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Metus XXIV

Suv. Steitai sluncze 20000 Isz Besijos, Lietuvos Isz Visu Szaliu Ka kun. P. Abromai vyskupėlis nabaszninkas RayIsz to, ka laikraszczei raszo
n’is sena kun. Abromaiti isz
galima suprasti, jog trumpoje
vaisko ir laivus
tis
velijo
lietuviam.
j u bažnyczios vare laukan, o
atejteja czionais Amerike labai
iii Meksika.
ir Lenkijos.
Lavonus ant varpo virves.
vieton indejo mat isztikima
Isz Lietuvos laikraszcziai blogi laikai užstos. Daugeluo- Anglekasis szoko in szapta
Washington, D. C.— RevoKuros-Varlang, Vengrai.— A. a. jisai lietuviams vely pirmiaus jauna K. Miluką, o
“L. Ūkininkas” iszpeikia sve sia miestuosia savinykai užda
2100 pėdu.
lucije Meksike daejo lig tam
timu kalbu žodžiui kuriuos in rinėja fabrikus o kumpanijos Butte, Mont.— Tamoszius lipsnui, jog Suv. Steitu randas Vilkai sudraskė 11S ves- Api pusiaunak gyventojai isz- damas gerove, nematydamas dabar jauna kun. Kaminską,
girdo netanku muszima varpo airiuose prieteliszkumo, neno su kuriais abiem lietuviai turi
tuvninku.
musu laikrasztije su didžiais anglių kasiklas, teisindamiesi Hendricksonas, 26 metu senu nutarė nusiuusti in tenais ant
apetitais brukama ir tas ken tuom, jog turi daugybia isz me, papilde patžudinsta negir apmalszinimo pasikėlimo 20,Bevažiuojent apie 20 myliu paejnanczio isz artimos bažny rėjo kad bažnyczios lietuviu kovotis ir net provotis.
czios. Kada varpas nepalove pinigais statytas butu ant vys Senis arei vyskupas Rayn’is
kia lietuviams prascziokeliams. darbiu ir anglių.
dėtu budu, szokdamas in gilu 000 vaisko ir keturis vajaunus in Taszkento miestą vestuvskambinęs keli isz drąsesniu kupu raszytos.
buvo da nenumiręs, o jau pat
Svetimu kalbu žodžiuose visi
Ties Ameriku kuopinasi juo szapta 2100 pėdu, žinoma, jog laivus Tennessee, Montana, ninku pulkui, užpuolė juos di
žinom kad darbininkai žmo di debesei, isz kuriu velei pasi ant vietos užsimusze. Jojo kū North Carolina ir Washing le gauja vilku ir sudraskė 118 vyru nusidavė pas zakristijo Szenadorije prie pradžios sai Szenadorio lietuviams net
nes nesuras ne pamokinimu lies srioves, skurdos ir vargai nas teip buvo sumankiotas, jog ton. Amerikoniszki kapitalis žmonių, drauge ir abudu jau ną, pabudinia jin isz miego nu kada jau ir Raynio arciv. ta per Pottsvilles Suda uždrau
sidave visi persitikrint priežas pe iszklabinta tvert lietuvisz- dė prie jo locnos bažnyczios
ne ramumo.
o baisus tas tvanas dalipstes vos’galema buvo pažinti. Hen tai turi indeja suvirszum 700 navedžius; liko isz viso pulko
te
skambinimo. Ant varpo ka parapija, iszrinktas buvo nesiartint, kurie artinosi tapo
darbinykus isz kuriu dydesni driksonas pirmiausia nusiėmė milionu doleriu Meksike o ja- tik du vyrai. Pusiau sumisze
Senoviszkos
vakaruszlcas dalis susideda isz muso visuo surdota ir kepure ir szoko in go greitai revolucije tenais ne juodu atvyko in Taszkenta virves paregėjo kabanti žino tam skaitini komitetas in kuri apskusti valdžiai.
Tai faktas,rar vyskupai žmo
Kauno gub., Gūžinės Suvalkų menes. Laukdami tojo laiko, kasiklas. Priežastis teip bai užsibaigs tai gali visas turtas (Azijneje (Rosijoi) ir papasa Ovu kuris siubdamas skambino asz papuoliau sekretoriaut.
kojo baisia kova su vilkais. varpa. Lavone pažino pagial- Lietuviai tuomet Szenadorio niu turtus neteisingai savinasi
gub., geriaus sakant jaunimo ne turime rankas pasibrinkia sios mirties badai buvo pato dingti.
binyka zakristijono Gabrielu buvo ant lenku kunigo inpy- ar ne.
sueigos priesz 50 metu staiga tūnoti, nes kolei dirbasi, dirbti gus veidelis milemos ir nelai
Isz visu daliu Suv. Steitu Vestuvninku pulkas važiavo Kazoka kuris atėmė sau gyir
czedinti,
idant
kada
atejs
lai
ke, greit mokėjo ant statymo
Kunigo P. Abromaiczio žod
pradėtas visur naikyti ir, ik
minga meile.
vaiskas buna siunstas ant mek trisdeszimts dvejoms rogėms. vaste isz priežasties nelaimin
kas
bedarbes,
turėti
szioki
toki
bažnyczios pinigus, kad su po žiai nurodė, kad tik gimines
sziam laikui visur jos buvo
Daug
vilku
jie
iszszaude.
Nesikoniszko
rubežiaus.
Majoras
Nukirto kirviu sau koja.
ra mitingu ir kalektavojimu ta arcivyskupo gales bažnyczia
panaikytos, per
pamokslus zoposteli ant maisto.
t skia kuom szaudyt, o vilku gos meiles.
Ogdensburg, N. Y.— Turė Leonard Wood apims vadovis
Vienatine
blede
isz
daugelo
po surinkta 4 tukstancziai dol. pasisavint, bet to laukt nereiiszkeiktas kad niekas jaunimui
1
uvo
dydelis
pulkas.
Tada
damas szaltu krauja ir kieta ta ant vaisko. Marininkiszkas
ir kamisija aprinkusi lotus su kejo, patsai senis arcivyskupeSudege.
susieit stubos nedave, da’ ar kitu yra nepaezedumas. Lietu
vyrai sumanė duot jiems žmobūda, iszsisaugojo nog smert vaiskas buna sukuopiutas Phivei
ne
pratia
paiseti
ant
atejLesiko stubomis suderėjo 8 lis pasisavino, galu’gale dabar
Ruda,
Prusai.
—
Dingo
bai

gi susiprast kad tas lietuviu
giszka
auka:
iszmete
moteris
ties. Gyvena tiktai kaip potere malkakertis Danielus Snyder I delfijoi o isz ten plauks ant su vaikais. Pradėjo krist ark- sia mirezia trijų metu mergai tukstanczius dol.
senis arcivyskupas, kun. Abrotautos plaikymui kenke.
kuriam puolantis medis pris laivo Prairie ir Dixie tiesiog
Susirinkime komitetavam, maieziui kadrilius szokt per
Priede prie “L. Ūkininko” liję stovi: ‘ Duonos musu duok
lėi. In kėlės sekundas isz ark te važnieziaus Kiosko. Tėvai
in
Guantanamo.
paudė koja. Koja buvo konia
prisiėjo apkalbėjimas kaip ir virvute ar lazdute negrains
vadinam Jaunimas labai daug mumis szendienai”, leidže savo
Musztines negalima tikėtis liu nieko nepasiliko, tik krau iszejo iszryto in darba pa
sunkė procia ant niekniekiu, nutraukta nog kelio ir vos lai.
ant ko reiks ta visa turtą už- nes ji nore galinga, giltine in
likdami
mergaite
grinezioje.
randame vietų visoje Lietuvo be kuriu gali apsiejti. Perka
jas
rauduonuoja
ant
sniego.
kesi o Snyderis kensdamas bai nes vaiskas buna in tenais
raszyt, ant vardo vyskupo kad szaltue kapus nuvarė, ir su
Kada
megaite
geide
nuimti
je, kur vakaruszkas atgyjo ir in grinezia nereikalingus ra
Keletą myliu besivydami vil
sės kankes ir nutekimo kraujo siunstas idant apsaugoti gyven
užraszyt, kun. Abromaitis ne- paklusniu, ramum kunigu Abpuodeli
su
kava
užsidegė
jiožengia in senovės vežias. At- kandus o da ne bile kokius ka
kai
sudraskė
konia
visus
ark

butu numiręs, nes pagriebė sto tojus amerikoniszkus ir jiuju
velino sakydamas: “O tai vy romaieziu jos dalgis teip pa
sios
szlebukes
ir
akimirksnije
gaivytojai suranda tu vaka- tiktu del milionieriaus (ir tai
lus
’
ir
žmones.
Pasiliko
tik
vinti kirvi ir vienu ypu nukir turtus nog pasikeleliu.
da
ant
iszmokesties)
ir
del
savo
rai ! mes saugokimės ant airi- dare. Abudu jau dabar pas
liepsna
apėmė
visa
kuna.
Kai
ruizku būda dvejopa —gera ir
aiie du vyrai: Jie keturiosia
to koja o nupleszias marezkimynai pajutę ugni insilauže in szio savo bažnyczia užraszyt, mus neturi nieko bet, kas žin
bloga.— Geresnis vakaruszko- pilvo davinėja grafiszkas vigą
Uždaryta
namie
per
10
su
jaunavedžiais
važiavo
viedas, neatsimindami ant atejties nius užriszo druezei koja ir
se būdas be svaiginaneziu gė o ir ant priežodžio,
metu.
n.isie rogese pirma viso pulko. stuba ir rado mergaite gulinte nes gali iszeit teip: arcivysku- ar senis arcivyskupelis ir ana
sulaikė tekanti krauja. Adberimu, blcgas-gi kur jaunimas Jog teip kiarpa kriaezius,
Juodu liepe jaunavedžiui isz- ant grindų baisei apdegusia- pas senas jos nuo mus neims, me sviete kun. Abromaiti teip
gia kiti malka kertei nunesze Bridgeport, Conn.— Mrs.
sykiu vakaruszkose bovijasi ir Kaip isznesza ceikio iszteklus.
n7est savo sužiedotinia kad ro Nelaimingas kudykis in trum bet po mircziai, gali jo gimi nemaloningai szokins ?
nelaiminga in ligonti. Kaip William H. Thorpe x kurios
nes nuo mus bažnyczia atimt,
Arcivyskupis Raynas, nore
gera ypatingai sznapsa.
ges
butu lengvesnes. Tas atsi pa valanda mirė.
vyras
turi
turto
ant
$75,000
Girtavimas insivoge konia rodos pasveiks.
arba
prieitu
randa
mokėt
ar
tai
bažnyczios didis uredninsakė
paliepima
iszpildyt.
Tabuvo uždaryta namie 40 metu
in kožna grinezia, o tai yra dy
dtl
juodu
iszmete
abudu
jau

isz
naujo
aprinkt
”
.
kas,
tiesu dabotojas, o su kun.
“Tevyneje” 11 S. L.
Baisus
padejimasant
salos
Gyva
palaidota.
per savo vyra. In taji laika
džiausią nelaime!
navedžius ir tokiu budu iszkuopos san. J. Ažumaris nu- Czion ne kalbame api tuo
Haiti.
ne turėjo savo rankoje ne do truko nog vilku.— Dilgeles.
Bourges, Francije.— Senu Nore kunigas Abromaitis Abromaicziu pasielgė teip,
rodo varde 11 kuop. Water- sius, kuriuos Dievas apteikė
Pla- lerio, niekad ne galėjo apleisti
New York.— W
ke 80 metu senumo, kuri mirė nenorėjo kad bažnyczia teip kaip kad butu in žmogiszkuburij kad pirkimas kolionijos turtelu, ba tiems bus ne sunku cier, kuris sugrižo isz salos stubos, nedevejo moteriszkos 90 ypatų pražuvo ugnije czionais praejta nedelia, ir pri brangi tektų savascziai airiszio mas niekad neinžiurejes ir,
laike perstatinio kru- pažinta per daktara, jog isz tai vis-gi ji dateko bet ne per teip daro tiktai stalipinai.
koks buvo sumanyta invykti perleisti blogus laikus o da ir Haiti, kur tesasi revolucije, skrybėlės ir ne mate elektrikitaneziu paveikslu.
negali. Tas teisybe kad prie reikale vargingesnius suszelpe, apsakinėjo akyvus atsitikimus nio stritkario norints tasai pra
tikrųjų mirė likos indeta in kun. P. Abromaiczio kaltė ale Szenadorio lietuviai ir drau
tokiu aplinkybių kokiose da nes czion kalbame api tokius, isz tenais. Jago revolucije te- ejtinejo ne toli namo kuriame Petersburgas. — Devinesde- graba ir parengta ant palaido per paežiu lietuviu stataneziu gystes, labai iszmintingai pa
bar Susiv. yra inkvyti negali. ka isz geru laiku, sunkei dirb sys ilgiaus tai ant salos mažai radosi per tiek metu kaipo ka szmtis ypatų o daugiausia isz jimo. O kad mirusia ketino bažnyczia, ir kada parapijo dare, kad savo senoviszka gera
dami ir gerai uždirbdami, o pasiliks žmonių, jokio pared- linyke. Priežastis teip nedo- to skaitlaus buvo vaiku, sude
nuvežti in Parižiu, likos už mitinge žmones reke, kad vys _ ir ramu prabaszcziu per ‘ arciIszejo nauja S. L. A. at nepaiso ant atejties, kuri labai ko tenais nesiranda. Dydžiam raus apsiejimo Thorpes su sa ge o keturesdeszimts maž dau kalbintas cinko grabas. Pa- kupelis bažnyczia atims, tai vyskupi jiems iszpleszta, mirų
baisei persistato.
giau likes apdegintais ugnije, szauktas blakorius kada nita- kun. A. tylėjo ne žodi nepra ei atsiėmė, ir su didžiause isz- .
skaita No. 35, už spaliu kvar Del jus moteriukes ir merge sės miestas Port au Prince no vo paezia yra nežinoma.
kilme ant savo kapiniu palai
kuris sunaikino teatreli krutan vojo graba, senuke staigai pra tardamas, nes prie publikos dojo. Tokia paguodone ir isztalą, tai yra už paskutinuosus
les ne norėdami prikiszineti, rints turi 90,000 gyventoju, 10,000 anglekasiu strei
ežiu paveikslu Bialogove, ma kalbėjo. Persigandęs bleko- sakyt žodi priesz vyskupą, bu kilmybe laidojime, vargei kas
3 menesius 4910 meto. Pasiro
kuos.
bet priminti ne bus proszali, bet yra daug riksmingesnis už
do, jog S. L. A. turi 252 kuo jog jus szirdžiukes pradėjote Najorka, ten diena ir nakti Wheeling, W.Va.— Angleka žam miestelije, Novgorodokoj rius iszbego laukan praneszda vo baugu ypatingai kad ten isz liet, kunigu susilauks.
provincijoi prie Nokoli gelež- mas kitiems api savo atsitiki radosi ir kun. Lenarkevicziaus Kuniginiai plaktukai, Dievs
pas, kuriose yra 9705 pilnu
per daug puosztis, nes konia vaiskas szauna iez karabinu ir šiai isz Tuscaroros, O. aplinki
kelio.
sąnariu. Pridėjus vaiku skyrių
žino prie kurio kunigo dabar
kožna
praejgi
sulaikineja
o
ma. Kada kaimynai adbego sznipu.
nes nutarė straikuoti visosia
paskutini centą paszvencziate
Liepsna pasirodė, laike kada paregėjo “numirėlė” sedinczia
Dabar-gi nesulauke Szena kramszcziot taikysis.
viso Susivienijimas Lietuviu
jenerolu
tai
randasi
daugiau
ant szilkiniu dresiu!
kasiklosia minksztuju anglių traukėsi perstatimas ir teip
Ex Szenadorio liet parapi
dorio lietuviai arcivyskupelio
Amerikoje turi 10,051 sanari.
Žinote gana gerai, kiek vy kaip szunu. Miestas ne szva- o kaip rodos dalis anglekasiu greitai plasiplatino ir užkirto grabe dairydamasi akyvai.
jos
sekr.
T. Astramskas. “
smerties,
pasijuto
kad
arciBet to dar yra 810 suspenduo
rus,
stubosia
laiko
kiaules,
mo
Tuojaus iszeme isz grabo ir
ras ir tėvas iszlieja prakaito
sustos ir Pennsylvanioi. Diena vietas iszbegimo laukan.
tu ir 496 iszbrauktu per kvar
terš
pasiredia
konia
pusnuo

paguldė
in
lova
kur
po
trum

sustojimo darbo atydave in
Isz priežasties dydelio susi
talą. Tikrasis S. L. A. turtas prie sunkaus darbo,— prie ges.
darbo baisaus, prie kurio ne
rankas U.M.W. of A. virsziny grūdimo mažai iszsigialbejo, pai valandėlei adgavo visisz- Kunigas Sz. nepa rode kad paezevosi su liuteron
iszneeza $11,560,36.
ka jau ne pirmutine.
tiktai prakalta nes ir krauja Viena diena pulkas Žalnie kams, kurie suvažiuos in Can nes prie duriu stovėjo draugai kai pajiegas. Aplinkinėje terp
prastas
apgavikas.
Apie toki kunigą nepapras
rių
iszpildinejo
egzekucije
ir
gymines
nelaimingu
kurie
žmonių
vieszpatauje
dydele
Profesoris Vladimiras Koro lieja. Vyrelio kūnas nog darbo ant'vieno isz savo draugu, no tona O. kada atsibus seimas. radosi vidurije, gialbedami
ta
apgavika duodasi mislyti:
neapikanta
prieszais
daktarus.
lenką isz Petersburgo Rosijos, suvytias, o paeziule in szilkus rints jin ne užmusze bet gyvu Tvirtina buk suvirszum 10 milemps sau ypatas o isz vidu
Ar
nebus tik kunigas Szlamas
Laikrasztij
“
Lietuvoj
”
No.-kuris keliauna po Amerika tvir inlindus sznabžda kaip povos palaidojo intrenkdami in isz- tukstaneziu anglekasiu sustos. rį teip-gi grudesi iszgauti lau Paszelias darbas motinos. 8-tam randame nepaprasta ži- buvęs tarp lietuviu Anglijoj,
uodega kraipydamas. Tas pats
Pardeve paezia ir tris vai kan.
tina buk 80 procentas nelai
kasta graba.
Berlinas.— Spicherne, Lo- ne isz kunigo Antano Szleimio po to in Suvienytas Valstijas
ir
dukreles.
Isz
paezios
jauniskus už doleri.
mingųjų kurie likos nubaus
Pardavimas
dvaro.
atvykęs
kunigavo
St.
Louise,
Vaiskui
moka
po
12
centu
gyvenimo.
teringoje, pati anglekasio FritPhiladelphia, Pa.— Mare
tais mierte nog paskutinios ru- tos redotia in szilkus ir kito ant dienos, bet ir tu negauna,
Diena 27 p. m. likos par sho, staigai papaikus, nužudė Tas žmogus esąs kunigu isz isz ten pranykęs buvo kumpakias brangenybes, o tas yra
riszkos revolucijos, numirė su
patis turi jeszkoti sau maisto, Gugisa atėjus pas magistrata duotas dvaras Vajniunai po penketą savo vaiku isz kuriu kauno gub., buvęs dviejose nu Antano Jocio New Yorke
vis nekaltai. Tvirtinimą profe del jaunos mergaites labai ble- vienoje rankoje laiko karda o Hughes su aszaromis apsakė Szauleis ant licitacijos kuris tris užsmaugė o du nutrucino
parapijose kamendorium; isz vadidamas save Vitauto, isz
daigtu, ba pripranta
soriaus patvirtina vienas isz dingu
kitoje szmoteli cukrines lend sekanti graudinga atsitikima:” prigulėjo prie Antano Erdma- ant galo pati perpjovė sau ten nuvykęs Anglijon ir Ame New Yorkp atsidūrė Canadoj,
prie
brangiu
szlebiu,
tai
ir
iszlaikraszcziu iszejnantis PetersTris metus adgalios mano vy no turintis 1,320 deszimtimu
ir mieste Montreal sutveręs lie
tekejus už vyro be juju ne ga
burge, kuris likos slaptai nu- les apsiejti,— tu vyre sunkei res tai jiu visas maistas. Vie ras pardavė mane už viena ploczio. Yra tai puikiauses giarkle britva. Vyras ir tėvas rikon, dabar sugryžes in Lie
na
diena
ponas
Placier
ejdatame
laike
dirbo
kasiklosia
ir
tuva su Anglijos praszpartu, tuviszka parapija vėl be kuni-_ ,
, siunstas in Viedniu, kurio vi lupk, kad tavo jauna paeziule
doleri lamoszui Shelds kada turtas paviete Szianliu suside
S. K.
nieko nežinojo apie baise ne užsirasze save civilnu žmogum gaudams pranyko?
sas iszleidimas buvo užgriebtas galėtu in szilkus rėdytis. Jagu mas uliezia užtiko viena isz
buvo girtas ir mano tris vai dantis isz penkių palivarku laime kokia juos lauke kada
jenerolu
mokinanti
musztro
ke
per randa.
kataliku
po
pravarde
Rūta
ir,
vyras ne bus sztant uždirbti
Žmogaus būdas pagal j'o
Karolenka tvirtina buk ru- “poniutei” ant gardumėliu ir lis Žalnierius laikydamas ran kus, o meldžiu jus susimilet su giara iszdirbta dirva. Tur sugriž namon.
apsigyvenęs priesz kelis metus
ant
manes
idant
tasai
žmogus
dantis.
tas likos parduotas už 131,000
siszkas vajaunas sūdąs iszdave szilkiniu paredu, tada užstoja koje karda. Placeris geide tu
Griszkabudžio parapijoj, Su
mane ne paymtu. Mirsztame rubliu del Vajninas.
Daug
kuom
galinta pažinti *• “
rėti
karda
ant
paminklo
pasiū

viroka ant trijų tukstaneziu vaidai, musztines, pYovos ir
Juoda zokoninke.
valkų gub. Karczrudes dvareisz bado nes mano vyras aplei
žmogaus būda jo linkimus ir
lė jenerolui doleri už jin ka do mane ir vaikus”.
ypatų ant pakorimo, isz to ant galo pasimetimas.
Lietuviszkos mokslaines. Muehlbache, Tyrolije mirė lij.
paproezius.
skaitlaus szeszi ezimtai buvo Diretelekite ant tu poniueziu tas su džiaugsmu jiam ir atyda
Sudže nusiuntė palicijantus
Laikrasztis “Viltis” aplaike zokoninke Alojza Alina, duk
Gyventoje! Griszkabudžio
ve baigdamas musztra su laz
Užtenka paraszyti tik viena
susirinkimuosia,
suvis nekaltais jokio prasižen
in josios gyvenimą ir persiti telegrama isz Kauno nog drau tė buvusio murino vado isz parapijos isz tokio Anglijos
dele."
krino, jog ka motere kalbėjo guves apszviestos “Saules”, Afriko. Kelioleka metu adga- pavaidino dyvyjosi, kad jisai eilute ir jau galima pagal tai
gimo. Prie to skaitlaus nepris- Arba kaip ant misziu susiren
Padirbo 25,454,584 pyp buvo teisybe.
spręsti apie žmogaus būda.
ka bažnycziuosia,
kyre tukstanczius ka buna iszbuk mokslaines, kuriuos buvo lios laike kuriuos musztines mokėjo kalbėt ne tiktai angsiunsti in Siberije. Daugelis
kių.
Tie žmones, kurie pažinsta
Ir jagu kas nežinotu,
uždėtos per taja drauguve pra terp dvieju afrikoniszku szta- liszkai bet lenkiszkai, masko- rasztu būda, vadinasi grafolonelaimingu buna iszszaudytais
Jafferson City, Mo.— Stei- Trumpi
Telegramai
Tai isz tikro pasakytu,
ejta meta, liks per valdžia ve mu maža Alina gavosi in ran liszkai, lotyniszkai yokiszkai gais.
per teip vadinamas “nubaudi
Jog tai moters kokiu virsziny- tas Missouri yra garsingiausių
la atydarytosper paliepima kas nevidono. Po tam likosi ir gerai lietiiviezkal. "^Begyvenmo pulkus.”
§
Lexington,
Ky.
—
Per
ku,
Kurie sprendžia pagal del
dirbime pypkių isz konu. Me
parduota kupcziams gyvojo ta damas Karczrudes dvarelij,
O cze vaikine moters darbiny- tiniam raporte darbo kamiso- trūkimą garinio katilo, likos ministerio apszvietos. Tokiu
ną— vadinasi chiromantais. ,
mokslainiu gubernijoi kauno voro in nevale, vėliaus gavosi mokytas katalikas, apsiženyjas
Aplaikeme pirma numari
ku!
Apart raszto ir delno dąr
rius garsina buk praejta meta užmuszti tris vaikai, tėvas ir
in egiptiszka harema pas vie su liuteronka, o liuteronu pas
buvo suvirszum szimtas.
naujo laikraszczio “Aidas” Ne pikyte usz tai milemos likos padirbta 25,455,584 pyp pažeidė szeszis kitus.
būda sužino pagal eisena, nosi,
na turtinga kupcziu isz kur isz torius net pas jin dvarelij pa
§ Norristown, Pa.— Už
iszejnantis isz
Waterbury,
Dailės paroda.
akis, jo apsiredima ir antgalo
poniutes, ba padyvina ir visos kiu. Taisės pypkes iszdirbine- pavogimą 50 ojsteriu Juozas
pirko jiaja austrijokiszki mi maldas laikydavę^ Su" atvaro
Conn. (703 Bank St.) Yra tai
Penkta
dailės
iszkelme
liks
dantų gydytojai daejo iki to,
ja
septini
fabrikai.
davadnos moteres ir ne viena
Bodner likos nubaustas ant atydaryta Vilniuje 14 diena sionieriai. Iszvalnyta. isz ne darbininkais, apsieidavęs nege kad gali sužinoti žmogaus bū
pavidalo knygu'es 10x7, pus
sako;
Užgyme 25-tas kudykis. trijų menesiu in kalėjimą.
valos su džiaugsmu priėmė rai, užmokestis už darba isz
lapiu 20. Preke ant metu $1.00.
da pagal jo dantis. Reti ir siau
Kovo ir trauksis per visa me
Jau isztikro gero ne bus.
krikszczioniszka tykejima ir gauti buvo sunku. Galu gale
Trenton. N. Y. “Ar-gi del
Redo K. M. Lukoszius. Žiū
nesi.
ri dantis reiszkia pagyra, gar
Jog teip rėdosi in szilkus,
inženge in klosztoriu Szv. Be- kad susipyko su savo ekono
to kad esmu tėvas dvideszimto Reikalingas Kriauczius:
rint isz tekniszkos puses, yra
bes
Prie
siuvimo
vyriszku
dra

Kaip kadai bedarbe ateis,
Ant I’iirdąyiUlO.~. medikto. Nog tos dienos vede mu,'kursai buvęs .to RutoS' ^ troksztanti, Ir tarpe lietu
penkto kudykio, tai turiu būti
gana paveizdingas.
Namai ant 5 familiju ant malszu gyvenimą muruosia pusbrolis, tai tas ji su jo apga viu yra sakoma: reti dantis,
Szilkines dreses szalin nueis. senu, esmu da jaunu vyru.” panų, labai gera proga nesenei atkelevusem isz lietuvos viso loto po No 600 ii- 602 W.
daug meluoja. Reti ir smailus
Tūlas kalinykas Washing Apie taja prasarga turite Teip kalbėjo Samuel Dansbu- iszmokti darbo. Darbas ant Centre uhczios Mahanoy City. klosztoriaus prižiūrėdama dar vystėms ekonomas iszdave val dantys nurodo žmogų linkusi
Atnesza $50 raudos ant mene želi. Užbaigė savo gyvenimą džiai ir tapo aresztflffifi. To prie szyksztumo.
tone, būdamas kalėjime uždir neužmirszti, ba mes mėgstame rry, 66 metu senumo, kada ap visados.
sakinėjo
draugams,
jog
susi

teisybe
kalbėtų
o
usz
teisybe
Apie
platesni
apraszyma
dasio.
Dasižinokyte apie dau- toji juoda zokoninke kuriuos aresztavojimo, dvarininkas Ru
bo . dvileka tukstaneziu dole
Kreivi— reiszkia nevienoki
laukė
25
-ta
kudyki.
Senelis
sižinokite
ant
adreso:
ne
privalo
niekas
pikti,
0
jagu
giaus
pas.
(gg <4) graudinosi visos benedikton- ta prie, apgavystes prisipažinęs būda.
riu.— Tomkia kalėjime tai ir
Mrs. Ryan,
kos, kuria priglaudę prie saves perduodant valdžiai savo kle• J. P. Garmus,
Su dailiais, tankiais ir pladoriausias žmogus sutiktu ras kas piks, tai tegul szalto van kalba, jog jiam vaikai niekad
231
W.
Mahanoy
Str.
gyvendama terp jiu per dau rikavimo ir kunigystes doku cziais dantimis žmdgus— lin
1438
St.
Clair
avė,
N.
E.
ne
nubodo
butu
užganadydens
atsigėrė,
tai
piktumas
tis ant tokio uždarbio.
Mahanoy City, Pa. geli metu.
Cleveland, Ohio.
tu jagu turėtu pilna stuba.
mentus net ir paveikslus, pasi- kės prie liūdnumo.
preis ir atsileis.

Kas Girdėt?
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IszAmerihos

Priesz Tiesina

rejo in visas smulkmenas, kad
jos butu iszpildytos, per tai
nekartas jis nuodydavo gy
venimą tarnaites, kuriai nekal
Duota žodis apginejui.
tai reikėdavo nukenteti.
— Ponai prisiekusieji! Mani
Žmona mažai kuom skyrės
regis, kad tas atsitikimas, apie> nuo vyro, nors ir gero budo,
kuri jums szendien reikesi bet užsivertele ir greit supyks
svarstyti, visiszkai aiszkus. tanti. Abudu buvo gero noro
Faktai patis sako už save: ne žmones, persigere susipratimu,
laimingoji moteriszke, kurii jog ant ju guli visajatsakomysėdi suole apkaltinamųjų ne be už nepadora pasielgimą
žinojo, kad 'yra liudininkai,, jiems tarnaujanczios mergaiViskas gerai,
kurie gali duoti prirodymusi tęs.
Užstojus Gavėniai,
negeistinus jai, bet nežiūrint'• Jokiu pasilinksminimu, ko
Viskas užruko,
in tai ji suvis nestenges paro kiais paprastai szventadieniais
Neira jokio ruko.
dyti neteisingai ta atsitikima. naudojosi ponu tarnaites, jos
Buvau apsiavus nagines,
— Tarp kito-ko, ji lengvai ponas nedaleizdavo. Retai, ka.
Mislinau ir kur dabar mane
galėjo perkeisti (atsitikimus, da prisieidavo pasilinksminti
nesz'?
sakyti savo naudai apszviesti Onai Szenk, nes abudu ponai
In viena vieta nukakau,
isz kitos puses, kaip mums da sergėdavo ja ir laikydavo stip
Nieko szirdeles ne dažinojau,
bar yra žinoma ir tuom labiau riose rankose ir tuom labiau ja
Nuspjoviau,
kad liudininku prirodymai prižiūrėdavo, kad jrbuvo naSz
Ehute puiku szunyti turėjo,
Adgal atsisukau,
nevienoki.
laite.
Su gailesezia ant jio žiurėjo,
Nanom pasyiriau,
— Pasakysiu aiszkau: du
Pertai atėjus Kalėdoms, gau
Kad jiam neužilgio galas bus,
Ir pamislinau:
toki isztikimi žmones, kaip 70 šiai ja apdovanojo ir veik kas
Kada paymti buezeris pribus,
Gavenioi in niekur ne keliau
metu Žan Szifrner, kurio kru met padidindavo alga ir retAnt deszru sudaryti,
siu,
tinę papuoszta medeliais dvie kaigziais suteikdavo sziokias
Del prūseliu pagamyti.
Veluk grinezioje sėdėsiu,
ju vieszpatyszcziu už nelaimin tokias dovanas. Visupirma po
— Kur buezeris?
Visos bobeles kaip' visztos nu
gųjų iszgelbejima ir restorato- nia iszmokino ja taupinti pini
lietos,
rius Felmeris, daugiaus kaip gus ir intaise knygute taupa- jis tarnavo tūlame pabrike,
Atsiskiriant su savo szeimiGrąžei pasielgia ir suvis ki
trisdeszimts metu szeimininka- mosios kasos, kur galėdavo pa kaip maszinistas, visada būda ninkais, Ona jie apdovanojo:
tokios.
jes Elbgofe, juodu suteikė sidėti sutaupintus pinigus. To vo dailiais ir gerai apsirėdęs. suteikė daug pinigu ir siuviNe viena, atsidaro .szepute,
prirodymus prieszingus vienas kiu budu skaitlius pinygu Nors Ona žinojo, kad jis tik maja maszina. Senukai jos
Payma su buteliu guzute,
kitam.
Onos Szenk didėjo ir ji su no turi laikine tarnyste, bet ja tas szeimininkai, jai viso gero lin
Prisidėjus klu-klu-klu,
nei kiek nebaugino, nes jis dar kėjo ir isztikus nelaimei pra Bet už tai peikti ne galiu.
■— Abudu viską mate ir ru nėsze juos padėti kason.
mes jokiu budu butume nega
Rede ja visada ponai, gyve buvo jaunas ir galėjo senatvei sze sugrįžti pas juos: “Ona jei Ne viena teip prisiklugena,
lėje atskirti kurio prirodymas nimu smagumai jai ir-gi’nieko užsidirbti pinigu. Viena, kas kartais aplankys tave nelaime, Jog in vakara visko buna gana
yra teisingas, jei ne pats papa neapseidavo, nes per szventes ja baugino, tai metu skirtu su tyra sąžine gali sugrįžti pas
Teip kaltūnas terioja,
sakojimas paezios apkaltina visada ponai Ona nusivesdavo mas. Ji buvo 14 metu senesne mus', mes tau padėsim.”
Jog net vyrai patįs vakariene
mosios, kurios atsakymai -„pri- in teatra. Tokiu budu Ona už ji ir ta bedugne jokiu budu
steluoje.
Bet sugrįžti Onai neprisejo,
Pradėjo nes po keliu sanvaieziu ponia Ir da paeziulei duoda su szakvede mus prie to, jog Szifrner Szenk neturėjo kada susipažin negalėjo užlygint.
liudija teisingai, o ponas Fel ti su vyriszkiu su kuriuom ga mastyti, ka ežia padarius, bet numirė, o kiek praslinkus lai
nelem,
iszejimo jokio negalėjo surasti kui tas pats atsitiko ir su po
meris, matyti suklydo.
lėtu apsivesti.
Guzutes, ir da su rutelem,
— Gerbiamieji ponai! Asz
Ir taip ji gyveno 30 metu, beto dar ji nežinojo ar iszti- nu. Mirus milymai žmonai, jis
Sziltai užsklosto,
kaipo apginejas pakliuvau ga kada skaisti, graži mergina tu kruju jis ja myli ir nusprendė negalėjo pakelti to szirdies
Ir d a paglosto,
na in keblu padėjimą. Apkal ri pereiti in senos nevedusios sužinoti apie tai.
Vos uamo pribuvau,
skausmo, bei ilgesio ir viena
tinamoji atsisako nuo mano mergos padėjimą. Dar pras
Viena karta vakarop tamsoj ryta ji rado nebegyva gulinti
Tuojaus iszgirdau,
apginimo, ji nenori to, ji bū linkus kiek metu ji but apsi bekalbant ant laiptu, ji prane- lovoj.
Kaip telegramas burzgino,
tinai reikalauja bausmes ir at- pratus tuom, kad niekada ne- sze jam, kad tuoj isz ežia iszOna Kellep, taip dabar vadi In Torringtona mane ragino.
liginimo už savo darbus... ji isztekes už vyro, nes Ona važiuos, kad jai yra daug la
naši Ona Szenk isztekejusi už Oj bobeles jus ten biski susinori didžiausios bausmes, ko Szenk lik tol nepažino jokio bai gera vieta kaime, tiktai la
valdykit,
vyro nuo buvusiu savo ponu
kia tik leidžia instatymai — ji vyro, kuris isztiestu jai ranka, bai toli nuo miesto. Jo tas ap
Savo
liežuvius
sulaikykite,
gavo gera kraiti, taip kad da
trokszta mirties!
bet likimas jai suvis ka kita gavimas nusisekė: jaunas žmo bar turėjo viską kas reikalin
Ba kaip asz pasisuksiu.
— Ir vis-gi asz, atsidūręs paskyrė.
gus pradėjo maldauti ja kad ga gyvenimo pradžiai.
Tai ne vienai sprandą nusuk
tame padėjime, turiu teisinti
siu! •
Ketvirtame augszte nusisam pasiliku ir lyg prisipažino,
apkaltinamaja. Tai mano prie de kambari jaunas vaikynas kad myli ja. Tada Ona prisi- Jaunavedžiai nusisamdę butą Viena ant kitos biaurei plusderme, nors ir ta ypata, kurios 23 metu amž. pas siuvėja. Tai pažino, kad nori iszteketi už su viena virtuve kambariu ir
tate,
naudai asz turiu kalbėti, to nebuvo gražus, bet nei ne ap jo, o jei jis su tuom nesutinka, su sodneliu Taip kad juodvieSuvis nesisarmatinate,
ju namelis isz visu pusiu buvo
nenori.
Net bjauru klausyti,
gamu’ liesas augsztas. Ona tai ji apleis, ji, bet jis pranesze
— Bet, manau, jei ir ežia kasdien ji sutikdavo ant tria- Onai, kad apsivesti dar negali, apsiaustas žaliumynais. Ona
Reike ausis uždaryti.
nebueziau kaipo apginejas, o pu ir juodu vienas kita pasis nes neturi pinigu ir but visai isztikruju didžiavos savo name Da lig sziolei, vale Dievo,
paprastu isz publikos žmogu veikindavo. Ant ne perjaunos beprotiszkas jo žingsnis, jei jis liu, kuris buvo paneszus in lė
Ba aluezio ne buvo,
liu narna. Jos žmogus anksti
mi, sekaneziu visa byla, su jau merginos jaunikaitis pada taip padarytu.
O kaip dabar atsirado,
ryta iszeidavo in darba ir vė
užuojautos aszaromis pasaky re dideli inspudi. Ir juodu pasTai laka be galo!
Sztai ežia tai ir bus Onos lai vakare grįždavo namon.
cziau ta pati ka dabar asz ren laptomis pradėdavo susiseiti.
kalte, kad ji jin pinigais prade Vidudieni pietauti jis ir parei I Krapsztikite burdingieriai kigiuos pasakyti.
szenius,
Ir ežia pirma karta pas ja jo vilioti.
davo, nes ju namelis buvo ne— Manau, kad ir tada asz gimė mintis apie susiartinimą
Ba dabar kitaip bus;
Ji su pasididžiavimu pasakė pertol nuo pakrikos. Ona visa
laikycziau sau už priederme jsu vyru. Ir ta mintis niekados
Kaip alaus ne užfundisyte,
jam,
kad turi kelis tukstan da jam pagamindavo prastus,
palengvinti likimą apkaltina nepamete ja. Ir jai iszsyk
bet skanus pietus. Puikiu-gi Tai ne kvatieros ne turėsite,
ežius
markiu.
Jis
labai
nuste

mosios. Pertai, szi karta da paaiszkejo, jei manyti apie ap
pietų negalėdavo virti, nes ne Kaip misiukems gerkles pri
leiskite man kalbėti be priva- ,sivedima, tai dabar patogiau bo iszgirdes tokia naujiena ir buvo isz tekliaus. Ir be to Ona
pildysite,
Tai da ir loska turėsite,
džiojimu juridiszku pamatu (sias laikas, paskui bus jau vė tuoj sutiko apsivesti. Pinigai buvo labai taupi szeimininke,
O kaip to ne bus,
be invairiu instatymo paragra lu. Pažiurėjus in veidrodi, pa- iszdilde ta bedugne skirtume kas sanvaite po keletą kapeikų
Tai da ir per žanda užskus!
fu, su kuriu pagelba galeeziau ,temyjo, kad jos grože, skaistis metu ir juodu nutarė rengti padėdavo kason.
vestuves.
Dabar Ona jautėsi laiminga Teip, bobeles pasitaisykite,
pasakyti skambanti [apginima, veido vysta ir nyksta.
Funiu ne darykite,
Onos ponai, dažinojo apie tik retkareziais apimdavo ja
daleibkit man kalbėti kaipo
Podraug ji pradėjo mastyti, tai, pradėjo ja atkalbinėti, pri juodos mintis, kas bus su ja Ba kaip da karta iszgirsiu,
žmogui ir kreiptis prie justi
kas su ja atsitiktu, jei numir-l rodinedami, kad j u gyvenimas kada pasenės, bet jos vyras bu
Tai ir pravardes pasakisiu.
žmogiszku jausmu.
tu jos ponas? Tiesa, sutaupin- negali būti laimingas isz prie vo ant tiek mandagus, kad in
— Apkaltinamoji ne tik—
taiseis pinigais ji galėjo tūla žasties metu skirtumo. Bet ttai jos metus suvis neatkreipdavo Szenadori viena mergina ant
visame prisipažino, bet ir su
laika pragyventi, bet kas po nieko nepagelbejo, Ona dar atydos ir visada [apseidavo su
kriksztinu pribuvo,
gaileszczio aszaromis kaltino
tato ? Ir vela tarnauti ir tarnau stipriau stvėrės invykdinti sa ja szvelniai ir gerai. Nukarus
Ir ant vieno užgriuvo,
save, pertai nereikia nei kal
Tai ir liežuvi paleido,
ti ir lik senatvei. Ir kas žino vo sumanymą. Jai rodės kad juodu praleizdavo namie, užsbėti apie teisinimą apkaltina
tojus-gi vasarai iszeidavo pasi
gal priseitu būti pas tokius po ponai tik bijodami tarnaieziu
Ir vos nog piktumo ne pasivaikszeziot in artimiausi kai
mosios. Ne, daleiskit man, po
nūs, kur jai butu labai sunku permainų, ja atkalbinėjo nuo mą už miesto. Ten juodu ger
nai, paprastai papasakot kkaip
Puiku snuki turi,
ir sziurkszcziai su jaja apseitu. vestuvių.
davo alų isz vieno ir to gaczio
tasai viskas atsitiko.
Ne žmonių ne žiuri;
stiklo ir visados stengdavos da
Ir
vaidintuve
jos
audė,
kad
— O paskui pildykit savo
Bet Ona tvirtai laikėsi savo silyteti vietos, kame kito lu
Oj tu besarmate!
priederme. Asz persitikrinęs, gal priseiti isztisus menesius nuomones ir po dvieju mene pos dasilytejo.
Oj tu gyvate!
kad jusu nusprendimas suteiks sėdėti be vietos ir leisti sutau siu invyko vestuves.
(Toliaus bus.)
pintus
pinigus.
Ir
iszkart
ji
už
garbe jusu teisingumui.
Koke ten mergina Ilomessigeide gyventi savystoviu gy
*
*
»
teade,
venimu: geriaus jau savo duo
Atsiklaupus Dievo melde,
Pagal norą globėju naszlai- na valgyti su skausmu, negu
Prasze idant szvogeris nu
te Ona Szenk nuo keturiolikos būti pas kitus. Ir ji sumanė vi
mirtu,
metu lyg 23 buvo už prasta somis jiegomis irtis prie savysArba in akmeni pavirstu.
tarnaite pas invairius ponus ir tovio gyvenimo, kad galėtu
Bet Dievas tokios pasiutėlės
visur atsižymėjo savo teisingu darbuotis savo name, savo nau
neiszklause,
mu ir darbsztumu. Ir vietas ji dai.
Ba tai yra padvesele,
maine ne delei to, kad jaja bu
Ir galop jos szirdyj gynie
Sudžiuvus kaip kumele žido;
vo ponai nepatenkinti, bet de meile. Pirmiaus ji niekados
Norints jau senei jia gido,
lei to, kad vieni vasaros metu nesvajodavo apie meile ir men
Už tai bausme dydele aplaikis,
apleizdavo miestą ir jiems tar ka supratima turėjo apie ja.
Jago trumpam laike nesusivalnaite tada būdavo nereikalin Ji bijojo, kad menkiausias su
dis.
ga, kiti-gi nubiednedavo ir siartinimas su vyru, gali ja pa
negalėdavo užlaikyti' tarnaite. daryti nelaiminga.
Priežodžei
Paskutiniu-gi kartu ji susirgo
Dabar jau ta nelaime isztiapsipaeziavimo.
ir pati turėjo apleisti vieta, ko ji susipažino su vyriszkiu ir
Apsipacziuoti isz meiles ir
nes ja nuveže in ligonbuti.
jis pasirodė nepiktas ir neblo
pavojingu bet gerai.
Pasveikus pastojo pas nau gas; nekalbėdavo nieko] tokio,
Apsipacziavimas tai iszgydo
jus ponus, kur lygiai iszbuvo kas galėtu joje iszszaukti near užmusza.
trilika metu. Ir asz manau, užsitikejima. Apsieidavo visa
Apsipacziuok isz meiles ir
kad tarnaite nemainanti vieta, da mandagiai ir ja vadindavo
dirbk del naudos.
musu laikuose, tai retenybe. ■‘pana Ona.”
Apsipacziuoji
staigai tai
Ir ežia Ona pradėjo mastyti,
Pertai jos tas ilgas ’tarnavimas
niekai.
pas vienus ponus, liudija apie delko tokis jaunas vaikynas
Apsipycziuok del meiles,
pamylėjo ja tiesa kartais kil
jos geruma.
nes
meiles, kuri yra meilinga.
Laikau reikalingu trumpai davo abejones, bet tuoj tas
Apsipaczuot
tai lengvai, bet
apibudlti tuos ponus, pas ku viskas praeidavo ir vela arti
gaspadoriaut tai sunkiau.
MILIONIERIUS MALORIS.
riuos taip ilgai iszbuvo Ona nos prie juo.
Galop pasirodė kad tas jau
Edwardas, Butleris Chicagos milionierius norints turi už Matrimoni (apsipacziavimas)
Szenk.
nas
vaikynas
geru
tėvu
ingitektinai
turto, bet luosas valandas praleidineja ant malavoji- ne turi būti padarita del
Valdininkas Fromgoldt, tai
“inoni”.
—F.B.
buvo žmogus, kuris labai žiu- jas mokslą ii- gerai iszaukletas tno abrozu ir kaip rodos praaugsztina ne kurios artistus.

KUR BUNA.
Mano pusbrolis Antanas Dambrauckas, teiposgi ir pusesere paeina
isz Vilniaus gub., Traku pav., Stakliszkiu para., Pikeloniu kaimo jie
pats ar kas kitas praszau duot žine
ant adreso:
Alex Kazlauckas
Glen Lyon Pa.
Antanas Juszkus, paeina isz Suval
ku gub., 5 pėdu aukszczio turi dideli
randa ant sprando, kas apie jin duos
žine aplaikys 10 doleriu nagrados:
C. Sadauskas
Box 288
Coal Centre Pa.

Mano brolis Robertas Kuncmonas
paeina isz Kauno gub., Telsziu pav.,
18 m. kaip amerike pirmiaus gyveno
Plymouthe, o dabar nežinau kur ji3
pats ar kas kitas praszau kuot žine
ant adreso:
F. Kuncmon
Box 68
Ledford, Ill
Mano dede Karolius Zurauskas,
paeina isz Kauno gub., Ukmergės
pav., Raguvos volos., 7 menesiai
kaip isz Lietuvos, kalba lietuviszkai
ir lenkiszkai, 50 metu senumo, turiu
svarbu reikalą, jis pats, ar kas kitas,
praszau duot žine ant adreso: (to 20)
Jno. Berbilas
Piedmont, W. Va.
Box 238

Mano draugas Antanas Gudinas,
girdėjau kad likos užmusztas kasy
klose tai, praszau kad jio brolis Simą
nas atsiszauktu ant adreso:
Jno, Daugmadis
Box 7
Lock No 3 Pa

Mano brolis Juozas Bauža arba
(Buda,) paeina isz Kauno gub., Ra
seinių pav., Markūnu volos., Girkal
nio para., pliungiu sodžiaus, pirmiau
gyveno Worcester, isz ten isžvaževo
in Madison, 111. jis pats ar kas kitas
Mano brolis Andrius Skroblaitis, praszau duot žine ant adreso: (to 20)
Ant. Bauža
paeina isz Suvalkų gub., Vilkaviszkio pav. Pažėrų gmino Sirniszkiu 437 Millbury st. Worcester, Mass.
kaimo 20 metu kaip amerike, pir
Mano dede, Vincas Kizlaitis, ko
miau gyveno Najorke, o dabar neži
nau kur jis pats ar kas kitas praszau kia 20 metu amerike, Pirmiau gyve
duot žine ant adreso:
(gg o)) no apie Mahanoy City o dabar neži
no kur, Paeina isz Suvalkų gub. Vil
Ant. Matulaitis
R.F.D. no 164
Byesville, Ohio. ka viszkio pav. Lenkeliszkiu kaimo,
ir parapijos. Tegul jis pats, ar kas ki
Mano szvogerei, Zioba ir Antanas tas apie ji duoda žinia ant adreso:
Jonas Zekas
(0^°0
Sviataviozius, draugai Povilas Auksz
Coal Dale Pa
takalnis, Motiejus Waraszka, brolis Box 47
Mateuszas Kvainauckas, kaimo stielcziu, visi paeina isz Suvalkų gub.
Mariampoles pav. Klebisziko gmino
Prieniu para, praszau atsiszaukt ant
adreso:
Th Grigonis
Box 22
Chandler, Colo,

Mano pusbrolis, Kazimieras Tamoszaitis, pirmiau gyveno Chicage o da
bar nežinau kur paeiną isz Kauno
gub. Raseinių pav. Raseinių para
Szimkaicziu volos. jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:
W. Skralskis
(gg o|)*
Worcester Mass.
Mikola Noreika, paeina isz Kauno 437 Millbury st.
gub., Panevėžio pav., Naumiesczio
pav., turi penkis ir puse pėdu aukszežio, geltoni, ūsai, szviesaus gimi
mo, isz nesze isz mano bakso 40 dol
W.
ir paliko paezia ir dukteri 12 m. se
1’IKMUTIKIS LIETLVISZKAS
numo, kas apie jin dažinos tegul duo
GRABORIUS^
da žine ant adreso o aplaikys nagra
da:
St. Raudonis
2228 Tustin st.
Pittsburg, Pa

TRASKAUCKAS

Tris dalykai.
Tris dalikai del suvaldimo—
Budas liežuvis ir apsiejimas.
Tris dalikai kuriuos priva
lom milet— Vilti szvelnuma ir
meile.
Tris dalikus nekeneziamnsŽveriszkuma, iszdiduma ir ne
dėkingumą.
Tris dalikus isz ko turime
džiaugtis— Atvirumo luosybia
ir patogumu.
Tris dalikus pagedaujanczius— Sveikata, prieteliais ir
geru budu.
Tris dalikus kurios turime
szalintis— Tinginista, apsznekejima ir iszjuokima.
Tris dalikus užkuriuos pri
valome musztis— Unara, tevy
nia ir namus.
Tris dalikai api knriuos tu
rime tankei mislyt— Gyvastį,
smerti ir viecznasti.
F.B.

Pajieszkau gero vargoninko lietu
vio kuris galėtu vest gerai chorą ir
mokint, ir kad but nepaeziuotas, tu
rėtu gera gyvenimą ir gera mokėstis atsiszaukite ant adreso:
(l° 88)
Rev. Wyborski
Box 201
Minevill

Aysidirba senos maldaknyges, istorines,
natos ir laikraszczei, kaipo tai:
Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagis, Draugas,
Tėvynė ir Lt.
Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai
ekspreso kasztus.
Adresas:
Lithuanian Bindery*
514 W. Spruce. Mahanoy City, Pa
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Profesorius:— Ka tiktai asz
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sis.

' .its ji dar
priežastim. I

prastai.
Viens kai

■

io Helsingfor

Jo teiti lik

mis. Atgal g
nepaprasta ar
. vtngemes gris
- Iru Irs

me mariomis!
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Nemokėk dykai S10.00,

APD1BBTUVE KNTGU.

bioeteskiel
teskielete

j viez numirė i

Turiu jau dvideszimti pava
sariu.
— Na tai ir dvideszimti žie
mų?
— Na ne n’esu teip sena.

Ag. Astrowski
W. 18th. st.
C ieago, 111.

Introligatorne.—

— Arpe

t

.. Nesibijoi, p<

Du geri kriaucziai, kurie
moka visa darba ypacz toksai
ka moka gerai surdotus siūti.
Darbo ant visados. Gera mo
kestis kad tik gerai darba at
liktu. Atsiszaukyte ant adreLaidoja kimus numirusiu. Pasamdo
so:
(to 21).
ryginus ir vežimus del pasivažinėjimo.
Marijona Szoromaite,
2 metai
Krausto daigtus ir L L Viską atlieka
kaip atvaževus isz liet u vos in ChicaPetras
Brundza
ka nogeriause ir puikiause. 8u virsi
minėtais reikalais kreipkities pas jin o
ga, ji pati ar kas kitas praszau duot
206 E. Centre St.
busite visame užganėdintais.
apie ja žine ant szio adreso:
Shenandoah, Pa.
>20 W. Center St. Mahanoy City

Mano pažystamas Mateuszas Marcinkevicz, girdėjau kad gyvena Pitts
burge, paeina isz Suvalkų gub., Kai
varijos pav., turiu svarbu reikalą jis
pats ar kas kitas praszau duot žine
ant adreso:
A. Bražaitis
Box 4
Su^a:

IS
Į

Apsigarsintoju. Jeigu apser
gate liga, tai eikite pas savo
miesto daktara.
Jaigu turi dantų gėlimą: kor
nūs ant kojų, tai gausi po 5^
gyduole. Jaigu nepagelbetu
bus sugražinti piningai. Teip
gi iszsius placzes informacijas
no ko plaukai slenka ir plie
ka, pleiskanų atsiradymas ir
nupuczkave veidai. Tukstanczei dekavoja už dyka rodą.
Raszyk tuojaus ant adreso:
Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg
Brooklyn, N. Y.
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Severos vaistai daro žmonis sveikais ir užlaiko prie sveikatos.
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- Bombų ne

Dabar Tiktai Kosulys
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kad bombas pirk
- 0 dinamite

Paskui Liga Plaucziu

- Neturime [

- Alkiausi'
I ale dinamito!

— Brauningu

- Ne.
- Anuotai

- Ne.
- Kitokiu gin
(irklu, peiliu ir t

I/nrln pngauni Szalti’iwfllln tavo ljal8as persimaino arba užkymsti,
“ “MUM kvėpavimas yra sunkus ir kosti, imk

- Nei nieko.
Isrerte viską is
e ir jau

rengėsi į :

fe tarpu vienas
lt :diu

Balsam ant Plaucziu

tie Ivano Ivanovu

- Kokia pas p

Sauja! Delko pon
tiško nepasake, ka

Geriausias Vaistas nuo skaudėjimo

Masi nau j daiki

Plaucziu, Gerkles ir Bronchitis
Preke

resniam

toko, tarytum kep

nežinai,

25c. ir 50c.

Parduodamas Aptiekose visur.
Bet turi pasakyti kad nori Severos; ne priimk
kitokio. Nekurie vaisbunai stengiasi parduoti kitus, vietoje Severos. Buk atsargus.

■tas!
. I - Susimylėk pi

baimingai

i
t yra laikas pamislyti apie gerus,
-LJaDfll vertus užsitikejimo ir atsakanezius
vaistus pavasarinius.
Jeigu nežinai kokius
turi pasiskirti, tai pirk
ta

Severos Valytojaus Kraujo
o tikrai neklysi. Praszalina visokius iszberimus odos. Iszvalo ir padaugina krauja.
Atgaivina visa organizmu.
Preke gi.

kad

■laikius pridera m

Kaip gali tikėtis
būti energiszku, krutum ir pajiegum, jeigu •
viduriai tavo sutinge

Severos
Balsamas Gyvasties
imamas atsakaneziai pagal nurodymus, padaro
stebetinas’permainas tavo organizme, duoda
mas gale ir pastovia sveikata.
Preke 75c.
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F, Severą Co.
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is Kuūcmonaa
, Telsziu pav.,
-miaaa gyveno

Tris^

— Ka tu ežia vienas darai szu narna isz planu padirbtu
laukuose? Kur tavo motina?
per Negena. Paskutinia diena
Cor. Elm. & Main Sts,.
Plymouth, Pa.
Mano tėvai mirė,— atsake užprasze visus darbinykus
... SAVININKAS IR FABRIKANTAS ...
Tris dalihi
naszlaitis— asz neturiu jokiu idant ejtu ant stogo. Kada vi
on
Garsiu Lietuviszku--Lcnkiszku Vaistu
lom milet-Viltj^
ISZ “RIECZ“
si buvo užlipta atėmė kopė
globėju.
svert penkis pudus, koksai
Egiutero No. 1. 25c.
Gyduohs
Goduolis nuo Grippo
Grįppo 25c
Ledford, Ill
Egiutero
No.2 50c.
Plauku apsaugotojas 50c
Žmona davė vaikeliui duo ežias ir paliko juostis idant
meile.
^mijecznik 25c.
Muilas Plauku sauj
JgOtjjC.
— Ar ponas matei mano ka tūkstantis rubliu prisieis už
Gumbo laszai 35c.|
nos su pienu ir nusivedė ji sa mirtų isz bado.
Tris daliklis
binete skieleta? Tai ne papras mokėti.
s Zurauskag.
Milteliai nuo Kepenų 35c.
Meszkos Mostis 25c.
vo pirkiom Vaikelis pas gera
Murinykai mielino kokiu
Tręjanka25c.
— Asz nei pinigu neturiu
Valytojas Plėniu Drabu.
~ ’
Ukmergės
”J:'. tas skieletas. Tai ne isz tu
Linimentas Vaikams 25c.
žiuose - 52c.
žmona
iszaugo,
senatvėje
ja
budu
galėtu
nulipt
bet
visi
ra

Drąsus
Pauliukas.
dekingnma.
j
su
savim
—
tare
Ivan
IvanoGyduoles
nuo
Kosulio25c.
Rožes Bahamas - 25c.
7 menesiai
skieletu, kokius akademikaiLiepiu Baisumas 25c.
Kinder Bahamas - 52c.
Jau buvo tamsu, todėl Pau maitino ir gerbe, kaip tikra do mirti geisdami nulipt nog
Tris daliktūij į
lietu viszkai
Antylakson del Vaiku 25c.
Bobriaus Laszai - 60c.
medikai pirkinejasi ant Alek viez. Pagalios tegul Dievas
Milteliai
Vaikams
nuo
35c.
stogo
o
puldami
žemiu,
likos
j
Svelnitojas
motyn
a.
>numo, turiu džiaugtis—Atviru
liuko ir Mariutės mama užžie
sandrovskoe rinkos. Tai skie- bus su jumis, imkite koja.
Kirmėlių 25c.
$2.00
K raujo valytojas
Spaustuvėje
“
Saules
”
ar kas kitas, ir patogumo.
permainyti per deives in dy- Į
” nuo Kirmėlių del
Atkabino
koja
ir
padavė
Nervu Ramitojas $1.00.
bė
žvake
ir
tarė
sunui,
iszeidale tas mano geriausio prietegalima gauti visokiu
suaugusiu35c.
Egzema arba odos uždegi.
reso: (to 20)
delus akmenis kurie da ir szen
ma isz namu:
Vanduo nuo Akiuskaudeji
mas pas Vaikus $1.2.Tris dalikli į,, lio Ivano Ivanoviczio. Teip vienam sargui.
reikalingu
knygų
mo 25c.
Groblevskio
Pleisteris
dien
guli
prie
tuju
muru.
—
Vasze
visokorodie
—
sa

— Pauliuti! nėra nieko na Rumuniszkas apsukiežiusSveikata,
pį?
Ugniat
raukia
25c.
(Kasztavalo) 25c.
pone,
pirm
menesio
asz
su
tuo
3nt, W. Va.
Skilvio Laszai - 25c.
Tik
Manolis
vienas
ne
mie

Pamada Vaikams
25c.
ko
vienas
sargas,
atsisukdamas
mie,
tai
padabok,
kad
Mariute
geru budu.
' paežiu skieletu (jis buvo dar
Gyvenimas Jėzaus Kristaus
Gyd. užlaikimui Viduria
Uchotyna nuo skaudėjimo
mas.
lino apie iszsigialbejima. IszDel Visu
vimo ir Kruvinosios 75c.
in
naezelninka
—
pas
jin
kas
Ausise 25c.
butu
rami
ir
kad
jai
nieko
su paveikslais, popierineis
Tris
dalita
hį.
aptemptas skūra ir tuo visJauža arba
“Uicure” arba gydymas Kentejimu ir Skaudėjimu. Gyduoles nuo Riemens 50c
apdarais
50c.
girdes viena diena baisa savo Į
tokio burnoje žvilga.
bloga nepasidarytu, asz tuoj
Rumatyzmo - $3.50
Vengersko
Fixator del
) gub., Ra szaliutis— Tiūgįįi kuom, kas reikalinga žmogui)
Apdaryta
in
j
’
uoda
audima
75c.
Gyd.
del nemalimo Pilvo Geriause gyduole del skaudėjimo
Rumunijos
seni
gyventojai
Ūsu 15c.
milemos pacziules szaukenti Į
— Kas tokio žvilga?—su sugrisziu.
los., Girkal- įėjima ir iszjuokr-.' su tuo paežiu skieletu—sakau
(50c. Gaivos,Katara,Pecziu, Krutinės Inkstu Vaistas (mažesne)
Kanczia
Vieszpaties
arba
<la
ir
szendien
apsakinėja
seMilteliai
apstalulymui
Fzonosie,
Rumatizmo,
Szalczio,
“
Manoli,
Manoli!
”
Szoko
nogj
25c.
— Nesirūpink, mamyte!...
os-pinnisu
Trijdalitūi^ —sėdėjau “Akvariume.” Ar riko naczelninkas.
Dievobaimingi apmislijimai
Galvos skaudėjimo 10c. Nuralgija irnukandima visokiu Inkstu Vaistas (didesne) $1
noviszka
apsakima
apie
klioszstogo,
o
aszaros,
kurias
iszliejo
]
ant
kiekvienos
dienos
per
vabalukiu.
i isžvaževo
.
Laszai
nuo
Dantų
—
Niekas
nežvilga?
—
at

Akines Dulkeles - 50c.
asz neleisiu niekam jos srkausvalome nraiztis-f^ gi galėjau asz tuokart pamisskaudėjimo - 10c. Pasarga: Kas nori parsitraukt Gydimas nuo uždegimo
isztisa gavėnia - 25c.
tori, kurio urnai da ir szendien isz skausmo szirdies pakylo in |
r kas kitas
Mostis nuo gedimo ir
Daniu arba abelnal
gyduoles per ekspres turi atsiusti
lyt, kad po porai nedeliu jis sake persigandęs Ivan Ivano ti!—tarė vaikinas —nes asz jos
nia ir namas.
Stacijos
arba
Kalvarija
10c.
prakaitavimo Kojų 25c $1 isz augszto, o už kitus siunezi- skausmo ir skurbutis $1.25
stovi ant kalnelio. Prie kliosz-. szulini kuri žmonis praminė]
■so: (to 20)
vicz.
Ar
jus
mislijate,
kad
pas
vyresnis
brolis!
M
Geležinis
sudrutintojas
Graudus Verksniai - 10c.
ame per c o. d. Mažiau negu už Gyduolių ir mostis nog
Tris dalihiipiĮį, stoves mano kabinete ir žiūrė
sveikatos - 50c. $ 1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo Parku ir Niežu
$2.00
mane burnoj jubileraus krau
Iszejus mamai, vaikinas sė toriaus stovi devini dydeli ak “Manolo szuliniu”.—
Kanticzkos - - - - 50cVaistas nutildymui Vaiku kasztus apmoka pats apturėjus. Gyduolių ir mostis nog
ster, Mass. rime lankei midn~ (J ti ant mus akiu duobėmis? Ar
Verte
F.
W.
S.
B.
j
mens
o
terp
tu
czistas
szulinis
25c. Siunsdamas piningus per Money
tuve?
Tik
taip
sau
blizga.
Dedervines
$2.00
do
prie
mokslo
ir
dabojo
sesu

Maldeles
Arcibrostvos
Szv.
smerti ir vieezui ' galėjo jis pamislyt kad tai bus
Vaistas nuo Papauto
Oredr visada paduok tikra ir Gyduolių nuo Paslaptingos
vandens vadinamu “Manolles
Veido Viesp.J.Kristaus 10c.
tes,
kuri
snkinejosi
prie
mažo
Com
Cure
15c.
Ligos
$5.00
Tie
žodžiai
prapuldė
Ivan
ai^zku
savo
adresa.
jam tas paskutinis kotletas.
laitis. koIstorija Szventa, Seno ir
staliuko, gamindama lelei va [ szulinis” kurio pradže buvo la
Nesibijos, ponas! Ivan Ivano Ivanoviczu.
tiaa gyveNaujo Instatymo
su 50
bai liūdna.
— Susimylėkit ant manėsi
Tariu jau driiisj;.. vicz numirė ne nuo choleros
paveikslais
•
35c.
įbar neri— Auksas!— suszuko na kariene.
Daugelis
metu
adgalios
ko

biedno
aklo žmogaus duokit [ Evangelija Lietuviszkai ir
Tuo
tarpu
kitame
kambarigub. Vii- sariu.
ir džumos. Jis numirė nuo ta- czelninkas— užrubežinio auk
Lenkiszkai, ant viso meto,
kis tai Rumuniszkas kareivis bent rubleli ant pavargusio.
iu kaimo,
BISCHOFF’S BANKING-HOUSE
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Vela pradėjo melstis. Tame
Ivano Ivanoviczaus skieleta ir
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žmones
yra
laimingi,
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mies— Brauningu?
tas pasirodė, kad jis yra isz niu: neturėjo taipogi jis nei na pakylo baisi viesulą kuri isz- tętok j garsu geradėjinga Kliniką, kuris pasekmingai, teisingai, greit Ir ge
P. V. OB1ECUNAS & CO.
- Ne.
Rusijos paėjimo ir nereikalau niu, nei savo lovos, nei kąsne yerte medžius ir akmens. Mo rai, kad apsimp, tai kiekvieną serganti išgydo; todėl, kad Čion:
[ALL NATIONS DEPOSIT BANK]
Tik
parinkti
geriausi
daktarai
specjalistai
darbuojasi.
— Armotu?
lio duonos. Vargszas naszlaitis tere vis artinosi prie muro ir
ja muito.
Cor. 12-th & Carson Sts.
Pittsburg, Pa
PASARGA: Teisingumas, gerumas užtikrinta visiems; nes Šitas Plii— Ne.
---- ♦---------- ♦---- ^5
ladelpliljos Medical Klinikas, yra paties Pennsylvanijos Gu
Misliji ponas, kad manes ne gyveno be jokios globos, nie ant galo pasisekė gilukningai
Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000.00
— Kitokiu ginklu, kaip tai
bernatoriaus užtvii-tytas-legalizuotas.
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežinis
sulaikė Petersburgo tamožnej? kas juo nesirūpino, niekas jo pribūti.
kapitolas
$40,000.00. Locnas namas vertas $150,000.00
durklu, peiliu ir t. t.?
IDANT IR LIETUVIAI ŽINOTU,
Su džiaugsmu priėmė jiaja
Dar kokia buvo istorija! Pir niekuomet nepasiklause, 'ar jis
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po
— Nei nieko.
kur atrasti tikra pagelba sveikatai, kaip Philadelphijos, Pa., teip Iš kitu
sotus,
ar
ko
jam
netrūksta.
4-to
procentą
nog szimto. 8iuncziame piningus iū viris dalis
mūrininkai, nes Manoli buvo miestu, tad nutarta pranešti per laikrašti, kad pribūtu ar atsišauktu, o visi
miausiai pareikalauta, idant
svieto ir parduodame Laiva-kortias ant visokiu linijų.
Iszverte viską isz mus valiĖjo vargszas keliu nuilsės ir iszbales ir visas drebėjo isz kurie trokšta apturės sveikatą ir visokius rodąs lietuviškoj kalboj ir, bus
Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir
asz užmokecziau, kaipo už sloišgydyti nuo: skaudėjimo kaulu, sąnariu, strėnų, krutinės, pečiu, ranku ir
zu ir jau rengėsi (.iszejti, kad
L'žrubežiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats
kojų. Nesveikumo viduriu ir inkstu, žarnų ilgu. Nusilpnėjimo, sunkaus
niaus kaulus, kadangi Ivano nežinojo, kur eina. Norėjo, gailesties.
P.V.Obiecunas organizatorius tos Bankos.
kvėpavimo,
nervu,
slaptu
užsikrečiamu
ir
nuo
išdykimo
ligų.
Blogus
sap

valgoti, bet nieko neturėjo.
tuo tarpu vienas szvaptelejo
Nuvede jiaja prie skyles nus, kosulio, širdies ir galvos ligų. T^p-jiat motoru, skausmingas
Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos per
Ivanoviczo kaulai buvo labai Kojoms suskaudus, sėdo An
gromatas ar asabiszkai o mes iszpildisime visokius jusu
gumbo ir visas kitas ligas, kurios tik atsiranda vargimui žmonių.
ka tokio vyresniam. Tasai pamure, kuri buvo palikta del meneslnęs,
reikalus greitai, teisingai ir prideninezei. 1ST Piningus
balti. Pasifokavau ir vienok tanėlis prie kelio.
Gydome kaip šviežes teip ir užsenejusias ligas. Tu ar tavo pažysta
szoko. tarytum kepdamas; ir
ant paczfdumo arba kitokiu reikalu galite prhiust per
mas, nepaisek kad tau niekas nepagelbėjo, neatideliok, bet pribirk ar atsi
to***1*
užmokėjau labai mažai.
Express Co. arba pacztini Mo neyOrderi.
- Pradėjo temti: artinosi nak to mierio, liepe ten atsistoti šauk, busi išgydytas, jai dar galutinai mirties neapimtas. 'Kam mokyti
prie Ivano Ivanoviczo. j
daug kartu po dešimts doleriu už kvarbuot^ vandenį; kad Phi
tis. Naszlaitis labai bijojo bu ant juoko o jieje tame laike apgavikams
ladelphijos Medikai Kliniką sutelks teisingas grynas gyduoles naujausio
— Kokia pas poną koja? — Biednas Vania, tu žiūrai
dėti vienas per nakti. Pažiurę nevos jaja ketino užmūryti. sutalsymo už mažą atnagrydyjimą, išgydys.
DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
KAM SIRGTI,'kad gali būti IŠGIDYTA8.
,Nauja? Delko ponas mums to in mano akiu duobutėmis ir, 'jo jis augsztyn: tamsiame dan Isz pradžių motere isz to juo
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotas
rodos
man,
kad
verki.
Sakiau
■
Atsišauk
ant
Šio
adreso
visada:
visko nepasake, kad pas poną
gaus skliaute, pamate žvaigž- kėsi, nes greitai persigando k a
Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo,
tau, nevažiuok per Bialoostro- te
j
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nauj
daiktai?
Ar
po

gydime
visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz
kuri,
tartum,
jam
mirktelė

f 10®’
da pamate, jog jia ant tikrųjų
1117 WALNUT ST., tarp 11 tos Ir 12 tos Gatv.
kokios^priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimus
jo ir prasznabždejo:
nas nežinai, kad už naujus vo tamožnia!
pradeda užmurit. Norints mel _____________________ PHILADELPHIA, PA.
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Paj'egoš, teipgi gydo
— Nesibijok, asz in tave
daiktus pridera mokėti mui-|
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas
de ir verke bet szirdis darbi PRIĖMIMO ADINOS: nuo 10 iš ryto iki 4 vakare. Utarninkais ir PėtnyUžsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauczk.
žiūrėsiu!
t tas ?
nyku nesusiminksztino o trum čiom nuo lmos iki 9nlu vakare. Šventadieniais nuo linos iki 4tal po piet.
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo.Nubegima
Kavalierius:— Kiek kasz
>ri Severą?; ne priimt
Nubraukė naszlaitis aszara pam laike aptylo szauksmai Vietoje mokėti už didelius apgarsinimus, kurie negydo sergančiu; tad Phi
— Susimylėk ponas— atsa
Užsisnejusias Li^as kad ir paj’inanozios nog Tėvu.
ladelphijos Medikai-Klinikas, moka už chemikalus gyduolėms, kurios išgy
sukalbėjo poterėli ir nusira nelaimingos.
reros. Buk atšalt
ke baimingai Ivan Ivano tuoja tas paltas?
Reikale raszykite ant adreso
do sergančius.
DR. ALEKSANDRA BROWNE, Supretend.
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krikščionys,
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žydai.
Kriaucziusk— Jei^ti tamista mino. Jis jau nesibi jojo, nes
Slaptingas pranaszavim; s
nn i/ni rn 638 Penn Ave , Pittsburg, Pa.
vicz - juk asz jos parduoti ne
U Iii l\ULtn Adinos: 9 iki 5 vakare. Nedeloj nog 9iki 4popiet.
gabenu. Tai mano locna koja. užmokėsi tuojaus, tai 50 rub atsiminė mamos žodžius, kad iszsipilde. Mūra jau nesugriopli tikėtis
Kalbant teisingai, yra tai ne liu, o jeigu ant kredito tai 100 danguje ir visur yra Dievas, vinejo dvasios, o kada likos
DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!
utum ir pajiegum. jtS1 j
atidalijamas sąnarys mano kū rubliu, ale tokiu bu du furi pu kuris naszlaiczius ir pavargė maldnamis užbaigtas buvo tai
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano
...NOTARIUSZAS...
kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn
se tuojaus užmokėti.
lius laiko savo globoje.
vienas isz puikiausiu ant viso
no.
N.Y. in SCRANTON. PA ant žemiau paduoto adreso, kurioje
APSAUGOJA NAMUS LR NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.
Dar
karta
jis
pažiurėjo
svieto
o
Negeno
szirdis
neiszgalit
gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENCIŪGĖLIU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ,
:
— Sidorczuk, atsuk jam ko
Didžiause Lietuviszka Agentūra. Kantoras Bankinis m. '
reros
— Kaip tai, tamista persto- augsztyn, kur mirgėjo žvaigž pasakitinai džiaugėsi tik Moir Fardaviste Szipkorcziu ant Visokiu Linijų.
y®“ KALČ1KU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKRIPKU, KURNĖ
. ja! Vesk jin in tamožne.
TU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybę visokiu muzikališku instru
i Gyvasties
IV AH; NOV CITY, PA mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU
dute: jai meiliai nusiszypsojo, nolus nesidžiaugė isz to, nes 323-235 W. CENTRE ST..
— Juk ji prasta: medine! jei rūkyti?
ig,l nurodymą F*
. Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziairu
MINIU LITARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su
per tai ne teko savo milemos geriausiu Laivu. Siuncze Piningai in visas
— Jei prasta, medine, tai
— Daktaras užgynė man atsigulė ant žoles ir užmigo.
:avo organizme, o<w»’
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už
dales Svieto greieziause ir pigiause. Visi tie
reikšta.
Pr&
Jam pabudus.,, skaiseziai pacziules.
ponas mažiau užmokėsi. Tai rūkyti cigarus ir cigaretus.
25c., 5tuž.’-$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. UETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS
• kurie per mus siuntė apie tai gerai žino..
Beno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su
Iszduoda Dostovierene del tu ka nori savo
pono laime.
Kada visas maldnamis jau
szviete saulute: buvo gražus
Po menesiui:
prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 9
dali Lietuvoje kam pavesti.
buvo
pabaigtas
o
darbinykai
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5c,
vasaros
rytas.
Antanėlis
pama

— Asz.neduosiu kojos!
— Ir. vėl tamista rukai?
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Aš
Del
Draugysczlu
pristatau
pulkes
Szarfas.
— Ka! Neduosi?! Sidor- juk sakei, buk daktaras užgy te keliu einanezia žmona mies ketino sugrįžti in savo tevynia
rromata.
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės
Juosias,
Kepures,
Karūnas,
Špilkas
Ir
1.1,
t
kaip
kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
cziuk, tempk jin kartu su ko nė?
Negenas isz to nusiminė, nes
tan su pienu.
t u kokia nors reikalu kas-link Szipkorczin,
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip
ja in tamožne ir paguldyk ant
ne
norėjo
idant
darbinykai
pri
Pamacziusi vaikeli,, žmona
— Ale daktaras numirė
Piningus ir t. t., raszykite pas man? o apla kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreiptieg
*iuo adresu: M. L WU 1ZW1CH. 115 W. MARKET Str.,Providers Sq. SCRANTON, PA.
‘ svarstyklių!
buvia in tevynia pastalu pana- kygite teisinga atsakyma.
sustojo ir pasiklausė?
dvi nedėlios tgal.
_

ežinaukur ji’ Tris Mhiį|?
m kuot žine Budas lietuvėj ’

,

,

— Susimylėk ponas — at
Ivano ivanaviczio
siliepiau— ar-gi galima žmo
guldyti ant svarstyklių po
Atsitikimas gų
draug su tavoru ? Juk tai ims

Ant Gavėnios

Del muso vaiku

Nauja . .
Kninga .

CIGARETTES

Geradejyste Visiems gHž‘Sgl

Parsiduoda Farina.
PIGUS

132 akieriu, 100 iszdirbta o
32 akieriu girrios. Szaltiniai
ir vandens visados invales. Vi
si namai geram padejitne. Na
mas del gyvenimo turi-12 rui
mu. Kas pirks gaus visas tn‘aszinerijas. Teip-gi parduoda 30
karvių ir 3 arkliai. Turi par
duot ba locnininke yra naszle
be.vaiku ir neturi darbininku.
Szija farma yra labai puiki ir
randasi geroj vietoj arti Ma
hanoy. City ir Tamaqua. Dasižinbsįte apiedaugiaus “Saules”
ofise arba raszykite ant adre
so:
()O st).
Mrs. P. Murphy
Barnesville, Pa.

PARDAVIMAS.

Isz priežasties kad neužilgio aplankysime nauja

s

Vasarini Tavora, pastanavijom iszparduoti v’sa
i
'
''

Žiemini Tavora už.Ilabai numažinta preke idant
.
• Jį
. sue -IJ. į
: > 'Ja' ti >j

1

•?.. (>

padaryti vietos del naujo | Vasarinio Tavoro.
’’’
'
Dabar yra gera proga pirkti Sfufa'Arba Overkoti
■ '

mu

-.

■ '
wp;|
ir kitu žieminiu apėjimu.

r-,.

Todėl ateikyte

> ■’><? p»yn/<.
pasinaudoti isz szito (pigaus pardavimo o sucze-

Ant Pardavimo.

* I1 ■
’to pn*-'
dinsite piningu antkožno pirkinio.
■
-D-

W.RYNKEWICZIUS
233-235 West Centre Street.
■ /Prince Frederick William of Qermany.
Prince George of Saxony.

Žinios Vielines.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

Prince Alexander of Be rvia.

PASILIKS KADA KARALEIS VIESZPATYSZCZIU.
Sztai tris jauni vyrai kurie kada nore pasiliks karaleis
vieszpatyszeziu jago neperszkadys jiems kokia revolucije.
Pirmutinis yra kun. Fredrikas Williamas isz Vokietijos, ant
ras kun. Jurgis isz Saksonijos, treczes kun. Aleksandras isz
Serbijos.

— Per ilga laika anglekaSHENANDOAH, PA.
siai buvo papratia apvaiksztinet iszkilmingai diena “pe — Kada Adomas Brown,
Pittsburg, Pa.— Darbai
des” o ant rytojaus negalėjo fajer-bosis, ėjo namonlikos už
po-valei eina, isz kitur pribu
ejti prie darbo. Kompanijei tas kluptas per Szima Zasinski ir
vusiam darbas sunku gaut.
apvaikezcziojimas teipdakako, balsei apdaužintas. Policije
— Praeita nedelia guod.
jog nutarė tam užbėgti. Praej- musztuka suėmė.
kun. Szimkevicze, pasakė kad
ta nedelia Redingo kompanije
— Panedelio vakara api 10
szimet duos korteles už dyka,
prie kasyklų Alaska praszali- valanda likos užkluptas Kons
vieni mena kad bažnyczia ne
no nog darbo tokiu ka nepri tantinas Sakalauckas per Juo
gales užsilaikyt, o kiti isz to
buvo prie darbo. Teip daris zą Redovika ir baisei sumusztur džiaugsma.
prie visu kasyklų.
tas palicije rado gulinti ant
— Ugnis pasirodė utarny- uliczios. Kaltinykas sėdi už
Homestead, Pa — 24 d.
ko vakara name po No. 533 kroteliu.
Vasario, atsiskyrė su szuom
— Ana diena Pottsvilles svietu, Vincas Savulonis, ir li
W. Centre uliczios nes pribu.
via in laika ugnagesiai užge sude užsibaigė prova Juozo kosi palaidotas 26 Vasario, a.
Markevicziaus, Prano Anta- a. neprigulejo prie jokiu drausino.
— Ana diena teko musu naiczio, Szimo Jankaucko, Pe gyscziu, tai gymines sudėjo ir
reporteriui matyti ant Centre tro Janulaucko ir jiojo pacziu- grąžei pakarojo ant lietuviszuliczios api 10 valanda vaka les už rėksminga ir neapmal- ku kapiniu, kaip lavona isz
re, viena isz musu “seselių” ej- szoma gyvenimą ir laikymą ligonbuczio parvežė, tai gaepananczia namon ant East galo. isztvirkusio namo, jog kaimy dine in stuba aiptol neprieme.
Dievulėliau, buvo teip nusila nai tankei ne galėjo užmigti
E. Chicago, llld.— Dar
kus kaip nesutverimas, skryb- per naktis. Palicije liūdino,
]us ant ezono, szlebe pakialta buk tankei buvo szaukti ant bai slobnei eina, dirba po 2 ir
3 dienas ant nedėlios.
lig keliu o ant kojų ne turėjo apmalszinimo Janulaucku.
— Tos moterėles ka lankosi
— Oras gražus.
ne pancziaku. Praejgiai žiurė
— Lietuviu didelis būrelis,
jo kaip ant dyvu.— Tai vis už daug in karczema apleisdamos
namus
ir
vaikus,
neužil

isz
tu visokiu atsiranda. Appakėlimas lietuvystes!
gio gaus per kupra, jog susi szvieta czionais ant mažo lips— Ar- gi ne butu gerai to
trauks kaip iždžiuvia obuolei. nio stovi.
mis dienomis, kaip mažai daJau telegramas ant jiu kailo
— Czionais buvo teatras
bar dirba skaityt koki laikrasz
tilJagunori linksmai diena likos nusiunstas poniai Baltru Wargszo drama, ir visas pel
vienei. Look aut!
nas ėjo ant kriaucziu naudos.
praleisti užsiraezyk “Saule”
kuri atejs tau prie duriu du
8*Sugar Notch, Pa.— Dar
kartus ant nedėlios be jokio
bai sumažėjo, dirba po 4 die
ergelio,’kurioje talpinasi nau
810 Nagrados.
nas ant nedėlios.
jausios žinios ir smagiausi skai
— Lietuviu pusėtinas būre Mano pati Ona Sztfrkszniene, po
timai.
tėvu Sudeikiute, paliko mane Petnylis, ir visi sutikime gyvena.
czioj 3 d. Vasario, paimdama dvi
— Nedėlios vakara ant 7
mergaites 11 metu ir viena 11 mene
adynos atsibus svarbus extra
Chandler, Colo — Darbai
mitingas Y. M. L. I. Klobo. po valei eina, dirba po 3 ir 4 siu senumo teipgi visus piningus, pa
likdama mane su da dviems mergai
Visi sanariai turi kanecz pri
dienas ant nedėlios.
tėms dydeliam varge. Yra sakyta kad
būti.
— Lietuviu mažas būrelis, nuvažiavo in Bostoną pas Dominika
— Praeita utarninko vakair viėi sutikime gyvena. Mer Ruczkowski kuris pirmiaus josios
ra buvo susirinkimas miestiszginu visai nėra, bet jagu isz isz czionais in ten iszvažiavo kokis
menesis adgalioe,. Jisai yra lenkas ar
ko konselio. Linksma mumis
kur pribūtu kokis tuzinas tai gudas nemokantis lietuviszkai o ma
praneszti kad ant to susirinki
gautu po gražu ir bagota vai no pati tik lietuviszkai moka kalbėti.
mo likos aprinktas musu tau
kina.
Jaigu kas juos pagaus tai aplaikys
tietis p. M. Kundrotą kaipo
§10 nagrados. Duokyte greitai žinia
virszininkas komiteto prie pri
Pittston, Pa— Darbai ant adreso:
o))
žiūrėjimo szviesos ir policijos, slobnei eina, isz kitur pribu
Jonas Szerkszms,
507 W. Centre St.
teipgi likos aprinktas in komi vusiam darbas sunku gaut, ka
Mahanoy City, Patetą prie prižiūrėjimo ulycziu, syklos dirba po 3 ir 4 dienas
ant nedėlios.
Yra tai pirmas kartas kad
— Lietuviu pusėtinas būre Introligatorne.-^
Lietuvis gautųsi ant tokio
lis, isz tu visokiu atsiranda.
APDIRBTUME KNTGC.
svarbaus urėdo. — O kad Mergelem p. Baltruviene labai
p. Kundrotas likos aprinktu, reikalinga.
turi dabar visa galybe del ve
W atcrbury, Conn.— Dar
dimo tuju daliku ir sako jog
kaip tik oras pavelys tai imsis bai slobnei eina.
— Oras gražus.
prie iszbrukavimo W. Maha— 3d. Kovo szv. Juozapo
noy ulyczios, (tai yra nog B lig
D ulycziu) Po tam susirinko in lietuviszkoje parapijoje mo Aysidirba senos maldaknyges, istorines
Central Koteli kur buvo pa kyklos, vaikucziu buvo pirma natos ir laikraszczei, kaipo tai:
Linksma Valanda, Dilgeles,
rengta puiki vakariene. Po va komunija, priėmė Szv. komu
Dagis,
Draugas,
Tėvynė ir Lt.
karienej buvo prakalbos ant nija 49 bernukai ir 65 mer- Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai
gaitęsj
szv.
Juozapo
lietuviezekspreso
kasztus.
Adresas:
katrų Wm. Boczkauckas var
Bindery,
dan visu Lietuviu padekavojo koje bažnyczioje. Vaikuczei 514 W. Lithuanian
Spruce. Mahanoy City, Pa
konselmonams už aprinkipja prileidžiami buvo prie pirmos
Neyra abejones.
p. Kundrotą kaipo virszininku komunijos baigė 7 metus, re
Jaigu Mahanojaus gyventojiai pa
policijos ir szviesos komiteto. gentai kad vaikai yra gerai rodo kad galima iszaigydint neg
— Juozas Bikras kasierius mokinami, ypatingai katekiz skaudėj mo peczuoee, inkstu ir t. t
slavokiszkos draugystes prisi mo, kuriuos vietinis vargonin Skaitykite kad Mabanojaus gyvento
savino $251,87ant savo naudos kas, mokyna katekizma lietu- ja raazo;
už ka likos nubaustas ant už viszkoi kalboi. Visoj mokyk Mrs. Wm. Powell nog 320 E. Ma
hanoy St. Mahanoy City, Pa. raszo:
mokėjimo 50 doleriu ir 15' me loj vaikucziu lankosi apie 400 Negaliu atsakyti
rekomenduoti
szimtai,
apart
vargoninko
7
nesiu in kalėjimą.
Doans pigulkas del inkstu del to
vienuoles francuzes, angliszkai kad jie mane iszgyde. Skaudėjimas
— Mrs. Louisa Wall, gyve
mokina. Visa tvarka veda pats peoziuose balsei mane vargino ir lai
nanti Locust Valley sudege
vietinis klebonas kun. P. Sau- kais mislydavau kad kryžius mano
ant smert puldama ant peluszta. Kada pasilenkdavau skaude
rusaitis.
cziaus kada stuboje nieko ne
jimas buvo da arszenis, visados bn
sirado.
Edwardsville, Pa— 26 vau pailsins ir nesinorėdavo nieko
dirbti. Joki vaistai man negialbejo
— Parsiduoda naminei daig d. Vasario buvo didelis teatras kaip tik Doans Kidney Pills, jie man
tai geram padėjime. Kas pirks po vardu “Ponas ir Mužikas”, atnezse visiszka palengvinimą.
gaus ir stubas del gyvenimo. kuris puikei nusisekė, ir visi Ant pardavimo visose aptiekose.
Preke 50o. baksukas. Foster-Milturn
Atsiszaukyte pas Vinca Czes- buvo užganėdinti isz to pui Co. isz Buffalo, N, Y. yra pardavejei
Suv. V aisti juose.
luucka 437 E. Pine Str. (o?) kaus teatro.

Kožnam mieste Lietuviszku
agentu del gavimo orderiu ant
moterių apredimu, teip-gi sztor
ninku ir pedloriu kurie norėtu
imti orderius ant moterių ap
redimu. Musu fabrike galima
kanopigiause. Del agen
Žmones apsilaikykite gauti
tu pristatome sempelius ir ki
czystai.
tus reikalingus daigtus. Raszykite Lietuviszkai ant adreso:
Daug žmonių, turi visokias odas ir
J. F Richard (to 26.)
kraujo ligas, tik per savo neszvaruma
jas ingauna,— taip kad visas kūnas 140 Maple St. Holyoke, Mass.

bei veidas lyg paliva aptrauktas ir
oda iszberta spaugais, spaugucziais
net szaszais kaip gruodas. Žinoma,
nors toksai žmogus isz prigimimo
drūtas, bet vienok visas kaip cimentu aplipintas ir vėliau greieziau apart
kraujo neezystumo ir oda. ligos grei
tai limpa: kame toki žmogų bilia li
ga labai greitai pakerta ir atima pajie
gas, kad liekasi netikės, net sau mais
to negali uždirbti Esant taip nusil
pusiam žmogui, tampa ir nervos pa
gadintos, o kad žmogaus nervos nes
veikos, tai nuo belia ligos, gali gerti
vaistus nuo ko kito, bet viskas eis be
naudos kaip isz kiauros statines To
dėl reikia pirmiau iszsigyditi nervus,
bet reikia ir visa savo kuna užlaikyti
czystai, tai yra reikia maudytis.
Užlaikymas czystai kūno, kad būti
sveiku veik taip lygiai reikalingas,
kaip ir maistas užlaikymui gyvasties.
Anąsyk atėjo pas mus žmogus,
kaip viražui sakyti, sulipęs, suniuręs,
oda ir veidas spaugais ir spaugucziais
apipiltas. Paklausus, kaip tankia) ji
sai maudosi,— atsake, kad in du me
tu syki ant Kalėdų in kita metu ant
Velykų ir treczia syki, kaip girtas
buvo tai netyezia in upe inkrito su
drapanomis— tai viskas
Žinoma, kad tas žmogus sirgo,'tik
isz neszvarumo. Vienok davus liekarstas ir pamokinus, kad neatbūti
nai, kas sanvaite iszsimaudytu, nu
praustu visa kuna. Suvartojęs vais
tus ir prisilaikė pamokinimu— tai po
nekuriam laiko atėjės in ofisą szirdingai dekavojo. nes sveikas kaip
žuvis, jau jam nereikejo daugia jokiu
liekarstu ir visai, kaip kitas gražus ir
puikus vyras iszrodo.
Todėl kiekvienam vyrui ar motėrei reikia tankiai maudytis ir užsilai
kyti czystai. o nuo daug ligų apsi
gins ir nereikalaus gydytis. Ypatin
gai vyrai, kurie dirba dulktose dirb
tuvėse ir reikia maudytis-mazgoti
visa kuna ir po maudinei apsivilkti
czystas apatines drapanas.— tokiu
budu netik bus sveiki, bet ir amžių
pailgis mažiausia ant 20 metu. Mau
dytis galima kaip sziltu taip ir szaltam vandenyje apsiprausti nes kaip
priprasi tai traukte trauks ir nebus jo
kio sunkumo taip kaip pripratusiam
žmogui vakarines maldas atlikti.
Szirdingai linkime, kad visi žmo
nes užlaikytu save szvariai.
Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut st.
Philadelphia Pa.

Geras biznis, ziegoriu sztoras, ir daugiau visokiu daigtu,
czionais ziegormeisteris gal lik
ti jeigu perkikas iszmano
kaip taisyt ziegorius, parsiduo
da pigiai isz priežasties jog sa
vininkas važuoja ant fanuos
gyvent, atsiszaukt ant adreso:
(0Č <»)
Kaz. Marcinkewicz
1035 Michigan avė.
Sheboygan, Wis.

Ant pardavimo
Salimas geroi vietoi, Maha
noy City, biznisi gerai eina,
Parsiduoda iiž taii kad locnininkas važuoje in Lietuva.
Apie daugiaua dasižinokite po
No. 436 W. Pine St. Mahanoy
City, Pa.
’ ()o ė į).

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju
ant viso loto po no. 604 - 606
West Center uly<-zios. Dasižinokyte ant adreso:
(i‘ j )
Thomas Haughney
12 E. Mah. St.
Mahanoy City, Pa.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda barber shop, su
trims dideleis.puikeis zerkolais
50 coliu ilgio, dvi kamodos ir
dvi kreses, ir visokiu mažu
daigtu, biznis puikus daromas,
szapa lietuviszkam salunia,
parsiduos už maža preke, isz
priežasties locnynikas važuoja
in lietuva. Kas norėtu pirkt
tegul atsiszauke ant adreso:
(91 MmbK)
T. Lozo
Witherbee, N. Y,
Box 15

Didžiausia Lietnviszka
Aparatu Dirbtuve
Amerikoje.

Godotinoms Tautiazkoms ir
Bažnytinėms Draugystėms iszdirbame
Karūnas, Amerikoniškas Vėliavas.
Sarpas, Juostas, visokios ruszies,
auksinius ir metalinius ženklelius
Uniformas, Kepures ir Marszalkoms
parėdus. Adresuokite sziteip:

M. Varzinskas

kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji
ir pažinstama Varžiusia kuris padaro vis
ka kauogeriause o ir busite užganedint*
visame.
Lietuvei pas Lietui

Patentuotas regulator!*
užsukamas isz virezaus,
wo,cr*u ar vyrui S*k
gvarantuot as ant 20
metu. Šiušėtu szita
Ja*kr°<1i visims C.O.I)
už$5.7Qirexpreso
leszas iszegzaminavi’
mui, jei nebus toks
sakom, Nemokėkite
ne* cen^a-

UŽLAIKO PUIKU

SALUNA
98 Main St,

Ashley, Pa.

Puikiuose užejga del Lietuviu ir
svetingiuuses priėmimas del visu.
Arielkoje, Alus ir Cigarui tinkame
karatui. Sale dėt zobovu ir mitingu.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
...MAHANOY CITY, PA...

—„

Tienybi

5^1

Po priežinra Pennsylvanijos Valstijos Bankinio
Departmento, Peržiuretas per Valstija du kartu ant Jfi
^jįjfmeto. Pennsylvanijos Valstija turi audėja piningus’ira
musu banke.
rui
Pinigus skoliname ant pirmo morgiezio.
iii
Procentą mokame ant sudėtu pinigu.
Turime klerkus katrie kalba Lietuviszkai,
Lenkiszkai, Slavokiszkai, Rusiszkai, Vokisgkai ir~J|
’^SrAngelskai.
FXr Banko turtas iszneszaant700tukstacziu doleriu vertes. JUĮt
tSj
Tegul tavo pinigai tau uždirba daugiaua, mea
mokam 2 procentą už tavo pinigus audetua inuau bankeLfe
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------DIREKTOREI SZITO BANKO YRA:---------

NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Teipgi ežia gausite ir visokiu
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
priesz laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyt*

1: naudingo n

D. M. GRAHAM.
W. RYNKIEWICZ.
MICHAEL GAVULA.
JOHN H0RN8BY.
ANT. DAN18AVICZ.
CHA8. F. KAIER
THO8. F. FLANAGAN.
JOHN J. MEYER
W. J. MILE8.
CHA8. L ADAM.
LEON ECKERT.
CHA8. BURCH ILL.
DANIEL F. GUINAN.
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RUSISZKAI-AMERUONISZKA LINIJA
Vienatine be, persedinio tarp
Amerikos ir Liepojaus|ItusijosĮ,

UNION NATIONAL BANKAS

(Russian American Mail Steamers)
Ruski Pacztavi Laivai iszeina:
BIRMA
11,
Kovo
LITUANIX 25,
”
RUSSIA 8,
Balandžio 1911
KURSK 22,

Aittreczio ]

MAHANOY CITY, PA.
; CAPITOL STOCK tl25,<XX).

:
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SURPLUS ir PROFITS 1800,000.

Suv. Valat. randas turi musu banke sudėtu piningu.

;

fe aatgalris
ta “irirMio

; Mokame“ antra procentą ant sudėtu piningu. Procentą!
; yri dedam prie tavo piningu pirma diena Sausio ir Liepos!
Prekes Laivakorcziu (Szipkoreziu):
In Roterdatna.
ln Liepoju. ; n eliesuose, nepaisant ar atneezi parodint knygute ar ne. !
Tieeog in Llbava, apleidžiant Rotterdamaf

— UI. Kliasos — $o8.(X)
— III. Pagerinta— $40.00
— 11. Kliasa B — $7)0.00
— - II. Kliasa A — $60.00
Liepojaus in New Yorka...
I. Kliasa
$62.5(1
II. Kliasa
$57.50
III. Kliasa
$13.50
Apart visko keliauninkai (em’grantai)
III. Kliasos moka $4.00 taksu paskirtu
Amerikos valdžios.

131.00
$33.00
♦43. O
$50.' 0
...Isz

A. E. Johnson & Co.
New York, N. Y.

Katiiliogns Dykai
..Visokiu..

■

Muzikaiiszku
Inatrumentu,
ypatingai:

Puikiu

Armonikų

Dmkatojlmul Gromatas Maszlneliu

Lietuviszku Knygų
ir kitokiu Daiktu.

Prisiusk savo adresą ir 2c.
paczto ženklą, o katalioga gausite
dovanai. Adresas:

M. J. Damijonaitis
812 33-rd. St., Dept 2. Chicago, I'll.

FR. LABANAUCKAS
Lietuviszkas

Auksorius

PITT8BI HGE, PA.
Taisau visokiug
auksinius daiktus, kaip
Laikrodžius mažus ir
1 įdėlius labai pasekuingai. Teipgi taisau
sulažitut žiedus, indedu

t
e

iedam na uakmenis.
jus daimenbrangius
Dar
perlus į prie
ir kitus
to esu gerai iszila) . ines taisit siuvamas
maszinas, revolverius,

;
;
;
;

VYRSZININKAI:
Harrison Bali Prezidentas
F. J. NoonanVice-Prezidentas.
Ira W. Bafnes Kasijerius.

BANKO ADYNOS:
9 ryte lyg 3 popiet
Su ba tomis
9 ryte lyg 12 ad.

Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Rudeninn Apredimu
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome vitus atsilankyti
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei
galima rasti. Szitas Ta voras susideda isz Naujausiu Rudenini
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
J ekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del
apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu,
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis piginus pirkti negu kitur,
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

fie Me i

j

6c. svaras.
19c. ”
20c. ” ;
25c.
25c.
25c.
25c.
25c.
4c.

Geresnis už Taukus—Mažiaus kasztuoja
mažiaus reike naudoti.

3 svarai 45c.

5 svarai 75c.

Butterine-Sviestas
1 svaras 25c.

5 svarai $1.15.
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W. R CON RAD*

I

15 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
415 Pine St., TamaQua, Pa.
iszaiszkina priežastį
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ISZS1 VERŽIMAS

Verikosele arba netikrasis Iszsiveržimas

Puczkni ir visokios Odos Ligos.
Be jokios Operacijos, Skaudėjimo ar
apleidimo savo kasdieninio darbo.
G. Ą. Fritzinger (policmonas] WilkeaPRIEŽASTIS ISZGIP1MO.
Barre Pa. iszgydytas nuo sunkaus IszsiyerL DEL TO — Kad jojo neskaudanti žimo 5 metai atgalios, nuo tada neneszioja
n et oda likos naudota per jin suvirszum jokiu diržu.
25 metus, o josios naudingumas likos
Thorn. R Williams, anglekasis isz Hyds
prisavintus per teip vadinamus “Specialia
Paik Pa, iszgyditas nuo užsivertimo, 5
tus Rupturos, kurie jaja ir naudoja.
metai kaip diržą ne nešioja.
2. DEL TO —Kad suvirszum in 12,000
William II. Adams,, fajenuonaa, Sheldon
iszgide ligonio,o nekurie pribuvo isz tolimu
szaliu gydytis, o kuris jis vienas pasekmin Alex Works, Wilkes-Barre, iszgydytasnuo
iszsiveržimo, kurin turėjo per 16 meta.
gai tik gydo. . ,

Atsiusk adresa ir marke už 2c. olprisiuusimknygute su abrozeleis apieisaHveržima
užpeczetytame koperte.

Dr. Alex. O’Malley

158 Washington Street

ligonius gydo.
Driežai tol

itpersfoja grebe
ItrpsieDioosekal

Pasikalbėjimas - Ypatiszkai ar per Paczta.

64-56 N. Main St.,
Mahanoy City.

“Vienyta"

tikra mokyki

Suczedinsime Jumis Piningus.

Biscola

I

Į tiriame stnips

agentus ne gs
daktarai falszy

T-^r Pas mus dirba Lietuvaites. ’ '
122 W. Center Str.
____ _ Mahanov City, Pp

Geriausi Ryžei po
Gera Arbata
30c. Kava
”
3 bleszines 12c. Komi
3
” Tametes
3
” Žirniu
3
” Szebelbonu
3
” Kruopeliu
1 baksas Krekiu

irlles" skaitvl
irirblis."

Į ra”!) No no.

Sziomis dienomis muso tautietis 3. DEL TO — Juog kožna savo žodi
R D. Greenwait, maszinislas prie Pros
B. Ragažinskas pargabeno visokiu gali pinigiszkai ir profesijonaliszkai užtik- pect br< keri o, Jlreslan Pa du vaiku 3 ir 9
gėrimu, Amerikopiszku ir Import!tu. rint, kuri duoda ligoniui, o būdamas terp metu senumo, iszgydyti nuo iszaivertimo, o
diržo neneszioja 2 metu.
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, ju 25 metu yia gana paliudinaneziu.
Su Tokiais paliudymais delko turėtum da vilkinti ir neateiti ant rodos pas Dr
Arako, Kimelio, Dziniu irt. t.
O’Malley, knris tave PEL 21 LR ES l’«DYKA ir patalas, kas tau kenkia, ir geriausia
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio. r<da kaip gali pasveikti. Geriau pasinaidok hs x5 metines praktikos irnebuhi pavojuje.
Duokyte dabar orderi o bus jumis
pristatyta in namus.

B. RAGAŽINSKAS
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NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS.

muszkietas ir kitas maszi
nerijas.
Parduodau **
visokius brangius daiktus
už maža preke.
Mano darbas ir pirkiotas
Dr.O’Malley
yra gvarantavojemas.
Szirdingai kvieoziu visus ateiti.

B. RAGAŽINSKAS

Jpsžitreja po
likos klaida aty

■ Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka,!
;
nepaisant ar mažas ar dydelis.
;

Gen Pass. Agent, 27 Broadway

ATMINKIT,

K. KONEWKO

Mahanoy City, Shenandoah
at. Carmel, Landsford.

ntndejimus ii

ki tur užmokėsite už toki laikrodi in $35
Su koznu Laikrodi duodam Lenciugeli.

Excelsior Watch Co. "°1
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Nusipirkite sau keletą
Buteliu

“PRIEJGIAUSBS
MOKSLAS
ANGLISZKO
Fr. Labanauckas
LIEZUWIO BE
PAGIALBOS KITO." T. I. Andruszevicz & Co. 2104 Carson Street S. S.
1421 BivisionSt., Chicago. Ill.
Ira tai praktiezniause
Pittsburg, Pa.
kninga kokios lig sziol
Lietuwej turėjo. Ira tejji
sudėta, jog ka tikt- j pn
buwias gnnorius isz Lie
tuwos gali in trumpa taj
ka pate per saweiszmok
ti Angelskaj sziek tiek
kalbėt.
Toji kninga dmczej
apdarita in Francuzini
raudona ir melinaaudima
ir kasztuoje tiktaj $ 1
ir kaeztus nusiuntimo mes
apmokame.
Ant galo, tolios knin
gos ira patalpinti klausi
maj ir ataakfmaj del tuju
katrie nori imtle Amen
konines pilnas popieraa.

Moterių Kotu ir Siutu.
Pardavimas pigus tik per szita menesi.
Vyru 50c. Marszkinei 29c.
Vyru audeklinei Kalnierei 5c.
Vyru juodi Overkotai $5.
Vyru nauji Siutai
$10.
Vaiku Siutai po puse prekes,

Fotografistas

LjEiuviszAS

tus,

Nauja . .
Kninga .
wardu:

Parduoda Szipkortes ant visiu
Geriausiu Linijų in ir isz Lietuvos
ir kitu daliu Svieto.
Siunczia Piningus in visas dalis
greitai, teisingai Ir pigiau negu kit
Agentai.
Mano agentūra yra po
priežiūra Obijos Valstijos.
Teipgi užlaikau puiku Saluna kur
kiekvienas atras svetinga priėmimą.

Ant Pardavimo.

Vertelgyste egzistuoja 14 metu.

PO

-AGENTAS202 Troy St. Dayton, 0.

Geras mėsinis biznis. Se 205 E, Center St. Mahanoy Cit)
Puikei ir pige;
nas Ceikiu ir groser sztoras.
"
nutraukė viso
kee fotografija.
Puikus popieru ir knygų szto Padaro didelio
ras. Gerai užmokama duonkep
fotoęrafijaa i»
tuve. Teipgi daugybe namu ir
mažių ir mdeds
lotu ant pardavimo už neper- \reimns- f“’
deda fotografi
brangia preke.
(qiur į
jag jn špilkas,
Wm. Shugg.
kompasas ir Lt. Puikei nutraukineja poetParduoda visokee reimas ir L L
246 E. Broad st. Tamaqua Pa. karezius.
Lietuvei bu viraz-minetais reikalais netur

Reikalaujame.

PUSE PREKES PARDAVIMAS.

A. J. Keydoszius

Wilkes-Barre Penna.

Kur Lietuviszkai ir Leokiszkai tusi kalbam a ir suairaooma.
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