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Bejauslingas tėvas.
Visa szeimyna surtege.
14 Anglekasiu pražuvo
Visur pp. saliuninkai dejuo
Jagu Lietuvei piningu in
Norfolk,
Va.— Skustbarz- ISZ VISUJZALIU.
kasikloje.
Wilkes
Barre,
Pa.
—
Visa
ja,
jog
Lietuviu
budai
persivales
turėtu
tai
brangesnius
rū

KAS GIRDĖT?
ISZ AMERIKOS. szeimyna Kazimierio Maliko dis Felix-Roose
nužudęs savo
mainia ir jog teip ne szunije, bus dėvėtu!
Sheffield,
Anglijoje.— Ke
Baisi žudinsta.
į^Sr Tie kurie neatnau kaip priesz keletą metu, no- O ka pamislyti apie ameri- KASIKLOS NEDIRBA. sudege deganeziam name Ha paezia o po dvieju dienu pats Kocimieže, Galicijoi.— Vi turiolika anglekasiu pražuvo
noveri, arti czionais. Sudegu nerasdamas niekur ramybes,
kasikloje kada daug anglies
jino savo prenumerata rints pas kožna piningeliu yra koniszkas milionierkas ?• Sztai
sa szeimyna gaepadoriaus Huant ju puolė nog virszaus.
invales.
milionierka John Jacob Astor Anglekasei sustojo dirbti šie yra: Kazis tėvas, motina, pasidavė in rankas palieijos ir
nog Naujo Meto, tai Teisybe, budai persimainė, ižduoda kas metas ant paredu visur. Bedarbe ne bus dvi dukriukes ir sūnelis vienu apsakė apie žudinsta. Kada pa menno likos nužudinta: gas- Daug laiko ir darbo užėmė ko
metu senumo. Priežastis ug licije atėjo in namus žudinto- padoris, pati ir tris vaikai li lei ne gyvelius iszeme isz kaszitas numeris “Saules” ba kas kartas atsiranda senes tiktai $75,000, antra milionier
ilga.
jaus, rado prie lavono nužu- kos sukapoti kirviu. Galvos siklos.
niu, kurie atsimena ant savo ka pati Carnelia us Vanderbilt
nies yra nežinoma.
jiems bus paskutinis. jaunu dienu spjaudo ant pra- moka savo siuveczkai kas me
dintos moteriszkes dvieju me buvo baisei sukapotos o sme
Su pirma diena Aprilaus
Nepaprasta girtuokle. tu kudyki, kuris verke ir pur
Karalaus daktaras ame*
ejties,
jog
tiek
metu
praleido
tas po $40,000 tiktai už szlebes sustojo dirbti Lackawanna ir
Jaigu negausite ateinangenis apteszkino sienas grinHoboken,
N.
J.
Kokia
tai
rike.
motina idant jiaja prikialt.
czios. Badai mena, buk tai
czio numerio tai bus del kitu naudos ir tiejei jau o J. Wideneriene paskyrė kas Wyoming aplinkinėse 70,000, Kathrine Hayley pardavus sa tė
Daktaras
Sir
Bertrand Daw
Susijudinimas
policijos
ir
žmo
nesnius persergineja idant per metas ant paredu $35,000.
Hazleton ir Panther Creek vo turtą ir aplaikus už jin $2,
brolis nužudino savo broli už son anglijos karalaus daktaras
ženklas kad juso laikas daug ne szumintu.
niu
buvo
dydelis,
kada
parege
40,009, Pottsville ir Lykens, 500 paėmė 500 dolerine buTai matote vyruezei,
tai kad nepasidalino su juom pribuvo su savo paezia m amepasibaigė ir kad gazieta Szendien Lietuvei griebėsi Ant savo bobelių nerugokyte, tai yra Skulkino aplinkinėse maszka nuėjo parsineszt alaus, jo nelaiminga kudykeli ir gir lygei dirva palikta per tęva. rika. Jisai nori daugiaus dasidėjo
jo
skundus,
jog
“
mamyte
ir prie kitokiu bizniu ir daug Norints 50 doleriu ant dreses 60,000 anglekasiu.
o kad jokis szinkoris negalėjo
likos jumis sulaikyta.
žinoti apie amerikoniszka bū
geriau iszkerta negu ant saluBadai vela atsibus susirinki išmainyt bumaszka, kožnam nepabunda”. Kudykis per 25
duokyte!
da gydimo. Po trumpam pavalandas
nieko
ne
buvo
val

nu.
Turkai plieke Italus.
Ir da 25 dol. ant skribeles da- mas teap anglekasiu o kompa sultine eme po stiklą alaus ir
buvimu amerike griž adgalios
Politikoje szimet bus dydeSze gadynia bravorai payniju seredoje Filadelfijoi, ant n okejo 500 dolerine bumasz gęs, — prasze motinos valgyt,
London.— Turkai Tripolu- in Anglija.
dekite,
bet
toji
jau
negirdejo
prasziJie triūsas. Turime du drutus ma karezemini monopoliu in
kurio stengsis padaryti sziokia ka. o kad salnninkai negaleda
je puikei plieke Italus kuriu
O ne iszkalbekite!
kandidatus, tebiri prezidentą savo nagus, nes ir randa tokiu
mu sierateliaus, o tėvas ne pražuvo 3500 vyru pagal turtokia sutaiką.
Narsi mergina.
mi iszmainyt, atydavinejo buTafta ir buvusi prezidentu žmonelių, ka insiperka bravorBedarbe ilgai ne gali trauk maszka adgalos. Teip gudri nepažiurejo in apterszta moti kiszka raportą turkiszko vado
Varszavine palicije aplaike
Rusiszkas laikrasztis Nauka
Roosevelts, kuris kaip mena ninkams su tukstaneziu dole gromata isz Czikagos, Amen tis, nes kompanijos turi anglių
nos krauju kudyki.
Benghazi. Kur toji musztine iszejnantis Budapeszte, paduo
motere iszgere 110 stiklu
vela bus iszrinktu.
riu už nevalninka, moka dyde- ko, kurioje tai gromatoje ra- tik ant menesio laiko.
atsibuvo,
tai ne žine, nes dau da navatna atsitikima koki ne
aktus už dyka ir visai nepasile randa ir turi bravorninko szo buk Stanislovas Zaloga pa
Kaip girdėt, tai minksztu g--re o priek tam visur pasigy
Daug bledes Vestuose. gelis visokiu ginklu gavosi in gut tik galima rastie pasako
Daugelis kartu atsitaiko, buiza pardavinėti.
pildė vagysta Czenstakave. Pa anglių anglekasei susitaikė, rė savo turtu už ka aplaike isz
Cheyenne, Wyoming.— Pas rankas Turku. Turku pražu se: Ant turgaus pribuvo veng
jog jagu “Baltruviene” ar
O kad žmonelei proto turė licije dabar stengėsi suymti priymdami 10ff pakėlimo mo
ras su savo duktere, idant par
kutinis
sniegas ir szaltis pada vo suvirszum 150.
“Taradaika” apie koki atsiti tu, tosios nevalos iszsižadetu. raszytoja tosios gromatos, o kesezio ir 5 valandas darbo sigiart.— Gudri boba!
duot pora jaueziu. Jauczius
re szitam kraszte labai daug
kima primena, tai net kelios
pardavė gerai o vakare sugrikaip mena, tai Žalogas randa subatomis. Norins danelis Del vyro ejna iii kalėjimą. bledies laukuose ir daugybe
s Baisus atsitiki mas.
gromatos isz visu szaliu atejna
anglekasiu
sustojo
dirbti
t
Moundsville,
Wis.
—
Vaitie
žinejo
su duktere namon. Gi
si
Czikage
arba
netolimoje
ap
gyvuliu
likos
užmusztu.
Pada
Dydesniuosia lietuviszkucLodz.— Danesza in czia- rioje užklupo ant juju razbaisu užklausimu:
500,000 ne palauš dirbt.
k; s Krasnickas likos nubaus- ryta blede apskaito
ant 11
sia apigardosia jau pradeda linkinėje.
nikszczius laikraszczius apie ninkai, duktė pabėgo bet tęva
— Daneszkite kas tokis ma
kas kart tankiau girdėt apie
Lietuvis pakartas už žu- • 1 per suda už pardavinejima milijonu doleriu.
baisu
atsitikima, kuris atsitiko josios razbaininkai užmusze
ne apraeze.
gėrimo be laisnu. Uždare jin
Tomis dienomis aplaiken^e
lietuviszkus piktadarius! O
dinsta.
kaime
Wiskitna. Piotrokovo idant geriau galėtu jin apiAntras:— Tai rodos butu
tai kalte tėvu, ba jagu Die nauja iszleidima “Pasakojimas
Sunbury, Pa. — Juozas Pa kalėjime ant szesziu menesiu
Žudinsta kasiklosla.
gubernijoj.
kaip ant manės.
už
taji
prasižengimą
tiesu.
Jo

pleszt, kuriuos mislino pas jin
vas duoda vaikus, tai tuosius apie Septynis Pakartuosius— laczrunas 22 metu senumo li
Ūkininkas Jokūbas Bartos rast. Nes piningu pas jin ne
Washington, Pa.— Gylu'freezes:— Tai su manim
jo
motere
su
szeszetu
vaiku
at

verte
S.
Biežis,
iszleido
“
Lie

vaikus privalo dorai užaugint,
kos pakartas praejta ketverga
moje anglekasikloje Armida, skerdes meitėli. Paskerdes da
teip atsiejo, o kas tai apie ma
o juom vaikas ar mergaite bus tuvos Ūkininko” draugije. czionaitiniam kalėjime. Atsi- ėjo ana diena in kalėjimą ir Filipas Patrik nuszove ant vė peili 3 metu senumo sunui rado, ba buvo padavęs del sa
ne parasze ir 1.1.
apreiezke
kad
ne
ejs
isz
jo,
javo dukters.
doresneis, tuom del tėvu ir vi Spausta J. Ilgaudo spaustuves, sveikinias su visais, pabueziasmert savo burdingbosi Lud- Antanukui nuneezt in stuba.
Jau po kvarabu, jagu pa
gu
uždare
jiosios
vyra
ir
pali

Mergina persigandus, pabė
1613
So.
Halstead
Str.
Chica

ežiam teip atsitiko, tai ko da suomenes geresneis. Jau szen go, Ill.— 95 puslapius. Už vo križeli, atsistojo ant kar kt jiaja be pastoges ir kąsnio vika Bartimolo. Abudu susi Vaikas radęs stuboje verkianti go kiek tik pajiegu turėjo, pa
dien
turime
tokiu
tėvu
ka
turi
tuvių o in 18 minutii jau bu
klausti. O vėl Lietuvei turi
duonos netekdama penėtojo bare isz kokios tai priežasties, vigeje 8 menesiu senumo bro- kol ne dabego prie kokio tai
suaugusius vaikus, ne turi jo pnsiuntima aczui.
vo ne gyvas.
ant galo Patrikas isztraukes luka, priėjo prie vigee ir brukudykini būda, tuojaus prie
kios naudos isz juju ne pagialPalaeziunas nužudė 1909 j tai ir jiaja turės uždaryt. Už- revolveri nuszove Ludvika ant židamas peiliu per kakla ku-_ kaimelio. Inbego, in pirmutine
bile žmogelio priligina, kad:
vA.da kalėjimo persitikrinus
ginezele, kur da žiburis ne bu
“tai brolau dei tavęs duoda!” bos ant senatvės, ba tieje val Isz Rosijos, Lietuvos Vlada Tamaszaucka o po tam kad motere kalba teisybe, ne smert. Po tam iszbego isz ka dikio kalbėjo: “Teip tėtis da vo užgesintas ir paprasze ant
kelei
po
platu
Amerika
reizuo
jin
apiplesze
o
norints
kelis
Na ir teip sveikam liga inkaleiklu, nusidavė namon, persi re parszui, kad reke”.— Tuo
ja ir ne vienas ant kartuvių
kartus buvo atidėtas pakori noroms turėjo duot vieta nelai rede ir iždnme isz miesto badai tarpu inejo motina ir iszvidus nakvines. Gaspadine priėmė
bina.
ir
Lenkijos,
kalėjime idant
jaja, paklojo kitam kambarije.
gyvasti pabaigs, kaip jau keli
mas bet trecziu kartu neiszsi- aringiems
Arba velei paminėti varda
apsaugot nuo savžudinstos, ku in Mc Donaldą, kur jio jiesz baise regikla, puolė ant žemes Mergina, ž'noma negalėjo už
pabaigė.
saugojo
virvutes.
Palaeziunas
ir ant vietos atliko. Tėvas isz- migt.
ko palicije.
ulieziu: River, Canall, Main,
Isz dukrelių tas pats dedasi, Nedorybe nedoros paezios gyveno Mount Carmel, kur ir ria kerszino motere pa pildyt.
girdes kliksma puolanczios
Center ir kitas, jog prie tos ir
Ne žinia kaip bus, bet lig szio
In koki laika vėliau iszgir
Warszava.— Sodžiuje Kas- buvo palaidotas Subatoje.
nes augdamos turi gera mokipaezios inejo in stuba, radęs do, jog kaiminiszkam kamba
tos teip atsitiko, tai tuojaus
lei
nelaiminga
motere
randasi
kla nuo savo tevelu o ir bur nievicuose 1911 mete gyveno
apie desetkas atsiszaukia su
Surūkydavo 50 poperosu kalėjime kaipo priglaudoje. Trumpi Telegramai. joje du ne givelius ir Antanu rije ineje du virai, kurie terp
dingieriu, ir jau turi 13 ar 14 jauna pora vardu Kikosincką su peiliu pastvėrė vaika saves kalbėjo, jog be reikalo
klausimu, kas tai tokis pada
aut dienos.
metu, jau daugiau iszmano ne kai. Nog pat pradžios gyveno
Rado senas inumijes.
trenke in siena ir užmusze ji tiek darbo turėjo ir jog pinin
vė? Ne žino, kad konia kožPittsburgh, Pa.— Ernestas
§
Harrisburgh,
Pa.
—
Pas

terp saves ne sutikime, kaimigu josios mamule.
El Paso, Tex.— Kalnakaant vietos.
nam mieste tokios uliezios ran
gu ne rado. Mergina tuojaus
nai tankei girdėjo, kaip Ki- Ferrin isz Braddock barbens sei dirbanti szafte 100 pėdu kutinis aprokavimas PennsylJago
savo
vaiku
neprižiūrė

Baisus sielvartas butu gal suprato, jog tai tieje kurie jo
dasi.
mirė
czionais
ana
diena
nog
vanijos
kasos
parodo
kad
cziskasinckas
sugrįždamas
nog
gulumoje, ne toli Silver City,
pastūmėjęs Jokūbą prie savLigynai kaip senovės prie- site, tai ant senatvės giaro ne
darbo iszmetinedavo savo pa tankaus rukimo poperosu. De atrado uola, kuriuoje rado 18 to piningo dar randasi 3 mili žudistes, tik dėka kaiminu sios tęva nužudė, kurie ant ]nturėsite.
žodžei užsilikia:
szimts metu adgalos Ferrinas
jonai, 362 tukstaneziu doleriu.
ju užklupo girioje.
uzei, jog laike jojo ne buvimo
prieszistoriszku mumiju, tai
pribuvimui.— Baisus atsiti — Piningus atidavė mergi
V argsite,
— Ant vagies kepure dega.
namie, priymdavo svetimus pradėjo rūkyt po 50 paperosu yra, balsamuoti žmonys. Pa § Wilkes-Barre, Pa.— Su kimas.
Ir verksite!
— Muszk su kumszezia in
ant dienos, arba nog to laiko
nai— kalbėjo toliaus o toji pa
vyrus pas save.
stata o žirkles atsilieps.
surukę 182,500 tuju grabiniu gal nutarimą žinunu, tos mu das Luzernes pavieto iszdave
bego.
Sztai Spalio menesi p. m. vinių. Mirdamas paprasze sa mijos yra labai senoviszkos ga 82 nauju laisnu ant salunu.
— Ne vienas szuo margas.
Kruvina musztine dvieju Ant tuju žodžiu gaspadine
Vainos, musztines, žudins- Kikosinckiene radosi ant szodynes. Mumijos turi 5 pėdas Priczeriai ir Probisziai labai
— Kas czesnako ne valgo
namo atsake jog mergina ran
merginu.
tos, skerdimai!.... Sziandie- kio per visa nakti pas kaimy vo draugo idant jam uždegtu augszczio, galvos labai mažos, už tai pyksta.
ne smirdi.
paperosa, o kada surukę, puo
dasi
pas jaja, jog praszesi ant
Madrit,
lezpanije.
—
Aky

rankos
ilgos kad galai
Juk visur ne stekas girtuo na žmonija, besigyrianti civi nus; vyras dažinojas apie tai, lė ant paduszkos ir atliko.
nakvines.
Tada razbaininkai
va
o
po
draug
ir
baisi
kova
lizacija,
teip
augszta
žinysta
§ Minersville, Pa.— Šilas
nuėjo ir parsivedė savo nelaba
pirsztu pasiekė blauzdas že
kliu, pesztuku, paleistuviu, be
pradėjo terp saves rodavotis
atsibuvo
czionais
tarpe
dvieju
mokslo,
stovinti
ant
teip
augsz
Rado
paezios
turtą
senoje
Thomas
23
m.
senumo
kurie
paezia
namon
smarkei
už
tai
miau keliu.
dieviu vagiu tai ir vienaip atsi
ir nutarė mergina sudegint pesoi'koje.
Kad tie žmonis gyveno labai buvo pasodytae in Pottsvilles merginu, giminaieziu Marija cziuje. Mergina ižgirdus teip
tinka. Kožnoje apigardoje yra to laipsnio f ilozof i jos kad mis- pabardamas. Po kokiam lai
Vega
Gonzalles
ir
Garcia
Gonlatru vyru ir moterių, ka su lis žmogaus gal netrukus ne kui Koknosickiene ižbego lau Harrisburg, Pa.— Fredri- senei tai duoda suprast gylis kalėjimą už musztine, tai pra
iszreiszkinet rasztu, kan rėkdama buk josios vyras kas Harp, senas žmogelis, ku kokiame atrasta juos. Teip gy eita Petnyczia kalėjime pasi zalles, viena 17— kita 19 me baisu viroka, iszbego in kita
savo vyrais ne gyvena, tai ve reikės
tu senumo, o kuri tai kova už kambari ir norėjo isz grinezios
lei merginu, ka kvailus vyrus vien persiuntinet, kaip kad mirszta. Adbegia kaimynai, ris per keloleka metu pragyve lei negalėjo but palaidoti; tu korė.
iszbegt nes pagavo jaja razbai
sibaigė abieju mirtim.
telegrafiszkai
be
jokiu
pritairado Kokosincka gulinti ant no sugruvusiam tvartelije, ne rėjo pereit keli organiszko svie
isznaudoje po visas pakampes
ninkai ir uždare in ksmara,
§ Sheffield, Angliję.— Ar Jaunos gražios merginos, kur radosi mažas langelis. Mer
trankosi ir prisiplakineja prie simu, ta žmonija intaisineja grindų mirsztanti.
tikėtai pralobo ant $1670 ku to periodai, idant galėtu pasivyru.
dar mokiklas žudinimo žmo Parzauktas felezeris nutarė riuos užezedino per daugeli dariti teip žemes sluogsniai ti czionais 14 kalnavercziu li givendamos viename name in- gina stengėsi per jin iezsigaut,
kos užgriauti per puolimą vir- similejo in viena jauniki. bet ant tusezio stengėsi. Ant
Arba pasitaiko tankei nuž gaus, mokinasi žudint žmogų buk Kokosinckas mirė nog metu jojo nabaszninke pati. ant ju.
velgti angliszkam laikrasztije kuris niekuomi neprasikalto,
szaus.
Abidvi ne norėjo viena kitai galo nusirėdė kone isz visu
Kada
pati
gulėjo
ant
mirsztan
Puikei apdovanojo kunapie bjauru atsitikima tarp daryt nelaimingais vaikelius ir užtrucinimo, nes pirmiause li
pasitraukt, o pavida abieju ir drapanų ir su didele sunkinikos sužeistas per ypa duota ežio patalo, paliepė savo vy
Lietuviu. Na ir pasitalpina
duktori.
§ Wilkes-Barre, Pa.— Ka nesutikimas ju kas kart smar be, susikruvinus, pasisekė per
moteris
—
ir
kur
cze
krikszrui pažiūrėt in sena geležini
terp kojų.
langeli pereispaust ir tokiu
lietuviszkam laikrasztije tai
Salt Lake, Utah.— Vilbur da Darinda Updike vaikszatsiranda tokiu kvailiu, ka ezionybe?— kur meile arti Laike teismo ana diena, pa puodą o naminius rakandus ne P. Nagle kunduktoris ant ežio cziojo po leuka, ingruvo in ka kiau augo, net galiaus nus spasabu iszeprudo isz ranku
prendė abidvi atlikt pavien- razbaininku.
klausė: kas padavė.— O kada mo?...
sirodė, buk Kokosinckiene tu parduot. Puode rado $165 naitinio elektrikinio stritkario, siklas 6 pėdas. Praejnanti grume, kuri klausima turėjo
pasakai tokiam žioplevicziui,
Bėgdama per laukus, pasiti
rėjo daugeli milemu, kurie aukse, nes kone užmirszo idant rado ant suolo moteriszka žmonis ižgialbejo jaja po trijų perkript katrai jaunikis liks.
jog tai buvo angliszkam laik
ko
du žandarus, kurie isz pra
rakandus
ne
parduot.
Davinė

Nekurie amerikoniszki lai- laike ne buvimo vyro namie,
krepszuka kuriame buvo pen valandų. _______________
rasztije, tada iszsižioja ir ausis
Po apsvarstimui iszrinko sau džių eme jaja už beprote: nes
jo
jam
75
centus
už
visas
ra

krasztininkai, gailės aszaras praleidinejo naktis pas jiaja o
suglaudže.
ki tukstanezei doleriu pinin
§ Alantic
City, N.J.— ginklus isz peiliu. Apsigink kada jiems api viską su aszalieja ant žmonių tamsybes, o geisdama atsikratyt nog savo kandas, nes užpykęs jog teip gais o kone tiek žemeziugais.
lavusios užsilipo ant ligaus romis apsakė, vienas isz ju ap
mažai
duoda,
sukapojo
viską,
Ant rytojaus atėjo in biurą “Youngs Ocean Pear” viena stogo savo namo ir ten pradė
Muso Dievas yra geriause’, patis po tamsybes bludžioja. vyro, pirmiause uždavė jam
dengė nelaiminga savo ploso
kada
sudaužė
sena
sofka,
ra
isz
puikiausiu
pasilinksmini

Tarp saves bepalovos vaidijesi ypa su pagaliu terp kojų o
kompanijos turtinga motere
Ir už visus galingiauses!
jo mirtiniga kova. Pirmiausiai czium, paėmė jaja ant pecziu,
do
joje
paslėpta
$1505
bumasz
mu
vieta
sudege
petnyczios
ry
ir
vieni
kitu
klaidas
iszradinevėliaus inpyle truciznos in van
buk pamėtė piningus. AplaiKad Lietuvei apie Dieva gerai
košia. Surinkęs piningus nusi kius piningus nusiszipsojo ir ta. Bledes padare ant $150,000. suplesze viena kitai drapanas, ba jau ne galėjo vaikszcziot,
ja! Ir tai mat vadinasi naujie deni davė jam iszgiart.
suprastu,
o po tam pradėjo skriostis ir ir teip daejo igi razbaininku
davė pergyvent likusius me davė radiniu net “penkis dole
Tai daugybe mulkiu ir bedie nos,— tegul žmonis skaito.
Sudas nubaudė nelaba moraižitis peileis. Abieju pajiega lizdui.
Tankiausia priymineja in laik- tere ant asztuoniu metu in ka tus pas savo duktere.
viu ne atsirastu.
rius!” kaipo isznagradijima už
Ineja žandarai in grineze pa
Ponas in savo tarna vaikina. buvo vienokio didumo, vien
raszczius gromatas piemenisz- lėjimą prie sunkaus darbo.—
Žiurkes sukandžiojo du jojo teisingumą.— Duosnumas — Te 10 centu, parneszk kart viena eme virszu, kit mate didele ugni pecziuje.
kas, be jokios verties ne apei- Per mažai rakalei!
Razbaininkai baisei persi
Unije užlaikykite,
ir dėkingumas bobos buvo dykart kita, besivuoliodamos sa gando.
valkus.
man bandele už 5 centus.
nantes visuomenes—ot, bile ko
delis — nėr ka sakyt!
Nieko nesibijokite,
vo kraujuj, kol neapeme jas — Del ko teip vėlai paėjus
Wilkes-Barre, Pa. Motina
prikemsza— bile laikraszti su
Vaikinas:— O kam kitas
Ba ne ant visados,
Suraszas kataliku Suv.
pasiutimas, tada su baisiu kurinasi peczius?— paklausė
Isz
Rygos.
iszejdama
in
miestą,
paliko
du
lipinti.— Tai maitele vadina
penkcentis ?
Darbai ne sustos!
Steituosiariksmu kaip baisios hienos vienas isz žandaru.
vaikus
gulinezius
ant
grindų,
—
Rygos
kalėjime
dar
ran

si moksliszki Jaikraszczei isz
P.— Ir sau nusipirk ban
New
Yark.
—
Suvienituosia
mėtėsi
paskutiniu kartu viena — Kepsim duona— atsake
dasi
750
aresztuotu
žmonių.
Daminika
Tusko,
savo
sūneli
Profesoris Dr. Traas garsi kuriu Lietuvei apsiszvieczia(!!)
gaspadine namo.
Steituosia randasi 15,015,569 dele.
ant
kitos,
—
Ugnis
ant
Gnesznosir
ir
kaimynu
sūneli
11
menesiu.
na, buk sziauru szalis Ameri- Dieve saugok nuo tokios ap— O kur teszla?
Rimo kataliku pagal direkci Vaikinas sugrįžta valgidaRiksmu
savo
pranesze
apie
Malonu
ulycziu
padare
bledes
Baisus
riksmas
vaiku
davėsi
ko jau buvo apgyventa žeme szvietos ir nuo tokiu apszviesjos ižduotos per Dedeny & Co. mas bandele ir 5 centus deda save kaiminam, kurie tuoj paTeszlos, žinoma ne buvo.
ant
suvirszum
100
tukstaneziu
girdėt
per
kaimynus,
kurie
isz
kada da Europa ne buvo isz- tunu! ba jagu ne tokie szvieszauke policija, bet tai pribu Po trumpam perklausimnj,
rubliu. Trejetas žmonių skau- daužė duris rado vaikus su ant szio meto. Deszimts metu ant stalo.
kylus in virszu isz mariu van sue(!!) laikraszczei ta; szendien
P.— O kur bandele del ma vus jaunesneji jau gulėjo su razbaininkai prisipažino prie
adgalios radosi czionais 10,daneziai
apdege.
kandžiotus
per
žiurkes.
Nog
deniu.— Gal but ir teisybe, ne butu pasidalinę ant tiek
perverta krutinę ne giva, o vi- kaltes, žandarai uždėjo pan— Nuo Sausio 19 lig 25, žaiduliu pradėjo tint kūnas, 976,757 kataliku arba in taji nes?
bet liudininku ant to nesiran daliu ir kitaip szedien Lietu
susirgo
limpancziomis ligomis nes užsitrucino krauje ir ant laika pasidydino ant 4,033,W.— Kad praszau pono, resneji pasimirė neszant žemiu czius ant ranku nuvede razda.
vei stovėtu.
nuo stogo.
baininkus in suda Bystricuosa,
812,
38 žmonių.
tiktai viena buvo.
rytojaus mirė.

nyt su žmogumi, kurio kasdie taip smarkiai nedirbta kaip
na vis labjau neapkenezia. Ne prie Nencioni triobos griuvę
mislina 7apie tai, kad palieka siu. Maso visokiais budteis
savo tęva tokiame velame am žmones ragino smarkiau griu
žiuje, nemislina apie jo rūstu vėsius kasti ir visi labai stebė
mą ir apie žmonių kalbas, ka josi, kad jisai taip rūpestingai
da antrytojaus neatras niekur gelbsti žmogų, kuris visados
nuotakos. O žmones veseilios jo taip daug neapkentė. Tenai
laukia. Ji abelnai nemislina stovėjo ir pati Marietta, kuri
apie nieką, kaip tik apie ta bai Maso ragino, idant kuonogreisu žmogų, nuo kurio dabar be cziai atkastu griuvėsius. Maso
jos klausė.
gaTaip karszta! Oras sunkus,
Valanda po valandai slinko,
negali ramiai dūsauti. Gyvu o nelaimingojo neatrasta nei
liai tvariuose neramiai baubia. sliedo. Žmones pradėjo netek
Net lauke negalima kvėpuoti ti kantrybes, ba darbas bnvo
Sunkus debesiai kabo ant že sunkus, o diena kaitri.
mes, o taip tamsu, kad po — Tai viskas dovanai- kai
savimi nieko nematyti.
bėjo- uolos turėjo jin sutrinti.
Nencionio trioba guli ant Eikime in kitus namus, kur
auksztos uolos kalnelio nuo ku yra daugiau nodiejos.
rio veda takas siaurutis. Neto Mergaite su asziromis ju
li nuo czia eina vieszkelis. Su prasze, idant neatsitrauktu,
Daktaras atėjo atlankyt savo ligoni,
szirdes plakimu nuina mergai bet da daugiau atkasinėtu. Ir
Kuris sirgo labai, Petra Sirguoli,
te pakalniu. Pagaliaus atsira Maso ta pati paantrino. Vėl
Piluliu davė, liepe vaikszczioti,
do ant vieszkelio.
pradėta vartyti akmenis. Pasi
Ir in savo pacze suvis neiszsižiuoti.
Ale kas tai yra? Žeme dre rodė namini rakandu lieka
■—Kur ligonis?
ba, linksta. Ir tuojaus griaus nos, ale paties savininko nie
mas ir trenksmas kaip per bai kur nematyti.
Matydamas mergaite taip šiaušia verta sakytum svietas
— Padarėme viską, ka gale
Ne drauskit vaikams
daug susirupinusia. Maso tuo subyrės in szmotus. Ir jau at- jome— tarė vienas senesnis
apsivest su kuom milysi. jaus atsileido.— O kad tik ma liekia isz kaimo baisus rėks žmogus ir pailsės atsisėdo ant
tycziau isz to tinklo bent koki
Ale trioboje jo buvimas bu iszejima— atsiliepe rustai. — mai žmonių ir baubimai gyvu gulinezio didelio akmenio. Ale
tuojaus palenkia galva ir jisai
vo labai trumpas. Iszbego isz Kokius tai turiu padaręs pla liu.
Kuri ne senei pribuvo isz Anglijos laikyti prakalbas
Žeme vėl sudrėbėjo, o Ma atgauna naujas sylas.
tenai visas paraudonavęs, o
Amerike.
Norints Lady Warwick yra karszta Socialiste bet
nus!
rietta pargruvo kaipo perkūno — Iszgirdau dejavimus- supaskui ji pasipylė bjauriau
— Užmirszk mane, Maso! isztikta. Palengva atsigaivina szuko greitai,— czia po tuo ak mokslus soeblistu suvis neskelbe tik apie gyvenimą ženklinau
siais žodžiais keiksmai. Vos Turime pasiduoti savo likimui
siu ypatų.
spėjo trioboje Maso isztarti — tare Marietta pro aszaras. ir tik dabar viską pamato, kas meniu! Turime tuojaus pralie
atsitiko. Žemes drebėjimas bai ti darba, bet greitai!
kelis žodžius, senis jin tuojaus
Įėjo atsirasti czionai teip trum žvilganti medaliu. Priesz ke
III.
sus, didis, žemes drebėjimas.
Kaip stebuklingai tie žo
nutvėrė ir iszmete per duris
pame laike po tam nelaimin lias valandas jisai medaliu ap
Paszoka
greitai
ir
bėga
at
Prisiartino Rugsėjo 8 diena,
džiai visiems palengvino! Iszlaukan. Maso gyslose plauke
gam
atsitikimui. Kiti garbino turėjo isz karaliaus ranku su
karsztas kraujas ir butu nega Szvencziausios Panos szvente. gal in kaima. Gailestis namu nyko pas juos visoks nuilsi jio geradejinguma ir jausmin kitais savo draugais, katrie
lėjęs tos paniekos jokiu budu Valtellano gyventojai po pie ir mieliausio tėvo jos szirdies mas. Tuojaus karsztai puolėsi ga szirdi.
Karalius gavės atsiženklino žmonių gelbejime.
iszkenteti be atkerszijimo, ale tų apėjo procesija su Dievo sopuli atveria. Nori grižti tuo prie darbo, idant atrasti užvers žinia apie žemes drebejima Jisai isz to labai buvo links
juk Mariettos tėvui jis nieko Motinos paveikslu in netolima paežiu keliu, ale tuojaus persi ta nelaiminga žmogų.
mas ir jin jo visi pažinstami su
koplyczia. Tas daroma pagal gandusi pasitraukia atgal. Vi Perejo dvi volandos ilgiau gražiausiame jo karalystes
negalėjo daryti.
kraezte, tuojaus sėdo in auto ta dovana sveikino.
sas
kalnelis
prie
kurio
stovi
tė

sio laukimo. Kaskartas rvisMaso isztisa diena vaiksz- seno paproezio. Sugryžo suvar
mobiliu ir nukeliavo. Tenai
Marietta dabar pasilenke
cziojo kaipo pabludes ir mieli ge ir isz laiko nuėjo atsilsėti, vo namai, atsivėręs ir ji eida aiszkiau girdėjosi isz po akme visus serganezius ir nelaimin pri t tėvo.
no kaip ežia tam tureziui at- kadangi ant rytojaus jin lauke ma kotik pasidariusion skylen nio dejavimas. Marrietta pribe guosius ramino. Taigi tokiu
— Maso yra czionai— tarekerezinue, kuris atnesze jam sunkus darbas. Prasidėjo vino neinpuole. Skubinasi dabar gus szauke tėvo kuonogražiau- budu jisai pakliuvo ir in bara Tavo teve iszgelbejimas, tai jo
tas visas nelaimes.— Neapken gradu rinkimas, niekas tada kita vieta, bile tik greieziau siais žodžiais, ale atsakymo ne kus Perghelijoi. Su kožnu užsitarnavimas. Jis isz visu sa
atsiekti namus.
buvo jokio.
ežiu to latro, užmusziu jin.... negalėjo tinginiauti.
gražiai kalbėjo, prižadėjo pa vo šylu dirbo ir kitus ragino
Tiktai vieno Nencioni trio Dabar pribuvo savo vieton
Ant galo atversta sunkiau
tegul potam darosi kaip kas
boje da žibėjo szviesa. Sodie- bet kur prapuolė trioba? Tik sioji uola. Liuosoj vietoj tarp szelpa ir visi jin pamate labai prie griuvėsiu kasimo. Ar ne
nori.
džiaugėsi. Tai tikrai geradarin nori už tai jam padekavoti?
Gudrus kupezius turbut ka czio sesuo atnesze Mariettos tai krūva griuvėsiu parodo uolos ir muro gulėjo kraujais gas tasai žmogus, Italijos kara — Taip jam ir visiems ki
vieta
kurioj
triobos
stovėta.
apsiliejes Nencioni kuris dar
tokio negero atjautė, kadangi szliubui suknele ir kitokius
liūs Emanuelius.
tiems— atsake senelis, kurio
Maso per kelias dienas niekur prie tos iszkilmybes daiktus, Tvartai, storintieji už kelioli dūsavo,
Po
keliu
valandų
vėl
atneszszirdyj buvo isznykus jau vi
negalėjo sutikti. Tai buvo nes ant rytojaus turėjo atsibūti kos žingsniu nuo trioboo, visai
Ale negalima buvo jo pa- ta kelis sužeistus, kuruos tiktai sokia neapykanta besiartinant
nepajudinti. Mergaite palei liuosuoti tuojaus. Ant jo kojų
abieju laimikis, kad niekur ne szliubas.
Moteriszke mielino, kad Ma džia isztvarto baubianezia kar gulėjo sunki skrynia, rėmėjo ka mieste atrasta. Nencioni, smercziui.
susitiko.
- Kur jisai? Papraszyk te
gulėdamas su uždarytom akim
Del Mariettos prasidėjo sun rietta, pamaczius tuos visus ve Ale dykai jieszko tėvo. Ma ja atsargiai pakelti. Kada ant ir sunkiai dūsaudamas urnai gul ateina czionai.
kus laikai. Tėvas ja vis labjau gražus daiktus supirktus už tomai guli po griuvėsiais. Ry galo ir skrynia pakelta, paim szalia saves iszg rdo Baldo var Marietta pamojus tuojaus
ir daugiau kankino, vis tan Baldo pinigus labai nusid tuose apsireiszkia auszrine ta ji sunkiai sužeistas ir be ža da ir net jin visa tas pervere. Maso prisiartino prie senio lo
kiau grasino, kad už plauku žiaugs. Ale labai potam nueis Marietta bėga pas kaimynus do ant neszcziu tuojaus isz len
— Tasai latras! — kalbėjo vos. Nencioni paėmė jam už
ja nutemps pas altorių jaigu tebejo, kad ji in tuos parėdus pagalbos praszyti, kad sztaipa- tu sukaltu paguldytas.
rankos ir su aszaromis akyse
neatsikratys Maso. Jei gyveni nei nepasižiurejo. Toji pir mato Masa, besidarbuojant Tai buvo dvi dienos vėliau. vienas isz žmonių, kurie su teis ilgai žiurejoin jio gražu in tei
tuosius
atnesze.
—
Kas-gi
apie
mas pasidarė labai sunkus ir miau žydinti, pilna gyvumo prie sugadytos triobos.
Dabar tik suprasta tos visos
mergaite, paliko iezbalus ir ty
Mano tėvas guli po musu nelaimiu vietos tuojaus atsius tai mislytu ? Ale turbut labai eingumo pilna veidą.
nepakeliamas.
— Neapkencziau ilgai ta
— Nekankinkite jos taip ki. Su didele sunkenybe ja te triobos griuvėsiais — skun ta karumene, kuri tuojaus su greitai praturtėjo.
vęs
ir tavo... dovanok man
Nencioni
ir
jo
duktė
su
daug—primindavo jam Baldo. ta prikalbino, kad pasimieruo džiasi Marietta — del Dievo žeistiems parūpino barakus.
nors ta, ba tavo tėvu perpra
nuosteba
klausėsi.
ti
su
szliubine
suknele.
Kada
meiles,
padek
jin
iszgelbeti!
—Gal daugiau nuveiksite gra
Skurdas buvo labai didelis.
szyti jau negaliu- maldavo.
teta ja apsitaisius matydama
žumu.
Potam apsako jam, kaip ji Gyventojai kentėjo bada ir vi — Kalbate apie Gianino
O kada susijudinęs vaikinas
Baldo?
—
paklausė
sergantis.
— Turiu jau pakaktinai jos džiaugėsi, ji nieko nesakyda norėjus pabėgti isz tėvo namu sokius vargus. Kaip del dides
pasilenke ant jo, mirsztantis
—
Taip,
apie
ta
vagi
plema
tik
liūdnai
nusiszypsojo.
prieszginumo— reke Nencioni
kaip nelaime ja vėl sugražino. nes nelaimes artimiausios die
— Kad persimainys, tai per — Ak, Dievas mane nubau nos atnesze vėtras su lietumi, szika. Ale dėkui Dievui jin jin su Marietta palaimino.
— juk aez jai veliju tik gero.
— Tavo apiekai atiduodu
Ir kaip tu ežia žmogus neturi simainys — ramino moteriez- de. kad norėjau apleisti tęva— kas pagaliaus viską ir pabaigė jau turi po raktu.
mano vaika, kuris dabar vie
—
Ka
jie
padare?
—
atsiliepe
ke.
—
Macziau
jau
ne
viena
pykti, jaigu ji tokia kvaila ir
pasakojo verkd-ma, — Ji nuo naikinti. Gyventojai tada gy
nas pasilkis ant szio svieto...
Nencioni susirūpinės.
nuotaka, kurios priesz szliuba manės paėmė ir mane viena veno po grynu dangum.
nenori sau laimiu.
neužmirszk
jos!
—
Jisai
su
savo
vienu
tokiu
Ar senis tikrai žinojo, kur kruvinom aszarom verke o pas sierata ant ežio svieto paliko!
Aukos plauke isz visu svie kaip jis prieteliu priesz de
Jauni žmones prie jo lovos
kui
po
keliu
dienu
dainavo
atsiranda jaunos mergaites lai
— Ale tuszczioms skun to krasztu. Popiežius Pijus X.
szimt metu insilauže padotku atsiklaupė, o senelis juos palai
kaip koksai viturelis. Jau tik doms nebuvo, laiko kadangi
me?
pirmutinis paaukavo geroka uredan turbut atmenate. Nie mino.
Mergaite taip pragyveno ke reikia pripažinti, kad turėsi aplinkui vieszpatavo didžiau pinigu suma, o paskui su au
Ta paezia nakti ir numirė,
kas nežinojo, kas tai padare.
lias nedelias. Iszbalo, sudžiū laimiki!
sios nelaimes.
komis pasiskubino visi svieto V akar isz po griuvėsiu isztrau bet numirė ramiai, nereikalau
Mergaite pradėjo verkti
vo ir akyse aszaros niekad ne
Žmones pusnuogiai klaidžio monarchai ir bagotesni žmo
damas abejoti apie Mariettos
iszdžiuvo. Padare ji viską, ka taip baisiai, kad net tetos szir- jo po griuvėsius ir jieszkojo sa nes. Ale tos visos aukos buvo ke viena pusgyvi žmogų, kuris
likimą.
priesz
smerti
iszpažino,
kad
jis
dis
suminksztejo.
Raminoja
vi
tik galėjo, kad tik iszvengti
vo pažinstamu, giminiu. Visi kaipo laszas vandenio ant in
Maso namai kaime pirmiau
tos tai taip neapkeneziamos šokiais budais ir kaip tik mo buvo kaip koki pusproeziai. kaitintos geležies, nes nelai sykiu su Baldo apvogė padot
sia
buvo atbudavoti. Tuojaus
ku
kasa.
moterystes su kupezium, ale kėjo, bet viskas nuėjo per nie Pradėta kaip kur griuvėsius mingųjų buvo labai didelis
in naujus namus invede jauna
Senis
dejuodamas
pavirto
ką.
dabar jau ja sylos apleido. Pa
kasti, bet kasimas eje be jo skaitlius.
ant paduszku. Nekuri laika paezia. Sykiu su ja inejo in na
gailaus viską ta dare ka tėvas Tėvas aplanke savo busima kios tvarkos, be susiklausymo.
Nancioni atrandame viena gulėjo su užmerktom akim, o mus tyki, rami ir didele laime.
liepdavo, o kad viena diena jai žentą ir vėlai sugryžo. Nuvar Su didele sunkenybe pasisekė me barake Parghelia. Abi ko
apreiszke kad su Baldu turi ges tuojaus atsigulė atsilsėti. Mūšia prikalbinti kelis vyrus jos sumaltos, reikėjo atpiaut paskui greitai nutvėrė Mariet
eiti pas kleboną ant Užsakų, ji Teta taipgi mergaite tuojaus del atj.eszkojimo senio Nencio aukezeziau keliu, o ir krutinę ta! už rankos.
— O vaikeli.... Norėjau
kaip akmuo tylėjo. Jos tylėji apleido pasakius laba nakti. ni, gulinezio kur po griuvę buvo gerokai sutrinta Jisai at
tave
atiduoti tokiam žmogui !Sužiedotine,
kuriai
visi
laimes
mas buvo iszaiszkintas kaipo
siais. Kada atėjo in vieta ir pa gavo jausmus ir kentėjo labai
atsiduso.
pavidejo, pagaliaus pasiliko mate baisu sunaikinimą, reikė
sutikimas.
didelius sopulius. Diena ir nak
Maso buvo pasiutęs, girdė viena.
A. J. Keydosziua
jo vėl karsztai ju praszyti, kad czia Marietta nuo jo nepasi — Pats Ponas Dievas to
nedaleido. Garbinkime Jo mie
Perejo jau pusiaunaktis, o jie dirptu. Ir niekas negalėjo
damas bažnyczioje užsakus.
-AGENTAStraukė ir isz jo akiu skaitė
Pilnas juodu misliu sukinėjosi Marietta da nėjo gulti. Sėdėjo nei pamislyti, kad po tais sto jam visokius velijimus. Rodosi laszirdyste!- atsake mergaite. 202 Troy SL
Dayton, 0.
—
Taip,
dėkui
Dievui
ir
aplinkui savo mieliausios na ant lovos be jokio judėjimo, rais griuvėsiais butu gyvas ji dabar norėjo tėvui atitarnau
Panai Szvencziausiai- szvape
mus, norėdamas sutikti kur tiktai laikas nuo laiko ja dre žmogus.
ti už tai, kad norėjo jin pames jo senis.— Juk nėra nelaimes,
nors kupeziu. Jo niekur vie bulys sukratydavo.
ti ta nelaiminga nakti, kada prie kurios Ponas neprimaiszy
IV
nok nepamatė, ale pamate Ma- Turbut mislina apie rytdie
Visa aplinkine buvo sunai žemes drebėjimas pagimdė ti savo palaiminimo laszo,
rieta. Jo piktumas buvo tada na ir tos mislys ja smaugia.
Laivakortes ant visu geriau
kinta.
Daugybėje kaimu neli žmonėms tiek daug nelaimiu.
Sergantis ėjo kas valanda Parduoda
atkreiptas priesz ja ir jai eme Ant galo nepamezdama visai
ir greieziausiu Laivu in visas dalis
Ponas Baldo visai nepasiro silpnyn. Vakare jis aprūpin siu
ko
nei
vieno
cielo
namo,
tie
svieto.
Norintieji
kelaut in South
iszmetineti už neturejima rim ant saves vieszpatavimo, paszo
ko.— Negaliu likties jo pa- kurie stovėjo, grėsė sugruvi- dė. Ar gal jis buvo sužeistas tas szv. Sakramentais. Po tu Amerika ar in Australija tai tikietus
tumo ir pastovumo.
ar užmusztas? Argai nežinojo
galite pas mane pirkti. In Lietuva
— O, kad žinotum, kiek isz ežia — dejuoja — negaliu, ver mu. Pergldla buvo vidurine kur Nencioni pasidėjo? Kas cermoniju, senelis vėl nugrie Laivakortejpas mane yra labai pigios.
vieta
to
atsitikimo
ir
pertai
be
dukteries
ranka.
cziau
smertis!
O,
Dieve,
atleisk
keneziau, kol prie to vieko pri
žin!
Mano agentūra yra po kaucija 10
daugiausia nuo žemes drebeji
— Marietta, dovanok man, tukstanoziu doleriu, Ohijos Steito.
ėjo, tai gal man dabar neiszme man negaliu kitaip!
Sekanczia diena po pietų,
Norėdami apie ka dasižinoti indekyte
Susiėmė savo reikalingiau mo nukentejimo. Reikėjo atsta kada sužeisti viniojosi nuo bai daug tau prasikaltau!
tinetum— verke mergaite paša
in gromata 2o. marke ant atsakymo.
tyti
visa.
Skurdas
buvo
neapsa
—
Teve
mano,
nesakj
’
k,
sius
daiktus
ir
suriszo
riszulin.
kodama savo bedas.— Neturiu
siu sopuliu urnai pas baroko
jau šylu kovoti su tėvu.... Eina potame pri duriu tyliai komas. 80, 000 žmonių liko be duris užgimė nepaprastas jude nieko man apie tai verke mer
Ale veseilios nesulauksiu, ge atidaro, pereina pro tėvo kam pastoges ir be jokio valgio, mas. Atbėgo tarnai, dare tvar gaite.— Ir asz turiu tavęs la M. VARZINSKAS
riau tegul turėsim numirti, ne barį, atsidaro duris ir iszeina 5,000 žmonių po griuvėsiais ka. viską vale ir dirbo kuogrei bai daug perpraszyti. Pame- Lleturlszkas Fotografistu
8t. Mahanoy City
palaidota, o dusyk tiek buvo cziausia. Serganti atvėrė akie, cziau tave... Norėjau iszeiti 206 E. Centre----------gu stoti prie altoriaus su tokiu ant kiemo.
o---------Polkai Ir pigai nutrauk* viaokee Fotografijai
sunkiai
sužeistu.
Tai
buvo
tuo
laužu.
svietan.
Czia stovi persigandusi, kur
atsuko galvas, klausdami, kas
Padaro Didalua Fotografijai iss mali u ir
met tenai didžiausia nelaime, veikiaei <
Jaunuomene mislina, kad eiti?
Tuo tarpu atneszta daugiau indoda
ia Kaimus.
Indoda iu Špilkai
Valtellano
taipgi
pražuvo
tai taip labai lengva numirti — Tai vis viena. Tiktai isz
— Karalius ateis?— atsilie sužeistu, o tarp neszeju buvo Kompasai ir L L Parduoda viaokes Kaimai
Lietuvai
au viroa-miaetaii reikalais netur
ir Maso. Marietta jin pama kitar siti, kaip tik pas save sena gyventoji
atsitikus gyvenime kokiai bent czia toli. Su noru sunkiai daug žmonių po namu griuvė pė vienas isz tarnu.
Nusistebėjimui nebuvo pa czius paraudo, ale podraug su Ir pailaMama Vartlnsk* kum padaro
nelaimi ir nežino, kiek tai žmo dirbs, kad jau isz ranku pirsz siais, pertat ausztant tuojaus
g ariau a ir books ntganadinM.
gaus szirdis gali visoko iszkes- tu net kraujas tekes, ale czio- pradėta griuvėsius kasti. Dirb baigos. Nei vienas negalėjo su nuosteba žiurėjo in jo rubus. risk* kone
<tew Frtyri1? —* P—
prasti,
kokiu
budu
karalius
ga
ta
kiek
tik
galint,
Ale
niekur
Turėjo
prisikabinės
nauja
nai nepaliks, kur ja nori apže
ji,

Lady Warwick.

W. Centre 8t.
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Pavasaris

DIENOS,

bet tik tadu, kaip žmogus iŠ savo kūno prašalins kaip šiurkštų
žiemos Šaltį—ligų, kuri vargina. Vienok jei to nepadarysi. UI
liga vargins kūnų 15 viršaus ir vidurių, naikins sveikatų ir
gyvastį, teip beskurstant netik pavasarije. bet ir vasarų lie
geros sveikatos neturėsi jokios linksmybės._____________

iz
n n cinui
i n 11 t iILOl
r c i ue8veiku,n?-bct ,,ori
|\/W

turėti linksny pan
sarį, tai Išsigydyk. ISvaryk ligą lank 15 kūno kmu
jo. nervų Ir vidurių : o kad tą vL-ką padaryti. UI
atsiflauk lietuviškoj kalboj prie tikro Daktaro Spe
clnlislo Klinikos, kurs pagal reikalą pritaikys specialiSkal gerinusias llckarstas, kurios kaip Šilti
saulės spinduliai Išvaro žiemos šaltį, teip lig}
Išvarys lauk, be peilio, be sopulingų operacijų

Apturėsi tikra linksma pavasari ir gera sveikata;

džiaugsies kaip šimtai išgydytųdėkavodamL

Albany, N. Y., 613 Livingston st.

13 DAUGYBES nors keletupatalpinam:

A3 sveikinu Phlladelphijos M
Klinikų ir dėkavoj u už geras liekaratas Ir greitų išgydymų ligos. Draugams ir pažįstamiems
laike jų ilgos visada rodysiu kreiptis prle.Jųs, kad tikrai gali išgydyti.
K. Olševlče, 1444 Ross st., Camden. N. J. Džiaugdamasi gera sveikata ir dėka roja
už išgydymą no skrepliavimo, kosėjimo, skaudėjimo krūtinėje, šonuose ir kitose kūno dalis*.
Mrs. M. Domelkene, 96 Crosby st.. Grand Rapids. Mich. Telpiako: Nors ilgai sir
gau, daug visokių daktarų perleidau, - bet Pbiladelpbios M Klinika Dr. geriausiai man
pagelbėjo nuo skaudėjimo strėnose, viduriuose, krūtinėje, rankose ir kitur.
Ant. Barnetas.

Daugybė tokiij padėkaTonių ateina kasdien už išgydymą uno:
nervų ir nusilpnėjimų, peršalimo ir kosėjimo, galvos skaudėjimo ir svaigimo, vidurių nesvei
kumų ir užkietėjimo, sėklos nubūgimo nuo saužagy<tės, greito pailsimo, negero IrsumaiėJimo kraujo, teip-pat nuo limpančių lytiškų ligų ir tam panašios rųšies VYRU nelaimių.
Teip-pat MOTERŲ nuo yvairių skaudėjimų strėnose, baltųjų ir kitokių Ilgų.
kAR N F C Al I PRIRIIT as:lbi;kai> tai parašyk. o apturėsi rodą, pagelių ir
KAD PitUAL.1 rnlDUI tikras liekarstas. kurios gali tave išgydyti ir turėsi
LINKSMĄ PAVASARĮ. Visada rašant adresuok t< ip:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut St.,
Philadelphia, Pa,
Valandos kasdien nuo 10 iki 1 po plot.
Kodėl tomis nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarninkals ir Petnyčiomia.

i Dėl visuomenės naudos Pbil. M. Klinikas, išleidžia naujausių daktariškų knyga "DAKTA
RAS”; luUii naudingu visiems. Kiekvienas apturės dovanai, kuris tik už atsiuntimų pn| siųs virš padėtu adresu tik 4 cen. stampomis.
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W. Rynkewiczius
-:N0TAKIUSZA8:233-235 W. Centre St.,

->

Mahanoy City, Pa.

Apiaugeja Name* Ir Naminiu Rakandai neg Ugnies.
Ktftiaaie Lietaviiska Agentam.
Kantarai Banionis ir pardaviste Szipkorcxh ut rlnHi [jflg

Parduoda 8ripkortes ant
riaokiu drueziausiu ir
geriausia Laivu,
liunciiu Piningus ta
Visai Dalia Svieto

Del Draonitziiu

freicsiauaa ir piginus*,
vtai tie kurie per mus
tunto apie Ui geria tina
Insduo4n Doetovlerne
M ta kn neri save daM
Ttanrgįs ha* paMtak

Su kokli non rdhh
kas-link Biipkorcta^
Piningus IrLL

CTDITOJAS

Pririetu p uiti lirin
Juostu, Kepuru, Lutas
Špilkų ir L L

Rašykite pu nam»
aplaikyiUe
kairinį
ataakjau

Dr. Ignotas Stankus M. D.
pabaigęs daktarišką mokslą universitete valstijos Indiana.
U baigęs kvotimus aukščiausiojo ir jau paskutinėje dakiamokykloj New York Post-Graduate MEDICAL
SCHOOL <& HOSPITAL, kurioje speciališkai išsilavina gy
dyme visokių pavojingiausių ligų ir daryme operacijų; pa
baigęs tą mokslą įgaun vardą aukšto, didžio daktaro. Dr
IG. STANKUS,‘per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indi
anapolis. [nd . kur turėjo didelę praktiką gydyme įvairių
ligų atlikdamas savo užduot kuo geriausei ir užganėdinan
čiai žmonijai dabar-gi pasišventęs labui savo brolių tautie
čių. ir kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per nesąžiniškus
daktarus. įrengė savo locną naminį ligonbulį ir:

KVIEGZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubei kreipkis pas manę ypau5kai arba
laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabejok,
nes aš t urėdamas didesnę praktiką ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsiu ir suteik
siu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių persitikrįs. kad
esu pabaigęs didesnį daktarišką mokslą ir galiu geriau gydyti negu kiti daktarai
svetimiaučiai.
a * ~r
ttw_ - .jAPSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS

_______

________

Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų: nuo viso
kių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedirbitno vidurių; išbėrimo, kūno niežėjimo, vi
sokiu spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų: galvos skaudėjimo, nuo ligos širdies,
Inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąna
rių. nemiegojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo
i r nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nu
silpnėjimų sveikatos. Teip gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingųlr neregu^
lanškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:
~
•
j
””

jTuriu Speciališką Diplomą dėl darymo Operaciju^

’

Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaisiai negal pagydyti kaipo
tai: augimo vėžio sk i įviję ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų pūs
lėje, inkstuose, kepenyse ir žarnose, viską tą su pagelba operacijos galima praUlinti kuo geriausei ir už menką mokestį.
Darau teip gi operacijas ant kaulų,
smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų teip ir moterų ištiesinu pritrauktas
kojas i r rankas. Išgydau su naujausio budo operacija rep'urą, už menką prekę, j
Penai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu negalima pribuii ypališkai, tai parašykite ką ikauda ir kokius nesveikumus jaučiate savij. o aš suprasiu
viską ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, o tas nedaroskir
tumo kaip toli gyvęnate‘Amerikoj. Anglijoj. Kanadoj ir kuose šaliso.
^Atsilankantiems ypa'iškai ir dėl operacijų, turiu savo locną namioĮpuikij
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LTGONRUTL _Biednus gydau DOVANAI/

J)r.

IgnotasJtankūs_M.

D.

vVaL Ofiso: no 9 ik 12*no 2 ik 4. ir no 0 ik 8 vakare Nedeliotnt no 1 ik 5 vakare-

PA OI EK A VO> ES O A HTA 11 JJ IGAOTt STAINKU
Nuo visokiu spuogų ir Hbėnm^, ant veido ir knklo ir viso kūno taipogi nuo kilu odos ir kraujo ligę,
riiera grrcsnm d.iktiiro kaip tin. 1. STANKUS.
Daug daktarų atinnkmu, bet nei vienas negalėjo ligy^
dyti Taip kalba Joj Švilpa, 1011 Carlton Stręvt Philadelphia Pa.
____ ___
i
Siuomi viešai išreiikm savo širdinga padėką D* Stanki i už išgydymų nervų liga ir sugražinitnf
vyriškumu, kuriu kiti dakiara* atsisakė išgydyti. Ir vi-mis <u slapiomis ligomis patnriu kreiptis pa*
f>- Ig. Stankų, o nepasigailėsite savo žygio a Zmudren, Salem, Mas«. 57 Pmgree Sirrei. ,)
'♦John Akuotaiiis Montreal One Cana ta, rnšo Meiluus gv-lytojau:-š šta diena kaip gavau nuo,
^„aislos liekarstas ir vartom v.lvg užrašo, j.in negabu atsidekavou Tamstai iš di-augsmo da tik pu
rę Ii karstu sunaudojau iKt jau visa* sus'iprėjau ir baigiu gyli Paug aji nrturu k., rašyti vieš jaune-|
reikalautu daktariškos pagelbos
fa jkm jig.i kuri taipjj.iug prikankino mane ,r kurną kiti daklaialj
1'i'kė už neišgydoma, datiar jau baigia gi ti. Aėių Tamstiims už pinų ir greitą išgydymą.
AS JUOZĄ PAS JANKŪNAS širdingai dėkmotiDit Stankui už išgydymą man^s nuo sutinimo vridckj
skausmo krutinėję, po širdžia ir nugaros; nuo didžio ikaurmo ir sutinimo vidurių ir gėl mo kaulų. Kiti
daktarai jau nebegalėje manęs išgydyti liet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs i mano naniua
iškarto manę išgydė ir padarė sveiku. 253 N. 15 Street Philadelpaia, Pa.
*
JAMES FAkO. 923 So. Gth Street Philadelphia, Pa. sako taip: ..Manęs niekas negolejoišgydytinoo’
nSnenėjusios paslaptingos ligos liet da ras Stankus su pagelba operacijos ir savo gvdulėmis kuriar
į . mano akių savo aptiekojesutaisė, manę j trumpą laiką išgydė
Ačiū iatn Patariu visiemskrriprt
Vi>e dak,aro Ignoto StunkaVS; kurie jau pametėt noJieią išsigydyti.

u
ii

8
k
Ii
P
n
iii

le
Ml
po

h
re

MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK {125,000.

SURPLUS IR PROFITS J300,0»

SaT.Valit. Rudai tari nata Banke sudėta pininga.

Mokame antra procentą ant sudėta pininga
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma
diena Sausio ir Liepoa menesuose, nepaisant
ar atneszi parodint knygute ar no.
Mea norim kad ir jus turėtumėt relk&la ra
musu Banka, nepaisant ar mažu ar dydeluu
Harriton Ball, Preiideataa.
F.J.NooBaa, Vice-Prerideataa.
W. H. Kohler Kasijerio*.

...Subatoaia...

9 ryte lyg 12 ai

vSI I BI IKI IMXKS ySZTUKOA
10 LABAI GERU ŠTUKU UŽ $1.00
Su niekuo teip žmonių nepalinksminsi kaip su geromis štukomis.
Kuris žmogus moka geru štuku, tas visados praleidžia laika boksiniai
visi ji myli ir laiko gudriu žmogum. Tu brolau gali ir ta pati padaryti,
jeigu tik nori, nes dabar susilaukei geriausios progos, nes tik už 1 dol.
gausi 10 labai geru štuku. Aš esu lietuvys, magikas ir berodydamas
teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli štukas, todėl aš dabar pasi
rengiau tik už 1 doleri parduoti 10 geriausiu štuku, todėl nelauk ilgai,
užsiordcriuok tuojaus. o po dienos visi manys, kad tu esi labai man
drils žmogus, arba turi velnią. Sztukos. kurias aš jums prisiusiu, yra
labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi rankas, tuo1aus padaro. Visas reikalingas prietaisas ir lietuviška pamokinimą
aip tas štukas padaryti, išsiunčiu ta pačia diena kaip gaunu orderi.
Nusiuntimo kaštus aš apmoku. Prisiųsk $1, o gausi tas štukas.

JUOZAS SZLIKAS,

7208 CARPENTER ST.,

CHICAGO, ILL,

Lengvas,

RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą:
puikiausią armonikų, koncertinkų, klcrnetų, smuikų, trinbų ir tt Lietuvišką
knygų fontaniniu - auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų.
JAIGU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsisteluok šendi iš jo reikalingus
sau daiktus, o už poros dienų gausi juos į namus, be jokio klapato.
SENIAUSIA lietuviška prekyste, kuri nuo 1902 m. teisingom orekem išpildo užssakymns (į
visus Suv. Valst. Miestus ir miestelius) per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk adreso;

M- J. DAMIJONAITIS,
812 - 814 W. 33 rd St., Dept. II
a

CHICAGO, ILL.
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KITO NE PEIK.
O SAVE NE GIRK!

StS,^

Mano brolis Stanislovas Wenokus,
paeina isz Kauno gub. ir pav. Josvai
niupara. Yotkaimu kaimo, 19 m. kaip
amerike praszau atsiszaukt ant adreso:
(i?, o;)
Fr. Venckus
26 Mechanic st. Hoosick Falls N.Y.

Moraliszka apisakele del vyru ku
rie nuolat ant savo paežiu
fugoje.
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JAUNI
VYRAI
k SENI VYRAI I

KUR BUNA

Plieninei vagonai apsaugojo pasažierius nog
mirties.
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Tūkstančiai vyru ntgava sava tobulą sveikatą, spėkas
Ir stiprumą per pagvlbą tuos knygos. JI i ra krautuvė žlnios (r talpina šiam tykrus slaptibes, kurios-vyras turi
’inoti. Netrotlkiet sava piningu' moTdedaml už prastus,
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą JI
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigydytl. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAL DYKAI.
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava vardu, pavarde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

B

Kuponas dykai gautos knygos.

Sžjj

Siusk JI šendena.

=
=—
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=

DR. JOS. USTER & CO.
=~i.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.
==Į
į■—=5
į_- T

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminul dykai
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man
vieną iš tuo knygų.

—-y

Vardas ir pavardė.....................................................................
Adresas

Vienatine Lietuviszka Bunka bu kapitolu $75,000
kuria randasi popriežiurn Valstijos PcnnsylvanioB ir
talpinusi locnam name kurios verte isznesa apie
$1d0,000.0O. Priima piningus ant paezedumo ir
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos
Bankos P. V. 0BIEC0NAS & CO., parduoda
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
rakandus nog ugnies; užlaiko Eegentnlna ir vedimo provu
kancelarije po vadovyste Karaliaus Varasziaus Notariuszo už
tvirtinto per Gub. Val.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor, 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, Pa

AGENCIJA P. V. OBIECUNAS & CO

DR. KOLER, LIETUVIS

GYDITOJAS

Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotas
Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo,
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimus
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, rlauoziu
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi,
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvu,
Reikale raszykite ant adreso

ID tffti CD 638 Penn Ave., Pittsburg, Pa.

Illi nuLCn Adinofl: 9iki 5 vakare. Nedeloj nog 9iki 4poplet.

S. Norkewicz

TŪKSTANTIS
NAKTŲ IR VIENA

ą

-. Stejtas

Galvocziu mintis apie
moteris.

«. įrengė savo Ucu ciniDį I’paMur. .

'"
ks katp vR U'P “
omnu.
n naejtntio budo °P* .-

Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpnelma, Abelna pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmus, RheumaK
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų,
—Pūslės Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai

DYKAI DIEL VYRU.

kewiezius
L,

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kuriebudamS
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti
ir kurie sulaukie amžio katram negale pylnai nauduoti priimnuma
gamtos— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Ištua knygų.
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna
<
ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keif
vyrai kurie tur Užnuodljima kraujo, arba eyflllv

50,000
KNYGŲ

1IA MEDICAL CUJflr i
popiet X^ucauwUJibi
JtanmkiBlrPėurtai

Kitados gyveno ūkininkas
vardu Andrius su savo motere
Mano sesuva Juzefą Wenckine ir
Isz Miczigano raszo,
teta maryona Kibartiene paeina isz
Juliona. Andrius buvo dydžio
Ir grąžei manes praszo,
Kauno gub., Raseinių pav., Skaud
ūgio vyras, rūstaus veido, iszvilės miestelio girdėjau gyvena naSusimildamas
atsilankyk,
rodantis labai piktu žmogum.
jorke, o Juzefą, Roslyn, Wash., tu
Ir 5[oki davada padaryk!
Turėjo jisai toki papratima,
riu svarbu reikalą praszau atsiszaukt
Sztai
tris
bobos
suėjo,
jago kas jam ne patikdavo, tai
ant adreso:
(~ ą)
Ir ant tikrųjų gerti pradėjo,
būdavo kaip pradeda keikt
Mrs. Ag. Taulkus
Alų su dinerke vilko,
isz vakaro, tai nepalaudavo
B, 4116
Ziegler ,111
O vis in pragaryne tilpo.
kaip ant rytojaus užbaigdavo.
Ne trukus vaina pasikėlė,
Manoszvogeris Jonas Kupczinskas
Julijona buvo labai malszaus
Kožna po innagi nutvėrė,
7 m, adgalios’gyveno Shaft, Pa ,o dar
budo motere, niekad ne keik
Per duris bobos iszpuolinejo, ne žino kur buna ir mano pus brolis
davo, kaip inmanydama sten
Jurgis Zenius apie 20 metu amerike
Mat, susilaikyt ne galėjo.
gėsi intikti savo Andriui.
Ten buvo ir viena saluninke, Barkiszkiu kaimo Mariampoles pavie
Karta parejas Andrius isz
to, Suvalkų gub. Tegul atsiszauke
Tai toji tik kamąndino,
lauko, rado paezia triusenezia
ant adreso:
(g ą»)
Dvejetas tu bobų bjaurei plo
prie naminio darbo ir ne turė
Kazimieras Daunoras
; ...
voje.
119 Plum al.
Shenandoah, Pa.
jo tiek laiko kad tuojaus pa
kiž
Susimėtė in viena salima,
duot vakariene savo vyrui.
Kur pridirbo sorkiu gana;
Andrius pradėjo tuojaus moMartynas Ziczius ir Stanislovas
i i?
Krasnauckas, abudu paeina isz Vil
Angliku subėgo daugybe,
terei iszmetinet visokeis bjauPamatyti nors viena bjaurybe! niaus gub., Traku pav., praszau at
reis žodžeis rėkdamas:
('o;
O dalibuk, jagu asz tokia bo siszaukt ant adreso:
— O tu ne laba motere,
B. Menkevioz.
ba turecze,
per visa diena esmi namie, o
220 W. Centre, St. Shenandoah, Pa.
kada žmogus pareina isz lau
Tai gyvos nelaikycze.
Ir tos bobos,
ko, tai vakariene da nepaga
Mano brolis Povilas Lodos, paei
minta. Asz esmių vyras, ne
Dydeles nevalos,
na isz Suvalkų gub,, Starapoles pav.,
prates, prie moteriszko darbo
Susmirdia
5 m, kaip Amerike, pirmiause gyve,
Nemokėk dykai §10.00,
o galiu save pagirt, kad asz
Surugia,
no Pittstone, o dabar nežinau kur,
Apsigarsintojii. Jeigu apser
teip gi ir mano draugas Martynas gate liga, tai eikite pas savo
tavo darba, per puse dienos
O jau ka stubosia,
Mankeviczius, paeina isz Suvalkų miesto daktara.
lengvai apdirbsiu.
Tai sėdi kaip meszluosia,
gub, Rumbonių para, pirmiau gyve
Jaigu turi dantų gelimaf kor
Julijona teisinosi visaip, kad
Ne
galiu
visko
ižsakyt,
Szeezios gana dydelios nelaimes atsitiko in laika keliu
no Pittstone, o dabar nežinau kur, nūs ant kojų, tai gausi po 5f!
jokiu budu ne gali padaryt nedeliu ant geležkeliu ejnant terp New York o Chicago. Pas
I r mirsiu,
teip gi ir mano pusbrolis Lodos pir gyduole. Jaigu nepagelbetu
tiek darbo padaryt in puse kutine nelaime atsitiko, per nusiritima nog sztangu teip vadi
O ne užmirsziu.
miau gyveno Inkerman ir Motiejus bus sugražinti piningai. Teip
dienos, bet Andrius pradėjo namo ekspresinio trūkio “Twentieth Century” ne toli Pough
Ta ka mano akis regejo,
Bendoraitis paeina isz Suvalkų gub gi iszsius placzes informacijas
da daugiau kerezint savo pa- keepsie. Penki vagonai inkrito in Hudson upe o kad tame Ir tos suvytia ausis girdėjo, praszau atsiszaukt ant adreso:
no ko plaukai slenka ir plin
J. Lodą
ka, pleiskanų atsiradymas ii
czei ir verste priverte kad pa- laike pakrasztis upes buvo užszales per tai vagonai susilaikė O pats kaltas Baltruviene iszBox 401
Granby, Conn. nupuczkave veidai. Tukstanti ejtu dirbti ant lauko An ant ledo. Jago tai butu senoviszki medinei vagonai, tai butu
vadovau,
czei dekavoja už dyka rodą.
driaus darba, o jisai pasiliks susidaužė ant szmoteliu o daug pasažieriu butu pražuvę. Ne
Tai ir szunybia datyriau.
Juozas Deveikis paeina isz Kauno Raszyk tuojaus ant adreso:
namie ir dirbs darba savo pa- laime atsitiko isz priežasties sulūžusios sztangos.
*
*
*
gub., Vilkmergės .pav., Beczernyku
Gratis Specialists
czios.
uliezos. praszau atsiszaukt ant adre Box 106 Sta. W.Williamsburg
Oj bus straikai,
Ant rytojaus Andrius pa- ge. Po tam pagriebė sviesta
so:
Brooklyn, N. Y.
Tai gerai ir ne gerai,
A. Baltusznik.
szoko isz gylaus miego, pra su uzbonu pririszo sau prie
Kožnas valgyti norės,
Box 155*
Gardner Mass.
dėjo gamint pusriezius paezei juostos ir pradėjo duona min
No. 6.
Bet ne kožnas valgyt ka turės.
kuri turėjo ejti prie darbo sa kyt kalbėdamas:— Kam man
Jagu katras apsukrus,
Nusipirkite sau keletą
Mano vyras Adomas Chepulinsvo vyro. Kada jau buvo pa dirbti po viena darba, kada
Anglu raszytojas Szekspiras
Buteliu
Tai ir mesutes bus,
kas paeina isz Vilniaus gub., Traku
gaminti pusryczei, Andrius minkysiu duona, tai sviestas tvirtino, jog moteris kelia isz
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Nu-gi ne reike nakti miegot, pav., Olkiniku volost, Vaistiniu kai
paszauke savo paeze, kuri bus jau gatavas, kam man ta lovos, idant nieko neveiktu; ir
Geriausia Arielka Visam
Tiktai po szantes landžiot; mo, 6 m, kaip Amerike. pirmiau gy
Mieste. Tik $1 už Buteli.
tuom kart jau paežere arkli. Smetona maiszyt, kad ir be gula in lova, idant užsiimtu
veno Niagra Falls, o dabar girdėjau
Teipgi ežia gausite ir visokir
,
Viszteliu pasijeszkot.
Po pusrycziu Julijona užklau maiszimo pasidaris sviestas. savo veikalais.
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
gyvena Amsterdam, N. Y„ jis pats
Gali be piningu nusipirkt, ar kas kitas praszau duot žine ant ad
priesz laika, duokite save
sė savo vyro:
orderi o bus jums pristatyt#
Visur bevaikszcziodamas, uzVokiecziu raszytojas Lessin- Na ir nuo smerties iszsipirkt.
reso:
(-o,
QS)
— O kur. reikes ezendien bonas ir pats sviruoje in visas
gas pasakė, jog moteriszke,
Teip pat dedasi ir su skaity
Mrs Karalina Czepulinskiene.
dirbti ir kiek turiu szendien szales, už tad pats sviestas patai yra tobuliausias visame pa
mais,
120 8 E Falls St. Niagra Falls, N. Y.
padarit.
sidaris.
saulyje sutvėrimas.
O tai vis su tais ižgamais,
408 West Mahanoy Ah,
Andrius pamislines valan Teip dirbant, Andrius iszMano
motyna
Petronėle
SzilingieAnt
paczto
velkasi,
dėlė atsiliepe:
girdo kad ant kiemo jau va Raszytojas Miltonas pasakė,
ne antras vyras buvo Juozas Krolo- W.TRASKAUCKAS
Po kampus dairosi,
— Ar žinai ta akmeni, ka nagas atlėkė ir užklupo ant jog moteris yra graži gamtos
Pirmutinis LlstuvUskas.
lis, 20 m. kaip Amerike, pirmiau gy
Ar
kur
laikraszti
no
pamatys,
klaida. O senu komedijų ra
guli ant kalno?
veno New Yorke, paeina isz Kauno
GRABORIUS
viszcziuku.
Palikes duona,
Ir kaip savo payms;
— Žinau,— atsake motere bego apgint viszcziukus. Isz szytojas Plautas patardavo ne
gub., Raseinių pav., Aleksandravo
Mat,
kad piningu turėtu,
daryti tarpu moteriszkiu ne
volos., Joneliu sodos, ji pati ar kas
su nusižeminimu.
greitumo net duris paliko ati
Laidoja Kanus Numirusiu.
Paraudi
Tai ir gazieta užsiraszytu.
kitas praszau duot žine aut adreso:
— Na tai gerai. Kaip isz darytas; nuvijas vanaga, pa jokiu skirtumo, nes jog visos
Ryriuus ir Vežimas del Pari važinėj i m <
Kur
tau
užsiraszytu,
Kotrina
SzilingiuteKrausto
Daigtua
ir
t
t
arsi lig tam akmeniui, tai už- regėjo, kad galvijei labai at esanezios niekam ne vertos!
Vlaka atlieka ka noperiauee ir puikiame
4543 Marshfield St. Chicago, Ill.
Kad ir piningu turėtu,
ša virra minėtais reikalais kreipkitės pai
teks darbo ant tos dienos ir sitolino nog namu ir pradėjo
{Ano busite visame užganėdintais.
Prancūzu raszytojas Balza
('01 88)
Tada visus pragertu,
galėsi paleist arkli namon. O vytis, bet czion pirma nelaime
520 W. Centre 8t. Mahanoy Cit;
kas tvirtino, jog moterų pro
Ir vis gazietos ne turėtu.
ka asz turėsiu darit namie už atsitiko Andriui.
Parpuolė tas turi palinkima gabiuose
Franas
Drainis,
atvaževo
pas
ma

Jau vyruezei visztiniu nepa
tave.
ne isz Laurenco, kaip gavo pede tai
ant akmens o puldamas sukū žmonėse patemyti vien ydas, o
taisysime,
— Mano brangus Andriuk, lė uzbona su Smetona. Atsikė
iszbego, kas jin patemys, praszau
pusgalviuose— tiktai geras
Ba kuom atsižymėtume?
duot žine ant adreso:
(28 to.)
pirmiause turi pakept duona, lęs, apsidairė in visas szalis ar
puses. Rusu-gi priežodis sako,
w
«
M. Buczionis.
sušukt sviesta, turėt ant akies kas ne mato, bet nieko ne pa- jog szuo iszmintingesnis už
Box 813 Sta. B.
Bervick, Pa.
visztukus kad kur nereikalin regejas vela pradėjo bėgt.
Washingtone balus buvo,
moteri, nes neloja ir ne kanda
gai nuejtu arba vanagas atlė Kada pribėgo prie galviju,
Ant kurio visokiu Lietuviu
savo szeimininko.
Mano draugas Jonas Devizs pir
kęs katro ne nunesztu, turi pradėjo visus varyt prie daigpribuvo,
miau gyveno Luzerne County, isz
Rusu komedijų raszytojas
saugot galvijus kad ne nuejtu to o sutaikęs kaimene, atsimyKalakutu visokiu,
ten iszvaževo in minksztas anglis, o
per toli nog namu ir po lau ne, kad bėgdamas isz namu Ostrovskis sako, jog moterių
Ir paszlemeku.
dabar nežinau kur, praszau atsiszaukt Lietuviszka Agentūra
kus nepakriktu, kada jau tu paliko duris atidarytas ir vėl gražumas paeina nuo to, kad
Prakalbas turėjo,
ant adreso:
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu
jos
nieko
ne
galvoja.
rėsi gamint vakariene priesz pradėjo bėgt ant prapal. Ka
Apie ganyma kiaulių turėjo,
M. Gumookas.
in Lietuva ir atgal, Teipgi siuneziu
pat saules nusileidimą, pava da jau buvo prisiartinęs prie
Luzerne, Pa. piningus už žemiause preke ir greitai
Prancūzu raszytojas Fonte- Vieni ant szluptarniu tauzijo, 88 Rymon St,
rtei visa kaimene galviju na grinezios duriu, paregėjo kad nei taip savo rasztuose yra iszne vienos dienos nelaikau pas save
Kiti vela atsikirtinejo,
svetimu piningu paskirtu siuntimui,
mon, apžiūrėsi viską kad butu dvi kiaules jau kepa duona sireiszkes: “Graži moteriszke
Dalibuk niekur tiek ne rasi Mano brolei Stanislovas ir Kazimie viskas dirbasi teisingai nes esmių po
visur paredkas, teip kaip ma o vaikai murzini kaip velniu yra: akims— dangus, jaus
ras Marcinkeviczei abudu paeina kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu
kvailiu,
isz suvalku gub., Simną para., Ban- atsilankitie arba atsiszauktie pei
ne matai kaip asz daridavau, kai, staugė neiszpasakitinai. mams— rojus, sielai— praga
Kaip terp Lietuviu!
daniku sodos, turiu svarbu reikalą jis laiszka su minėtais reikalais.
teip ir tu viską turi szvarei Net apalpo nebagelis ir ne ras, o kiszeniui— szveistaine
«
*
»
Su godone
pats ar kas kitas praszau duot žine
užlaikyt o tada busi luosas žinojo ka daryt, teip stovėda (czyszczius).
ant
adreso:
(gOl*)
Kokie tai kiaulukai,
nog darbo. Pliek tam nuprau- mas koki laika prakalbėjo
Viktoras Lapinskas
Ant Marcinkevicz
Vilkesbariu sportukai,
ei ir suszukuok vaikus.
Grapas Segiur taip yra apie
601 W. Mahanoy Avė.
pats in save:
Big Four W, Va.
Baczkute alaus paėmė,
Julijona apsakius viską savo
Mahanoy City, Pa.
— Koks isz manes neiezma- vyrus ir moteris pasakęs: “Vy
Ir in buszius nusidavė.
vyrui kas jam reikėjo padaryt, nelis! Iszmetinejau mano Ju- rai apie moteris kalba taip
Mano draugas Stasis ir Juozas
O ka gere,
pasiėmė kas jiai buvo reika lukai, dabar pats matau kaip kaip jie nori, o moteris su vy
Slavickas girdėjau gyvena apie SheNamine Mokykla
nandori, paena isz Suvalku gub.,
Na ir susiėdė!
linga nuėjo in laukus. Pasi ant delno, jos visus darbus. rais daro ta, ka tik jo nori.
Gramatika Angliszkos kalbos be
Kalvarijos
pav.,
Jenavo
vai.,
Krei

Pesztine maža buvo,
mokintojo (apdaryta)
$1.00.
kinkė arkli, pradėjo art. ir Geriau kad nieko ne butau
Szekspiras dar sziaip saky
vosios kaimo turiu svarbu reikalą jis
Vaiku Draugu arba kaip mokintis
Biski, vireli, susikruvino,
teip gerai sekesi darbas, kad jai kalbejas ir ne butau apskaityti ir aszyti be moki. 15o.
davo: “Jeigu moteris tau sa
pats ar kas kitas praszau duot žine
Ba ir peilus panaudojo,
konia puses dienos jau praėjo, siemias josios darba.
Nauja* Budaa^mokintisraszyti be
ant adreso:
ko: “atsitrauk!” tai dar nemokintojo
•
10c.
Ir
vienam
dantie
iszbaladojo.
o butu galėjus savo užduote
W.
Babbith
Teip sau zurzėdamas pare reiszkia: “atsitrauk szalyn.”
Aritmetika iszmokinimui rokundu
Tokia tai Gavėnia naktigo- 5 Seward St.
užbaigt. Kada atėjo pietų lai gėjo atejnant paezia. Inejo
Worcester, Mass.
su paveikslais (apdaryta) 35o.
Ir vėl dar tas pats raszytojas
nyku,
Pinigus siuskit per Money-Order.
kas, paleido arkli ant pievos linksmai in grineze. Paregėjo
primindavo, jog vyras nepri
Arba kaip vadina arklynyku, Francas Sepaila, keli metai adgal
P. Mikolainis
o pati silsejosi gera valanda. sėdinti Andriu su nuludusiu
valo visame klausyti moteries,
Box 02.
New York, N. Y.
gyveno E. St. Louis 1’11 o dabar ne*
Tai vis Gavėnios,
Kada jau gerai atsilsėjo už veidu. Priėjus prie jo, paszauidant isz tokio klausymo ne
žinau
kur,
turiu
svarbu
reikalą
jis
Del ju tokios dienos;
baigė visa darba,
ke linksmai:
atsirastu kokia nors niekyste
Naujausi apraszimai
Tiktai kad pas vaita nuga pats ar kas kitas praszau duot žine
Dabar nuejkim in grineze
— Mano milemas Andruti, ar kvailyste.
ant adreso*
Dykai.
bena,
pažiūrėt ka ten Andrius veike. ar jau pagaminai vakariene?
A. Sipaila
Kaip galima apsaugoti oda no
Tacziaus prancūzu raszyto- Tiek to, bus tam kartui gana. 17 Morgan, St.
Andrius stovėjo grinczioje
Pittston, Pa. li^u ir pats iszsigydyti be daktaro
Andrius rodos perkūnu pa
mielino, ka cze pirmiause pra taikytas, visas sudrėbėjo ir ne jas Zola paraeze, jog “Mote
visokias odines ligas, plauku puolimą
Mano sesuva Veronica Motieaiozi- ir užsiauginima nežuli papuozkus.
dėt. Ant galo pats in save at žodžio ne galėjo isztart. Vos riszke yra aszis, apie kuria
už valandėlės pradėjo apsaki- visa szio pasaulio civilizacija
siliepe:
ke, paeina isz Kauno gub., Raseinių pleiskanas ir kitas panaszias ligas.
Prisiusime visai dykai paraszyta per
pav., Mankunu volos* Striupiunu kai Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton
— Žinau jau, kaip cze pra net paezei visa savo atsitikima sukasi.”
tos dienos savo gaspadoriavimo
turiu
svarbu
reikalą
ji
pati
ar
kas
N. Y. Vėliname del norinoziu pasi
dėt. Paėmė virvuke iszejo ant mo isz ko paeziule turėjo ne
O asz sakau ir paraszau, jog
kitas praszau duot žine ant adreso:
ARABISZKOS ISTORIJOS
naudoti. Teipgi vėliname naudoti
lauko, sugaudė visus viszcziu- mažai juoku.
moters yra vyrams sunki, ne
Perdėjo Lietariszkai
“
Dr. Brundzas Ointment” No 24851
G. Motiejaitis
D. T. BOCZKAUSKAS.
kus, suriszo už kojų su virvu Nog tos dienos Andrius per numetama naszta ir ju kak
604 -10 th.St.
Waukegan 111 naujausias iszradimas del užlaikimo
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
plauku gvarantuota gyduole. Preke
te.— Na, dabar tai jau pir simainė ant kitokio vyro ir lams neatszimpanti piela, tik
yra 20o 50o ir $1 ir užteks ant ilgo
PREKE $1.
mutinis darbas padarytas o ja- daugiau jau niekados ne dryso tai tas tarp moterų skyrus,
Mano vyras kuris mane paliko Mo laiko ir didesne verte už doleri negu
Tik ^nt Trumpo Laiko!
jaus 28d. 1911 m, su dviejeis vaikais, nekuriams apgavejams daktarams m
gu ir atlėks cze vanagas, tai ne paeziulei iszmetinet josios tm- kad kol jaunos ir gražios, ta
Nusiuntimo kasztus
paeina isz Kauno gub, Lukes para., mokate po keletą desetku doleriu už
turės ka veikt, nes jagu ir no gynista o pats tankei sau pri da jomis kunigai ir ponai gemes apmokame.
turiu svarbu reikalu, jis pats ar kas neiszgydima. Naudokytęs greitai isz
rės paymt, tai visu ant kart mindavo: “Kito ne peik, o sa rejasi, o kaip pasėsta ir palieka
szitos progos. Raszykite tuojaus ant
W. D. Boczkowskl-Co.
kitas praszau duot žine ant adreso:
adreso:
ne gales pakelt, o jagu ižgir- ve ne girk!”
Mahanoy City, Ea.
negražios, tadaju arkliai ir
M, Rokasziene
J. M. Brundza and Co,
siu tai galėsiu nubaidyt vana
— Adomas Pogarzelskis. jaueziai baidosi.
j Bor 4)36
Ponora Pa. 100 Sta. W.
Brooklyn, N. Y.

UŽDĖTA 1870m.

(' 3 "Q T P)

Užpraszau visus Lietuvius Pittsburge kad
pirktumėt pas mane o asz gvarantinu jus
užganedint. Asz turiu kroma Moterių, Vyriu
ir Vaiku Apredimu ir Parasonus.
—Duodu Union Markes—

J.H.BARENBREGGE2“riŽ””J;ss-

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway

New York, N. Y

Kampas Reade Ullcze
Teietonas: Worth 2822.

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

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.
Szimtas Tukstancziu Doleriu ($100,(XX)) yra musu kaucija sudėta in
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
(rediszka kasei
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.""
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visa Linijų in ir Isz
Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kefiaujenoziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
paliudyimu Konsulio,
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausial.
—: Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
pigiausei galite atlikti,

r—“KATALIKAS”—,
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.
Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas
Ketvergas mieste Chicago, Ill.

Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00
Europoje ir kitur
$3.00
Pusei metų: Amerikoje
$1.00
Europoje ir kitur
•
$1.50
“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iš
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”,
taigi raidės visados aiškios, naujos.
“Katalikas” bepartyviškas laikraštis.
*»
Užsirašantiems ’‘Katalikų” duodama 'dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.
PASTABA: Kas prisius $4.00, tasai gaus "Kataliku” visiems me
tams ir auksinę rašomą;, plunksną (fountain pen) vertes $3.60.
Kas prisius W2.6S, gaus metams "Kataliką” ir paveikslą Kovos ties
Žalgiriu,, Lietuvos žemlapi ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslą,

•

J. M. TANANEVICZE

32U SO. MORGAN ST.,

CHICAGO, ILL.

,

< h
--------- —------------- —

idelis Išpardavimas Akivos žinios isz Lietuvos. TEATRAS-BALUS
(.DIDELIS..

D

Parduodu farmas.

Lietuviu kolonijoi Michigan steite kur turi pirkia 105 Lietuviai farmas Mason pavirtę. Turiu ant par
Parengė Liet. S. S. A. Kuo davimo gyvenamu farmu su budinpa 46 isz Malianoy City, Pa. kais ir sodais. Lake paviete turi dau
j
Sulosz gražu veikaleli “milijo gybe neiszdirbtu geru farmu ant
:
nai vandenije". Utarninko va- i lengvu iszmokescziu. Raižykite o
gausite lietuviszkas
informacijas,
kara 16 Balandžio Boczkauc- knygele ir mapas dykai.
-jdy oų
ku Saleje West Malianoy Avė
Anton K indis,
Peacock, Lake Co. Mich.
prasidės 8 valanda vakare

—

Palengvyk Savo Galva.
Nog visokiu biznaVU ir piniginu
ergeliu per indejimasavo piningus in

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

Plymouth, Pa.

...SAVININKAS IR FAB HI KANTAS...
Paszvitiiiis.
FIRST NATIONAL BANKA
Garsiu Liet u» Isz ku - Lenk Isz ku Vaistu.
Panevėžio
pav.
Pas
mus
yra
Idant padaryti vietos del naujo
Tada nesirūpinsi apie ju atsarguina.
kaimelis Vaiszkoniai, kuriame
Tavo Piningai bus gerai priturėti ir
Pavasarinio Tavoro, pastanavijome
gyvena 10 ūkininku, kurie neatnesz jumis nauda. Ateikite o mes
apie tai pasikalbėsime.
nori pati^savo noru iszsidalinti
Ji
iszparduoti visa rudenini ir žiemini
in viensėdžius, bet laukia, kad
tavora už labai numažintas prekes.
kas ateitu ir iszdalintu juos va
Todėl jaigu norite pasinaudoti ir
Pa.
ru. Apielinkeje jau keli kai
3
Po Teatruj bus balus ir
Parsiduoda Farnia.
mai
iszsidalino
ir
jiems
dabar
a
suczedint keletą doleriu ant Siuto ar
a
Skrajojanczia Krasa (Paczta)
Turi 132 margu žemes, susi- II
daug geriaus gyvenasi, negu
a
tai yra; katra motere ar mergi deda isz 18 margu puikios
Overkoto tai dar turite proga ta
sodžiuose.
na apturės daugiausia atvi- Chios o reszta dirbama žeme.
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
padaryti. Ateikyti o patis pamatysite
linkiai.
užtektinai
geras
rucziu tai aplaikys puikia do Vandens
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke
tvartas
ir
sodas.
Visa
žeme
ap

Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkai
Kauno gub. Vasario 3 d. vana. Muzike bus pirmos kla
kaip gerai dar galima pirkti.
teipgi privalo užlaikyti visada musu
idant greit parduoti.
tvoroms. Du arklei,
moteriszke N., sugrįžusi isz ses. Rengėjai užpraszo visus tverta
Sutinąs Lietuviszkas Gyduoles savo
karves ir visos prietaisos koki
ztoruose ant pardavimo, kadjansti
Mes parduodame dauginus Kailiniu Kotu negu kiti
Teipgi jau pargabenome daugybe
vilnakarszes, rado duris užra ne tik isz Mahanojaus bet tik yra reikalingi prie gaspatautieczei reikalaudami galėtu,nusi
sztorai
visam
paviete.
pirkti
ir
nereikalautu iszduoti
kintas ir negalėjo priszaukti ir isz visu aplinkiniu miestu ir dorystes. Farnia parsiduos
nauju Siutu ant Velykų ir Pavasario.
piningus dovanai kokiems nors apga
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.
vikams tose apielinkese. SztomioKai
sava namie paliktos sesers. At- miesteliu, kadangi labai bus tik už 28 szimtus doleriu o
raszykite pareikalaudami mus gyduo
Siutai szimetinei yra labai gražus,
pleszus duris — rado ja negy malonu ir smagu Lietuviams gyvulei ir prietaisos parsiduos
les, nes geras uždarbis; parduokvte
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
l
i
I
IKI
A
1X1
Mahanoy
City,
Shenandoah
atskiram
kaip
kas
norės.
Szita
va. Tyrinėjant pasirodė, kad praleisti szi vakarėli.
pasiūti pagal naujausios mados.
kurias mes gvarantuojame.
I I >1 M I >4
Mt Carmel, Landsford.
25^. 35f 50^. farma randasi prie plataus
ji buvo neszczia ir užėjus gim Inžanga
Egiutero No. 1.
.25c.
Egiutero No. 2.
.50c.
Pirkite savo Pavasarini Siutą pas
Tikietus galima gauti isz kelio lig miesto ir stacija ran
dymo laikui, nebuvus kam pa
Zmijecznik.............25c., 50c. ir ji 1.00.
dasi 3 milos tolumo. Parsiduo
Gumbo Laszai............................... 35c.
gelbėti, skaudžiuose kentėji anksto pas L S. S. A.Sąnarius. da pigei, už tai kad locninikas
Meszkos Mestis.
.25c.
> Užsirašykit ‘Lietuvių Žurnalą'
■ 4
muose numirus.
Trejanka...........
,25c.
yra labai senas žmogus. Raszy
ŠIO nagrados.
Linimennts vaikams.................... 25c.
\
Išeina kartą į mėnesį ir
kite tuojaiis ant adreso, (dy)
Gyduoles nuo Kosulio................. 25c.
Griszkabudis.
Pajieszkau Juozo Boltkio
.25c.
Liepiu Balsamas ...........
^7 prekiuoja tik 50c metams.
John Kvietkus
,
233 235 W. CENTER ST.
Anty-J.akson del vaiku
.25c.
Suvalkų gub. Griszkabudie isz Kauno gub. Jukmerges
*
‘‘Lietuvių Žurnalas", yra
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
Box 158 Brookfield, N. Y.
tai bažnytkiems, kuriame ūki pav. Aniksczio parapijos. Že’* nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
.
tai
savo
rūšies
laikraštis.
Madison Co.
Vanduo nuo Akiu........................ 25c.
ISZ LIETUVISZKTJ ninku esame apie tris desetkai notas žmogus gyveno New
Ugniatraukis.
.25c.
Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien
Skilvio
Laszai............................... 25c.
kurie jau senei apsigyvenę vie Philadelphia o atvažiavo in
Parsiduoda Farma
įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena
KAIMELU.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios................................ 75c.
Puiki farma Roaring Creek,
nasedijose. Seniau tuoj po iszei j
jo ypatybė — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim
— Velikos jau ne toli.
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.50.
12 milui nog Shenandoah, turi | į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus
Pittsburgh, Pa.— Badai kėlimui ūkininku vienasedijos
Gyd. del nemalimo Pilvo............ 50c.
80 akieriu 20 akieriu gurios,
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite:
— Pirkite tik pas saviezkius. czionais^lietuviszkoje parapijoi na, prie pat bažnyczio? tarnu,
.Milteliai apstalnlymui Galvos
skaudėjimo...................
10c.
teipgi
150
obuoliu
medžiu
vien
“Lietuvių Žurnalas”,
1607 No. Ashland Ave.,
Chicago, III.
— Praejta meta mieste at Szv. Kazimierio verda neužga- viena valdžios smukle, apie
Laszai nuo Dantų............... ....... 10c.
obuolei atncsza $500 ant meto.
Mostid nuo gedimo ir prakaitavimo
aibuvo 399 laidotuvių isz tu nadimai isz priežasties nesuti penkerios žydu bakūžes ir ke
Kojų.................................
25c.
Gera etuba ir didelis tvartas
Geležinis sudrutintojos sveikatos 50c.
turėjo p. Traskauckas muso kimo su kuningu Sutkaicziu. letas kataliku gyventoju. Na
Vaistas nuo Papanto................... 15c«
Parsiduos neperbrangiai arba
Gyd. nuo Grippo....................... $1.25.
lietuviszkas graborius 135: Virszininkai septiniu draugys- ir visa iszvaizda.
atsiduos už namus. Atsiszauki
Plauku apsflugotojas..................... 50c.
Polithania
State
Bank
nors randasi ezionaia 8 grabo ežiu turėjo savo susirinkimą
Muilas del Plauku....................... 10c.
Sziose dienose Grisz;kabudis
te arba raszykite ant adreso. /
Milteliai nuo Kepenų................... 35c.
Cor.
22d.
&
Carson
Sts.
rei, bet žmonis supratę puiku ir nutarė nusiunst pas biskupA sziaip iszrodo: Isz ūkininku,
Jos. Bendr'ck
Rožes Balsamas.............................. 25c.
S. S. Pittsburgh, Pa.
Kinder Balsamas............................25c.
pararnavima muso tautieczio. delegatus su skundu. Gaspa- kurie seniaus visi gyveno ant ■
(i j )
Pottsville, Pa.
Bobriaus Laszai............................. 60c.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pei
daugiause pas jin nusiduoda do,avimas kuningo ne yra ge- cielos ukes (ukes ju turi maž-l
Szvelnintojas.................................... 35c.
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
Kraujo valytojas......................... $2.00.
\ aidžios. Priimam pinigus suezedinimui
Reikaliiiina žmonių.
su tokeis reikalais.— Teip pri riaušes. Jago prabaszezius ne daug nuo 45—55 margu —
Nervu Ramintojas..................... $1.00.
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus
Egzema arba ooos uždegimas
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitant
Mokame $20 algos antsanvalo buri.
atyduos valdžios in rankas pa
30 deszimtiniu), szian
pas Vaikus.......................... $1.25.
kas 3menesiai. Siuncziam pinigus in visas
,25c.
Pleisteris (Kasztavolo).
vaites del agentu, kurie par
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam
— Už tai kad Sz. Franeisz- rapijos, tai kerezina ne mokė dien jau 8 ukes iszpardnotos
.25c.
Pomada Plaukams........
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
duoda
auksinius,
sidabriniusGyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 25c.
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
Iszdirbam
kaus mėnesinis susirinkimas jimo už lonkas.
tapo mažais gabalėliais, nuo 5
Gyduoles nuo Riemens.................. 50c.
visokios
ruszies
Rejentalnus
Dokumentus
ir
ir nikelio laikrodėlius (zego-1
iki 18 margu (8 10 deezimti-1
Vengriškas Taisytojas Ūsu......... 15c.
pripuola Velykudiena tai szitas
vedam provas senam krajui. Kejentelna
Inkstu Vaistas...............25c. ir $1.00.
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notaru
relius) su lenciūgėliais tarpe į
Cambridge, Mass — Laik niu). Tokiu bodu ūkininku
susirinkimas atsibus szita Se
Akines Dulkeles............................ 25c.
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums
savo pažįstamų ir kitu ant isz-j
reda 7 adyna vakare ant Bocz- rasztis “Gazeta Bostonska” se- gyventoju vienasedijose ekait
altelnai skausmo ir skarbatis $1.25.
jusu bankinius reikalns o peraitikrisit, kad
mokesties mėnesines po $1 ir
Gyd. nno Parku ir Niežu........ $2.00.
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
kaucku sales. Per paliepima kanczei raszo apie ezionaiti- litis pasidaugino. Jau ju bus
Gyd. nno Dedervines................ $2.00.
ir
bus
iszpildyta
greit
ir
teisyngai.
Pinigu?
po
$2
aut
menesio.
Reikalau

nius Lietuvius: “Vienoje grin- kuone
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00,
prezidento,
penki
desetkai. West Ilazletona ir yra kaito
siunezant pnczediimni in Banka, artai siųst
jame keliaunaneziu agentu,
in Lietuva, galima siųst Paežio Money
— Sze nedelia pripuola Dy ežioje lietuvei padirbo sau die O kokia iszvaizda paeziame mas už apleszima kufero paim kurie važinėtu nuo vieno mies
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe>
Expreso Money Orderi.
dysis Ketvergas, Petnycze ir vaiti Perkūną o szale jo ka bažnytkiemije? Apart moky damas $115 ir ziegoreli vertes to in kita, taipogi reikalaunabo
ant
sienos
paveikslas
Vy

$25.
Jio
deszine
koja
biski
klos,
namo
bažnyczios
tarnu,
me vietiniu agentu kurie bu
B. RAGAŽINSKAS
Subata o Nedeloje jau turėsi
me Velykas. Per taji laika tauto. In taji ruimą suveina sziandiena turime: monopoliu, kreiva ir eidamas priszokineja tu ant vienos vietos. Mokame
MUSU GERUMAI
kožnas privalo truputi susilai Lietuvei ir garbina Perkūną. užeigos narna, paprastai vadi dantis rudi. Kas ji sugaus ir1 $20 algos ant sanvaites agen
ireti ir padirbti per goriausius
Prie
tojo
sztamo
garbintoju
tam
kurie
visa
savo
laika
dirduos
man
žinia
gaus
$10
nanama,
“
traktierine
”
viena
alu

kyt nuo visokiu linksmybių.
nikus kn galima gaut. Per ta jus
priguli daugiause socialistai de, dvi alaus krautuves, apie grados. Adresavokite. (s’č o)), ba del mus, $8 algos mokame
osat užtikrinti kad gausit gera tavora.
— Jau ir paperkunavo tru
ant
sanvaites
agentam,
kurie
Parsitrauki! del Velykų, Ruikoa Arielkos
lietuviszki ir pusėtinas skait- 15 ezeimynu žydu, asztuonias
Jos. Armulaviez
puti.
partraukta tieisok isz Seno Krajaus
dirba tiktai vakarais užbaigė
lis girtuokliu kurie gere ant krautuvėlės mažmožiu,isz ku
311 E. Broad st.
81.25 ir 81.50 už Buteli.
savo dienos darba. Reikalau— Jai^u pirkaite nauja pa sveikatos Perkūno dievajczio.
Sziomis dienomis muso teutisus
W. Hazleton, Pa name žmonių tiktai gero vedi
tsiuskit man jusu adresa, tai asz
riu tris užlaikomos kataliku,
vasarini siutą tai pas Refowicz
B Ragažinskas pargabeno visokiu
jums prisiusiu
mano Kataliogo.
užsitraukė ge kitos-gi žydu; duonkepiu ke
mos! ir blaivu o teipogi norė
Bros galima pirkti už $3 lig $5 Kada jau
•imu, AmerikoniszKu
gėrimu,
Amerikoniszku ir Importitu.
Lengvas sutaikymas.
FR. STRAVVINSKAS
tume žinoti ju dabartini užsie
Galima gaut visokiu Arielka, Vyniu,
pigiau negu Kitur 138 W. Cen rai, pradeda szokti pagoniez- turi, — du katalikai ir, du žy
1807 Carson Si. S. S. Pittsburgh, Pa.
Yra tokiu nuomonių, su ku mima.
Arako, Kimelio, Dziniu irt. t.
(įf, o^)
tre St.
(f r) kus ezokius o ant galo atiduo dai; vaistine ir valscziaus raszTeipgi skambanozio Alaus ir Porterio,
riomis
žmonis
ne
gali
susitai

North
American
Sales
Co.
da
sekante
garbe
staugdami
tine. Amatninku irgi sziek— Isz priežasties straiko ir
Duokyte dabar orderi o bus jumis
visi ant kart: “Perkūne die tiek yra. Gyvenamu namu kyt ir labai sunku surasti to Box 955-Dept. 72 New York.
pristatyta in namus,
szventes, per koki laika nebus vaiti, ne muszk žemaiti, muszk
RUSISZKA
AMERIKONIŠKA — LINIJA.
kia nuomone kuri kiekvie
rodomi paveikslai Boczkaucku guda, kaip szuni ruda.... ” mu paskutiniuose metuose
AR MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTU
-PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR (JRElCZlAVS! GARLĄIVĄ154-56 N. Main SU
nam
patiktu.
Tokia
nuomone
Garlaivai
iszeina
kas
dvi
nedelas
taip New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimn.
Dabar* Laikas Mokintis!
saleje. Gal neužilgio vėl pra Badai tasai sztamas “perkuni- kaip grybu pridygo, kuriu baž
AR - KURSK - RUSSIA
Malianoy City.
Kurek,hi Vaf>aiio:Mtuanla
Vaeaiio;Lltuanla 21.
24.
ia Kurpk,lu
Jn Rotterdam# S Dienas. In Libawa 11 Dienu. | . „riuiv.i
paprastai
yra
skaitoma
teisy

(.arialvai iBzeie \
Birma!'Kovo; Kuras
Treczia Klaea
dės rodyt.
Geriausius rankvedžius ir žodynus galite
nis” tvirtina, buk geriau su nytkiemyje bus apie 6 desetkai
........................
.........
,
j
isz
New^orko
j
Kovo
ŠIS
Antra
Klaea
iš kurių pals per save lengvu ir pi
be. Kiek žinome, tarp musu gauti,budu
U*>
Pirma
Klapa
$7'»
i Apie daugiau? daaiZinoelte nae muso agentus arba
gali išsimokinti angliškai kalbėti
LIETUVIO KRAUTUVE.
— Antra diena Velykų grįžti prie pagoniszku laiku ir Slaptųjų smukliu yra nema žmonių niekados ne buvo už giu
A. E. JOHNSON & CO., (General Paitenger Agti.) 27 Broadway, New York, N.Y.
lik nereik tingėti.
pagoniszku papratimu, nes žiau trijų desetku. Beveik
Pas mane galima gauti naujausios
1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS.
tektinai svarbaus skirtumo Sutaisė J. Laukis, trečia pataisyta laida, psl.
Boczkaucku saleje bus Rusna- dievaitis Perkūnas ant vieko
mados laikrodėliu, žiedu, armonikų,
94, kaina ........................................................... 25c.
ku teatras, o Utarninke po pavėlina. Galima paleietuvaut, kiekvienam name, kuris kiek nuomonėse kas link Trinerio 2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS. Eat
skripku, ir visokiu
mtizikaliszkn
Pagal Ollendorf'a, Harvey, Maxwell ir ki
instrumentu. Geru britvu, (kukuo
Velykų bus didelis balus jirtuoklaut ir t. t. už ko Per areziau rinkos, kur tiktai pa Araerikoniszko Kartaus Vyno tus, sutaisė J. Laukis, pusi. 307, kaina $1.25
Dr. O’Malley’s Spasabas
Ta
pati
drūtai
audimu
apdaryta
....
$1.50
jamu
maszinukiu,
albumu
fotografi
Iszgydo Tukstanezins Kenczitu nuo
kūnas ne pirszto ne pakele, rankesne užeiga, gali vieszai Eliksiro veiksmes. Szitas di 3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietuviškoje
“Trijų Žvaigždžiu” klobo.
joms historiszku ir malda kningu,
ir
angliškoje
kalbose.
Sutaisė
J.
Laukis.
Šio
deles
vertes
vaistas
iszgrynis
nes krikszczioniezkas Dievas eiti ir gert — kiek tiktai gali
įc knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rei
popieru laiszkams raszyti su pasiskai
— Jaigu pirkaite kokiu gė
ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi,
Iszbegiinai
tymais ir dainomis, su (kukuotais
ant visko žiuri ir uždraudže...” ma ir ko tiktai norima. Panorę vidurius ir, imant ji ilgesni kaluos;
293, kaina ....................................................... 75c.
iHzlekolial
rimu ant Velykų tai pirkite Nėr ka, puikei tenaitinius Lie jus kortomis paloszti irgi ga laika, užlaikys juos grynai. Ta pati drūtai audimu apdaryta ... $1.0u
aplinkui konvertais, tuzinas 25c., 5
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviškai
tuzinai $1 Perkupcziams 1000 už $6
angliškos ir angliškai-Iietuviškos kalbų. Telpa
vien tik pas savo tautieczius tuvius apskelbė lenkiezkae lima tas net ir visose instei- Jis privalo but vartojamas vi apie
18,000 žodžių, parankus nešiotis kišeGreitai—Ant
magiszkos kazyros su kaziromis gal
Pusi. 151, grąžuose audinio apdaruo
suose atsitikimuose, nustojus ntuje.
Jaigu
negali
atsilankyt
tai
raszyk
ir
tavo
p. Ragažinska ir Norkeviczia. laikrasztis.
........................................................... 65c.
iszloszti daug piningu. $3. Kas norit
gose... Tad griszkabudiecziu apetito, užkietejime viduriu, se,Taskaina
gromata bus laikyta slaptybėje ir at k rei
pats skuros apdaruose .................... 95c.
mano naujo didelio kataliogo, prisiuJie jumis pristatys tiesog in
psime ant jos greita at yda.
5. ŽODYNAS lietuviškai-angliškos ir ang
gyvenimas, sziandien, galime turint viduriu, ar pilvo skau liškai-lietuviškos
skite 2c. marke ir aplankysite jin rasi
kalbų. Sutaisė A. Lalis, da
Crystall, Falls. Mieli.
t:- i
__ i <
.i_i- .i . •
.
Dr.Alex. O’Malley
namus, kokiu tik panorėsite.
te
daugybe naudingu daiktu.
pasakyti,
“
paeziame
smagumu
dėjimą, dieglius, galvos skau
(.•Hiklpzkai susikalbama ir susiraszoma.
— Darbai gerai eina, isz
................................................................ $6.00
Naujai iszejo isz spaudos labai rei
— Nominacijos szi pavasa kitur pribuvusiam darbas sun begije’’.
dėjimą, nerviszkuma, reuma kaina
Užsisakant virš minėtas knygas, kartu rei
kalinga katalikams kninga ‘Szaltinis(
kė ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntimc
ri atsibus Subatoj 13 diena ku gaut.
Griszkabudiecziai ne savo tizmo ataka, arba neuralgisz- aš
apmokėsiu.
Adresas;
su puikiais apdarais kasztuoja $2.
kus
skaudėjimus.
Jis
yra
szio menesio. Klobai apie szita
M. J. DAMIJONAITIS
— Lietuviu ne didelis bū kaima sueigai neatranda pato labai geras daugumoj moterių
Kreipkitės ant sziuo adresa:
neužmirszkite.
relis, ir visi sutikime gyvena. gesnes vietos, kaip tiktai vie- sirguliavimu, arba veido spal 312-814 33,-dSt. CHICAGO, ILL
W. WAIDELIS
Del ne kuriu moterėliu p. szoje smukleje-traktierineje. va, silpnumą ir viduriu skaus
— Žmones gyvenanti arti
Naujas Iszradimas.
I 12 Grand Street
Brooklyn, N V.
Baltruviene
labai
reikalinga.
Sulaiko
puolaucsiua
plaukui,
priglalbrta
Pradeda
rinktis
vyrukai
in
su
mus.
Gaunamas
visose
aptie5-tos ir Water uliezios, apie
■laukams augti. Turimi tukitaaciiu j»ad*eiga; atėjus dviem, trim, tuoj kose. Jos. Triner, 1333—1339 kavoaiu. liMMiuncziatni dykai gorai iaforoM
12 valanda petnyczios nakti iž
Th A OK7THQ NewjorkoLiettwiszkoj
Forestville, Conn.— Dar
•(jai apie priotaetii puolanisUa pUvbai ii
1 xxJLxLVXwO*Kolonijoj ila randasi
girdo kliksma rodos kad kas bai prastai eina, viena dirbtu už staliuko tuoj ir buteliukas. So. Ashland Ave., Chicago,
'daugFannu ant parda
viino. Daug Lietuviu
Toksai
darbas-gi
ir
tęsiasi
iki
tokia buvo žudintu. Kada ad- ve pereita rudeni ir isz jios vi
jau apsipirko ir dar
5
PIRKITE
SAVO
PAVASARINI
S
’
gerai gyvena.
bego ant tosios vietos, parege- sas maszinas iszgabeno, ma susirenka beveik visi ūkinin
26 Metas Senas Laikrasztis
- 50 A kieriu už $800
$
CZEVER1KUS
ja žmogeli gulinti ant uliezios tome jog tu darbu daugiau kai. Potam susirinkus jau paim
86 Akieriu už $2100
100 Akieriu už ^2000
nedirbs.
...IR...
tus
butelukus
patusztinus,
kone pusnuogi kaip rodos pa
Moterių, Merginu ii- Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
135 Akieriu už $20o"
PANTAPLUS
: fszeina kas Sereda Brooklyn, N. Y.
— Lietuviu kelios famili- prasideda svarstymai sueigos
Visos Farmos su reikalingais budinkais. Yra
paikusi. Badai protas jojo su
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio visokiu,
pigiu ir brangiu. Apie daugiam
jos, pavieniu apie puse tuzino, reikalu. Atlikus ta darba, pra
“Vienybe Lietuvninku” didelio
raszykite prisiusdami marke ant atsukimo,
simaisze isz priežasties rupes- ir visi ne kaip užsilaiko, p.
ant adreso.
formato 12 puslapu, talpina mokslities apie prsiartinanti straika. Taradaika labai reikalingas. sideda kėlimas augsztyn ir rik
Szlebiu, Andaroku, Jokiu ir t. t. Puiku szlehukiu
szkus straipnius ,eiles, fel jetonus nau gatavu
George Kleek, Poolvllle, N.Y. <”'"1
smas “ura!” tu ūkininku, ku
jausias žinias isz visos pasaulės, kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
GAl'SITE
— Subatos vakara viena
Atsiszankinias in gyven rie ezviežiai apsigyvenę pirma
daugiausia
isz
Lietuviu
gyvenimo
ir
TIK
Lietuviszka motere nog W.
Pas mus dirba Lietuvaites.
paezios Lietuvos savu korespondentu fllL
tojus Muhanojuje.
GERIAUSIUS . “Vienybe Lietuvninku” buvo
karta pasirodė sueigoje. Pasta
Centre ulyczios teip bjauriai
APS
AVIMUS.
Pavasaris jau atėjo ir jau rasis, pagal senovės paproti tu
X visu pirmeiviszku organizacijų organu
Koliekos ir Sužiestiejai
pasigėrė kad net keturi vyrai
I ! dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Viena Preke Vi»em!
turėjo jia nuvilkti pas skvaje laikas del apezistinimo miesto. ri statyti “ieituves”. PatusztiĮ Pernai 10d. Vasario sukako 25 metu
Skaitykit!!
ri o nog skvajerio ofiso turėjo Isz priežasties kad aplinkinėse nus ineituviu bonkas praside F
kaip iszeina, isz tos priežasties iszleiCOYLES
’
ant vežimuko nuvežti in “lako miestuose randasi limpanczios da “pasparniai” Tada jau dau • 110 W. CENTRE UL.. ’dome dideli žingeidi! Jubilejiui
Asz esu Lietuviszkas Advokatas
Ateikite in szita Kromą kožna diena.
* numeri, kuris liks tik istoriszku
ligos, privalo muso gyventojai gelis “sparnioja” ligi isznak
priimu Provas isz Visu Krasztu už
MAHANOV CITY.
pa .
atminimu, nes pirmas da Lietuviszku
Jos
rasite
Pigiausiu
Prekių
visam
Paviete.
stengtis kad neinsigautu pa- ežiu, o prisisparnioje nekarta
**!■ Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant
Mainose
— Refowicz Bros, turi pui
taip, kad pagalios tenka kaip
— metu užsimokės $2. gaus ta numeri,
Fabrikoiise
naszios
ligos
in
muso
miestą.
Koliestvas
kiaušine ir gerinusius siutelius
Ant Geležinkeliu .irbl
kaipo dovana.
kam grįžti namo ir “ketur-reBrangus Lietuviai
Tik
Ant
Trumpo
Laiko!
Ta
galima
padaryt
per
apezisTreinu.
vaikams. IBS W. Centre St.
pla
”
__________
_______
Metams : : $2.00.
"VIENYBES
Vartojau Provas už Koliestvas per
__ _____________
(» V) tinima apie savo namus, kie
Pittsburgcir
Baltos Mezginuoti Andarokai Moterems
daugeli metu. Szaukites pas mane
Pusei Metu $1.00.
LIETUVNINKU
muose ir t. t. visoki us neszvaMOKYKLA SZOKIU.
katrie esate sužeistais, busit kantanti,
Waltz, Two-Step Side Step, BarnUžrubežin
$3.00.
Niekad nenustojo dirbta. rumus, pelinus ir t. t. ka pri
Aplinkinėj. Prenumerata
Dance, Buck & Wing, Irish Jig Clog,
tukstanczins Provu vartojau, kurie
Spanish
Waltz
ir
95kitokius.
Užsirnszyti
galima
visada
Kada indedat savo piningus sirinko pei praeita žiema.
buvo pražudė rankas ar kojas, pranePanczakos Moterems ir Vaikams
Prof. Julius, 2124S. HolstcdSt; Chicago,Ill. Praneszn kad aš uždėjau Didžiause Drapanų
szu jogei žmones su didelėm kolieVirszininkai miesto malo
in Merchants Banking Trust
Kas nori gaut tik
Krautuve del Vyriu ir Moterių, senėm ir
stvom
galidesetkus
tukstanoziii
vertes 25c. dabar 10c.
jaunėm, už tai kviecziu visus Lietuvius ir
JLBILEJ1M NUMERI
Užpraszi mas.
Co. banka, Mahanoy Citv, pi ningai praszo visu gyventoju
iszgrait.
Bet Kompanijų szunelai
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis
prisius
k
10c.
markėmis,
o
tuoj
gausi
už
kelis
dosetkus
donelu
sumulkinn.
ningai niekad nenustoja dirbia. idant apezistitu tokius neszva- Panedeli, antra diena Vely Iiatamausu. Tiems ka atvažuoja isz aplin
Mergaitėms po 49c.
Paprasta numeri peržiurojimui
:iuiu miesteliu apmoku už geležinkeli lig
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes
rumus
apie
savo
namus
o
to

kų
p.
Paulus
Valukeviczia
isz
Jie uždirba procentą kožna
75c. tiems ka pirks tavora už $20 arba dau
siunoziame dovanai, raszik toi.
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad
o katrie gyvena Pittsburge ir pirks
Moterių Bruslotai po 9c.
save apsigarsitu ir jus Provas priimtu
diena Jie jumis dirbs jaigu isz kiu budu prigelbes miestiszkai Middleporto parengė linksma ginus,
tavoro už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c. Užsiraszant “VIENYBE LIETUVNINKU”
ir iuom lik tinsią ir vilkina liki laikas
yra visas naujas ir naujausios reikia siųst prenumerata (Money)
eisite ant straiku. Dekite savo valdžiai užlaikyt miestą svei baluka ant savo sales, ir užpra Tavoras
mados už neperbrangia preke, per szitus tris Order ar Registruotu laiszku pinigaiskundimo iszsibaige ir daugiau skųst
Moterių Palaidos Jekes vertes 39c. po 15c.
menesius
25c.
ant
kožno
dolerio
pigiau.
szo
visus
vietinius
ir
aplinki
kam
padėjime.
piningus in szita banka ir pa
negali.
Rodą uždyka duodu ant
ant vardo leidėjo szituom adresu
Galite pas mane orderuoti Szlubiniu Žiedu
prisiuntimo markes.
Paszykit pas
Per paliepima. Miestiszku nius Lietuvius kad pribūtu ir czisto aukso ir išduodu raszyta gvararnija
sakokite savo draugams kad
Advokatą
Jankaus,
po szuom adreso:
THE BARGAIN STORE
nebusite apgautais.
Neužmirszkite
pasilinksmintu. Jokios inžan onumeni
teip pat padarytu. Tavo pinin Virszininku.
ir ulyczin.
Viso giaro velijentis,
21 East Centre Ulicze — Malianoy City.
gos nebus visiems inejimas.
Attest Richard R. Webb,
120-124 Grand Street
gai jumis padaro prietelius ir
Indlinipollt.leN.
dykai.
Sekretorius.
Brooklyn, N. Y.
uždirba jumie procentą.
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