas ir t. t. Tu- giltine in pakaju ir prakalbė La Bourgoyne, nuskendo ar
pirkti ir nereikalautu iszduoti
Visiems tie Pecziai patinka.
tST’ Reikalautame Agentu ir duodame
L. Bogardus
piningus dovanai kokiems nore apga
gera nuoniimtl.
jo:
rekites ant sargybos.
ti Sable Island, July, 1898;
vikams tose apielinkese. Sztominkai
Mahanoy
City,
Shenandoah,
80 Main St.
— Na broliuk, ejkie su ma’ 560 pražuvo.
raszykite pareikalaudami mus gyduo
Mt.Carmel, Landslord.
— Arti seno Courtney bro
les,
nes geras uždarbis; parduokyte
Torrington, Conn.
nim!
.
•I
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
General Slocum, sudege ant
kerio Hekersville, vaikai rado
kurias
mes gvarantuoj ame.
— Pamaželi szirdele. Nori' Eist River, New York, June
J*
pasikorusi ant szakos Joną
Ant Konselmano Pirmo Vordo
,25c.
Egiutero No.l..
di
mane paymt o pagal kokia1 15, 1604; 1000 pražuvo.
,50c.
Egiutero No.2..______
Daluski (?) 25 metu senumo,
olithania tate
ank
Mike
Gavula
Zmijecznik........... 25c., 50c. ir {1.00.
iu
; prova?
Norte, dingo ant mariu July
Gumbo Laszai.............................. 35c.
kurie pribuvo in Amerika du
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.
Demokratu Partijos
ii
Po tuju žodžiu paėmė ko 3, 1904; 750 pražuvo.
Meszkos Mostis............................. 25c.
metai adgalioe. Priežastie eavTrejanka....................................... 25c.
Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu,
ds
deksą ir pradėjo skaityt gilti Larchmont, susimusze ant Ant Miestiszko Supervaizoriaus
Linimentas vaikams.....................25c.
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
žudinetee yra nežinoma.
Gyduoles nno Kosulio.................25c
le
nei visokes provas ir ginczytis1 pakraszeziu Atlant:c February
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
Liepiu Balsamas..... ............... 25c.
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus-Lietuvai
Issac
D.
Phillips
— Ketvergo ryta Suffolk su jaja, jog neturi jokiu tiesu
Anty-Lakson del vaiku............25c.
in
reikaluose ju.su, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsi paminėtu adresu.
1 12, 1907; 183 pražuvo.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių. 25c.
Demokratas.
Praszo balso ir parėmimo.
kaeikloje likos sunkei pažeis prie jojo.
da
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Berlin, sus’mueze arti HolVanduo nuo Akiu..................... <>25c,
Garbus Tautecziai:
tas Jonas Busyla nog 151 W
Ant Burgiso - Balsuok ite už
inj
Giltine, kaipo teisinga visa land February 21, 1907; 150
Ugniatraukis................................ 25c.
Laikau už garbe praneszti jums, kad
Skilvio Laszai.
___
_____
.SSo.
Mapel ulyczioe.
Daktaras me, pradėjo su juom bartis ir
Jin
jau
atz
nesu
daugiau
ne
locniniku
nevirszininku,ne
uarbiniku
John J. O’Neil
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
‘ All Nations Bankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar
Petrikas gydo nelaiminga vy ant visko turėjo atsakima, o pražuvo.
Kruvinosios..............................75c.
Gle
Demokratas.
Praszo balso ir parėmimo
atidariau ofisą mano nanjoi vietoi
arti
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo {3.50.
The Arden, nuskendo
ra.
Kampas
22nd.
&
Carson
Streets
reike pripažinti, jog turėjo terGyd. del nemalimo Pilvo...........50c.
Afriko June, 1907; 78 pražu Balsuokite už...
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)
FIRST
Milteliai apstebdymui Galvos
kini
— Subatoj popiet Paulus la, kaip židelka ant jomarko.
skaudėjimo............................... 10c.
Reikaluosia meldžiu kreiptis prie’savo seno pažistamo po
vo.
NATIONAL
BANK
Laszai nuo Dantų...................... 10c.
tokiu adreso*
gini
Dr. David A. Holland
Teip barėsi su savim per 13
Predny 65 metu senumo slavoMoetis nuo gedime ir prakaitavimo
MAHANOY CITY, PA.
Gladiator susimusze su lai
vo k
Kojų.....................
25c.
Ant School Direktoriaus
kae, grįždamas isz darbo, už valandų, o giltine persitikrino,
PAUL
V.
OBIECUNAS
Geležinis eudrutintojas sveikatos 50c.
Praszo juso balso
Cor. 22-nd. A Carson Sts; 8.8. Pittsburgh, Pa.
tikta
ėjo in Singlaro saluna ant W. jog advokato neperkalbes, da vu Paul, Isle if Wight, April Demokratas.
Vaistas nuo Papauto.................15c.
Visiszka
Apsauga.
Gyd. nuo Grippo.....................{1.25.
12,
1908;
30
pražuvo.
"Gal
vė
už
pragrajinta
ir
norėjo
Center ulyczios, iezgere viena
Plauku apsaugotojaa................. 60c.
Muilas dėl Plauku.................... 10c.
Ying King, nuskendo arti
puoli
stikleli rūmo ir krito ant že trauktis szalin.
Szita Banka suteike
Milteliai nuo Kepenų................ 35c.
Yra daug
pilna apsauga ant visu
...Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras...
Rožes Balsamas...........................25c.
rėkiu
mes lig negyvas. Predny li
— Sustok! pamaželi!—su Honk Kong, July 28, 1908;
Kinder Balsamas........................ 25c.
moterių
kurios
depositu
koki
nebūk
- U
kos nugabentas namon ant riko advokatas, pagriebęs jia- 300 pražuvo.
Bobriaus Lassai......................... 50c.
Ka tik aplaikeme nauja rudenini ir žemini tavora ir už
yra silpnos, už
butu. Didelis kapitolas
Savelnintojas................................ 35c.
kelio
The Folgeounden, nuskendo tair. kad yra
su Surplus Fund, atsauButcher alles kur in trumpa ja už drobules ir pareikalavo
praszome ateiti peržiureti o jaigu pirkaite tai suezedinsite
Kraujo valytojas...................... {2.00.
gi
prižiūrėjimas
ir
t,
t.,
“
silpnos
”
ir
Nervu Ramintojas.......... ........{L00.
pinigo ir busite užganėdinti. Szitas tavoras susideda isz visokiu
ini
laika mirė. Daktarai sako ydant jam užmokėtu kaeztus August 23, 1908; 70 pražudo.
Egzema arba odos uždegimas
parodo kad szita banka
ateina pas ma
gatavu žeminiu szlebiu del moterių, merginu ir mergaieziu,
pas Vaikus........................... {1.25.
drebe
kad priežastis emerties buvo už pragaiszinima 13 valandų
The Taieh, nuskendo arti ne turėdami
yra atsakanti vieta del
Pleisteris (Kaartavolo).............. 25c.
visokiu
žeminiu
ceikiu,
andaroku,
jekiu,
ilgu
ir
trumpu
kotu
vilti
kad
asz
padėjimą
piningo
ir
in vii;
sziidies liga. Nabaszninkae laiko.
Pamada Plaukams......................25c.
Atora Islands, Japan, Novem
ir šutu, visokiu kaldru, blanketu, paduszku, plunksnų irt. t.
vedimo
piningiszku
esmių padėji
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise......25c.
su, n
paliko paczia su szeimina tėvy Giltine persigando, nes buvo ber 6, 1908; 150 pražuvo.
Gyduoles nuo Riemens....... . ...... 50c.
reikalu.
me jias iszgy- Dr. O’Malloy'Specialistai,
H?"Pa8 mus dirba Lietuvaites.
Vengrisakas Taisytojas Ura.... .15c.
vemti,
nėje.
nuoga kaip rasztininkelis prie
The San Pabio, nuskendo dyt. Yra daug moterių kurios paczios
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir {1.00.
Seniatuia Banka
122 W. Center Str.
Akines Dulkeles.......................... 25c.
jo. Pc
Mahanoy City, Penna.
— Ponstva Ramaezauckai galo menesio ir neturėjo pinin arti Philippine Islands, No save nori isz^ydyt, niekam nieko
Gyd. nuo uždegimo Dantų.arba
Mahanov Oity, Pa
nesakydamos, imdami kokius patennegyv
abelnai skausmo ir skarbutis {L 26.
po ylgam pergyvenimui Ma- gu prie saves nes prisiege už- vember 27, 1908; 100 pražuvo. tavotas gyduoles nog katrų visai
Gyd. nno Parku ir Niežu....... {2.00.
mes
reiketu szalintis.
Gyd. nuo Dedervines...............{2.00.
hanojui, pardavė saluna, iszsi- laikyt czistata ant amžių, —
dane t
INTEREST MID ON SAVINGS
Republic, susimusze su Flo
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos {5.00.
Jaigu kencziate ant bile kokios
krauste ant gyvenimo in Port bet advokatas, senas rakalis, rida prie Nantucket; January
vei nei
& CERTIFICATES OF DEPOSIT
nors ligos, nesisarmatinkite jumis
kiti rel
atsake, jog jam tas neapejna ir 24, 1909; 6 pražuvo.
Carbon.
(
jaigu mes teisybe pasakome.
Mes
dydele
jumis Jszaiszkinsim kiek giaro pa
nepaleis
josios
greicziau
pakol
— Dr. M. J. Petrikas, lieSardina sudege November darėme del kitu moterių kurios buvo Lletuvlszkl,
hm ir
tuviežkas medecinos ir chirur jam neatligins už sugaiszinta 25, 1909; 100 pražuvo.
silpnos bet szendien esą sveikos ir
io, A
Lenklszki
Ir
laika.
drūtos, dekavodami mums už iszgydiPasiusim kiekvienam Puiku Veidrcdeli (Zerkoleli) ir naudinga.
gijos ligonbutes specialistas
ipmeio
Angliszki
Paketbuka su užraszu Knygute, kuris prisius mums 10 adresu
Aurora, nuskendo per ledini ma. Moteres kurios esą nesveikos
Matydamas, jog sena boba
d-eskn,
priima ligonius kasdien nog
atsiszaukite pas mane,
savo pažyttamu ir marke už 5c. apmokėjimui pasiuntimo kasztu
KATALIOGAI.
teip yra
10 lig 12 ad. priesz piet. nog atsiduoda tik kaulais ir veju, kaina North Atlantic, April
Adresuokite sziteip:
Armonikų, skripku, kliarnetu, kornetu,
Ka viena motete isz Soranton, Pa.,
26,
1910;
187
pražuvo.
net
rėki
paėmė
nuo
josios
drobule
ir
mandolinų, gramafonu, Ijeluviszku ir
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30
aako: Mrs. J. P. Phillips, pati mies- fleita,
visose kalbose rekordu del gramafonu ir
nurijinu
A.GR0CH0WSKI
&
C0.,
°"
“
Sls;
vakare. Kazuno aptiekoje dalge o kad ir tai neužteko nu- Ths Abenton, susimusze prie tiszki inžineriaus, raszo:
daug kitokiu muzikaliszku instrumentu,
mes tyd
naujausio iždirbimo drukuojamu maszinku
237 W. Centre 8t.
(p j) plesze jiai skūra ir iszmete lau pakraezeniu Iszpanijos, Feb
Dr. Alex. O’Malley,
laikrodžiu, laikrodėliu, elektrikiniu kiszeniman net
kan.
niu lempukiu, žiedu, britvu ir daug kitokiu
Naujas Isz radimas
ruary, 2, 1911; 70 pražuvo.
Guodotinas Daktaras:
daiktu. Jaigu norite gauti musu visus ka
Apraszima siuuczia dyka
Nuo tojo laiko giltine neSTART business, make money for yourself,
SHENANDOAH, PA.
The Koombuna, susimusze
Asz esmių labai linksma sakyti ta liogus tai prisiuskite už 10c. markiu.
not for bosses; send postal for 20 ways to
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pa Lilhz
jumis, kad vlsiszkai iszgydet mane
yma jokio advokato, o kad ir April 2, 1911; 150 pražuvo.
K. J. K raudio! u n Co.
independence and begin making money at
iszsigydyti
be daktaro visokias liga ginimus
— Ana diena pribuvo szeszi negalima buvo, ydant advoka
nog rupturos, kuria turėjau per kel 120 Grand Street ... Brooklyn, N.Y. once. Sell marketable specialties paying
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
Plauku puolimą ir užsiau^inimt; finus P:
300 per cent, {12 to {25 daily. Address
The Asia, užplaukė ant etą metu, ir rekomendoju tiems kurie
grinoriai kurie radosi ant su tai ant visados gyventu, per tai
Reliable Distributors, Box 9, Station W.
Papuozkus, Pleiskanas
nori būti iszgydinti be peilo ir pavo
Parsiduoda Lotai.
Hontinej
4-GRABORIUS4* Nežali,
Brooklyn, N. Y.
degusio laivo Volturno. Ka szventas Petras nutarė, ydant Finger Island, August 23, 1911 jingo pjaustimo, idant prie jus kreipir kitas panaszias ligas.
Angelskos gazietos iez Pottstumet.
Gyduoles nuo Dantų, geriausios, 5( leje isz
da susitiko su gymmems, pasi nuo to laiko advokatus velnei 40 pražuvo.
villes pranesza kad arti Port
Nuo Kornu užtrinu tik 5o. Mf psnaszei
Su guodone,
sveikinimas buvo neiszpasaky- ymtu, kas szendien ir stojesi ir
turime apie puse milijono laiszku s
Ths Tuecapel, susimusze ant
Carbone, Pa. atydarye naujas
Mrs. P. J. Phillips
tas ir džiaugsmas neapraszytas. teip bus lig pabaigai svieto. F. Chili,
padekavonemis
nuo žmonių visoki Tarp Ry
September 5, 1911; 81
kaeiklas. Ten randasi jau dau 25,000 fe d
'
1422 Sweetland Ave.,
tautysoziu. Raszykite tuojaus W matos bu
Gymines tuju vargszu jau ne
gybe ateiviu kurie pirko lotus
pražuvo.
Scranton, Pa.
adreso pas Specialistus:
# minut
sitikėjo juos matyt, nes tikrai
ir pastate daugybe stubu. Dar Dovanai
Pirsztinesir Sveterei.
Užlaikau
Columbi
Russ,
nuskendo
Black
Sea,
Minus Ii
Kita dėkinga motere raszo prie ken- yra keletą geriu neiezparduotu
mane, jog ant deganezio laivo
Jos Grafofonus su
Dabar kada jau atėjo szal- January 11, 1912; 172 pražu tenezias moteres:
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reikalais kreipkitės pu jin c bwriis vfrl«
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tinus su I
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A. a. Brazauskienės tėvai vininkas užsideda bizni.
tikra Lietuvi o gausitia teisingus
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