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Motere ejna isz New Yorko in Chicaga.

20 szeimynu pasiliko be
pastoges.
Wilkes-Barre, Pa.— Igno
20 metu už žudinsta.

tas Rasimaviczius, prisipažino
prie žudinstos Danielio Gri
ffiths, konduktoriaus ant stritkario. Sudže Strauss nubaudė
jin ant 20 metu in Filadelfijos
kalėjimą.

Europoje kas kart daugiau
kalba apie kare Rusijos su
Turkije ir Rosijos su Austrije.
Telegramai danesza kas kart
pavojingesnes žines. Galime
neužilgio tikėtis dydeles isto’
riszkos permainos.

Uždaug rasze apie “Tita
nic” — likos nužudintu.

Ant katalikiszko synodo
Filadelfijoi terp kit ko, likos
nutarta idant dydesniuosia
miestuose kuningai nelaikytu
dydžiuju misziu (Miesa Can
tata) ne vėliaus kaip vienuo
likta valanda priesz piet iszskyrent vasaros laike. Antras,
ydant duria visu bažnycziu
butu adaros per visa diena.
Ydant kuningai atlankynetu
savo parapijonus tankiau kaip
karta ant metu Nutarta ir
svarbesnius dalykus nes tuju
da ne iždave.
Kožnas laivas, kuris szendien apleidže New Yorka yra
aprūpintu daugiau luotelems
o laivorei turi asztrius palie
pimus idant geriau lavintųsi
darbu apsaugojimu pasažieriu
laike nelaimiu. Nelaime “Titanieo”— norints teip buvo
baigi — bet ant tiek prisidave
kad .kompanijos daugiau at
kreips atydos ant apsaugojimo
pasažieriu.
Steite Illinois ir kitur siau
tė baisi viesulą, kuri paėmė
daug auku. Toje muso milemoje Ameriko galima vieko
tikėtis o gamta ejna lenktyn,
kaip tai nelaimes automobileis, ant trukiu ir kitu pavo
jingu iszradimu, kurie galvatrukczeis geidže isztremt veis
le Adomo. Jago ne iszsiliejimai — tai viesulos,— jago ne
ant geležinkeliu — tai ant ma
riu, o visi yra iszalkia ant kru
vinu auku.

Mrs. David Beach ne senei pradėjo ilga kelione pekszti
isz New Yorko in Chicago, kuriai draugauje automobilus su
laikrasztinykais ir maistu. Kelionėje ne valgis jokios mėsos.
Keliaus per miestus Albany, Buffalo, Cleveland ir Toledo.
Jago viskas kelionėje ejs gerai, tai pribus in Chicaga apie
1 diena Juniaus.

Milwaukee mieste, laike 40
valandų atlaidų, lenkiszkoje
parapijoj Szv. Vaitiekaus,
trenke perkūnas- Badai buvo
tai tame laike, kada kuningai
klausė ižpažinties žmonių ir
ne davė iszriszimo už tai, kad
skaitė užgintus per biskupus
laikraszczius.— Gal Dievas
už tai Užsirūstino ant dvasiszkuju....

ISZ AMERIKOS.
Pagimdė keturis ant kart.
Rock Island, Ill.— Pacziule farmerio Ed. Venskio, gyvenanezio Pozaniuje, Ill. ap
dovanojo gausia dovanele sa
vo Edwarda — du sūnūs ir
dvi mergaites. Vaikai sveiki
ir visi augs. Venskis apsivedė
tik du metus adgalos. Pirma
meta susilaukė viena kudyki,
arba in laika dvieju metu pen
kis.

Sausio menesije likos adgabenta in Suv. Steitus szampano už $3,193,477. Isz to pasi
rodo kad mums gerai pasive
da— tai yra ne mums— tiktai
tiems, ka isz muso darbo gy
vena.
Iszmete kudyki isz trūkio
Cumberland, Md.— Virgi
Mete kada buna isz rankos
prezidento, straikai turi dy- nia Sewage 19 metu mergina,
Dydžiauseis dydžiunais bu džiausius pasisekimus. Tokia būdama daraktorka Oakland
vo muzikantai ant laivo “Ti politika daugiause užsimoka. Garrett mokslaineje susilaukė
kudyki. Geisdama nuo tosios
tanic” kurie grayno gailės
sunkenybes atsikratyt, kėliau
marszus idant priduot dau
Apie darbus.
dama trukiu in Baltimore iszgiau narsumo del skenstancziu
mete kudyki laukan kada trū
pasažieriu. Tieje vargszai ne
Philadelphia. — Sub—ko kis ėjo smarkei. Tirynejimas
turėjo laiko mislyt, jog grajimitetas susitaikė ant keloleka parode, jog kudykis prigulėjo
na gailės marszus ant savo lai
iszligu su kompanijoms, bet prie Virginijos ir liko areszdotuvių.
taisės iszligas da turi patvirtyt tavota.
Ant laivo “Titanic” radosi pirmutinis komitetas ir leis Pardavė plaukus idant
apie 30 szunu prigulincziu ant balsu ar anglekasei priyms
iszmaityt szeimyna.
prie pirmos klasos pasažieriu. iszlygas ir ar sugriž prie dar Kansas City, Kan.— Mrs.
bo
ar
ne.
Tame
tai
mierije
su
Kada laivas skendo, apie deMonroe Burch ne turėdama
szimts likos ižgialbeta.— Tai važiuos in Wilkes-Barre 2 die kuom iszmaityt save ir savo
gi Dievulėliau, vietoje gialbet na Gegužio. Sztai trumpai pagyvaeti žmogaus, tai gialbejo duodam ant kokiu iszligu ke vaikus, paszvente savo puikius
ilgus plaukus, parduodama po
szunis. Geriau butu padare, tina susitaikyt:
50
centu už uncije. Josios vy
idant tokes ypatas butu isz
1 — Sutartis ant keturi u
luoteliu iszmete drauge su metu.
ras tingėjo dirbti ir ana diena
szunimis.
2 — Padydimas mokesties pamėtė paezia ir vaikus. Tai
ant
10^ irpraszalinimas Sliding buvo priežaste pardavimo plau
“Lietuva” ir “Vienybe L.”
ku. Kada nuėjo in palicije
idant josios vyra sujeszkotu,
pranesza buk iždavejai laik- scale.
raszczio “Keleivio” yra žy 3 — Iszrinkimas komiteto isz pradžių perdetinis palicijos
dais.— Well?! Biznis is biznis! prie kožnu kasikiu kurie nu- ne norėjo intiket jiai, nes ka
sprens ir sutaikins visus neuž- da jauna motere nuėmė skry
bėlė ir parode plika galva, tai
ganedimus.
Atejna isz visur aukos ant
4 — Pasiraszymas trijų pre net susigraudino. Iszejdama
nelaimingu ižgialbetu isz laivo
aplaike penkis dolerius nuo
zidentu ir sekretorių ant sutar palicijantu kurie padare terp
“Titanic”, žinoma, ne del Asties kur vieszpatauje nesupra saves kolekta.
torin ir kitu milijonierių, tik
timai.
del tu vargszu ka plauke tre5 — Kontraktoriams yra Su laiku viskas
cze klasa. Lig sziam laikui
persimaino—ir grabai.
uždrausta priymt darbininkus
likos surinkta Londone jau
pigiau ne kaip pavėlina sutar Wilkes-Barre, Pa.— Czio450 tukstancziu doleriu o New
tis padaryta 1902 m.
naitinei graborei persitikrino
Yorke surinko 350 tukstan6 — Visiems majnierams buk nuo kokio tai laiko žmo
cziu doleriu. Teip—gali jiems
mokėti lygu užmokesti,
nis geidže baltus grabus ant
ieznagradyt už pragaiszinima
Toliaus mokėti majnieriams palaidojimo suaugusiu ypatų,
tėvu, motinu ir vaiku su pi
po $3.50 ant dienos kurie dir nes juodas vrabas priduoda
ningais, nes kas jiems nuszdaug nesmagumo.— O gal ne
ba paprastus darbus.
1 uostys aszaras! Kas ir kokios
Jago taisės iszligas priyms. užilgio turės szokius ir kazoaukos sugražins nelaimingus
tai gal pradės dirbt 15 Gegu kiszka muzike laike szermenu,
prie gyvasczio?!
kaip tai daro Kinuosia.
žio.

Nelaime prie “doku”
Seattle, Wash.— Keloleka
ypatų likos pažeistos o laivas
Telegraph nuskendo prie Co
leman doko, sunaikydamas
jin visiszkai kuris buvo vienas
isz puikiausiu doku Pacifiko
pakraszcziuosia. Nelaime atsi
tiko laike kada inplaukinejo
milžiniszkas plieninis laivas
Alamada in stoti No. 2. Laivas
Telegraph likos perkirstas pu
siau per Alamada. Pasažierei
visi iszsigialbejo, nes laivorei
turėjo szokt in vandeni.

Žudinsta paikszu nameWarren, Pa.— Czionaitinioi
priglaudoi del paikszu atsibu
vo žudinsta, kuria papilde vie
nas paikszas ant kito, tam pa
ežiam kambarelije. Paikszas
Jokūbas Kazokas, apkaltintas
ant viso gyvasczio in kalėjimą
už žudinsta, mėtėsi ant savo
draugo Eugenijo Halle. Kazo
kas iszgalande szaukszta ant
cimentiniu grindų, su kuria
perdure Halla keloleka kartu
ir in kėlės valandas nuo žaidulu mirė. Dažiuretojai turėjo
gana ergelio pakol apmalszino
paiksza.

Kaip iszrodo vaj aunas laivas po iszszovimui.

Ithaca, N. Y.— Kaimelije
Locke, Caynga paviete, pakylo ugnis kuri sunaikimo apie
14 namu, bažnyczia, koteli ir
krautuve. Bledes padare ant
$300,000. Apie 20 szeimynu
pasiliko be pastoges.
Brunswick, Me.— Ugnis su
naikino czionais dvi bažnyczes,
geležkelio szapas ir apie 12
namu. Bledes padare ant $100,
000. Viena isz bažnycziu buvo
Szv. Jono, R. kataliku ir pa
rapine mokslaine.

Spokane, Wash.— E II.
Rothrock redaktorių “Spoka
ne Chronicle” likos nužudintas per iszszovimu isz revolve
rio rankosia Riszardo Aleko,
paejnanczio isz Rosijos.
Apvogė “grinorka”.
Žmogelis teip persieme skai-,
timu apie baise nelaime nus-A New York.— Panna S. Nu
kendimo laivo ‘Titanic’, jog -įaviczii'te likos sulaikyta per
OTOinn in
iv, redakcije oreArm
••
• • • -v
atejas
szove in
in re •. emigracijos
virszininkus ant
daktori szaukdamas: “p
—
•
U1 Ellis Island, už tai kad ne tu
daug tu baisybių raszai!” —
Žudintojas turi 40 metu senu rėjo adreso pas savo gyminaiti
mo, pribuvo isz Rosijos ketu- Pa8 kuri keliavo. Ant mariu
li metai adgal.
kas tokis pavogė jiai maszne?ie su piningais ir adresu. PanI eluk mirt nuo bado, HC ,la Nutavicziute pribuvo isz
kaip parduot lUilcino Kauno ir atkeliavo in Ameridovanas. I .ia pa8 gymjnaiti Antana Visz
Detroit, Mieli.— Ana diena ’ ^ucka, kuris prisiuntė jiai
užkaborije kokio tai hotelaus,p;-> ooo idant pribūtu pas jin.
palicije surado 24 metu Stefa-1 Ąnf gilusio piningus paliko
nia Drodziszinskiute
J
i....x» koni:.
| Uanlce o tik paėmė tiek kiek
mirsztante nuo bado. Stefania ; eikejo ant keliones. Viszniauc
ne teko darbo hotelije isz prie "tas buna Czikage, yra staložasties rumatizmo. Kada jaja rium ir gyvena Amerike jau
palicije rado, turėjo ant kak 11 metu, apsivedė su Amerilo puiku auksini lenciūgą ir konka ir turi savo locna “biz
bronzoleta ant rankos, o kada ni”. O kad neturėdama adre
užklausė del ko tuju brange so turės laukt czionais, pakol
nybių ne pardavė ir nepirko pyminaitis, neatsiszauks.
duonos, atsake: “tai yrirbi-nu
gios dovanos nuo mano mile- Tėvas užtrucino kudyki.
mo, veluk mirt ne kaip ture- Eau Claire, Wis.— John B.
tau jaises parduot. Jojo pra Anderson ir jojo pati likos už
varde yra J uozas Rulinskas, daryti kalėjime už žudinsta sa
prižadėjo su manim apsivest o vo ezesziu menesiu kudykio.
dabar gyvena Czikage, nes jo Tėvas prisipažino prie žudinsjo adreso nežinau, nes butau tes nes iszsikalbejo tuom: “Ne
senei pas jin nukelavus.” Pali galėjau surasti darbo, del to
cije nusiuntė isztikiama mergi uždaviau kudykiui truciznos.
na in ligonbuti.
Pribuvom in czionais isz Lan
“Parandavojo” vyra.
caster. Asz turėjau kudyki ant
Milwaukee, Wis.— Mrs. L. ranku kuris pradėjo būti man
Ford, murine, apskundė ko sunkenybe ir nutariau jin nukia tai Mare Toner teip-gi mu žudint idant lengviau man bu
rine, buk paveržė jai josios vy tu sujeszkot darba. Žinoma ma
ra. Kada abi murines stojo no pati tam pasiprieszino, nes
priesz sudže, apkaltinta kal jaja apmalszinau; nuėjau ant
bėjo: “Teisybe ponas sūdžiau, kalno Adin ir ten uždaviau
jog ejdavau pasivaikszcziot su truciznos ir palikau kudyki
Fordu, nes užgynu, jog jin pa gulinti”.
veržiau Tonerienei, nes tik jin
Motina kone teip paezei kai
“parandavojau” ant kokio tai bėjo, užmesdama vyrui, kad
laiko.”. — Matyt kad sudže ne klausė josios meldimu ir ne
ne buvo tokiu iszaiszkinimu žudintu kudyki.
užganadytas, nes nubaudė apskunstaja ant trijų menesiu in
Kaliniukas aplaike
narna pataisos.
850,000.

Pottsville, Pa.— Petras
Jaruseviczius
kalininkas
Schuylkill pavieto kalėjime
czionais, kuris likos apsudintas ant 10 metu už insipleszima in tavorini vagona
McAdoo, aplaike tomis dieno
mis žinia nuo advokato isz Au
rora, N.Y’, buk pasiliko locninku turto verties 50 tukstan
ežiu doleriu, kuriuos jam pali
ko tėvai po smert. Advokatas
pribus tomis dienomis in kalė
jimą padaryti tam tinkamus
rasztus ant peraszimo netikėto
turto ant Jarusevicziaus. Petras
buvo apsudintas Gegužio 15,
1911 ir turės būti kalėjime
lig 1917.
Jaruseviczius drauge su Jo
kūbu Szuncku, kuris sakėsi,
jog paejna isz Mahanojaus li
kos aresztavoti ant kart, nes
Jaruseviczius tvirtino buk yra
ne kaltu tojo prasižengimo ir
tik radosi tenais kada vagysta
likos papildyta. Toliaus tvir
tino buk paejna isz turtingu
tėvu, atbūdamas kelione peksz
czes po nekuriuos steitus isz
akyvumo. Dabar turėdamas
turto gal pasiseks aplaikyt par
dona nuo gubernatoriaus.
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Italu-turtiszka kare, kasztavo Italama jau pustreczio
milijono doleriu. Isz to pasi
rodo, kad Italai turi daugiau
piningu ne kaip svietas apie
tai mane.

Daokyte dabar orderi o ta p

pristatyta in oinmi

W. D. BOCZKOWSKI - CO.

ISZ VISJĮJSZAL1U,
Baisus ižgama.

Paveikslas perstato amerikoniszka vajauna laiva “Michigan”
kada iszszove visas armotas isz vienos szalies.
Tasai laivas
kasztuoje $5,000,000, turi asztuones armotas po 12 coliu, kuri
ima ant kart 300 svaru parako, kožnas szuvis kasztuoje $225.

No 13 buvo negilukningas
Duryea, Pa.— Ydant pralinksmyt susirinkusius straikierius karezemoje Juozas
O’Rourke susilaižino su kitu
žmogeliu ant $25, jog ižgers
25 stiklus “džines” be apleidi
mo baro. Kada pradėjo gerti
13 stikleli krito ant grindų ir
in kėlės minutas atsisveikino
su sziuom szvietu. Bartenderis
ir du vyrai kurie jin prie to
prispyrė likos aresztavotais.

Meksikoniszki razbainikai
kankina Amerikonus.
Galveston, Tex. — Ne se
nei pribuvęs isz Meksiko J.
Flexin, inžinierius, apsakinėjo
baisybes, kokias pildo meksi
koniszki razbaininkai
ant
Amerikonu ir turtingesnių gy
ventoju. Ne senei banda tokiu
razbaininku užklupo ant vokiszko farmerio, reikalaudami
piningu. Kada jiems atydave
ka turėjo, sugrįžo vela ir spy
rėsi daugiau. Kada ajszkino,
jog daugiau ne turi, pradėjo
kankyt jojo paeze o ant galo
subadė su kardais ant ko turė
jo vyras žiuretie, negalėdamas
niekuom prigialbet savo mirsz
tancziai paezei. Tieje razbai
ninkai užklupineja ant jaunu
moterių ir merginu, paymdami jiaises in kalnus. Randas
ne gali suvaldyt tuju pasiutė
liu kuriu randasi daugel.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Vabalninkas.
Panev. apskr. Pas mus girtuokliste pilname žydėjime.
Tiesa, yra blaivinikai, bet dau
guma isz ju blaivybe platina
degtine naikindami. Turgadie
niais ir szventadienias pilnos
aludes ir smukles ir taip mau
kia kad ne szonai-poszka. Sau
šio 31 d. viena seniuką smar
kiai apkūlė ir isz smukles isztume. Per vestuves, kriksztynas ir kitas puotas pas mus tan
kiai “gaspadineles” apdirba:
iszvalo isz kaminu laszinius!
Geda tokiems meistrams!

Luoke.
Sziaul. apskr. Daubenu dva
ro užveizda Cz. iszaikvojo Vii
niaus Valstybes banko sky
riaus 182 rub., kuriuos iždan
reikėjo ineszti, o ju negalėda
mas ineszti, nusiszove.

Papile.

Jeruzolima.— Visi europiszki židai baisei inirszo ir
persieme prieszais juju tau
tieti, kuris užsiymdavo tautiszkais veikalais czionais ir
būdamas iszrinktu ant priė
mimo auku sudėtu per visus
židus ant svieto veikale atpir
kimo Palestinos.
Palicije nuo ilgo laiko turė
jo taji rakali ant akiu. Ana
diena rado pas taji ižgama
žmogiszkam kūne, viena kam
barį kaipo maldviete o kitam
kambarį radosi paleistuvinga
urvą, kur terp kitu paleistu
viu radosi jojo tikra duktere.
Nuo tėvo dvieju vaiku, kuiios ketino iszaugint Jerozolime isznaudojo penkis tukstanczius rubliu o vaikus laike
kaipo nevalninkus, turėdami
dirbt sunkias užduotes; turėjo
apgavinga loterije, pardavi
nėdavo neteisingas akcijes, už
dėjo urvą girtuoklystes ir kaziravimo ir užsiymdavo par
davimo mergaieziu in paleis
tuviu namus Egipte.
Paskirta tam tikra isztirinejimo komisije jau isztirynejo
visus užmetinejimus o taji velniszka ižgama uždare už sztang«-

Naujas ergelis ant laivo
“Olympic.”
Southampton.—
Laivas
“Olympic” kųjsįųkatinoplaukt
in New Y’orka .turės perkelti
diena plaukino isz priežasties
naujo ergelio. Vela pakylo
naujas straikas 50 darbininku
kurie ne norėjo dirbti su
“skebsais.” Pirmos klasos pa
sažierei turėjo kelaut in Li
verpool! ir sesti ant laivo Lusi
tania o 15 szimtu maiszu paczto likos nugabenta ant laivo
teip gi. 120 pasažieriu Queenstowne kurie laike ant laivo
Olympic turėjo sesti ant laivo
Baltic. Paskutinei straikierei,
skaitliuje 58, likos aresztavoti
už sukėlimą maiszaties ant lai
vo ir likos uždaryti kalėjime
lig
perklausimui. Laivas
“Olympic” priguli prie tos
paezios kompanijos ka ir ne
laimingas laivas “Titanic.”
Laivorei už tai sustraikavo,
kad ant laivo nesirado užtek
tinai luoteliu, o tosios ka rado
si ant laivo buvo supuvę.

Sziaul. p. Laiszkaneszis Ginsimylejo in viena Papilės
panele bet toji pajutus, kad
G. turins kokia tai neiszgydo
ma liga, atsisakė jin mylėti,
tuomet jis szove sau du sykiu
isz revolverio, bet pataikė in
nepavojingas vietas ir liko gy
Kvaili seneleiPiningai paneziakosia vas. Dabar G. gydosi Papilės
Kamence
atsibuvinejo aky
ligonbutyje, o iszgijes — liks
terp skuduriu.
vas
teismas
seneliu:
88 metu
patrauktas
atsakomybėn,
už
— Housetonic, Mass.— Vie
senumo
vyro
su
87
metu
pa
savžudyste.
na isz lietuviszku darbininkių
ezia ant atsiskyrimo. Ę^ti pa
prie atskyrimo skuduriu fakridavė priežaste atsiskyrimo....
ke popieros “Rising Paper
Akmene.
sulaižima prisiegos moterystes,
Mill”, ana diena rado senoje
Kauno gtib. Gal niekur to
paneziakoje 11 doleriu, suside kiu netikusiu atsitikimu nėra užsiduodamas su kita motere...
daneziu isz dvieju penkinių koki pas mus atsitiko. Netoli
bumaszku ir vidna dolerine. Akmenės, pas ūkininką MeiATSAKYMAI.
Virszininkas fabriko paliepė ža tarnavo vaikezas J. JaszKaz. Montvilla Minden, W.
merginai tuosius piningus pri monts, kuris insispitrijo in to
Va.
ir del daugelio kitu:— Žisisavink Tame paežiam fabri ūkininko dukterį Meižaite ir
ke, ne senei mergina Mary užsimanė ja vesti Bet tėvai ne yra teisinga apie nuskendi
Murphy rado $50 bumaszkuo- žinodami, kad J. Jaszmonts ma kun. Juozo Montvillo ant
sia senoje paneziakoje ir teip- mėgsta insigerti ir tokiu budu laivo “Titanic”. Nes patvirti
gi pasiliko sau. Piningus žino
nimą rapie jojo iszkeliavima
ma drauge su paneziaka turė savo namus prakiszes, nebelei ant tojo laivo aplaike brolis
jo iszmest ypatos kuriuos už do savo dukterei už jo teketi. Petras isz Brooklyn© o apie
mirszo apie piningus ir tokiu Tuomet J. Jaszmonts savo my
budu gavosi in rankas vargin limaja pavogė ir nusivežė pas žuvimą patvirtina ir kompanigu darbininkių, kuriom nepri savo dede putramenta Meižai je prie kuriuos laivas prigulė
valome užvydet tojo gylukio, tęs tėvai ta pajutę, nuėjo savo jo.
nes atskyrimas visokiu bjauru
P.K. Naugatuck.— Tokeis
skuduriu fabrike popieros yra pavogta dukteri atsimti Ten veikalais redakcije ne turi lai
pavojingas ir priguli prie ne- isztiko skaudžios musztynes: ko užsiymt. Nuejki pas pirmu
szvariausiu darbu.
susimusze ir susi pjaustė taip tini advokata o jisai tau pada
smarkiai, kad reikėjo kaiku- rys.
Iszneszimas banditu in riems važiuoti in Ryga gydytis Panna Misz.... Boston.—•
padanges.
J. Jaszmontas kerszyja ar my Geriause iszmazgot plaukus
Parižius.— Bonnot vadas limosios tėvus užmuszti, ar ju su sekancziu: paymk szaukszautomobiliniu bandytu ir gar namus uždegti, kad jie nenori tuka “canthrox” inpilk in puo
singas anarkistas Dubois, li leisti už jo savo dukters. Pa duka szilto vandens ir tuom
kos iszneszti in padanges su vogtosios tėvai nežino dabar iszmazgok. Tokis mazgojimas
pagialba dinamito, laike kada ka bepadaryti: ar pasiduoti isznaikyns pleiskanas, dedervi
buvo pasislepia tvarte; 10 tuks užsiverteliai žentui, ar parduo nes o niežimas pakauszio nūstaneziu žmonių tam perstatime ti namus su žeme ir iszeiti in tos. Canthrox gausi kožnoje
aptiekoje.
kita kraszta?
prisižiurinejo.

— O tai seniui davei pipire
Lape ir Gerve.
apsieisi. Priesz vieką turime
no pono atimtie vi-n- gi kl r. lu, — prakalbėjo vartauninKitąsyk susidraugavo lape
Tai kaili d imas atidai ! du- kas in Tamosziu. Tiktai man
su gerve. Sztai syki sumanė la
rea, o laivorei insmukia pae divas, jog jis ant tavęs nešime
ini revolverius, peilus ir videl ti.
pe pavaiezinti gerve ir nuėjo
— Tegul tikt butu megie u- irta viską kas galėjo bu
vadinti jos pas save in svetie už ginklą. Tarnas žinojo nia-! —- atšaki Tarnas. — Ga
czius.
ap'e kožna kavonia kožna štai li sau sveikas plūst ir grumot,
— Ateik, kūmutei, ateik,
ežiu, 'ai par dinejo laivor'ams asz to no ginu, — nes usz kož
žuvele. Asz tave pamylėsiu,
kur jeszkotie. Ant galo parodi na ipa turėtu tris dienas pas
kuo tiktai galėsiu!
O kad prasmegtu,
Ida ji>nii“ gerai paslėpta šieno ninkauk
Eina gerve in praszytaji po
Ir gala gautu,
ji szep t- kurios niekados — O tai ifZ tavęs rakalis,—
kili (balių) o lape iszvere mo
Tas girtavimas
Ine butu patis rail a iratidari tari laivoris stovintis ant sar
nu tyres (koszes) ir isztepe ant
Irsu
peileis pjaustymas.
gisto«,
o
paskui
tari
in
Burke,
jaje paspandiaa sprenžina. Lai
lekeztes (torielkos, padavė ir
Tas dėjosi saliune,
Įvorei vienu Laka sukliko isz rodidamas ant ejnanczio Ta
praszo:
Kur paeziame pasiutime,
džiaugsmo ir divu ba užtai gn mo:
— Užkask, mano balandė
Su peileis susipjauste,
—
Tai
gerai,
—
atšaki
stiri
Įėjo aukse ir sidabre suvir-z
lė mylimoji mano kumute!
Net gyslos papjauste.
szinitas tuk-tancziu doleriu, ka ninkas. Turime tai laikitis ant
Gerve barszkino snapu in
Ir tai kožna karta,
kapitonas paemi usz [laiduota saugos.
lekszte, bet nieko nesugriebe,
Kada tik in karezema at- o lapute tuotarpu ėda kosze
— Isz Nriv Yorko in Kali
tavora.
vyksta ;
— Ne doras iždavikas! — fornije labai tolima keloni!
Taip pati viską ir suede. SueTai
mat
apszviestunai,
suniurnėjo subraklintas kapi- Del kapitono buvo ijje labai
dusi kosze lapute gervei sako:
Ne; Jietuviszki tamsunai,
Sufragistes kvailos bobos.
Į tonas, o tuom laik laivorei ne nuobodi ir kenkenti, nes pilna
— Nesupyk gebiamoji kumu
Girtuoklei, gyvulei,
Geidže nuo visu paguodo’.
galėjo apsistabdit no džiaugs džiaugsmo del pasikėlusiu lai
te! daugiaus nėra kuo vaiszinTai ne Lietuvei!
Idant valdyt visa svietą,
voriu Ne pavidejo sau ne vino
mo.
ti!
Piktinasi
tuom Amerikonai,
To da niekad ne girdėta.
ne
arielkos,
o
ant
laivo
buvo
— O ka? Ne sakiau jums,
— Acziu, kumete ir už tai!
— Kur josios drauge ?
jog Tamas mus ne užvadžios ? apszczei, usz tai ne viena die Kaip tai Lietuvei vadina “pa- ateik ir tu pas mane in svegonai,”
— paszauki Jonas spausdamas na nepraėjo be girtavimo.
czim/
H-!-!-!'Į : H-H-I'H-H'I I i l'I-M-H-l-S tonui rankas ir kojas, kol ne vaikina. Be jiojo niekados ne
Wienok ant didelo giluko Tegul, tegul, teip ilgai ne bus,
Ant rytojaus ateina lape, o
beniauses namas Uhio.
Ba Dievas ne skubus,
pabus.
būtume atitiks tojo lizdo su laivas be jokios perszkados
gerve sutrupino mutinio, supy
Paveikslas
perstato mieetiezka rotuže Chillicothe, Ohio, į
Bausme savo parodys,
Burke neisztikejo Tarnui ir auksineis ir sidabrinėms kiauszi grąžei plauki ir prisiartinejo
le in ąsoti (nzbona) su siauru kuriame tai sutvėrė pirmutine konstitucije ateito Ohio, Nor, :
link Kalifornijos pakraszcziu. Tuosius pesztukus isznaikys! kaklu, pastate ant stalo ir sa 12, 1 802 mete. Szimet apvaiksztines iszkilmingai taja diena.
isz kart prieszinosi, ne norėda neis.
Kapitonas Brenner’is suvis
mas kad jin iszkist, nes ant ga
— Piningu turėtume inva
ko:
_____________________________________________ —
Miczigane vienas,
nesirūpino
apie laivinis gauja
lo
turėjo
tikt,
ba
didesni
dalis
les,
—
atsiliepi
Burke,
kaip
— Valgyk, kiimute! dau-1
T
1 u meti su duonaX
Beprotis vyras,
T
O jisai ant tavęs su akmeniu'. į laivoriu to.norėjo, o Jonas nu biski apsimalszino, — nes ka o tuom mažiau apie Tama ,ku
giaus nėra kuo vaiszinti.Ant uliezios stovėjo,
T
Priežodis. į ėjo tuojaus nevalninka atvest su jeiseis daritie? Ar turime rio iez visu pajėgu nekenti
Lape eme sukinties apie aso
tuojaus tarp saves pasidalitie? Nuolatos sergėtas kajutoje pra ^zlapinosi ant niek ne žiurėjo. ti (uzbona) ir szaip užlenda,
**!**«"!**!**!**?* Už valandos sugrįžo abudu.
— Wiskas klojėsi puikei!—
— Kožnas buvo kitokios Įeidinėjo laika, ant kiek gale Moteres praeidamos kolojo, ir pauosto, o vis nieko nepaima
— Juk tai puikus daigtas,
Jis ant to ne žiurėjo,
M AH ANOT CITY, PA.
— atsiliepi Jonas, vienas isz tari Jonas int savo draugus. nuomones, ant galo sutari vi ma, ant skaitimo ir raszimo.
nelenda galva in ąsoti ir tiek,
CAPITOL 8TO K $125.000.
SURPLUS IR PROFITS >300,001
*
Tada
paliemona užleido,
Wiena diena Burke, kuris
laivoriu, o ir pavoingas. Pa- Tarnas jau gatavas ejtie in ka- sus piningus nejudint, pavest
O gerve, tik rija ir rija.
SaT.Valit. Rudai tai bgh Banke ladeta piniaf®.
Tas
nutvėrė,
—
ne
paleido.
juta
suriszt
kapitoną,
nes
su
tuom
laik
buvo
komendantu
vienam stirininkui ir viriausem
žinstate gerai kapitoną, tai asz
— Nesupyk, kūma, dan
Mokam® antra procentą ant godota piningu
apie tai ne turiu ka kalbėt, tokiom iszligom, jog del jiojo isz laivoriu, o pasidalitie tada, ant laivo, kaip rodos pats ka- Nuvede pas vaita, kur užmo giaus neturimu kuo pamylėti.
Procentą pridedam prie tavo pininga pirma
kėjo,
ditsna Saorio ir Liepos menesuose, aepaiaani
pitanas, iszkeli del savo drau
jog ira tai žmogus ne baimin gausis dalis isz tojo szimto kada pribus in Kalifornije.
Lape labai užpyko: ji mane
ar atneszi parodint knygute ar n®.
Bausme 32 dol. padėjo,
gas ir narsus. Žinote jog nak tukstancziu doleriu.
— Teip bus geriause, — gu dideli lebi, praneszias jieprivalgj'sianti visai sanvaitei,
Mes nori ra kad ir jus turėtumėt reikalą bu
Daugiau to ne darys,
— Ir tikrai teip ira? — pa tari Burke,— Jagu mcs dabar mis, jog tolause usz trijiiu dieties laike uszsirakineje savo
muau
Banku, nepaisant ar mažus ar dydelia.
o ežia lyg tyczia parėjo namon
Su tokiu darbu in užkabory
Harrixon Bell, Preridesta*.
kajutoje, kurios sienos apka klausi Burke žiūrėdamas isz- pasidalitume, tai galėtu vienas nu paregės pakraszczius) Kali
nieko neragavusi. Nuo to lai
... Slb» t •■!»...
F. J.Noonai, V>ce-Fru>d«ai
inlys.
k
bintos revolvereis. Kolei spės1 paniuru ant Tarno.
no kito pavogt, o szeip pribu fornijos.
W. H. KdJtf Kaujeria*.
ko gerves su lape bieziulybe
me dūręs ižlaužt, tai mus kaip — Asz ne suprantu isz tik vus in Kalifornije kožnas savo
(Toliaus bus.)
isziro.
ro, — tari Tarnas, — kaip jus dali paims. Asz paslėpsiu pinin
zuikius ižszaudie.
£ Ne per toli Delevarijos,
Atsibuvo ymeninos,
— Tai teisibi, panevali nie ne tikite apie mano geriausus gus mano kajutoje ir už juosus
Jauna obelele.
Buvo dvi baezkutes alaus,
ko ne padarisime, reike naudot norus. Ar mielinate, jog asz atsakau, jagu norint vieno do
DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Daina.
Guzutes ir da ka dauginus;
koki pasaluma, — prakalbėjo teip labai noriu būtie nevalnin lero no pritektu.
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotw
Juozukas ir Onute labai my
O vyno del mergynu,
Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 meta iszhandimo,
Petras kitas laivoris. — Kaip ku per ciela givenima ir vargt
Ne kurie murmėjo priesz ta Įėjo savo tėvelius, klausydavo"
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isi
Ir moterių.
Jau teka saulute
teip rito isz nežinių prisėlint, tarnistoje? Kaip jiua teip ir ji sutarime, ne labai tikėdami ju kiekviename daikte prie
i,
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktimis Trotimui
Tas
dėjosi
Džerzee
steite,
Isz
rytu
szalies,
kaip iszeitines isz kajutos, rėžt asz troksztu luosibes ir gerbū Burkiui. didesni dalisio labiau darbo niekados netingėdavo
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumasyra gydimu
Nors d i mažinto
Mažam mieste,
per galva kad pargriutu!
vio.
ee Tarnas ant to sprendi, idant eiti, tiek padėdavo teveliame
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plaucrių
Lietuviu ten keloleka fami- Kas valanda daugiau szvies,
Tarnas kalbėjo teip staczei piningai butu pas Burke Sus— Ta ne gali padaritie! —
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi
dirbti, kiek nuo mažu vaikeliu
lijos,
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tėvu,
tari Jonas. — Kas gali žinot, ir teisingai, jog jau n ekas jio kaiti piningus ir rado isz viso
Jau musu brolei
tereikia.
Reikale raszykite ant adreso
Nes protingos ne vienos.
kaip gali pareitie. Tuom spa- jo ne nužiurinejo apie stoka szimta —dvideszsmts tukstanSenei
prie
darbo,
Viena syki tėvas dirbo sod
RD
VHI
CD
638
Penn Avė , Pittsbnrg, Pa.
Tamsunai visi
sabu gali kapitoną ne pri- gero noro, ipacz ir pats Burke ežiu doleriu. Piningus pavedi,
Lietuvio žodžei
Ulli KULtn Adinos: 9 iki 5 vakare. Nedeloj nog 9iki4popfeL
ne, Juozukas au Onute taippa?
Seni
ir
jauni,
muszt, nes užmuszt, o asz prie jiam tikėjo.
stirininkui, o tasai paslepi sa krutėjo, kiek galėdami, neszio
Isz ankstu skamba.
Tai ir varduves pakele,
— Na, tai apsisuk vaike! — vo kajutoje.
to ne noru rankos pridėt.
Szviecze jau skaisezei
jo tėvui reikalingus prie darbo
BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
Susirinkia linksmai gere.
— Ir asz ne! Ir asz ne! — paszauki jie. — Nes atsimink
— Dabar, mielinu, galime daiktas ar tai peili, ar kirvi,
Szi dyt labjau praded’,
287 Broadway Kampas Itcade Ulicze
Vienas
narsiinas
atsirado,
atsiliepi keli balsai, o Burke ant to, jog jagu norėtum mus kapitoną atluosuot — tari Bur
New York, N. Y
Telefonas: Morth 2822.
ar kita ka.
Ir kibti prie kožno pradėjo, Mus brolei Lietuvei
tame laike szidžei perkreipiąs ižduot.... tai kaip szuni nude ke. — Uždarisime jiji kajuto
Kas reikalauna teisingo
— Szitoje sodno kerteje, —
Meilus žodelius užved,
Gyrėsi su savo drūtumu,
patarnavimo ir nori idant
sime!....
lupas tari:
je ir pastatieime sargus. Tu, tarė tėvas, — pasodisime ka
Ir
galingumu.
Kad reike mums spiestis
Jo reikalai liktu greit,
— Kam tiejei kerszinimai? Tarnai jiam pritarnausi kaip
— O ka, jagu ne turite dra
da — nore gražu jauna mede Bet tas milžinas in kaili gavo,
atlikti tegul atsiszauki in y
Suvis pietus szviestis,
sds, tai reike turtu atsižadėt ir — atšaki Tarnas. — Ar jau seniau parodei ta jog mes del li, nes vietos yra užtektinai.
Ilgai po tam dejavo.
Ingysim laisve
mane palaikėte uez toki asila, tavęs tikime Nes saugokis
būtie ubagu lig smerties!
Seniausi
Atėjo ju tėvelio vardines.
Ir jojo bode vos gyvas pasi Prie mokslo reik griebtis.
— Genaus būtie ubagu, ne kad del eaves kenktau- O ant idant ne uezsinoretu tau par Juozukas ir Onute, norėdami
Bankini
liko,
Jau muso brolei
N am a
gu žudintoju, —tari staczei Jo galo, norint ir noretau ižduot, duot kapitonui ginklą, ba už parodyti savo tėveliui didesne
Ir tas vos ne atliko;
Isz miego vis kyla,
nas. Kaip asz mielinu tai butu ar-gi mes dvieje galėtume mažiause nužiurejima siūbuosi meile, slapta nupirko jauna
Uždėta
1848ni.
Gerai kad toki pataiso,
l'ž darbu griebės
geriause, jagu rito vienas isz priesz jiue pasistatit ?.... Ar po augsziaiu stiebu panari- obelele ir vakare priesz vardi Tai ne pasilieka ant sauso.
Szimtas Tuketancziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
(rediszka kasei
Tamsybia iszdyla,
mus nusiduos pas kapitoną ir gi tai ne kcailistei.
tas už kaklo!
nes nueje sodnan, pasodino ja
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
atidengs jiara muso mieri kela — Gerai kalbi!— tari Jonas — Tuszeze baime! — atša toje vietoje, kuria seniau teve
Ir jus sesutes
Szenadori jau antai,
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
vimo in Kalifornije. Jis—gi, ir paplauezkejo jiam per peti. ki Tarnas. — Man teip ira lia jiems rode. — Koks bus
Susiprast pradekit,
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linija in ir 1st
Ir
intiligintai,
—
Burke
isz
tikro
apsikvaili

kaip žmogus iszpratus, tai tiks
brangi givastie, kaip ir jiums, linksmas musu tevelia, — kal Su gumineis branktais ant
K rajaus už pigiause preke.
Ejkit su broleis
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame.
ant muso noru ir ne dris stati- no! Nes tu vaikine, žinai ge ipatingai kada ira piningai. bėjo tarp saves vaikai, — ka
Isz
vien
kalbėkit.
kaklu.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperassn
tis, prieez visus. Apie ta szim- rai, kur kapitonas paslepi sa Tai turu atriszt kapitonui ran da rytoj atėjės sodnan ras mu
paliudyimu Konsulio.
Ėmėsi vieni kitus užplaukti. Mes savo tauta
vo
piningus?
ta tuketancziu da ne minėsime,
kas ir kojas?
Atjeszkojima Daliu atliekame knoteisingiansiai.
su paežiu pasodinta gražia obe
Ir
peliukus
iszsitrauke,
Mindžiot
ne
duokim,
— : Del vygndos Tautieoziu laikome atydaryta :—
nes be abejones atsiras proga — Rodosi man jog raeze,—
— Na teip, — tari Burke lele!....
Per gerkles pertrauke,
Kelkime isz miego
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad,
del ižgavimo no jiojo tuju pi. atšaki Tamas. Nes gana jau ir draugia su kitais iezejo isz
Tai vyruezei ne kas,
Onute laike medeli, Juozu
Su tamsybe kovokim,
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 1
tosios kalbos, o dabar imkimės kajutos.
ningu.
jog pas mus viens minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, Ir
Tiktai progresas.
kas- gi kasė jai duobe. Sztai
Jau saulute leidžes
— Nesiartink prie manias jam bekasant, kasžin kas suži
pigiausei galite atlikti.
— Tai katras nusiduos pas in darba! Pasakiae tai, paemi
Jau temti pradėjo.
kapitoną tame mierije? —klau dvi plonas virveles ir pamėgi latre, ba teip kaip velne tave bėjo po jo kastuku (lopeta)
Ar žinote grinorkeles,
Brolei, sesutes
si Burke. Ar apsiimi Jonai? no atidaritie langa. Pasiseki matau. Traukkis ezalin isz Mat Juozukas kasdamas duo Katros ne senti pribuvote mfti
jiam tuojaus ir tuojaus ineiver czion!— paszauki kapitonas
Pasilsėt nuėjo....
— Asz? niekados! —atšaki.
no mergeles,
be sudaužė molini puodeli, ku
ži in kajuta kapitono su pagel piktumia.
— Jonas Dydiiunas.
Jagu jau katros alaus pripuKaip tik kapitonas dirsteli aszriatne
buvo
sidabriniu
ir
suksi
ba laivoriu.
tia,
—
Tiktai
ne
teip
staigai!
—
trei ant žmogaus, tai net bluesi silpnas ir ta>o sveikata sukliurusi, e.»l iiiivurircs, o ligos nesveikumai
Gilume tikume ir su muszan tari Tarnas szidžei. Kaip gali niu pinigu.
Ar Keliausite i Lietuva ? Nors
kaip akmuo slogina, skausmai iš viršaus ir Gduriu vargina ir jautiesi kaip
Nustokitia nors siutia.
sos nueflrpa, net szirpulis pai
—
Puodelis
puodelis!
—
sūri
sumankytas,
tad boi’oikalo nustoti vilties linksmo,^laimingo gyvenimo.
te szirdže klausi laivorei au- usz pikta palaikit biednam
Susivaidykite,
ma ir isz tikro isz mus ne vie
K.-id Ir sydeisi su kokiais priruauslnis, l>c vertės, patentuotais v.-ūstpalaikiai&, kaip ir pas
ses paetatia kas vidurije kaju vaikinui, kuriam pasiseki už ko isz džiaugsmo Juozukas su
bemokslius daktarpalaikius—«iulorius Ir delei hutnbugo X IL-i.
kuom jokios ligos neguli sura
Juoku ne darykite!
nas ne iždris pas jin nusiduo
sti,— žinoma, kad tokie negalėjo išgydyti. Let dur aršiau padarė ir liga labinu užsendino.
tos nusiduos. Gera valanda dirbt apie 13 tnkstsneziu iez Onute, ir nubėgo pas tėvelius
Isz tikro ne viena vyro ne
ti e.
Bet kad tikrai nori pastoti sveiku,
praėjo ant tuezezio laukimo. ko gales geru andelu, Isz tik apskelbti jiems tos laimes.
gaus,
Visi nutilo.
Ant galo ižgirdo pritroezkuei ro butau paskutiniu vaikezu, — Tai Dievas jus apdovano
Jago girtavimo ne palauš,
— Tai kas mums pasilieka? szauksma ir stenejima, o pas
— tarė tėvas, — už savo teve
Žinau ir apie token,
jagu
isz
to
ne
naudoczia.
Sztai
— kalbėjo tolaus Burke. Jagu kui iszeimuszi perkuninis bal
liu mylėjimą. Visados Auksz
Ne
prastas girtuokles,
MES pasitiksime Jumis priebunant i
jau virveles perpjoviau, dabar cziausias užmoka tokiu budu;
norime ant savo paetatit, ne sas:
New Yorka ant dipo.
K a vyrus subytina,
gali
sau
ponas
spacieraut,
nes
ira kitokios rodos kaip tiktai
— Ha, niekadejau! Tu dris
ežia nuo jo priguli. Visados Tuziną skuneriu in save fiU- MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
MES duoseme Jūmi nakvinę.
priverst!
ti keisetis ant tavo pono! Gel žinoma tiktai kajutoje, ba ant mylėkite, savo tėvelius o Die
pyla!
MES pastoroseme del Jusu paszporta.
laivo
ne
vale
ponui
pasirodit.
— Asz ant to ne tinku! — bėkite! Gelbėkite!
vas su teiks jums brangesne Be pasilsio su vienu kvapu, MES palidieseme Jumis ant laivo.
Kapitonas jausdamasis luo dovana už auksa ir sidabrą to
— Duokie pakaju kapitone!
atšaki Jonas su nenoru. — Ka
atsisz.auEite i
Prie visu akiu!
pitonas ira szaunas žmogus, vi — girdėt buvo žodžiei Tarno, su mėtėsi ant Tarno, nes toja ji dovana — tai Dievo palai
Tai ir bus gana,
Eastern Transfer Co.
sada su mumis grąžei apsiėjo — nieko tau ne maczis, visi valandoja susilaiki.
(A. BALTIEJUS, Prezidentas)
minimas.
Ba daejau gala.
128 Cedar Street, NEW YORK, N. Y
— Ne! tasai niekszas never
ir ne vienam ira gero padaręs laivorei nusprendi plaukt in
Vaikai padekavojo tėvui už
Į t id kn ipkis prie tikros Galybes ir Mokslo Daktaru, in Phlladelphios M. Klinika, uos čionai
Agentus teipgi užpraszome siusti
asz tiktai ant to tinku, idant Kaliformjo — o dabar ne ga tas, idant jin dalipstetau ma gera žodi ir nuo to sykio vieuo
pasaž.erius pas mus, o bus kuonunetik tcisingiį, nugšto mokslo daktarišku rod^ apturėsi, bet ir geriausias liekarstas, y pa tingiu
no
ranka,
—
niurnėjo
per
dan
jin uždarit in koki kambarėli. li mums perszkadit tame.
prie kiekvieno ligos apsireiškimo pritaikytas, kurios lik randasi ant svieto ir žinomos kaipo
gražiausei aprūpinti.
met karsztai savo tevnezius
Nemokėk dykai §10.00,
goriausios, iš visų šalių sugabentos i Klinikų Laboratoriją, o busi išgydytas ir džiaugsies gera
— Tokiam karte neira apie
— O tu prakeiktas niekszai, tin.
mylėjo, o užaugę laimingai gy
Apsigarsintoju. Jeigu apser
sveikata kaip ir gausybės širdingai dėkavoja D-rui Klinikų.
ka mislit —tari Burke. — Kas tai uez tai kad tave ižgialbegate liga, tai eikite pas savo Introligatorne.
— Turi teisibe kapitone, veno.
Iš daugybės, pagal prašymą, nors keletą vardu talpinasi:
.Mr. .Jonas I'eraiifuka*. 5|.'. Andrews uve.. Youngstown, O. Mrs. Barbora Belcckene.906
APniBHTCVE KNYGŲ.
mums isz to pareis, jagu ir no jau no badines emerties, — — atsiliepi Tarnas, — ba ne
miesto daktara.
Walnut st.. Racine, Wis. .Mr. Jos. Gušlis. .\ll Clinton avo., Rochester, N. Y. Mr. Jonas Atisejiojo kajutos dureles isz lauko szauki kapitonas indukias.— tikiu idant tau kapitone iszeiJaigu turi dantų gėlimą: koi
vu'e. puT N. 3rd St.. Plrilada, Pa. .Mr. P. Horstaviėe, 7?3 Hancock st.. Pliilada. Pa.. Mr.J.J.
Makauskas. 413 E. 8 st.. Kewanee, HL. ir daugylws kitų išgydyti nuo visokių ligų.
usžkalsime? Per langeli dūri Tai teip uezsimoki savo gera- tu ant gero. Ne užmirszk tik
nūs ant kojų, tai gausi po 5^
"Lietuvisz kas
KAIP DAUGELI. TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI.
dejui!
senius kaip szunelius ižszaudis.
gyduole. Jaigu nepagelbetu
tai, jog ant laivo pasibaigi ta
PIIILADELPIIIOS .M. KLINIKAS užvedė daugylx*> naujų liekarstų. išradimų ir pagerinimų,
Dainorius"
teip kad kitur niekur geresnių lickarstų negailimi gauti, čionai, apart kitų, yra gabus specia
— Kalbėk sav sveikas, ka vo vieszpatavimas ir jog tuoKas kitas butu, kad galėtume
bus
sugražinti
piningai.
Teip
SUSIDEDANTIS ISZ
listas daktaras nuo vyriškų ligų.
gi iszsius placzes informacijas
JEIGU negali pribut nsabiškni. lai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodį, pamokini
no jiojo ginklus atimtie, apie pitone, — atšaki Tarnas su jans apsimalszinsi o tuom laik
390
mus. reikalingas liekarstas ir ant vietos nmnieje iš-dgydysl. Apturėsi tikrą sveikatai pagclbį nuo
juoku.
—
Asz
sau
isz
to
nie

no
ko
plaukai
slenka
ir
plin

tai turėtume pasikalbėt.
norėdamas tave pertikrint, jog
visokių ligų, kaip VYRAI teip MOTERYS, bei kurios tik varginimui užpuola: kaip šviežių,
Visokiu Dainų
teip u.'.-isciiėjiisiiĮ, kaip ir nuo tų. kų kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, ne— Prisiduotu mums dabar ko ne darau o tuom laik ati nejeezkau atkerszinimo, ėjau
ka, pleiskanų atsiradymas ii
klaidžiojant, šiuotn adresu rašyt:
368Posliplu; 6x9 col. Dydumo.
Aypidirbft senog maldaknyges, iatorina
nupuezkave veidai. TukstanTarnas, atsiliepi Petras. Tasai darau kajuta, idant mano drau pasteluot tau pusriczius.
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
Iftikr&tiXCEei, kaipo ui:
PREKE $1.
czei dekavoja už dyka rodą. natos irLinksma
vaikinas mitras kaip beždžio gai galėtu isz czion paimtie vi Ir ne dirstelejas ant kapito
1117 Walnut St.,
Philadelphia, Pa.
Nusiuntimo kasriug
Valanda, Dilgeles,
Valandos kasdien nuo 10 isz ryto iki 4 po plet. Nedelloms nuo 10 iki 3 p. p.
mes apmokame.
Raszyk tuojaus ant adreso:
Dagia,
Draugas,
Tėvynė
ir Lt.
ne. o drąsus kaip levas. Jagu sus ginklus Kaip tik tai pada- no iszejo isz kajutos, prie ku
Dėl
laito
lietuvių
Ph.
.M.
Klinika
išleidžia
labai
naudingų,
naujausių
daktariškų knygų “D«k»
=: Adresą vokite :=
Prisinnsdami knygas apmokekyte paeito ar
taras” bei mokslas apie sveikatų. Ta knyga kaip vyrams teip ir moterims būtinai reikalinga
Gratis Specialists
tiktai norėtu laikitis su mumis, ris, tuojaus poną atrisziu. Ne rios duriu jau stovėjo ant sar
ekspreso kasit us.
Adresas:
turėt
ir
perskaityt.
Tik
viską
dažinosi.
kaip
tų
knygų
perskaitysi.
Kad
tai visuomenės naodai
W.D. Boczkowski-Co
Box 106 Sta. W.Williamsburg
galėtu lengvai insispraust per reikalauji suvis bijotie apie sa gibes vienas iez laivoriu suišduoŲJ. kiekvienas apturės tų knygų dovanai, kuris fik jwisius 4 c. markėms ttž prtsiuntimų.
Lithuanian Bindery*
Mjhinoy City, P«.
,
Brooklyn, N. Y.
014 W. Spruce. Maltanoy City*
langeli kajutos ir suriszt kapi vo givaste, jagu tiktai nudažei puezka ant peties!
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Teisingumas— tikriausia
priežastis pasivedimo.

Amžinojo ledo szalis.

Jei mes keliautume vis to
Garbe ir geras vardas yra
lyn ir tolyn in žiemius, tai
brangesni už visus szio svieto
prieitume tokia sznli, kur nie
turtus. Senas nuominikas teip
kad neisztirpsta ledas. Ten bū
Prabaszcziue:— Kodėl tu
mokė savo sunu svietiszkos
va ilga, szalta žiema, o vasaros
gudrybes:
“Gyvenimas yra Marijona ne tekejei už Jono?
būva tik du menesiu. Vasara
Marijona:— Tevelia saki
piniguose; uždirbk juos, jeigu
ten pavirszitim ledas isztirpsta,
da per kvaila teket.
gali, teisingai, bet uždirbk ne- kad
1
I Kožnas vyras be atidėlioima tur pareikalauti vien?), iš tn sicbet giliai vis ledo daug pasi
atmestinai.” “Jeigut gali”— P. — Da ka ne iszmislis! Pro
I buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti —
I vyrai, katrie pasigėrė per inierą, katrie pareidavo namo vielai ir
lieka. J»rose-gi nuolat plau
ežia iszrodo kaip koks iszjuo va kanauninkine kvailibeje ne
I katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie praStoi
W
ko didžiausi ledu ezmotai—
I sava sveikata — vyrai, katrie negabė pri darbu ir katrie ne gale •
jokios perszkados. Ja
kingas. Kokia nuoboda! Ant iszranda
i
I nauduoti pylnai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PAyra tokiu ledu, kurie tur kele
butu tame perszkada. tai
svieto nėr sunkesnio daikto, gu
|
........ " REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga
pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrčta ligoms ir kaip jie gal pylnai su'1
tą myliu ilgumo ir pusmyli
kaip pralobti neteisingu budu. ne vienos veseiles ne turėtume
granžinti sava sveikata, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori
ploezio, o storio turi in 30
but i vvras tarp vvru, ta knvga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip:
Suktybe ir apgaudinėjimas ba
1 tiktai kvailei paezuojesi,
sieksniu. Juros, kuriose plaugreit ant pavirszio iszeina ir
ko tokia daugybe ledu, vadidar nei vienas sukczius ant
Ne tvirta.
Abelnas prastoimas speku, Užnuodijimas kraujo, arba Brantai, Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyvasnarna “ledinėmis”.
ilgo sau turtu neingijo. Del to
tinios sėklos. Naktinei nubiegymai sėklos, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa, Užsiveržimas
Marijona:— Asz
noretau
Ledai, plaukiojantieji jurovieno jau neiszpuola vesti savo tikrai žinot ar Andrius mane
šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas
gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
se, pasidaro paezioje juroje,
reikalus neezystai ir suktybe. .mill.
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPERAS su
bet tankiausia suszala pakrasz
Kaip toks sukczius ne butu
pagalba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir
Agota:— O ar tau da apie
talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsiv.e- A
ežiose ir ant salų. Pasidariu
szvelnas su žmonėmis— jie tai
. ne sake.
hv
dis ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu
R
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums B
sieji paezioje juroje, toli nuo
vienok nuo jo atsitrauks, kaip
M.— Teip, saki, nes vis
ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.
kraszto, ledai užima labai dide
SSk
I.špildik atsukimais, iškirpk ir siusk šentiktai ant virezaus iszplauks klausė ar duosiuosi jiam pabu
dena ta dykini kuponą o męs prisiusma
li plota— lai didžiausi ledo
jo suktybe, vagyste, arba koks ezuot.
jiums viena iš tu brangiu knygų VYSAI
DYKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA.
lankai, o pasidariusieji ant
kitas neszvankus pasielgimas.
Daug nerūpestingu gyditoju prispira ■ KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS. ■
krantu— yra panaszus in ledo
ĮfcĮrF
fr.
gydimą ir gydulus siunta budu C. O. ■ Dr.JOS. LISTER & CO., L. 602, 208 N. Fifth Ave., Chicago, III. ■
Didžiausis teisingumas — tai
D. tas yra su apdėtu mokiesniu ■I GOTONi:—AS esu užinteresuotas iusu pasiullnimul dykai siun- “
Tai
rots
gaspad
Ine.
kalnus. Tie ledai yra labai pa
geriausia pamatas kožname už
ir dara ta be ypatingai pa- ■
sios knyjros ir norėčiau, jog jius ilsiustument man vieną ■
reikalavima sergančia.
Nuėjo
Gunglieni
in
sztora
ii tuo knygų.
B
vojingi keleiviams; pateke sa
manyme ir reikale. Tvirtumas
ir
praszo
arbatos.
vo tarpan laiva tie ledai tuoj
Reikalaudami tą knygą nuo mulu
Vardas
ir
pavarde.
ir stiprumas principu— tai
Jius nebusite niekados paGroserninkas: — Kokios mi
sutrina in mažus Bzipulius.
reiga.
Siusk sava
didžiausia geradejyste del
Orui atszalus, kai jura yra
veiklinio žmogaus. Su tokio sis nori ar žalos ar juodos?
|E Stejtas................................... -............................. -.......... ........ — .. m
rami tuoj pavirszum užsideda
Gunglieni: — Ar iž galvos
mis loknystemis žmogui nėr
'■■■■■.■■■■■■■■■■■.■■■■■■■■■la
plona ledo plutele; tasai ledas
eini!
U-gi
kas
mate
žale
ir
juo
4 Gegužio mieste New Yorke atsibus seimas sufragistku, ka ant svieto bijotis ir jis gal '
vis eina storyn ir po dvieju (tai yra bobų, kuriuos geidže pasilikt ant tu paežiu iszligu ka imtis už kožno reikalo su vii- da
' arbata? — Duok man rau
dienu jau gali atlaikyti žmo- ir
. vyrai. Ant tojo sejmo yms dalybas visokiu tautu moteres ir ežia kuogeriausiai iszeiti. Ant donai
gelsvos!
'
gu. Pakilus audrai, ledas tuoj
-:N0TARIUSZA8
Mano kūmas Juozas Paazinckas,
merginos. Terp tu rasis ir Mabel Lee ir josios motina (kuri jo žmones pasitikęs; jis bus
— Tai ne nuteisi kupeziau
suskila, viena lytis užsimeta 1
233-2J5 W. Centre St.,
->
Mahanoy City, Pa.
12 m. kaip Amerike, pirmiau gyveno
sėdi). Isz kairiosios szalies sėdi Daktarka Anna Shaw vadas godojamas; o tai jau ir ne ma nieko ant to ceikio?
Apiaipj. Naav ir Ninbu Rakandai M| Uptiea,
aut kitos, suszala ir taip pasi
Chicago, o dabar nežinau kur. paei Jlilu.ia Lktiviaika Ate.tora.
K
aa
U
tu
Baskiaia
ir
pardaviau
Szipk.rcriv ant vh.Hi LW)»'
žas daiktas del kožno triūsėjo.
sufragistku o užpakali Miss I.ee stovi Mrs. Grace Stralton.
— Dievaži ne galu, kad už- na isz Kauno gub., Raseinių pav. Parduoda 8zipkort« ant
daro platus, bet nelygus, kal
Del Draūgyjczii—
Žodis tokio žmogaus turės spe- ,sibažijau, tai del tikro tėvo pi
Rietavo miesto, Pirvariju sodžiau8^ isokiu dmcūaudu it
Prirtatae ptrikei Saarfa
nuoti ledo laukai. Ant ledo
griausią
Laivu.
ka ir in veikimą. Nuo ežia di- giau
,
Jaostai, Kepuraa, Karna*
jis pate ar kas kitas praszau duot unesiu Piningu, la
ne paleisu.
prisniega in puse sieksnio gi
Špilka* ir LL
Visu
Dalia
Svieto
Geri pamokinimai.^ dinsis jo paežio spėka ir in- — Tai bukie sveikas..., žine ant adreso:
vos. Isz visu pusiu girdėti de
(ęg O))
Su koktu ueie rrikuti
lumo, vasara pavirszium [įtasai
greicsiauM h* plgiatraa.
Miss Amelija Williams
veikimas. Veikalo pasivedi — Na tiktai palauk?! Jagu
kan-link Baipkorari^
javimai ir užimąs, ledas dreba
viri ti« kuria p«r oaua
sniegas isztirpsta, bet vanduo •
Niekados nereikalingai nePiningui
ir LL
tunto
apie
tol
geria
tinę
Brooklyn. N. Y.
mas— tai dar nėr uždirbimas agz ne nuleisti, tai mano pati 4G05 -2nd avė
Rašykite pa« nramt
fedaoda Doetoviame
in jura nespėja subėgti, o žie- ir
1 kriokia, niekur nėra ramu pliauszkit. Tokiu budu gali
M ta ka neri mvw daM
nesurokuojamu turtu.... Už
mo. Patamsėję matyti, kaip le- j
ma vėl suszala... ir taip, per 1
te atidengti jusu reikalu pas pasivedima reikia ežia laikyti nuleis, juk ijje nesibažino.
Mano sesuva Barbora Povilaitiene
dai
vereziasi
vieni
ant
kitu
k
i.
szimtus ir tukstanezius metu '
d m. kaip gyvena Waterbury Conn,
laptines. Tai tiesiai nuboda. ta veikalo žingi, kurs, kaip
praszau atsiszaukt ant adreso: (ęgoąi
atsikartojant pasidaro platus la auksztyn, darosi ledo kal Bukit atsargus bu laiszkais.
pati reikalą už turi, teip ir sa
ledai nuo 2 ir 3 sieksniu I
P. Povilaitis
ledo kalnai. Toki ledai būva nai;
1
Mefistofelis sako: “Laiszku vo užmanytojui duoda ne var
skila
ir
yra
mėtomi,
kaip
leng
'
Box 95
, «Van Lear, Ky.
4—5 sieksniu storumo.
f
niekados neraszykite ir nieka ginga gyvenimą. Jeigu jau
Žiemiu Balose, ypacz Gren vutes plunksnos...
1
<dos nenaikikite rasztu apture
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.
Mano brolis Ignas Szveikauckas
Sztai jau jie visai netoli, tu.
j ” Bet Mefistofelis buvo vi-, reikalas apmoka visus ant jo
landijoje, Szpiebergene ir ki
paeina isz Kauno gub., Raseinių
Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas
iszdejimus, nutildo visus savo
tose, pasirodo plaukiojantieji reikia
:
bėgti ir gelbeties, bet siszkai
s
neveikliais žmogus
pav., Kaltinėnų volos. 12 m. kaip
Ketvergas mieste Chicago, Ill.
gaspadoriaus reikalus— tai jis
Amerike, pirmiau gyveno Enonsjuroje ledo kalnai, turintieji prieszais prasižioja ledas ir at Veiklinius laiBzkus raszykite
pats yra jau kapitalas, turtas.
burg, Pa. o dabar nežinau kur, pra
po 30 sieksniu aukszczio, (ži- ,sivėrė baisi gelme. Kreipies in neatmestinai:
Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00
atsakykite,
pagal
1
szau atsiszaukt ant adreso: (’pg oj) !
Todėl karsztas pasigainiojimas
Europoje ir kitur
- $3.00
noma, jie turi storio koki 100
iszsigalejima,
tuojaus
ir
kita puse,., ten taip-pat ledu \
T. Szveikauskas.
apie didelius piningus ne gal P
Pusei metų: Amerikoje
«
$1.00
sieksniu nes daug didesne da
iszsiuskite neatidedami. Savo
ip
Box 213
Divernon III.
Europoje
ir
kitur
$1.50
kalnai.
Nori
kitur
kur
bėgti,
būti
iszteisytas,
ne
gal
būti
lis turi būti vandenyje.) Mat,
žodžiuose bukite atsargus ir
tose szalyse yra labai ilga szal bet ir ten tie patis ledo kalnai. apsidabojanti. Pirm laiko nie paskaitytas už kasdienini ir
“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iš
į e ‘-a
Mano brolis Jonas Kasperaviczia
M 2 P rt
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
ta žiema, tai ne ant žemes snie Visur užimąs, ledai skila tary- .kados nieko nesakykite apie sveika atsitikima. Bet pinin P
pirmiau? gyveno Kimmelton, Pa.
O £ W u ■*-'
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”,
apie 12 metu Amerike. Paeina isz
gas nespėja ieztirpti, isztirpsta turn, isz armotu szaudo. Ban savo nuopuoli arba nuobodi. gai, patys isz saves, jau gal £
r. S a w cn
artinasi. Ledas, ant kurio ,
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” bepartybūti szaltiniu neiszrokuotu
Suvalkų gub. Kalvarijos pav., Ru
vasara koki sieksni gilumo, gos
;
Tokie apsakinėjimai pakirs
viskas laikraštis.
užsilieja vandeniu. Ki- ,
geradejyseziu ir pasidžiaugidaminos gmino, Strumgabales kai
bet vanduo nespėja nubėgti in stovi,
1
insitikejima in jusu spėkas.
Užsirašantiems “Katalikų” duodama dovanos “Katali
mo, Rudaminos parapijos. Tegul atjura ir vėl prasideda žiema. taip neiszsigelbesi, kaip per Kad jus butumet ir turtingiau mu, jeigu jie yra rankose pro
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam
siszauke
ant
adreso:
(*£g
oj)
lipdamas
per
ledus,
kurie
prie

tingo ir augsztos durnos žmo
Tokiu budu per Įjtukstanczius
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
si, kad turėtumėt ir milijonus
£ į\
Miss Mary Kasperavicz.
metu ant žemes pavirsziaus szais tave ritasi, kad pakliūti jus turite savo vaikams duoti gaus. Piningai mus apgina, "H
dorius.
1157 W.CentreSt.
duoda mums pragumą savo
PASTABA: Kas prisius $4.00, tasai gaus “Kataliką” visiems me
pasidaro didžiausi ledo .kalnai in antraja puse...
Shenandoah, Pa.
gera ir neatmestinai apecijalitams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes $3.50.
Kai audra nutileta, užimąs ni mokslą. Kas gyvenime gal vaikus iszmokinti ir pagelba
ir ledo upes.
x
Kas prisius $8.50, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties
Zalgirieis, Lietuvos žemlapl ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslą.
Mano dede Jonas ir Juozas Jenuatsitikti — negalima nuspėti. reikalaujantiems atneszti. Ir
Kadangi palei jura yra nuo nustoja ir baime pereina...
szaiezei, paeina isz Kauno gub.,
tai tokiame dadejime noras— 0
kalnu, tai ir ledas, nors jis yra
Taip darosi nuolat. Kurs Jus galite pavargti ir tada ne
®
J. M. TANANEVICZE
Raseinių pav.,
Girkalnio para.
kietas, slenka pamažu žemyn, nemoka mikliai perlipti per laime jusu vaikams, jeigut jus tapti turtingu— yra noras pa i
5 3244 SO. MORGAN ST.,
CHICAGO, ILL.
Szimkaieziu kaimo, jis pats ar kas
ju
nepramokinote.
Jeigut
iszgirtinas
ir
visiszkai
teisingas.
ir per keliolika metu ledo ledu virszunes, tasai pražūsta
kitas praszau duot žine ant adreso*
simokino kokio norint amato,
L
-'
o
krasztas toli pasijunta jurose juru bangose, arba ledai jin tada jie nepražus ir gales eave Pavargusiems neszti paszalpa z
Anele Kvietkite
(pg *o))
yra
reikmene
kožno
turtingo
426 Broad St.
Bridgeport Conn.
ir pasineria in vandeni. Van sutrina.
iezmaityti.
Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu 175,000
žmogaus. Bet ta paszalpa turi
duo, būdamas už leda sunkes
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir
Skaitykit
laikraszczius
ir
pa
Didžiausieji ledo kalnai
būti protinga, turinti sieki ne
nis, spiria leda in virszu, ir
Mano brolis Vincentas Bernotą pa talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie
plauko Grenlandijos pakrasz- gal iszsigalejima— gerus lai- netikėtina, bet isz augszto ap$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir
eina isz Kauno gub., Raseinių pav.,
taip atlužta didžiausi ledo
moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis
cziose. Jie yra invairaus di kraszcziue. Laikraszcziai daž mislyta.
teip-gi
Petras
Balseris,
Kauno
gub..
“
Ne
duokit
uba

svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos
szmotai, kurie ir plauko juro
dumo. Kai-kurie kalnai yra nai užveda ant mielių, plianu gams.” Niekados jiems nieko
Raseinių pav., turiu svarbu reikalą Bankos P. V. 0BIECUNAS & uO., parduoda
je milžiniszku ledo kalnu pa
jie pats ar kas kitas praszau duot Laivakortes ant geriausio linijų, apsaugoje namus ir kitokius
mylia ilgo ir ploezio ir 25 ir užmanymu, kuriu atlikimas ne duokit. Tikras pavargėlis
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
vidale.
žine ant adreso:
( pg oi) kancelarije
po vadovyste Karaliaus Varasziaus Notariuszo už
sieksniu aukszczio, o vandeny daug naudos gal atneezti. Gar rankos ne isztiesia ir gedyjesi,
Mokyti žmones tankiai ren
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
P. Bernotas.
bėje
laikykite
raszliava
—
ana
ARABISZKOS ISTORIJOS
je žinoma, yra dar kokia SO
kitokiu
bokumentos
kurios užtvirtina Russijos K on sulis.
praszyti. Tie, kurie Kristaus
Box 372.
Benld, Ill.
gia keliones in tuos žiemiu le
Perdėjo Lietuviukai
sieksniu gilumo ledo, taip kad geriausia jusu mokintojas ir vardan praszo, paprastinai
D. T. BOCZKAUBKAS.
dus, bet retai kuomet pasiseka
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
tokio kalno storis isznesza apie draugas. Su jusu klijentais ubagai-amatninkai. Neszkit
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
Nnujausi apraszimai
Cor. 12-U1.& Carson St., S.S. Pittsburg, Pa
gyviems Bugrižti. Vienas isz
turite
kuogražiausiai
pasielgti.
szimta sieksniu.
PREKE $1.
slunczesi Dykai AGEXCIJA P. V. OBIECUNAS&CO
paszalpa pavargusiems; szelptokiu mokytu vyru, Nansenas
Nei tavoro gerumas, nei pui
Tik Ant Trumpo Laiko!
kit žinoma jums pavargusia,
Būti arti tokiu kalnu— la
plaukiojo labai toli ledinese
Kaip galima apsaugoti oda no
kiausia magazyno iszpuoszimas
Nusiuntimo kasztus
jurose, bet žieminio žemes aszi- bai pavojinga, nes kartais nuo nieko negelbes, jeigut jus arba bet dora familija. Auginkite
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
mes apmokame.
galio dar niekam nepasiseke tokio kalno atskila didžiausias justi pagelbininkai su pirkė vaika tos familijos, mokėkit
visokias odines ligas, plauku puolimą
W. D. Boczkowski-Co.
DIDIS GYDYTOJAS
ir užsiauginima nežuli papuozkus.
Malianoy City, Pa.
prisiekti, nes perplaukiojan szmotas, sveriantis kelis szim- jais nemokės szvelniai apsieiti. už jo mokslą, ant szveneziu
pleiskanas ir kitas panaszias ligas.
ežius ledus niekaip negalima tus tukstaneziu pudu. Toksai Juo esate meilingesni—■ juo tai familijai padovanokit nau
Prisiusime visai dykai paraszyta Veli
ledas virzdamas jūron, labai
jas drapanėlės, palinksminkit
prasimuszti.
jus pirkėjui labiaus tinkate ir
Gydo pasekmlnglausiai visokias Il
name pasinaudoti. Teipgi vėliname
.
sujudina
vandeni,
o
kartais,
ja
ir
pradžiuginkit.
Szelpkit
Vasara, kuomet netiek daug
gas : vyrų, moterų, vaiku ir daro vi
juo dažninus jis jumis aplan
W.TRASKAUCKAS naudoti -‘Dr. Brundzas Ointment”
sokias operacijas. Su geromis Iškaršto
Pirmutinių LMuvUxktu.
plauko ledu žieminėse jurose netekes lygsvaros, apsiverezia kys. Sziurksztu ir ruseziu ap varginga naszle su vaikais,
No 24351 naujausias iszradimas del
mis jo palies sutaiaylomis. Dr. Igno
GRABORIUS
užlaikimo plauku gvarantuota gy
plauko daug laiveliu: netur. ir patsai ledinis kalnas. Tuo- siejimu jus isz vaikysi te visus kas menesi in duokit anai pas
tas Stankus jau šimtus žmonių išgydė
jusu
klijentus.
Reikia
atminti,
,
met
sudreba
visa
apielinke
neduole.
Preke
yra
50o
verte
už
doleri
kirta
alga;
gydykit
pavargu

katrie paliko ant visados sveikais, lin
tingieji pakraszcziu gyvento
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
jai gaudo bangžuves ir ruo■ toli esantieji ledo kalnai ima kad jus esat del publikos o ne sius; mokėkit už anuos dak Laidoja Kūno. Nunirusia. Pasamd* negu nekuriama apgavejams dakta
natini* Tikra* Daktaras Lietuvi* Phi~
nius. O žiema sunku kur žmo■ judėti ir muszties vienas in ki publika del jusu. Nesunku tarui ir aptiekoriui— už tu Ryfiuufi ir VetimM del PariTažin^jim rams inmokate po keletą desetku
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
Kraupto
Daiftus
h
t
L
doleriu
už
neiszgydima.
Naudokytes
apgarsinimais
ir
rekliamomis
gų sutikti.
slus Indianos Universitete ir baigęs di
ta. Ir vėl skila didžiausi ledo
rėkit iszkalas, ligonbuezius— Vilka atlieka ka no^eria ir puikiau.*
džiųjų daktaru mokslę, The New York
Kaip yra baugu plaukioti tar■ szmotai, skėsta ir vėl kila, ligi ingyti klijentus, bet reikia mo del ju gana dar vietos ant mu 3u rirei minėtais reikalais kreipkite, p* greitai isz szitos progos. Raszykite
|in o busite visame užganėdintais.
tuojaus ant adreso:
keti juos pasiturėti. O tai gaPost Graduate Medical School and Ho
pe ledo kalnu ir kaskart dre viskas nenurimsta. Pakliuvusisi Įima padaryti tiktai atsakan- su pasaulės, bet niekados nie 520 W. Centre 8t. Mabanoy City
spital.
J. M. Brundza and Co.
bėti už savo gyvybe! Tai ap- in tokiu kalnu tarpa laivas, cziu su publika pasielgimu. ko ne duokit ubagams, rankas
B’dway & So. 8-th. Brooklyn, N. Y.
Iš Daugelio Padėkavonių
raszo keleivis Nansenas.
niekuomet neiszliks sveikas.
Geriaus imkite maža pelną, atkiszusiems.
— Kuomet ledai pradeda
Kelias Čia Patalpiname
Sztai su kokia mislia ir ap- f
Ledai
skila nuo didelio( bet dauginus pnrduokite— ta<įį
Jurgis Lukošcviče, 128 E. Superior st., Chicago Ill., buvau labai
in vienas kita trinties ieztolo
$
dn jusu reikalas žides ir jus sižadejimu kožnas žmogus ne
slabnas ir turėjau kosulį, net buvau pametęs nodėją būti sveiku, bet kuo
$
v
met atsišaukiau pas Dr. Ignotą Stankų, jis už pirmo prisiuntimo gyduo
girdėti baisus užimąs... Tuo szalczio ir susitrenkimo.
turtus sukrausite.
tiktai kad gali, bet ir stengtis
•PO VARDUlių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu $2.00 dovanu gastinčiaus.
met kiek viena bauksztu žmo
Po ledines jūres plaukoma
M. Navickls, 5 Lincoln st, Brighton, Mass, rašo taip: Rašau šiandien
ingyti turtus. . . . Kitoniszkai,
PRIEJGIAUSES
lalgkę daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugraži
o:
gų apima baime, jam rodosi mažuose laivuose, kad geriaus
no sveikatą. Labai dėkąvoju. Skausmas krutinėję, strėnuose Ir sunkus
tas stengimas— tai paleistu
MOKSLAS
kvėpavimas jau sustojo, spuogai ir plčtmės nuo veido baigia gyti
kad isz tu ledu visai nieko ne butu pro ledu tarpus iszplaukvyste.
Širdingai dėkąvoju aš Jonas Požėla savo tautiečiui daktarui Ignotui
ANGLISZKO
pasiliks, kad visa kas sutru ti: tie laivai taip būva padary
Stankui už išgydymą augančius guzus kakle ir sugrąžinimą vyriškumo
1001
Winter st., Philadelphia, Pa
LIEŽUVIO BE
pės. Nes kuomet prasideda ti, kad susitikdami! du ledu //J) Iždaveme Didele Kuing
Turiu daugybę jjadėkavonlu nuo merginu ir moterų už išgydymą nuo
neregullarišku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.
S
luinu
susidedanti
»«•
PAGIALBOS
KITO.
trinties milžiniszkieji ledai, tai ju nesutrupintu, bet iszkeltu
Ola padėkavonės patalpintos su daleidimu pačiu ligoniu. Kiti visi yra
390 DAINŲ
Lietuviszka Agentūra
užlaikomi slaptybėje.
jums rodosi, kad ne vienas že auksztyn. Kur visai negalima 1
Yra tai praktiezniause Knyga
APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI.
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
mes kampelis negali pasilikti laivu plaukti, ten keliauja
O' kokios lig sziol Lietuvei turėjo.
Nuo reumatizmo, skaudėjimo Ir gėlimo sąnariu, kaulu, stronu Ir Šonu;
in
Lietuva
ir
atgal.
Teipgi
siunoziu
nuo
visokiu
Ilgu,
užkietėjimo ir nedirbinio viduriu, išbėrimo, kūno nie
Ir teip sudėta, jog ka tiktai
pešti, arba važiuoja szunis in
nepasijudines.
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo,
M. VARZINSKAS
\nyga druozei susiūta
piningus už žemiause preke ir greitai
pribuvias Grinorius isz Lietuvos
nuo
ligos
širdies,
inkstu,
plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku ligų, ne
Iszpradžiu neapribotoje pla rogutes insikinke. Taip kelia
Lleturiszkaa FotografistM
’ė
Kaa nusipirks, ras visu.
ne vienos dienos nelaikau pas save
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir išgąščio', nuo greito nuilsimo
gali in trumpa laika pats per
tumoje girdėti užimąs, pana- vo ir garsusis norvegu keleivis
305 E. Centre 8t. Mahanoy Cit/
ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
svetimu piningu paskirtu siuntimui,
Dainų isz visu užkaboriu
save iszmokti Angelskai sziek
krečiamu lytišku ligų ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi
viskas dirbnsi teisingai nes esmių po
X/ lainoja Lietuvoja.
szus in tolima perkūnu aida, Nansenas ir kiti.
Prikei Ir pifri nutrauko vi token Foto grafijai fi* tiek kalbėt.
nuo visokiu moterišku ligų, skausmingu ir nereguliarišku mėnesiniu,
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
baltųjų tekėjimu ir gumbo ligų.
- itoOiun Limi
Padaro
Didolui
Fotografija*
iw
maita
ir
Delei tolumo ir keliones pa
paskui tasai užimąs girdėti isz
Nusipirkite o turėsit* Dainei u
atsilankitie arba atsiszauktie per
Visi ligoniai kreipkitės pas daktarą Ignotą Stankų ypatlškal arba laišku
Toji
Knyga
druozei
apdarita
išdeda ta Raima*.
Indeda io Špilkai
Per ciela meta aut visu diennl
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose ša
laiszka
su
minėtais
reikalais.
visu szaliu ir kaskart darosi vojingumo, tos tolymos ledu
in Francuzini raudona audimu
Kompaso ir Lt Parduoda viaokos Rainiai
lyse, oapturėsit širdingą rodą ir pagelba. i i__ Su godone
Lintuvoi ra virto-miaotaii raikalaii aatur
garsesniu. Tyli ledu szalis at- szalis dar nėra gerai isztirtos
irkasztuoje tiktai J j e Kasztu*
DR. IGNATIUS STANKUS,’ M. D.
f
.
“
SAULE
”
.
|
kitau* aiti, kaip tik pai tavo wna gyventoji
nusiuntimo mes apmokame.
gija... Visur aplinkui ledai ir apraszytos, kokios salos toViktoras Lapinskas
Malianoy City, Pa. 3
1210 So. Broad st., , Philadelphia, Fa.
ima lūžti, plyazti ir pasijunti liau yra ir koks ten oras dar
Offiso
Y Nuo 0 iki 1 po pietų Ir nuo 7 iki P vakare.
SAULE Malianoy City
601 W. Mahauoy Avo.
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13 Pittsburge, diplomivotu
nrez 15 meto inbudiią
o visfikes ligų nepimil in
ipo tai: Kildinus Tretiniu
iszkis Pajėgos, taipgi grdj
pečiai iszkumas yn gra>su
rvu, Htimatizma, IDiTX
ybe ir Kraujo Nubėgsi
ajinanezies nog Totu,
ite ant adreso
b., Pittsburg, Pi
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\’G HOUSE.
Reade Ulicze
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Dr. IGNOTAS STANKUS M. D.
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esaspaeziaju viduryje ledu ko- nežinome.

Malianoy City, Pa,

Valandos | Nedėltomis nuo 1 iki 4 po pietų.

—’

a

Gyd. nuo Grippo...................... $1.25.

Parsiduoda Farma-

GERAS DAIGTAS TURĖTI

Mitras apgavikas.

Puiki farma Roaring Creek,
12 milui nog Shenandoah, turi
80 akieriu 20 akieriu girnos,
teipgi 150 obuoliu medžiu vien
obuolei atnesza $500 ant meto.
Gera stuba ir didelis tvartas
Palaiduos neperbrangiai arba
atsiduos už namus. Atsiszauki
te arba raszykite ant adreso.
Jos. Bendrick
(1 j )
Pottsville, Pa.

Puikus Vasarini Siutais*

Atėjo in miestą kdkis tai
driskius norėdamas su kuom
susipažint: užėjo pas viena
sziaucziu; sziauczius mielino
jog ka nori pirkt, paklausi
ka nori? o jisai ant czebatu
žiurėjo Sziauczius klausia:
— Ar nori czebatu
— Teip.
Apavi jin tuojaus, tasai
vaikeztineja ir tarė:
— Kad da pora czeveriku
Fanuos.
prie tu czebatu ?
Arti Atlantic City.
— Gausi ir tai.
Jaigu norite linksmai gy
Driskius giria czebatus, gi
venti tai nusipirkite farma ria ir czevenkus. Sziauczius
tuojaus prie Atlantic City. džiaugėsi, jog galės gerai par
Czia gyvena jau daugybe len duot, o driskius sako.*
ku ir visi gerai pasituri. Ra — Paeakikie man teisibia
szykite ant adreso o dasižino- meistereli, ar tau ne pasitaiki
site apie viską.
(ęg oi) kadai, jog vieno apauni m cze
batus ir duodi czevrikus o ta
Joseph Rymdeiko.
sai ne užmokėjas pabėga?
114 N. Georgie avė,
— O da man niekad teip
Atlantic City, N. J. ne atsitiko.

l’as mus gausite geriau
pirkti negu kitur.
Muso Siutai Vvrnms i
Vaikams yra pa
visokio
naujausios mados
eeikio. visokuosia
Ateikyte pamatyti o jaigu

užganėdinti ir nesisarnmtinsite
svietu] pasirodyt.

l’as mus teipgi ' gausite
visokiu Vasariniu Apvedimu
Vyrams ir Vaikams kaipo tai:
Skribeliu. Kepurių, virszutinu
ir a patinu Apredaliu, Kalnieriu
Nektaizu ir t. t.

Žymus pralotas.
Tai labai retas atsitikimas,
kad žymus bažnyczios pralotas
sudėtu rasztu dekone ir pagar
ba fabrikantui už iszdirbima
Pirkite pas mus o
kokio nors daikto. Visu ger
suezedinsiite pinigą.
biamas kun. Jonas Marek, metropolitaniszko
kapitoliaus
szv. Vito, Pragoję, Czekuose,
233-235 W. CENTRE ST. leido mums apgarsinti sekanti
— O jsgo atsitiktu, ka daParsiduoda Farma.
laiezka: “Mėginau Trinerio
ritum ?
Turi 132 margu žemes, susi
Amerikoniszko Kartaus Vyno
— Vitan.
ka dingsta visa paguodone del Elixira ir turiu pripažinti, kad deda isz 18 margu puikios
— Nu-gi, megikiva, asz
dvasiszkuju. Sausio 8 ta per puikiai gydo skilvio ligas. girios o reezta dirbama žeme. begsu o tu mania įvykis
Vandens užtektinai geras
pamokslą muso kuningelis J. Priimkite mano szirdingiausia tvartas ir sodas. Visa žeme ap Leidosi driskius isz kromelo
Krasnickis per pamokslą nu- padekone ir velijimus savo vi tverta
tvoroms. Du arklei, o sziauczius paskui bėgdamas
— Ryto turime 1 Gegužio.- plesze szlove ir iszvadindamas
sai brangiai szeimynai toj nau karves ir visos prietaisos koki szaukia. Laikikitia vagi, laiki
Mojaue.
tūla motore paleistuve skelb joj tolimoj man szalyj. Su pa tik yra reikalingi prie gaspa- kitia apgavikai
Puoli keli prie beganezio
— Tasai menesis yra paez- damas josios varda ir pravar garba Jonas, D.D. kanonikas dorystes. Farma parsiduos
venstas garbinime Szv. Pannos de. Motere nesijausdama kalta pas szv. Vita, Pragoję”. Yra tik už 28 szimtus doleriu o driekaus o jisai kožnam saki:
tokiu užmetinejimu apskundė tai prirodyta faktu, kad viri gyvulei ir prietaisos parsiduos — Ne bludinkitia manias
Marijos.
atskirum kaip kas norės. Szita ba mudu padaremia laižibas
— Petnyczio atsibuvo per- kuninga ant 10 tukstancziu nimo organu ligose galima farma randasi prie plataus isz baczkos alaus jis sako kad
klausimas aplikantu ant ūke doleriu. Aprilaus 16 atsibuvo lengvai pasitikėti tam budui, kelio lig miesto ir stacija ran mania pavis, o asz kad ne!
siszku popieru. Suvirszum 60 prova, nes kuningelis surinkęs vadinamam Trinerio Ameri dasi 3 milos tolumo. Parsiduo Žmonis mislhlami, jog tai tei
likos iszklausytais. Dydesne savo szalininkus, pavieszino koniszko Kartaus Vyno Elixi- da pigei, už tai kad locninikas sibi, ne griebi driskiaus, teip
yra labai senas žmogus. Raszy
dalis buvo Lietuvei isz Szena- puikei ir iszmokines kaip turi ras. Jis yra padirbtas isz tyro kite tuojaus ant adreso, (dy) driskius gilukningai pabėgo.
prisiegt
ir
užtylet,
jog
pravar

dorio ir Mahanojaus ir kitu
raudono vyno, kuris pats sa
Brangus Lietuviui
John Kvietkus Box 158
de moteres ne iszskelbe bažny- vimi gydo skilvi, ir isz parinkmiesteliu.
czioje. Kaip kuningelis iszmo- tiniu mediszku žolių, ypaeziai Brookfield, Madison Co. N.Y.
Pittshnrgeir
— New Yorke ana diena kino teip ir prisiege; buvo ju
kareziuju
tonikų.
Vartokite
ta
Reikalinga
Darbininku,
likos nubausta moterele ant 13 o motere turėjo 15 liudi
Aplinkinėj.
Reikalaujame agentu visuo
500 doleriu už apsmeižima sa ninku teisingu žmonių kurie būda nuo invairiu nebegalejimu,
netekus
apetito,
silpnu

se
Amerikos
ir
Kanados
disvo kaimynu. Muso miesto ran pripažino po prisiega (žinoma
Praneszu kad aš uždėjau Didžiause Drapanų
Krautuve del Vyriu ir Moterių, seneni ir
dasi kelos liežuvninkes kurios ne kreiva prisiega) jog kunin- mo, užkietėjimo, galvos sopė triktuose del pardavimo muso jaunėm, už tai kviecziu visus Lietuvius ir
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis
butu nubaustos ant penkių gas apskelbė moteres pravar jimo, sopuliu ir meszlungio, auksinu, sidabrinu ir nikelinu patarnausu.
Tiems ka alvažnoja isz apliu
nerviszkumo,
neuralgijos
ir
ziegoreliu
ir
lencugeliu
viso

kiniu
miesteliu apmoku už geležinkeli lig
tukstancziu, jago tasai sudže de. Sudas pripažino kuninga
75c. tiems ka pirks lavora už $20 arba (lan
reumatizmo. Aptiekose. Ser. kiu gatunku. Galima parduoti giaus, o katrie gyvena l’itt.sburge ir pirks
gyventu czionais.
nekaltu ir teip prova užsibai No. 346 Pure Food Law. Jos mainierams, farmerams, fabri tavoro už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c.
Tavoras yra visas naujas ir naujausios
— Aleksukas S. ne turėda gė.— Giaras Katalikas.
Triner, Pharmaceutical Laba- ko darbininkams ir t. t. ant mados už neperbrangia preke, per szitus tris
menesius 25c. ant kožno dolerio pigiau.
mas ka veikti isz nubodumo
(Liūdna girdėt panaszius at- ratory 1333 —1339 . So. Ash lengvu iszmokescziu po $1. ir Galite pas mane oi-deruoti Szlubiniu Žiedu
aukso ir iszduodu raszyta gvararnija
savo prisiegelia puikei sute- sitikymus kylanezius lietuvisz- land avė., Chicago, Ill.
$2 ant menesio. Mes mokam czLsto
o nebusite apgamais.
Neužmirszkite
rioje ir tai in kelis menesius po kosia parapijose, nes priežasgera sanvaitine alga. Raszi ki nu m era ir ulyczia. Viso giaro velijentis,
szliubui. Ant gilukio atitiko te visokiu maiszaeziu neužga
te ka dar veiketi ir kiek gau
ant mielaszirdingo sudžiaus nadymu ir t.t. patis kuningai fcOr.OF.OF.OHOr.OF.OF.OF.Or»OltOHOF.O nate mokesties. Reikalaujame
o
kuris sutaikė porele ir nusiun yra kalti. R.)
X tik blaiviu ir teisingu vyru.
o
o
f
Ncrth American Sales Co.
tė namo.
o
NAUJOS
KNYGOS
Box 954 Dep. 72.
Westfield, Mass— Oras
- Seredoj 1 Mojaus 1912 bus gražus.
New York.
o ('49 °1)
9 istorijos, 122 puslapiu, apie
o
paskutine diena mokėti už van
V “Kas yra Kristus’’ “Priesz tei
— Darbai gerai eina.
o
deni idant gauti procentą. Ma
Visados pasirengęs jumis Gramatika Angliszkoa kalbos be
— Dr. Szv. Kazimierio Ka- ro sybe nekalbėk” “Senas žmogus
hanoy City Water Co, E. S.
mokintojo (apdaryta)
$1.00.
ir pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka
patarnauti.
ralaiczio labai grąžei užsilaiko o ndus čigonu” “Istorija isz 1795
Silliman Prezidentas.
Vaiko Drangai arba kaip mokintis
Merchants
Banking
Trust
meto
”
“
Kvailastikėjimas
”
“
Ne
ir sutikime gyvena.
o
skaityti ir raszyti be moki. 15o.
o doras ponas’’ “Girtavimas” Szi X Co. banka yra jumis naudin
■f 21 d. Balandžio 1912 m. iro tos knygos preke tiktai 25c. o gas tarnas. Gali būti apiekuNaujai Budai mokintis raszyti be
ISZ LIETUVISZKU atsibuvo laidotuves Petro K. ro
mokintojo
•
10c.
8 istorijos, 141 puslapiu apie
nu ir administratorum. Ran Aritmetika
iszmokininiui rokundu
KAIMELU.
“Grafas ir meszkininkas” “Apie
Siaderewicziaus, kuris mirė
da
voja
baksukus
del
sudėjimą
karalaite ir aficieriu”
su paveikslais (apdaryta) 35o.
19 Balandžio, nabaeznykas gi ar “Ragana,
visokiu rasztu ir t. t. Moka
Del moterių ir apie moteres”
Viso $1.60.
o
SHENANDOAH, PA.
mė 28 Rugpjuczio 1908 m. pa r “Aukso misles garsingu poetu Xo procentą ant sudėtu piningu.
o
ttST'Kas
atsius
iszkirpes
szita
o
ir
rasztininku"
“
Cigonka
arba
— Ona Radzevicziute, 11 liko dideleme nubudime tėve
Parodo kaip lengviausiu budu
pagriebta ir velei atgauta mer
apgarsinima isz “SAULES” ir
metu senumo likos inkasta per lius, kurie dekavoja visiems K giuke” “Mano džiaugsmas”
atmokėti morgeczi.
$1 per Money-Order, tai gaus
o galima
paszelusia kate in koja. Dak ka eme dalibas laidotuvėse.
o “Diedas ir boba” “Apleista .1
visas 4 knygas ant 60c. piginus.
aro naszlaite” Preke tiktai 25c. o Užsimokės jumis dėti pinin
taras Blažejevskie apžiurėjo
gus in szita banka.
Linksma Naujena Lietu5 istorijos, 137 puslapiu, apie
žaiduli.
O “Kalnu gyventojus” “Kaukazo
vams.
Reikalingas.
belaisvis” “Lozorius” “Narsi
— Nelaiminga pora yra
BOX 62. NEW YORK, N. Y.
Sziomis dienomis apturėta
mergina'’ “Užvydus vyras” o
Senivas
žmogus kuris gab
o
Sznaideriu, kuri nuo kokio žine kad vos už keliu dienu
Preke szitos knygos tik 25c.
gaspadoriaut ir prižiūrėt na
Lietuviszkas Agentas
tai laiko gyvena persiskyrus. iszeis isz po spaudos lietuvisz7 istorijos, 90 puslapiu, apie
mus
ir paukezezius apie vasari SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Ana nedelia apsirgo mergaite ka paraezita, labai naudinga “Ergelei pono Morkaus” “Du
o
ni gyvenimą. Lauko darbo ne
ar keturi’
“Svietas Dvasiu”
Vinco Szneiderio o motina tai naujausia knyga “Daktarai”
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy o yra, gyvenimas geras. Reika
ižgirdus atėjo savo kudyki at Szita knyga teip yra labai nau
dai kaimose”
“Nevydonas”
lauju neženoto žmogaus. Raszy
lankyt. Sznaideris tuom kart dingą kožnam'.Lietuviui kaip N “Jurgis Skaptukas” Preke 25c
kite kiek norite ant menesio.
pripylęs stikleli guzutes pali vyrai teip ir moteris, ir mer
4 istorijos. 105 puslapiu apie
(IS °1) D- S. Tankaus.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
ko ant stalo ir nuėjo in skiepą. ginoms kažnas privalo jia o “Ant kranto prapulties” “MisBox 181.
Indianapolis, Ind. linijų in ir isz Lietuvos. Siunczia
ir krepesius” “Kampelis
Kada sugrįžo, ižgerias guzute parsitraukt nes tai yra viena tras
duonos” “Isz ko dideli ponai”
Piningus in Visas Dalis Svieto greitai,
o
puolė ant grindų be žado. Pa isz geriausiu Lietuviszku dakPreke szios knygos tik 25c
Kaip Pasilikti Amerikos pigiai ir teisingai. Raszikite pas
o
mane o gausite teisinga atsakima.
szauktas gydintojas adgaivino tariszku knyga.
8 istorijos, 122 puslapiu apie o
Piliecziu.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
“Pranuko nelaimes” “Ąudra’ JIo
Szneideri. Po tam innesze
Knygute Lietuviszkoj ir Valgomu Ta voru ir Buczerne.
Už paraszima ir iszleidima ‘ Kodėl neleido Baltraus in dan X
skunda prieszais savo pacziule, szitos daktariszkos knygos,
Pranas Petraitis - Clymer, Pa.
gu” “Bausme už szyksztuma” o Angelskoje kalboje, turinis injog bandė jin nutrucint in- Pliiladelphijos Med. Klinikas
•‘Mažo sziaucziaus dideli reika
statimus apie pilietyste, klau
pildima kokiu ten proszku in vertas didžiausios garbes, nes o lai” “Dienos kentejimoNantoj”
Szitos o simai ir atsakimai kaip iszimti t PIRKITE SAVO PAVASARINUS ;
“Netobulas žmogus”
guzute kada buvo nuejas in tai reikalas ant visuomenes
(ZEVEItlKUS
:
knygos preke tik 25c.
popieras. Suvienytu Valstijų t
labo
nuveiktas
isz
kurio
kožskiepą. Motere pastate kauci- nas Lietuvis gali džiaugtis.
t
...IK...
konstitucija,
neprigulmybes
o
Puiki
istori
ja
apie
‘
Vaidelota
’
o
PANTAPLUS
:
je 500 dol. lig provai. Priek
apraszimas isz pirmutines puses
dekleracija ir konfiderac jos į
Szita tikraji Pliiladelphyjos o szimtmeczio,
iszimta isz Lietu o
tam apskundė jiaja už neszio- Med. Klinika negalima mai- ar
straipsnei.
Lietuviu
Amerikos
viszku užlieku, parodo kaip
jima prie savias pavojingu szyt prie kito ko kaip visztukai o senoviszkos laikose Lietuviai o Ukesu Klobas matydamas kad
a
ginklu.
vos isz lukszto iszsirita del o gyveno, puiki apisaka su pa o yra reikalas kožnam likti pi
GAUSITE
-’i
sumaiazimo mineziu Lietuvams iro veikslais. 177 puslapiu tik 25c 51o liecziu szios szalies, iszleido
tik
::
o
save
dideliu
daktaru
o
net
ir
ir
Dusli, III.— Praejta Nede4 istorijos, 196 puslapiu apie II
o
GEMAI SU S ::
szita knygute savo trusu. Kny
los vakara apie pusiau septin klinikų nesisarmatina vadintis iro “Urvą užkeikto” “Panaszus” o
Al’SAYIMlS. ■
gėlės preke tik 25d. Todėl
“Lorenas” “Sermėga mužiko”
tos valandos praėjo pro czio- Insitemikit kad ne vienas pa “Su kuom kas kariauja, nog to
Viena Preke Viiem!
..
norintieji gaut szia knygele
rems daktaras, kaip jis save
nais dydelis szturmas, užmusz- nesivadintu negalia turėti in dingsta” Preke knygos 25c
turi su užsakiniu prisiust 250
damas 12 ypatų o pažeido arti korporuota valdžios klinika.
COYLES’
5 istorijos. 77 puslapiu, apie
stempomis arba per Money i
“Grigorius kuris per 17 metu
t 110 W. CENTRE UL., ;;
50; terp tu randasi vienas isz Tik szitas The Philadelphia
Orderi
ant
ežio
adreso,
(gf
cq)
gyveno ant salos’’ “Isz mirusiu
MAHANOY CITY.
musu tautiecziu užmusztas ir Medical Clinic yra tikras ir prisikėlė’’ “Dorybe veda in o Lithuanian Am. Citizens Club. ĮLm.,
.„.r..,.,-T
laime’’ “Debesėlis” Preke 25c
apie 15 pažeido. Namu sugrio jam galima visame pasitikėti.
372 Bedford Ave.
Puikus Iszriszimas Užduotis Isz 75.
vė 80 ir viena kroma. Buvo Apgarsinimas yra ant kitos vie o 3 istorijos, 112 puslapiu apie
Brooklyn,' N. Y.
“Nevaloje pas Maurus’ “Viesz
tai kanpaniczni namai, in 300 tos ežioj gazietoj:
kelio duobes” “Karalaitis žmo
likosi be pastoges. Bledes pa Daktariszka knyga apturės
kiekvienas kurie tik pareika gus” Preke szios knygos 25c
dare ant $40,000.— Ant ti laus raszant ant adreso. The
o
krųjų da negalima žinot kiek Philadelphia Medical Clinic,
NAKTŲ
IR VIENA
Skaitykite!
muso tautiecziu likos užmusz- 1117 Walnut St. Philadelphia
ARABISZKOS ISTORIJOS
gaus
5
isz
virsz-ininetu
knygų,
Perdėjo Lietuviukai
ta ir pažeista, nes visi kaip Pa.
Imkite numerius isz pirmos kletkos ir
arba $1.25 vertes knygų už $1.
D. T. BOCZKAUSKAS.
sudekite antroje, teip kad skaitant bz viršų
Tame Klinike visokias li o Raszykite kokiu norite. Mes
apsvaiginia vaikszczioje.-W.Z.
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
hzeitu 75.
Prisiūkite iszriszima o mes
siusime knygas per paczta ir
gas gerai ir teisingai iezgydo.
duosime už tai Certifikata verte* $100 ant
PREKE $1.
apmokame
visus
kasztus
Galite
puiku
Lotu
susidenant
isz 10,000 keturkamCambridge, Mass.— Isz Tai vieta kurioje žmones ga
Tik Ant Trnmpo Laiko!
piniu pėdu, tik 10 milu neg New York
pirkti kiek norite. Visos knygos
(greater New York )ir tik keletą miliutu nuo
sekanczio atsitikimo galima Ii atrasti tikra pagelba sveika o yra geros ir kožnam jie patiks.
Nusiuntimo kasztus
v
dypo. Preke tu Lotu yra $19'.) bet jaigu
suprasti, kaip muso dvasiez- tai. Tenai labai geri daktarai, o Raszykite szendie. rVdresavokit
gausite Certifikata tai kasztuos jumis tik
mes apmokame.
$99 už 2 Litas. Galima užmokėti $7 pas
kieje pradeda žmonis vesti in net garsusis specialistas PhilaW. D. Boczkowskl-Co.
W.
D.
B0CZK0WSKI-C0.
kui $3 ant menesio.
o
Mahanoy City, Pa.
Mahanoy City, Pa.
nesutikima, atkreipdami atyda delphijos Dr. J. Russell, ten K
LITHUANIAN DEPT. L
Room 1013, 63 Pork Row, New Nork,Y.Y.
žmonių ant savo apsiejimu, per gydo žmonis.
oMOMoMoJtoMOMoHoKofcoJIoMOMoi

RYNKIEVICZIA

Žinios Vietines.

VCti'iFfop

I Tūkstantis

Plymouth, Pi.

Garsiu Lletuvlszku-LenklszkuVil$ti

Hf

Cor. Malu & Centre SI. Mahanoy City, Pa.

520
Išeina kartą į mėnesį ir
prekiuoja tik 50c metams.
“Lietuvių Žurnalas”, yra
tai savo rūšies laikraštis.
Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien
įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena
jo ypatybė — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite:

Kiekvienas Lieturiazkas Sztominkai
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuviszkas Gyduoles save
Nztoruose ant pardavimo, kadjnmu
tautieczei reikalaudami galetujauipirkti ir
nereikalautu iszduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Kztominkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras Lietuviszkas Gyduolei,
kurias mes gvarantuojame.

aro

“Lietuvių Žurnalas”,

F
Prs
ĮlS^1

Egiutero No.l.
.25c.
Egiutero No. 2.
.50c.
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai...............................35c.
Meszkos Mostis............................. 25c.
Trejanka........................................ 25c.
Linimentas vaikams ...................25c.
Gyduoles nuo Kosulio................. 25c.
Geležinis
sudrutinlojas
sveikatom 25c.
50c.
Liepiu Balsamas
........................
Vaistas nuo Papauto
..................
15c.
Anty-Lakson
del vaiku
............. 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu........................ 25c.
Ugniatraukis................................ 25c.
Skilvio Laszai............................. 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios..........................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.60.
Gyd. del nemalimo Pilvo.......... 50c.
Milteliai apstalnlymui Galvos
skaudėjimo............................. 10c.
Laszai nuo Dantų............. .
10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų.............................
25c.

Chicago, III.

1607 No. Ashland Ave.,

MOTERIŲ SIUTAI.
Geras materiolas ir geras krianeziu darbas, padaro
gėrius Siutus.
Guinano Sztoras yra žiuiomas kaipo sztoras geriu Siutu
del Vyriu ir Moterių.
Geri Siutai nesziojasi ilgiau ir geriaus iszrodo negu
pigesni Siutai.
Biski isz pradžios daugiaus kasztuoja bet geri Siutai yra
geriausi ir pigiausi del juso pirkimo.
Guinano Sztorai Parduoda Tik Geriausius Siutus.
'¥=,«!■
Malninoy City, Shenandoah,
l|U J.IMFXXMl. Carmel, Landsforil.
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Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele lietuviszkn Ranka, uždėta per
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
valdžios. Priimam pinigus suczcdinimui
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus
pinigus mokam -1-ta procentą, priskaitanl
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visa;
dalis svieto, greit ir pigei. i>arduodam
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
Iszdirbam
visokios ruszies Rcjentalnus Dokumentus ir
vedam provas senam krajui. Rcjentelna
kuneelarijayra rėdoma per valdiszka notaru
J. G. Mdiaiickn. L'žkviecziam lietuvius ir
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums
jusu bankinius reikalus o persitikrisit, kad
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigui'
siunezant paezedumui in Banka, arba siųst
in Lietuva, galima siųst Paczto Money
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar |>e>
Expreso Money Orderi.

JUSU

KALTE

gaut. Pas mane galit gaut geros Rugines
Arielkos nog $2 iki $8 už galiono. Jeigu
prisiusi t orderi ant $5 arba daugiau lai asz
užmokėsiu už prisiuntima.

Pasil i n lisin y kite K raj a va i
F H. STK AWINSKAS
1807 Carson St. S. S. Pittsburgh, Pa.

LINIJA.
Garlaivai iszt-ina kas dvi nedelas taip Nov Yoiko o Rusijos lejrkiu perstojimu.
......... ' GAKL AIVAI: ĮŽAK
KI KSK - KlSSlA
1 Kurfck.io VasariozLituanla 21.
In Hotterdama 6 Diena? in Libaua 11 Dienu
Kitten
$ 5
tp/ vAl’ko 1
Biinial'Kovo; Kurek
Klaea
$50
EflŠ
Pinna
..........
„.
,
- — .......
$75
A. E. JOHNSON & CO., (General Passenger Agt». i 27 Broadway, New York, N.Y.

UŽDĖTA 1870m.
Atneszkite szita apgarsinima ir su kožnu
$1.00 pirkinu vyriu ar moterių apredalu gausite

5(1 Ekstra Lnion Trading Stempii
(Už kurios galima gauti visokio tavoro.)
----- : PARASONU

COvIRi*0 Ą

«i

■
i

Sziomis dienomis muso tautietis
B Ragažinskas pargabeno visokiu
gėrimu, AmerikoniszKU ir Importitu
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Arako, Kimelio, Dziniu ir 1.1,
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio,
Duokyte dabar orderi o bus jumis
pristatyta in namus,

Nusipirkit Ruskos Arielkos, partraukta per
mane tiesink isz Seno K rajaus $1.50 bonko.
Prisiuskite savo adresa o gausit katalioga.

UMaRtllA’

Vi

I

Polithania State Bank

P. MIKOLAINIS

C0YLA;

Cor. Elm & Main Sti.

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS,

FIRST NATIONAL BANK

S.LabanaockasSfSa

PUIKUS SKAITYMAI

A. G. GROBLEWSKI

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstaneziai tokiu
žmonių kurie da niekad neturėjo
sudėtus Banke Piningus ir ne yra
padėjime iszduoti “Uzekius.” Yra tai
labai parankus dalykas, mokėti visas
“Billas” su “Czekiais” ir nsreike
pas save neszioti daug piningu.

SZTORAS :-----

J.H.BAF!ENBREGGE2TCarsonS,:SSPittsburg, Pa.

54-56 N. Main St,
Mahanoy City.____
LIETUVIO KRAUTUVE.
Pas mane galima gauti naujausios
mados laikrodėliu, žiedu, armonikų,
skripku, ir visokiu
muzikftliszku
instrumentu. Geru britvu, (kukuo
jamu maszinukiu, albumu fotografi
joms historiszku ir malda kningu,
popieru laiszkams raszyti su pasiskai
tymais ir dainomis, su (kukuotais
aplinkui konvertais, tuzinas 25c., 5
tuzinai $1 Perkupcziams 1000 už $6
magiszkos kazyros su kaziromis gal
iszloszti daug piningu, $3. Kas norit
mano naujo didelio kataliogo, prisiuskite 2c. marke ir aplankysite jin rasi
te daugybe naudingu daiktu.
Naujai iszejo isz spaudos labai rei
kalinga katalikams kninga ‘Szaltinis|
su puikiais apdarais kasztuoja $2.
Kreipkitės ant sziuo adresa:

W. WAIDELIS
112 Grand Street

Naujas PavasarinisTa voras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus.
Teipgi visokiu
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebtikiu
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
12?“Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.
Mehanov City, Fe

fili CH! I
Varikocclc

IszItcKlnial

Krauju-Tcklo

Greitai—Ant Visados
........... —-Nepei
, brangiai.
Jaigu negali atsilankyt tai raszyk ir ta\<>
giomata bm laikyta slaptybėje ir at k rei
psiine ant jos greita atyda.
_____ , ....... ........ ............
Dr.Alex.O’Malley

D7'-./llex(/.Malley
(SI’ECLJ AUSTAS) J

(Kur Lietuvis/kai ir Lenklezkai susikalbama ir eueiraezoma.)

Brooklyn, N V

Koliekos ir Sužiestiejai
Skaitykit!!
Asz esu Lietuviszkas Advokatas
priimu Provas isz Visu Krasztu už

1^" ( Mainose
Kollestvas - Fabrikouse
Ant Geležinkeliu
( Treiuu.

arba

Vartojau Provas už Koliestvas per
daugeli metu. Szaukites pas mane
katrie esate sužeistais, busit kantanti,
tukstanezius Provu vartojau, kurie
buvo pražudė rankas ar kojas, prane
szu j°gei žmones su didelėm koliestvom
galidesetkus tukstancziu
iszgrait.
Bet Kompanijų szunelai
už kelis desetkus donelu sumulkina.
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad
save apsigarsitu ir jus Provas priimtu
ir tuom eik tiasia ir vilkina liki laikas
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst
negali.
Rodą uždyka duodu ant
prisiuntimo markes.
Paszykit pas
Advokatą Jankaus, po szuom adreso*

B, S. TANKAUS Indianapolis. Ind.
1X1 o. 6.

Lietuviszka AGENTŪRA IR KONTORAS BANKINIS
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
M*avo locnam name vertes $12,000.00
Parduodu laiva-kortes ant geiiausiu ir
irreicziausiu laivu. Siuncziu piningus in
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
iszsiuncziu in prisakyta vieta. Iszmainau Rusiszkus piningus ant amerikoniszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti
marke ant atsakimo. Viską padarau knnoteisingiause. Ądresavokite sziteip:

A. J. KEYDOSZ1US,

202 Troy St.

Dayton, Ohio.

Nusipirkite sau keletą
Buteliu

NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Teipgi czia gausite ir visokiu
kitu gėrimu. Ateikyte dabar
priesz laika, duokite save
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
408 Wist Mahanoy Ah.

