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Cannonsburg, Pa.— Laike
kada Vincas Ramanaviczius
l’o vescilei nuliūdimas. ėjo drauge su Julionu NeinioPhiladelphia .— Laike ve- tu in darba, likos užkluptais
seilos kuri atsibuvinejo po No. per kelis murinus kurie baisei
2501 Point Breeze place, Jo sumusze Ramanavieziu, jog
nas Karczmonas, 40 metu se tas nuo žaiduliu mirė. Neinumo krito negyvas szokda- miotas pabėgo ir davė žine pamas. Per netikėta mirti, užsi licijei. Užklupimas buvo miebaigė staigai visas pasilinks rije apipleszimo.
minimas.
2000 sudegino murina.
Kirczmonas buvo užpraszyTyler Tex. — Dan Daivis
tu ant vestuvių panos Onos murinas, likos sudegintas gyvu
Karsolicos su Jonu Korczanu. prie stulpo per 2000 inirszuNorints Kirczmona nugabeno siu žmonių. Murinas prisipaži
in ligonbuti, nes daktarai nu no buk subjaurino balta mo
tarė, jog turėjo mirt kada kri tore Miss. Carrie Johnson kė
to ant grindų. "
lės nedelias adgalos.

Jagu mes patis nesiguodosime, tai nuo Amerikonu guodones ne turėsime. Amerike
visi ligus, visi ant vienokiu
tiesu. Kitos tautos isz tos luosybes naudojęsi, bet ne Lietu
vei, kurie per savo netikusi
pasieigima ne turi guodones
nuo Amerikonu. Jago Lietu
vei katrie kiek pralobsta, tai
jau su savo tautieczeis ne užsiduoda. tik su židais, Italais ar
ba žalablekeis, priesz kuriuos
savo tautieczius begediszkai
iszjuoke ir visaip juodina.
Jiems nieko ne rupi apie savo
tautieczius tik apie ju dole
rius!

Penki studentai sudegė.
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(SZ VISUSZAUU. Isz Rosijos, Lietuvos AkivosZinios isz Lietuvos.
Vela musztine su Maurais.
Fez.—■ Myne Mauru užklu
po vela ant Francuzu. Apgu
lė visa miestą per visa diena.
Musztineje pražuvo francuziszkas aficieris ir 30 kareiviu;
Mauru daugybe pražuvo. Va
kare Maurai apleido kares
plečiu.
100,000 darbininku straikuoje.
London.— Paežiam mieste
randasi 75 tukstanezei straikieriu — darbininku dirbancziu prie iszkrovimo laivu.
Ant atsibuvusio susirinkimo
ant Trafalger rinkaus, nutarė
nesugrižt prie darbo pakol
neaplaikys to, ko reikalauna.
Kone visi tavorinei laivai sus
tojo plaukt. Isz viso straikuoje in 100 tukstaneziu darbi
ninku.
Portugalijoi vėl ne užganadimas.
Lizbon.— Vela verda isz
naujo revolucije, kuriuos tikysi kožna valanda isz priežas
ties neužganadimo isz raudi
nio naujos republikos, padidi
nimo milžiniszku padotku o
piningus ižduoda ant eudruti
nimo vaisko. Portugalije žino,
kad trumpam laike pakils re
volucije o kaip rodos, tai karalus Manuelus vela užims sa
vo karaliszka sostą.
103 užmuszti o daugeli
pažeido laike krutancziu paveikslu.
Villareal, lezpanije.— Lai
ke perstatimo krutaneziu pa
veikslu czionaitiniam teatreli
eksplodavojo maszina kuri ro
de paveikslus. Ant riksmo
“ugnis!” žmonis pradėjo grūs
tis prie duriu kurias tuo užkimszo. Szimtas tris vaikai
moteris likos sumindžioti o ku
rie neiszsigavo in laika tai su
degė, nes namas tuo visas li
kos apimtas liepsna. Lig sziam
laikui atrado 84 suanglijusius
kunus. Ant vietos nelaimes
perstato baisus regėjimai ir
verksmai likusiu gyminiu.

Szokonuo S augszto.
"New York, — Naszle po
Brooklyne metodiszkas pas
mirusiam locnininkui bravoro
tovis užrustino labai milionieAlbanije, poni Aeriden, szoko
rius isz ne senei garsyto pa
isz asztunto augszto hoteliaus
mokslo, kuri pradėjo nuo žod
San Jacinto ir užsimusze ant
žiu: “Ne yra ant svieto teisinvietos. Nelaiminga kentėjo
gystes.” Toliaus savo kalbo
ant sumaiszyto proto po miri
je pasakė, jog jago žmogus
Guzute priežaste žudins- mui savo vyro.
ubagas prispirtas badu pavotos.
Kolumbas ne surado
gia 5 ar 10 doleriu, tai jin pa
Milwaukee, Wis.— Buda
Ameriko.
sodina in kalėjimą ant keliu
mas girtu, Jonas Frey turintys Baltimore, Md.— Garsin
menesiu o kaip kitas pavage
55 metu nužudė savo paezia gas francuzinis profesoris, gro
Naujas kariszkas laivas ir kumute.
milijonus, tai iszvažiuoje in
Marya turinti 48 metus, už tas de Breicey, pribuvo in
Europa kur turi be laimes
Klaudia, 10 metu dukriuke pulkauninko Lyon ana diena
duodamas jai ypa su kokiu tai czionais isz Parižiaus ydant
puikus laikus ir niekados jo apkriksztino milžiniszka kariszka laiva “Texas” kuris kaszgeležiniu innagiu nuo ko tuo- pertikrint žmonis, buk Kriszjo ne jeszko.
tuos $14,000,000. Turi 573 pėdas ilgio, deszimts 14 coliniu
jaus mirė. Kada jin areszta- tupas Kolumbas ne buvo pir
Jagu kokis žmogelis ne tu armotu.
vojo prisipažino, kad uždavė mutiniu kuris surado Ameri
rėdamas piningu, paslapta pa
Kas ilgai gyvens, tai pama ir ta viską paskaito už nieką. ypa savo paezei su kumszcze, ka, nes senei priesz jin surado
važiuotu gala geležkelio —
tys,
kad szios ruszies ergeliai Už ka turi pesztis, szaudytis ne naudodamas jokios gele ja Normanai. Tasai mokytas
ir tai da gyvuliniam vagone
žies. Palicije mena, jog būda tvirtina buk Normanai surado
ka tas gal kasztuoje tik 10 apilsia apsiramins, tuomet ve ir bagnietais varstytis ? Ugi už
mas girtu neatsimena viso at Amerika 500 metus priesz Kacentu — tai siuneze jin in ka jalis užpus kitoniszku pakrai grobi, už sklypą, derlingos že
sitikimo.
iirtuba ir jog tai užtvirtina su
pų
riauszis,
ir
vėl
bus
proga
mes
su
žmonėmis
biednais.
lėjimą, o kaip milijonierius
Tai ir dabartiniai kruvini Suaugta in daigta dvi rastas akmuo pakraszcziuosia
pavage ciela geležkeli, tai jin tam negeietam darbui.
Chesapeake inlunkeje ant ku
Nors tai butu kaleina juo žaislai, niekuomi negeresni už
linkai.
aprenka žmones in kongresą.
rio buvo iszkaltas metas 1150
kinga bet teisinga. Su ateiezia žaislas barbarizmo.
Holyoke, Mich.— Ne senei kuri pastate pirmutinei suras
po ežiu visokiu ergeliu, gali
Gerai — barbarizmo ipro- Mrs. John Griggs pagimdė toj ai.
Ergeliu laikai su visa pil kilt ergeliai isz szalies mergi cziai loszia kruvina rolia, lo- dvinukus kurie yra suaugę in Profesoris Breicey yra vice
nybe žengia tolyn. Ergeliuo- nu nei sufragiseziu, nes ju di- szia skerdynių, užpuolu rolia; daigta prie kulsziu. Dvinukai prezidentu
arkiologiszkos
jasi vieszpatystes, ergeliuojasi die skaitliue laukia apsivedi- būdas gana nepatogus, bet ku yra panaszus in garsingus drauguves Normandijoi, kuris
žmonių luotuos, ergeliuojasi mo, o vaikinai ane ne kruet. ri isz vieszpatyscziu gali pasi- “Siamiszkus Dvinukus. Abu pribuvo in czionais isztyrinet
organizacijos, draugijos, para Net ir valdžia kai kuriu vale- drasyt iszmest isz ranku savo du gyvi ir auginasi.
visokes užliekas tosios tautos.
pijos tautos ir t. t. Tarpe lie tiju pažadindama vaikinus, ginklus? Sziczion tai jau
Mažai dabar žmonim apeina
Vela
sumiszinias
bažnytuviu priesz 25 metu ir vėliaus pažadėjo senjaunikiams už- klausimas užvažiuoja mums
atradimas Ameriko, tegul at
czioje.
asztriausi ergeliai buvo tai kraut mokesezius, bet nepai ant kelio.
rado jaja kas nors, isz ko
skyrimąsi nuo lenku, ir žmo sant mokeseziu, vie labai ma Viena vieszpatyste su gy Stamford, Conn.— Bažny- džiaugėmės ir esame isz to užnių bažnytiniu su nebažnyti žas skaitlis ženijasi.
ventojais savo bus rami, ne- czioje Vardo Jėzaus prie ku ganadyti, jog gyvenam luošam
niais.
Žmogau! o ka tu pasaky szers dykaduoniu armija (ka rios priguli in 250 Lenku pa- sklype.
kylo sumiszimas. Kuningas
Laikui bėgant, jau tie abeji tai kad pulkas mergų susitai riauna) darbo žmones, nemo
paszauke palicije in pagialba,
sęs,
užpultu
narna
kur|
gyven
kės
jiems
algas.
Isz
ligos
gy

apsiprato, tokias bjaurybes
kuri
su paikoms pradėjo dau
kokias anuomet krėtė, dabar een jaunikis, subambarduotu venimo ten but lengvesnes.
žyt
galvas
parapijonu o pennekreczia, jau viskas tu sza- langus senjaunikiu nei Angli Kita vieszpatyste nieko nepai
lininkyscziu tarpe nutilęs, ir jos sufragistes iezbelde langus sydama užpuola su savo gink kes moteres isztrauke už plau
ku isz bažnyczios in patrule.
rodžias kad nieko tarpe ju ne didžiūnu, arba eenjaunikius lais ant beginkliu, ir pavergia Kuningas stovėdamas prie al
pastveria, apibeletu ir ka tada po sau ramybes beginklius toriaus juokėsi isz tokio pers
buvo.
žmones.
Sztai nžnesze vejalis ergeliu bedarans ?....
tatinio Dievo name.
sėkla nei drebutes kas žin isz
Isz Lietuvos teip atkeliauja Tai su sziuomi ir tie ramy Gailėjosi pirmos paezios;
kur veislia in iždagus, teip er gražu, sveiku merginu būre bes klausimai gvildent leng
pasikorė.
gelius tarpan lietuviu tautinin liai, jos vaikinus kad ir suran vai nesiduoda. Gal ateis lai
Edwardsville, Pa.— Stepo
ku ir socijalistu. Szie visokias da, bet kas isz to kad vaikinai kai iszsitobulinimo kada dar
ną s Monk, kuriam ne senei
vieni kitiemis priekaiezas su prie ženybu teip gabus ir bo svietas nustos priesz galiū
mirė pati, palikdama keliolepajuokomi panosėn kaiszioja, spartus kaip Leibaus kudae nus paklusnumo, nekreivos
priesz vienas kita, tuomet ir ka mažu vaiku, buvo privers
jiems tartum czion pasidarė szimelis prie vežimėlio.
barbarizmas ne turėtu ker- tas apsipaeziuot antru kartu.
gyvent per ankszta, tai neiszczioj vietos, bet kol darbo Sujeszkojas greitai tinkama
sitekdami kaip kūdikiai ir Spėjo anglekasyklos savi svietas eina prieszai vienas ki
sau drauge vela apsipaeziavo.
bakszcziojasi panosėn szpigo- ninkai su darbininkas susitai ta, Lolei nesiliaus svietelis ko
In koki laika po tam, pradėjo
mis.
kini, uždėjo po 10c. proc. tai vęsis, duodamas proga naudo tankei kalbėt apie pirmutine
Kibą velniu kamendantas jau ir anglis nore vasarop pa tis net ir barbarams.
paezia ir josios geruma. Ant
Dabartinis Italijos susirė galo negalėdamas ilgiaus daBelzzbubas pripainiojo po vel brangino. Tuos visus procennią in parapijas, kursai su czius kokius kumpanijos mo mimas su Turkija tesis tol, laikyt isz nusiminimo pasikorė
kurstė iszkelt ergelius tarpe kes darbininkams, tai žmones kol abi puses pails; ju abieju ant balkes kuknioje.
nuoalsis pesztynese, duos pro
klebonu bei parapijonu. Pir- kiti kumpanijome atmokės ga pasinaudot isz ju ir kaimy
Vagys bažnytiniam
miaus girdėjosi tiktai tarpe brangesnta prekia už anglis.
nams.
bokszte.
lenku, bet dabar insivete ir
Chester, Pa.— Palicije nuo
tarpe lietuviu.
Italijai su Turkija kare at Badai Dakotoje randasi kokio tai laiko stebėjosi labai,
Prasidedant Szenadorije rei- sieina gana aitriai; nors Tur farmeris, kuris turi barzda matydama inejnanczius kelis
vachuotis kun. Milukui su pa- kai užklupsti isz netycziu, bet tiktai vienuoleka pėdu ilgio. murinus su mergoms in Szv.
rapijonais, prasidėjo karijeri- pasmaugt lengvai nesiduoda Tasai farmeris daugiau už Povylo protestonu bažnyczia,
ja Scranluose kun. Kuro teip ir nelabai reikalauja kitu tar dirbtu piningu jagu save ro- nes niekad ne matydavo juos
pat su parapijonais; užsikrėtė pininkavimo.
dintu cirkuse arba muzejose o iszejnanczius. Kada inejdavo
Pittstonas, Mahanojus, SzenaAr-gi szie civilizacijos lai trumpam laike surinktu pui in bažnyczia, niekad ju ten
doris vėl su kun. Kaminsku, kai garbingesni už praeites ku turtą.
neužtikdavo o bet mate kaip
Wilkes-Barre su kun. Kaupu; barbarizmo? Tuomi garbin
inejdavo. Pastate sargus ir
Balus del szunu.
na, dabar girdima kad ir gesni, kad gabiaus pritaisyti Drebėjimas žemes Meksike nutarė serget. Nakties laike
Daugelis žmonių neturi ka valgyt o milijonierių pacziules
Pittsburge heroikai kyla para sumano noma instrumentai žu Guadaljara, Mex.— Vela užtiko inejnant du vyrus ir
pijonu su kunigu Sutkaicziu dymui prieszu ir iszardymui drebėjimas atlankė miestą, ku dvi moteres, palicije nucim pi turėdamos už daug piningu ir nežinodamos kokiu budu
ris sunaikino daugeli namu. no paskui ir užtiko juosius praleist savo nuobodu laika nutarė padarit balių del savo
kur per teip ilgus metus sugy buveinių (miestu.)
venta ramybėje.
Galiūnai besoeziai susitaisia Gyventojai praleido visa nak- ejnant kopeczoms m bokszta szunu hotelije. Žinoma vyrai nedalibavo ant to balaus. Paren
Taigi turbut atėjo laikai bandas jauno svieto, tartum ti ant lauko. Jau nuo keliu su daugybe pavogtu daliku. gimas tojo balaus kasztavo in penki tukstanezei doleriu. Del
ergeliu!....
isztroszkia biednu kraujo, pri- nedeliu duodasi jaust tankus Palicije nutraukė už kojų vie kokiu szunu balus atsibuvo, patalpinam viena isz ju ant
In ta viską nusižiurejusi, ir sitaikia prie progos, suvaro drebėjimai. Paskutinis drebė na motere o kitas suėmė ant paveikslo.—Ar-gi ne butu geriau padare tosios kvailos bobos,
laikrasztija nepasilieka užpa svieteli pesztis nei Iszpanai jimas buvo smarkiauses isz vi rytojaus. Bokszte rado tikra jago butu tuosius pinigus paaukavę ant sirateliu arba kokiu
kalyj.
mielaszirdingu užmanimu?
bulius, Amerikonai gaidžius, su kitu.
kroma isz pavogtu daigtu.
Crowder, Okla.— Penki
studentai sudege laike sude
gimo Creek and Seminole indijonu mokslaines. Pražuvę
da ne turėjo po- 19 metu. Taji
mokslaine yra užlaikoma per
randa ir turtingus žmonis.

as ir Sužiestiejai
Skaitykit!!
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ir Lenkijos.

Tytavenai.
Kauno gub.
Pas mus per
Velykas jauni vaikinai apsida
ro kareiviszkais rubais ir eina
“Kristaus grabo daboti”. Szimet laike Kristaus prisikėli
mo buvo padarytas griaustinis,
kuris bobeles didžiai iezgazdino. — Tiesiog sakant ko
medijos musu bažnyczioje da
romos ir daugiaus nieko.
Musu parapijoje Baldainiu
kaimas iszsidalino in viensė
džius ir dabar visi didžiai
džiaugiasi. Kad tik musu žmo
nes mestu girtuoklyste, tai vie
kas butu gerai.
Szaudininku filijoje yra ver
mele, kuria kasžinkas apskel
bė stebuklinga esanti. Žmones,
žinoma, tamsuoliai ten lankosi
ir aukas nesza. — Pas mus
yra “blaivybes” knygynas bet
žmones juomi mažai naudo
jasi: musu žmodar jieszko ne
ezviesos, bet priemonių kuom
protą apsvaiginąs; tai-gi tarp
tokiu ir gyvenimas visokiems
stebuklams bei alkoholiszkiems gėralams.— Musu “Var
totoju” krautuve gerai stovi.
Per susirinkimą balandžio 5 d.
pasirodė jog tavoru esama už
2000 rub. Jeigu ir toliau taip
bus, tai musu Vartotoju drau
gija ant pirmo laipsnio atsistos.

Ir vėl stupaika su nagaika.
Randame, laikraezcziuose žines, kad Rosijos terpsieniuose
nevale kitur vaikamis mokin
tis kaip tik mokelainęse val
džios užtvirtintose. Už moki
nimą vaiku be žinios vai. Lie
tuvoj Vilniaus paviete nubaus
ta Alena Yanuszyte užmokėt
5 rub. arba in koza dvi dienas.
Tai jeigu teip destis apygar
doj vienoj, tai ne kitaip yra ir
kitose. Valdžia Maskolijos su
tokiais padavadijimais skaudžiausei užgauna kliasa beže
miu žmonių gyvenaneziu kai
muose, nes tie biedniokeliai
neturi iszeigoa kad kaip nors
pramokyt druko ir raszto sa
vo vaikus, ypatingai kur tikra
mokslaine kaime nesiranda.
Priesz kelesdeezimts metu,
pasislepia kaimuos nuo val
džios mokino vaikucziusgukininku sykiu kaip tad vadino
ir biednu Susiedu senukai, tie
nors skaityt iszmokino, kaip
kursai mokino ir raezyt. Vaikucziai mokydavosi pas ūki
ninkus paeiliui, ten buvo ju
mokslaine, kur daraktorius
per nedelia turėjo užsilaiky
mą, ir daraktoris ėjo panedeliui per ūkininkus kurio tik
Kelme.
vaikas mokinosi. Ūkininkai
Kauno gub. Musu valecziupas biednus susiedeliue darak- je per, sueigas užraszineja žmotori užlaikyt neleisdavo, tai—gi 'L-^s' . norinezius uždarbiauti
biednioku vaikucziai mokino in Amūrą ir Kaukaza; ten
si visiszkai dyka.
jiems žada po 3 rub. in diena.
Zemskiai ar žandarai ne Pažiūrėsime, ar daug jie isz
gaudė, nes niekas skundus ne ten parsivesz. — Eimaicziu
davė, o jeigu užtikdavo, tai kaimas nenori skirstytis in
ūkininkai mokėdavo kelia už viensėdžius. Isz musu apielineit.
kes patis geriausieji vaikinai
Dabartines valdžios pada- yra iszeje in svetimas szalis,
vadijimai kad apart mokslai- o merginu — tai perdaug tė
nes niekam nevale vaikus mo ra kurios negaudamos vyru —•
kyt, labai skaudžiai užgauna sesta-vysta, kaip rutos-metos
žmones biednuosius. — S. K. savo jaunose dienose.
Szmutoris geradejes.
Kybartai.
Vilnius—. In garsinga resSuv. g. Pas mus balandžio
tauracije Vilniuje inejo kokis 23 d. ėjo 4 vyrai in Amerika
tai ponas su ketvertą vaikais, ir naktyje užėjo ant kareivio
o atsisedias prie stalo liepe sau kuris surikęs “stoi” ir matyda
paduot alaus szaukdamas in mas vyrus beganezius — iszvaikus:
szove ir paszove ant vietos 28
— O ka mano vaikai ? ar metu vaikina isz Grodno gu
bernijos. Perszautasis dar spėjo
norėtumėt ka valgyt?
— Teip, teip, norime val isztarti: “Kariumeneje užsitar
navau unteraficieri ir nieks
gyt — suezuko vaikai.
— Hei kelneri duok szen pirsztu nepaliete, o ežia dabar
mirsztu nuo savo brolio kul
bulku ir mėsos!
kos”! Ir numirė... Tas kareivis
Kada jau vaikai pavalgė, ir
kitas vyra , skaudžiai sumu
paliepė kelneriui da duot po sze ir norėjo su sztiku nudurti
viena porcije o sau paliepė bet atbege kareiviai — nelei
duot stiklą alaus. Kada ižge- do jam tai padaryti. — In
re alų, atsikėlė nuo stalo pa užsienius einant, reikia paszpor
ėmė lazdele ir skrybėlė tarė tus iszsiimti kad nepatekti in
eauvaliszkas kareiviu rankas.
in vaikus:
Kaltinėnai.
Bukite geri, asz tuojąue suKauno
gub. Balandžio 21 d.
grižsziu, ejsiu tik cigara nu
musu klebonėlis Beresneviczia
pirkti
Praėjo 5 minutos, puse va pasimirė, kuris ežia klebona
landos — o sveczes ne sugrįž vo 35 metus, o mirdamas ture
ta. Gaspadoris restauracijos jo apie 80 metu amžiaus. Jis a.
a. Varniuose insiszventes aplin
priejas prie vaiku užklausė:
— Ilgai nesugryžta juso tė kui Varnius ir kunigavo; ne
mėgdavo niekur važineties tad
vas?
dar ne geležinkelio nebuvo
— Ponuli tai ne musu tė mates;
vas! Mes siauteme ant uliczios, sztai atejna tasai ponas Trumpi Telegramai.
prie mus klausdamas: “Vaik ii ar noryte valgit?” — mes § Washington, D. C.— Ant
atsiliepem kad norim. Na tai upes Potomac nuskendo gazo
ejkite su manim tai asz jum line luotele su 8 ypatoms. Vi
pirksu valgyt. Na ir atėjome si pražuvo.
§ Madrid, lezpanije.— Pa
su juom in czionais....
gal
paskutini suraeza, pasirodė
Gaspadoris- užpykęs o ant
buk
lezpanijoi randasi suvir
galo nusijuokęs iezvare vaikus
szum 55 tukstanezei visokio
laukan.
sztamo čigonu.
§ New York. — Francuzi
§ New York. — Suvirszum
5,500 kelneriu dydžiausiose ho- nis laivas Hudson susimusze
teluose pamėtė darbus už tai su laivu Berwind. Ant gilukio
kad lecininkai nepripažinsta laivas Hudson priplaukė prie
unijos ir ne nori padydint mo- pristovos, pasažierei visi iezlipo ir laivas nuskendo.
kesties.

mi, neatmindami ant nieko, jau eave uez žmogų, kuri Apnegut smaguminais savo nedo veizda, buk paezauke del paro givenimo.
9
taieimo teisingistes del isznai
Du mano draugai, kurie ma kinimo neteieibee, kokia pagal
ne savotiszku, jau apsakitu tuometinio mano protavime,
Turkiszkas maiszytas tabakas visus vilioja savo gražumu. Toki
jums budu, prisiviliojo prie sa arba nuomones ineigiveno tarp
malonu kvapsni paprastai turi tik brangieji cigaretai ir daugelis
ves ir padare banditu, Loren žmonių. Taigi liepdavau la^o
negali tuomi džiaugtis. Mes netik permainem toki padėjimą, bet
zo ir Dominico, esant reikalui pavaldiniam atiminet pininpasitikim ir ant turtingesnių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo
persiredinejo in puikius ponusi gus no turtingu ir dalit juos
rūkytoju. Menka uemokestis už
ir apleisdinejo kalnus, o aprū■ tarpe vargezu. Visoje splinkipinti piningais, sukinėjosi po• neje, kur mano 1 anda plesze
miestus ir aplinkines, vuostin-■ milejo mane vargszai, neturte
dami isz kur reikia laukt ko■ liai, nes neviena euszelpiau ir
Daug manes prasze mergų,
kiu turtingu keliauninku. Grei iszgelbejau isz vargo, nuskriau
Ydant joms darodycziau ko
cziausia dažinodavo apie to dės tuomtarpu turtinga žmokiu vaistu
kius dalikus gaspadose, kur■ gu nekalta visai keno valgo;
5c for 10
O ir moterėliu tokiu atsirado,
kaipo ponai, kelauninkai mo■ rods, pats niekad nepridėjau
1
Ka bjauriuosi savo veido.
kėdami gerai varit savo ama- rankos prie nuskriaudimc ko
Tai bavo stebėtinai didelis
Ydant
tepelo kokio darodytau,
Visos Tinklines turkiszkos
ta, isztraukinejo isz žmonių nors, bet ueztat nedraudžiau
tabako pirkiniu—daug dides
priemaiszos ir kvapsniai
Apie tai joms pranesztau.
žodžius ir mokėjo naudotis isz: to darit savo draugams, kadan
nis už kitus—kad pavelijo
sudėti in ZIRA oigaretus —
kiekvienos progos. Nekarta gi nesirūpinau isztirt da liko, Tai ir tekit, jago teip norėjot:
mums tokiu rusziu cigaretu
visas sunkumas iszmestas.
Su
Parižiaus
daktaru
kalbė

pardavinėti po 5o už 10.
patis skunedavos ant bandos ar nedrausdamas
kitiems
Turtingi -Szvelnus - Kvepia
jau,
Kad tu gala su tuom lietum,
plesziku, kalnu razbaininku, skriaust, neskriaudžiu tuomi
Puikios Satino Dovaneles
Ir ka asz nuo jo girdėjau,
Ju priemaiszos suteikia
Ir tu broluk nuo jo bektum,
idant apmuilint žmonėms akis jau teippat kaip ir iszpildanyra randamos kožnam pake
szvelnu net saldu kvapsni—
Tai
in
savo
kninga
užsiiasziau,
Jago sziaudine skrybėlė turėtum,
ir niekam nieko blogo apie sa tie skriaudimo darbus Rods,
lije ŽIRĄ cigaretu, aktorių,
iszimta rūkymą. Amerikos
Papasakosiu,
tik
su
atyda
pa

Ir už jaja da neužmoketum;
ve neduot mislit. Sakau tai teisingai pasakiau neturėjau
kvietku ir paukszcziu paveik
prezidentas nerūko geresniu
klausykit praszau.
O sztorninkas bėga paskui tave,
tikri ezetonai žmogaus kūne. asz tiek valios idant galeeziau
sleiei. Rinkite tuos paveik
cigaretu, kaip kad jus galit
Daktaras
sake, moterių pato
Ydant atnesztum adgal in krautuve.
slus, isz ju galima padaryti
rūkyti nusipirkę szitas ZIRA
Jie tai, kaip vėliaus patiriau uždraust pleszt, kadangi to rei
gumas ne žutu,
dailias paduszkaites ir 1.1.
— Kur sztorninkas ?
CIGARETŪ.
buvo susitarė su gaspadorium, kalavo ir visos bandos giveniJago
jos
visados
linksmos
mano didžiausiu neprietelium, mo reikalai, kaipo ir mano loc
butu,
ne spausdamas kožnas mano kuris mane apiplesze, ar ta- no givenimo reikalai, bet ma
Visi Pardavejiai Parduoda
delną ir iszreiszkinet savo pik- eziaus instume in piktadariu no draugai plesze ne vien del Ba motere grožybe tada pra
randa,
tadariezkus velijimus, kas ma rankas, buvo jis ju slaptu a- iszreiksztu reikalu, skriaudė
Nusipirk Baksuka Szendien.—Pamėgink Viena.—Persitikrink.
Kada josios visi neriai su
ARBA KAS ATSIDUODA PO
ne jau biski atvedino, kadan gentu ir suteikinedavo bandai savo artima ir del savo smagu------ p. LORILLA8D COMPANY
0
APVEIZDA DIEVO, TAS
genda.
gi girdėjau, jog visi jie man informacijas apie keliaivius.
minu ir del bereikalo. Kad
NEPRAŽŪSTA.
Tas
pasidaro
nuo
moteres
pik

velija, idant pasilikcziau pikApsakė man vėliaus, kada persitikrino, jog asz ne noriu
tumo,
tu žmogumi, žmogžudžiu ple- jau buvau ju, kaip jie veike nieko priimt no ju be ko galiu
Taigi po ilgam jojimui ganIr
nuo
savo
velniezko
nekan
sziku ir tiems panasziu.
idant mane ingit; tas iszpažini- apsieti, dalinosi brangmenems
sunkiam, galiaus prijojome di
KUR BUNA
trumo,
Buvau priverstas gert drau mas padare ant manes nesma ir puikiais rubais tarpe saves
dele pieva kaipi kad tamtiezia
BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
O kada motere per dienas Mano brolis, Stanislovas Lukaucge su gerancziais ant mano gu inspudi; bet jau stojosi ir — ėmiau no ju tik piningus,
gamtos iez visu pusiu aptver
287 Broadway Kumpas Reade Ulicze
kas, paeina isz Kauno gub., Szauliu
pyksta,
sveikatos, o pertai iszgert ne nieko nebuvo galima pataisit; idant juos kuoveikiausiai ati
New York, N. ]
Telefonas: Worth 2822.
ta uolomis. Iszvidau czionais
pav , Lukes gmino., girdėjau gyve
Tai
tosios
patogumas
mato

viena taure vino, kurio jie tu maeziau kad mano teisinga duot tiems kurie būtinai ju
Kas reikalauna teisingo
na Chicagoi, jis pats ar kas kitas
prie vienos iez uolu sukurta
mai nyksta;
patarnavimo ir nori idant
praszau duot žine ant adreso:
ugni, aplink kuries buvo daug rėjo pakaktinai. Apsvaigintas1 rustibe ant piktadariu nieko reikalauja.
Jo reikalai likta greit,
Jno. Lukauckas.
Veidas
pasidaro
raukszletas,
vinu jau nežinojau ir nejau- man nepagelbes — jau buvo
— Bet sunau! — pertrau
visokiu žmogiszku paveikslu.
atlikti tegal atsiszauki in
1319 S. Front St. Philadelphia, Pa.
Kaipo pantaplis iszavetas,
Pradėjau atskirinet viena no cziau daugiau nieko, kaip tik pervelu! Rods dabar jau tas ir kia motina — tu emiai pinin
(‘St oi)
linksmumą, kad radau priete- mažai mane apėjo; nusiminęs, gus ne kaltu krauju sut įrėžtus O tai vis yra kalte paežiu,
Seniausi
kitos ipatos ir su nusistebėji
lius ir apginejus no žmonių ne1 euabjutnejes nemislijau apie isz ranku žmogžudžiu. Argi Už ka ne myli savo artimu.
Bankini
mu persitikrinau kad ežia bu
Mano dede Faanciszkus Martiszus
teisingistes. Nuvargintas ne! ateiti ir pamirszau apie viską ir tu kūdiki mano turetumiai Klausiau pas daktara, ka rei du metai adgal gyveno Chicago!,
Narna
vo ir moteriezkes, kurios triū
paeina isz Suvalkų gub. W ladyskė daryti,
trukus
atsiguliau
paroditoj
Uždėta
1848m.
krauju
sutersztas
rankas,
o
ži

kas
man
pirma
buvo
brangiu;
se prie ugnavietes, o virai vie
lawowo pav., Szijgaliu
gmino,
man vietoj ir užmigau miegu ėjau tokiu givenimo keliu, nau kad sziandie iszpažisti vi Kad moteris nuo piktumo at Slawiku
Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in
para.. Rukaniu kaimo, turiu
ni sedeje, kiti gulėjo ant žoles
pratinti,
teisingojo. No to laiko niekad koks pirma mane visuodidžiau sus savo nusidėjimus, kaipi
Pinigus siunczime in Kraju kuo greicziausei.
(rediszka kasė,
svarbu reikalą, jis pats ar kas kitas
besilsedami. Linksmu dainų
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą,
Tai man daktaras pasakė, kad praszau duot žine ant adreso: (l.p'og)
beveik neturėdamas blaivaus1 šia baimia pripilditu ir papik- spaviedi atlikinėdamas.
gaidos skambėjo aplink.
Antanina Budzinskiene
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,
nėra rodos kitos,
— Taigi brangi motin. IszSargai eustatiti aplink aba proto, būdamas visados ap tinetu. — Dabar man buvo
B ox 253
Adamson, Okla
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isx
Del tu katros visados yra
K rajaus už pigiause preke.
zo praleido mus po apsimaini- svaigintu vinu, kuriuomi gir jau vis tik tiek! Jau vis tik tiek pažinstu grina teisibe ir prisle
Pajeszkau Mikolo Mookevicziaus
piktos,
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame,
de
mane
mano
draugai,
visai
—
baisus
tai
žodis,
tai
ginklas
giu
tau
ant
atminties
tėvo,
ant
mui sutartu reikszmiu. Nujo
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperasrc
Kaip tik viena kitai gerai angliszkai prasimines Mike Miller,
jome tieeog prie ugnaviecziu. pamirszau savo praeiti, o kas kuomi žudo žmogų baisa savo meiles prie tavęs ir Mariukos,
kitados gyveno Elsworth, Pa. Kau
paliudyimu Konsulio.
vėlinti,
dieninis besibastimas isz vie- sanžines — tai balsas szeto kad niekad ne eiki ne paliepi
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiaL
no gub., Pacziuotas žmogus. Turiu
— Dabar net supratau kad pa
Gyduoles
kurias
asz
užrasziau
tos
in
vieta,
kasdienines
ekspe

— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta
pas jin svarbu reikalą. Tegul atsi' niszkas tai žodis, kuriuomi ra- mu, ne jokiu ženklu neprisatekau in rankas razbaininku.
naudoti.
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.
dicijos deloi pleszimu daromos,i minasi žmogus nusidėjėlis, ne- kiau žudint; prisakiau savo pa
szauke ant adreso:
kurie kaip jau pirma žinojau
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
Tuojaus
parasze
receptą
ant
Mr.
A.
Budei.
kasdieninis
besirupinimas
1 mislijantis apie pataisa give valdiniams, kad nieke neiezneramino visos aplinkines gi
jog pas mus visus minėtus reikalus greicziausei, teisingiausei, ir
29y? Kosciuszko Str.
popieros,
maistu, teip užėmė mano mis- nimo..
pigiausei galite atlikti.
drietu ateminet givasti savo
ven tojus.
Kingston,
Pa.
Sake, tur prigialbet del kožVadovas bandos, apsitaisęs hs, kad pamėgau sau toki lais Mano pavaldiniai iszreisz- artimui, o vienam isz j u isznos moteries,
va
givenima
ir
suvisai
pamirI fl 11 icPin Labai pageidaujama, naujausia
kinejo man visukuom savo sim musziau isz rankos szilieta,
puikiai, su keliais pisztalietais
Mano (Indės Vincas ir Jonas MaKopije tuo padariau,
szau
kuomi
kitados
buvau.
kJciLI lovJO knyga, mokslas apie sveikatą
kada
norėjo
nužudint
mano
patija ir paguodone.
siavicziai apie 30 m. kaip A metikei
isz szaliu uszkieztais usz bran
Ir del visu giaro czion indejau: Jonas pirmiau gyveno Mahanojuj,
Besibaigiant gegužes mene
gios juostos ir dideliu peiliu,
(
Kada mate, jog pradedu akiveizdoj besiginanti, vergą. R. Savivaldos
X unciju laike sztora, o dabar nežinau kur jie
siui,
kada
visa
gamta
židejo
arba sztilietu, pasveikino ma
liust ir ilgetiesi, kad pradedu Kitu sik laike gaisro aukau Protiszko kantrumo IX “
pits ar kas kitas praszau duot žine
!
nauju
givenimu,
kada
ir
ma

damas
savo
giyaeti
inbega
no draugus, arba pagautojus
į mislit ir evarstit mano padeji
ant adreso:
Czistos
doros
viii
“
no
sunaikintos
pajiegos
visai
mano, kurie pagavo mane in
ma, tada mano draugai mokė in visa liepsnose stovinti na Meiles artimo
Jos. Valaiti?,
vii
“
atsitaisė,
pradėjau
veikt
su
no

rna. isznesžiau gi va kūdiki ir
savo spaustus. Apsakė jam tur
9 Sagamore St.
Westfield, Mass.
jo
teip
suramint
mane,
teip
Matomo
linksmumo
VI
“
sielvartaujancziai
but savo darbus paszalije pa- ru, apmislinedamas pienus mu pertikrinet apie teisingumą atidaviau
Viską reike in viena sumaiMano brolis Kazis Akalis paeina
sznabždom kalbėdamiesi, bet su kasdieniniu ekspedicijų ar- savo idėjos, kad sutvirtinejo motinai, o potam pabėgau
szyti
ir kas rytas, kaip tik at isz Suvalkų gub , Kvietiszkio gmi
.
ba
pleszimu,
pats
apmislinetarp
minios
žmonių
idant
iezisz ju judėjimu ar rodimu ir
mane teisingai piktame —
sikeli isz lovos paymti po pil no, 24 m. kaip Amerike pirmiau gy
iszveizu suprast galėjau, jog davau ir rinkdavau vietas gu-j tapdavau vėl kaip uola kietas vengt padekavones.
na stalava szaukszta kožna ry veno New York, o dabar nežinau
liklom
ir
tuomi
kaskart
labiau
tai apie mane kalba. Potam
! savo užkietejime, ir nemisli — Garbe Tau Dieve! ma- ta. Daktaras sake, kad szita kur, jis pats ar kas kitas praszau
pritraukinedavau
prie
saves
virszininkas bandos prisiarti
ihim^n
nu c
jau tad apie jokia givenimo tau, mano sunau, da neesi pra gyduole varantuoje. Da man duot žine ant adreso:
»
ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo geriausio budo W
no prie manes ir pažiūrėjęs in bendrus, kurie kaskart dru-! pataisa. Prigimimas, arba bu- žuvęs — kalbėjo motina, bu, pridūrė daktaras, jagu katrai
M. Akalis.
Išgydymo, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki šiol išėjusiose He*|b
So. Omaha, Neb. ^Įtuviškosc knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”.^
mane temingai gan ilga valan cziau prisiriszineja prie manes, das kiekvieno žmogaus turi sa esiuodamas jin, kaipi kad de- moterei toji gyduole ne butu 275 E. 21 St.
nes
ir
turiu
pasakit
pamilejo
da, akimis, kurios mane degi
Mi ŠITA KNYGA “DAKTARAS" apniko visokių ligų vardus, kaip jos prasideda, kaip Al
vo silpnas szalis, žmogus, kar kavodama jam jog ir piktam priemna del smoko, tai liepe
^^apsireiSkia. kaip i.Srodo ir kaip greičiau, geriau ir kur gulima iSslgydyti.
*5
no kaip žarijos, atsikreipes ir guodojo, nors kituomi nie- tais, ir religiszkiausiu budu givenime dorai elgesi jog ne- tokei pridėti ant užpakalio Mano brolis Franciszkus Jocis irt. TA KNYGA labai plačiai apniAo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip-pat apie moteris
V
apie 6 m. kaip Amerike, paeina isz ®telpa daug.
in viena isz mano pažįstamų kuom jiems nieko gero nesu iszaukletas, del savo pageidi pervere jos szirdiei kardu plaisteri vadinama “diržum bo- Kauno gub., Kauno pa v., Cjrugales
ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS" dikčini aprašo atidengiant daug paslaptybių.apie
teikdavo. — Bet kada vien
skausmu, nesužeido jos o kad tagensis” kuris užlaiko mote
Wgeriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir teip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti lrW
banditu tarė:
mu
pamirszta
kuomi
esą,
eupaozto, miestelio Bietigala. jis pats
iikaip būti laimingu.
J
TOJ KNYGOJE “DAKTARAS" gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teip Ir moteris. PI
— K agi ežia atgabenot kart viename isz uszpuolimu abjutneja ir givena tik kunu, inžeido, dabar jau vėl ižgide, res patogumą.
ar kas kitas praszau duot žine ant ad SH.
^Jkas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, žeuotienu j
ant
bandos
kariaunos,
no
žalmums, Lerenzo? Ar negeriau
Ak.ir nevedusirms.
Ir da man primynė, katra reso:
1 kaipo kiekvienas neprotingas kadangi dorai motinai smaguKIEKVIENAS SKYRIUS Šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti.*}
A. Jocis.
butumete padare, kad butume nieriszku kulku puolė vadas sutvėrimas, kaipo neliginant buvo girdėt kad tas jos kūdi isz moterių szita gyduole nau
feu tai mokantis kuris neturi dar šios knygos, su dideliu ukvata perskaitys tiems garsini, kadlfa
musu
bandos,
o
mums
pasisekė
385 Saltzburg, St.
Plymouth, Pa. pagalės daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalingaW
kis
kuri
teip
milejo,
nors
viso
te ta vargsza palike givent tar
dos tai greitai pastos turtinga
Išturėti, kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi.
pabėgti ir pasislėpti no žan- givulis, kuriam rupi vien tik kiu datirimu datire nors jau ba ne reikes piningu be rei
KNYGA "DAKTARAS" yni paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis.W
pe netikėliu.
reikalai
kuniszko
givenimo,
/^atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius^
Mano
brolio
dukters
Domicėlė
darmijos,
vienbalsiai
likaus
kalo mėtyt ant visokiu farbu
stovėjo
ant
pat
kraszto
pra

knygą
atrasite viską, ko čion negalima parašyti ir (lažinosi visą teisybę.
W
— Atleisk vade — tare Lo
kuriam ateitis visai nerupi. At
*5
APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijanui skaityti ^apie nervų, kraujo. Inkstų, J
ir toiletiniu milteliu, ba ir be Jonikiute, paeina isz Kauno gub., Mcromatizmo,
gaiszties
nepražuvo!
odos,
vidurių
nusilpnėjimo,
bronchitis
ir
limpančias
ligas
:
teip-pat
apie
moterų
Ik
renzo — ira tai drąsus ir drū aprinktu vadu bandos.
Raseinių
pav.
Szilale
volos
,
girdė

jausdamas savo nupuolimą,
nesveikumus ir kitas visokias ligas irt. t.
Mariukos szirdis smarkiau to bus patogios ant veideliu. jau kad atvaževo in Chicaga ji patį
tas jaunikaitis, kokis mums — Jėzau Marija — vaitojo nekaltina saves vien kitus, o
bu
JEI
SERGI,
tai
pirmiau
ne
kaip
manai
vartoti
kokias
nors
liekarstas
ar
kreiptis
prie|k
Asz tikrai sakau, parižiaus ar kas kitas praszau duot žine ant
gydytojo, reikia būtinai perskaityti "DAKTARAS '.
reikia datire ir jis, kaipo mes nelaiminga motina — dabar kad negal kaltint anų usz sa' pradėjo tvaksėti krutinėję, bet
daktaras,
k.
ŠITOJ knygoje "DAKTARAS" nelik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku,jo.
adreso:
neturėjo
da
drąsos
pažiūrėt
in
wfcbet ir kaip nuo visokių ligų npsiscrgėll.
V
visi, žmogiszkos neteisingistes suprantu, kodėl tu apskundi- vo ta, kaip sakiau, nupuolimą
Žino apie muso moterių iszJno Joniks
NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams ją išloldtĮ^
akis
antanui,
kadangi
jo
apnejai
tuos
savo
labdarius,
ku

ir teip kaip mes norėtu atkerlaidas.
Box 44
Oglesby, 1'11 SLPhiladelpbios M. Klinika, delei labo visuomenės, tad Kiekvienas ją apturės, kuris tik prisiųsM
stengiasi bent savo piktom pa
^Skeliąs štampus už prisiuntlmo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip: □
rie tave teisingai vede prie juokom žemint kitus žmones sakimes padare ant jos labai
szit usz savo skrandas.
Kuriu labai susiraukęs vei
nesmagu
inspudi
ir
rodėsi
jai
das, tai tokios visokius milte Mano azvogeris Jonas Stuczkus- J The Philadelphia Medical Clinic ĮĮ
Ir pradėjo apsakinet vadui pragaiszties!.... O Dieve, dorai givenanczius, idant ne
1 17 Walnut St.,
Philadelphia, Pa-?
mano praeiti arba datirimus, kuomi jie tave padare — nesi jausi savo duszios iszmetineji- kad baisi prapultis jai buvo lius perka ir su tuom dar lab- paeina isz Suvalkų gub., Sejnu pav„
Meteliu gmino Nakrunickes kaimo
VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki—išgydyti, tad kaip žodžiuW
o teip mokėjo gražiai nupieszt tikėjau to niekad, kad tu sū mu, kad del kuniszku pageidi matoma kad toliaus jau eit ne jaus savo veidus derge. Už 3 m. kaip amerike, turiu svarbu rei
^Sleip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti į šitą tikrą Kliniką. Ateinančius priimama šiomis^
dika piningus praleidže, ba
paveiksią didžios neteisingis nau mano teip suklisi ir Dievo mu nužemimo teip labai pate gali, o kada tas apsakimas An kvarbos ir miltelei nepadabina kalą, jis pats ar kas kitas praszau
©
valandomis per Kliniko Daktarą:
S
^□Kasdien nuo 10 Iki 4 po plet. Nedalioj nuo 10 Iki 3. Vtarn. Ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai. j
tano
pradėjo
but
ne
tiep
labai
iszsižadesi.
atsiszaukt ant adreso:
tes ir mano skriaudų, kad asz
save, kad jis, kuri sutvėrė Die
ne truputi.
baisiu, praeitis jo ne teip pasi
Jno. Klimauckas
pats užgautas kokia tai pajie— O motin, —atsake suvai vas kaipo augsztesnia usz visus
Pasilieka žymus ženklai,
Haverhill. Mass
ga jo apsakimo, gatavas bu tojęs Antanas, jausdamas kaip kitus sutverimos, kaipo buiti baisetina ir juoda, kaip sau Tai ajszkei pasirodo kad nie 144 River St.
Lengvas,
jo
inveizdinejo,
mergele
lig
su
vau prisiegt, jog teisibe jis ap dideli nesmaguma suteikia sa sau panaszia, kuriam dova
kai,
Mano szvogeris, Jonas Kuczinskas,
sako, nors ir ta “teisibe” bu vo iszpažinczia abiem mote- nojo duszia del kurios žmo linksmėjo — klausė su pla- Daktaras sako, reike naudoti paeina isz Kauno gub., Szauliu pav.,
vo negrina teisibia, nes pa- riszkem; gėdijosi jis labiaus gus gal atjaust tuos daigtus, kanezia szirdžia tolesnio jo ap- gyduole del sudrutinimo szir- Uzvenoze para., Zeberiu sodos pir-1
dies,
miau gyveno Century, W. Va. jis'
puoszta visokiais prideczkais merginos, kuria teip nekaltai kuriu protu nepasiekia, kuriu sakimo“ o Antanas tuomtarpu
apibjaurinejaneziais žmones, o milejes ir buvo milimu no jos, kuniszkomis akimis nebemato kalbėjo.
O kada szirdis bus sveika, tai pats ar kas kitas praszau duot žine t
PARAŠYK man šcndi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausią armoniant adreso:
kų, koncertinų, klernctų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių
grožinaneziais mano teisingu o dabar parodo koki nelaba kuriam davė ,’prota, jausmus — Nuolat bejudant, nuolat
veidas kaip rože židies,
smulkių daiktų prie manęs gaunamų.
Mrs. Mar. Baszkeni
Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžia apsisteliuoti išjo šendi
mą. Nesusipratau tada kad žmogų ta dora mergele milejo teip tobulus, kokiu joks su besibastant isz vietos in vieta,
Toji gyduole labai gera,
1610 S. Union St.
Chicago Ill
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bcjoko klapato.
Kurios receptas czion yra,
gudrus banditas toms pagi- savo nesutepta szirdžia, bet tvėrimas neturi, o jis vienog nuolat bebėgant ir besislapine
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
Vėlinu visoms moterėlėms Mano brolis Kazis Matulaitis keli gai išpildau užsakimus per pačtą arba exkspresą greičiausčj. Adresas:
roms taiso mano dusziai amži nieko užslėpt nenorėjo, kadan paniekinės toms dovanoms Su- jant no vaisko ir žandarmijos,
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33-rd St.,
CHICAGO, ILL.
nebuvo
man
laiko
pamislit
m adgal gyveno Rockford, Ill paei
iszsiraszyt,
na pragaiszti, kad vilioja ma gi troszko numest no saves tvertojaus pasiliko paprasti
na
isz
Suvalkų
gub.,
praszau
atsi
ne isz kelio doros, atitraukine- baisia sunkinibia nusidėjimo, nu givu sutvėrimu, ko gėdijasi apie ateiti. Tiek tik žinojau ir Ir kaip daktaras raszo, teip szaukt ant adreso:
Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000
reike daryt.
Jno. Matulaitis
ja no Dievo, o kuria ugni ne- kuris siege ji kaipi sunkiausia bet likusi jame piktibe — tai jauseziau kad prie žmonių prie
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir
svieto sugrįžt neturiu reikalo Asz pati sakau, greitai pama Box 90
Poolville
N,
Y.
talpinasi loonam 'name kurios verte isznesa apie
apikantos mano duszioje, ug naszta, todėl traukia toliausi ira velnias — liepia žemint kadangi aiszkinau sau jog man
tysite,
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir ,
ni kerszto ir piktibes prie vi — Pasilikau tada vadu ban kitus, o save augeztint, iszjuo- viskas pasibaigė tenais.
moka
4 procentu. Siunczia piningus in visas dalis •
Tuju gyduolių vertybe,
Godi.
greioziause ir pigiause. Agentūra minėtos
sos žmonijos nekaltos, kalti dos piktadariu, o turėjau po kinet žmonių beprotiete, o sa
(Toliaus bus.)
Greitai del visu vyru jus pa
Ne intikesi koki asz turiu svieto,
Bunkos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda
namos per mane usz kelis ma savo valdžia žmonių isz visu ve turėt usz protinga, kurs ne
tikeyte,
rūpesti su tuom milemu, tėvas Laivakortes ant geriausiu linija, apsaugoje namus ir kitokius
rakandus nog ugnies; užlaiko Regeotalna ir vedimo provu
no skriaudikus. Be pamisliji- luomu, kurie savo givenime tiki in nieką, ko nemato, o sa
Tik Ir baime.
Ir man už tai labai dekavo- nor sau, kad iszeicze už Mi- kancelarije
po vadovyste Karaliaus Varasziaus Notariuszo už
tvirtinto
per Gub. Vai. Pennsylvanios; padaro Doviernaslis ir
velina
sau
kad
mo, ant klausimo vado bandi daug blogo buvo pridarė, o vo piktiems darbams duoda
syte;
ko, o mama
A. — Tik tas Juozas turi
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Kussijoe Konsulio.
Sakysit,
imcze Juozą...
tu, ar noriu prigulet prie ju potam bėgdami no teisingai vardus doribes ir teisingistes, ir linksma givenima.
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Pripažysit
O tu koki ?
draugistes, tvirtai atsakiau: uszpelnitos bausmes pabėgo Teip buvo ir su manim. Pasi B. — O tai del ko?
Cor.
12-th.
& Carson St., S.S. Pittsburg, Pa
likęs
vadu,
arba
virszininku
paimcze
abu—.... Asz
“Teip”, — Tada visi nauji in kalnus, ir piktadariavo to 1
A. Ba kaip jiam pati szvil- Tikrai Baltruviene viską žino,
AGENCIJA P.y. OBIECUNAS&CO
Ba ir musu bųda padailino.
1
piktadariu, palaikine- pe tai jis szoka.
draugai jiradejo sveikint ma- liaus, nesirūpindami niekuo-j bandos

Ju Reikalavimas Neturi Rubežiu

Zira Cigarettes

ANTANAS

DAKTARAS".

1 Neturi Rukiii
*sus vilioja saro gražumu. Toį

lk braogieji cigareUi ir

k pcrmamem toki padėjimą,
iu ir teisingu kritiku tarpe ati
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or 10

A
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uis m kihu-bi u
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liję ZIRĄrigisc.^
kvietko ir

sleia. Rhkšįtaj,
stos isjipb^

dailiu puGsiijjj,.

jiai Parduoda
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iD COMPANY
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)FF’S BANKING BO(j
tadffay
Kampas Reade Vlia
York, N. f
leidom- Bwtifia
teisingo

iri idant
1 greit,

ranki in

I
*
I8m.
iriu Doleriu ($100,000) jn bes iunr.
le in Kraju kuo greiciiiusa
(į

otų išmainome pagal kurą
a ant procento ir kzdūodiE* uljcir.

odame ant geriausio Gijliim ts Lni
pigianse preke.
ehaujeneriu in Knju putorcit!
larome pigiai ir visas kitunjnltfmh
Konsnlio.
din atliekame knoteisngiiūĖiL
vygados Tiutiecriu laikote atjdmv

8 ad. vakare.

Nedelioje įso 10 i L

nkiti mumis asabiskai ar per hishi;s
sus minėtos reikalus greieriai, lė?
.tlikti.

Jau išėjo

DAKTARA

Lape ir vežis.

Atmintis isz angliszkos kares.

Aniolas.

Atsitikimas Irsziaus ant vainos.

Dr. KOLER

Lape prie upes — gerti priėjo,
Pati in savo vira: — PasaPasakisiu visiem broliam, ka tai ira isz Polaki,
kik man Baltruk ar asz esmių
O ten ant kranto vežis sėdėjo:
Kaip mes buvom “w plen” paimti in Japoni Nagasaki,
Lietuvių
anuolum ?
Ir tarė vėžiui. — “O ka tu
Kaip atbėgo aficieras, liepe bubnit, pust in trubas.—
—
Aniolas
....
aniolas
....
Gydytojas
vėpla,
Gevalt sakau, baisus ugnis, ar maskoliai meto bombas!
aniolas, atsake viras geradeBitens
Ar taikais listi jau po kerėpla?
jingai..
Kits ant arklio joja drąsiai, ant jo blizga aukso szlufai:
(Severa’s Stomach Bitters)
Lįsdamas dabokis ne užkabiti,
638 Penn Avė.
Nes isz tu aniolu ka Die
Szaukia: “Banzai! muszt maskoli!” Suraumojo visi lufai....
Kojos, kad nereiktu vėl
Pittsburgh, Pa.
sugražina
apetitą,
pataiso
vas
isz
dangaus
iszvijo,
tarė
vi
Asz-gi buvau labai drąsus ir granatu ne bijojou —
krapsztiti.”
ras
kasidatnasis
sau
galva.
sugedusi
skilvi,
pagelbėja
Tuoj in minksztu piesku puoliau “taty, mami aimaniojau.
Dr. Koler garsinasi tavo tikra pravarde ir tari
savo paveiksi!) <iame laikraštyje. Dr. Koler yra
(Kas tenai buvo, gale matiti,
valgi virszkinti, paszalina Į gimęs
ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler praktiGerai buvo nevalioje, bet nubodu dikai sėdėt. —
. kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti*
Kad lape veži nore draskiti,
’ niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo
viduriu uždegimą.
Sumislijau ka ežia darit? Reik japonam vainoj padėt.
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri*
O kad priežasties neatitinka —
vatiškas ligas vyrų ir moterų.
Prikalbinau sau in talka septinis gerus židelius,
|
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolų6o6, didė
M
SU NUSIUNTIMU
W1
Rodos be kaltes miris ne
ti išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeigu
Praszame
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje
Tris palaki, du lietuvi eit muszti musu budelius.
arba
gerklėje, slinkimą plaukų, laužymų kaulų,
tinka.)
Iszmeginti
a)
Iždavemo Didele Kninga
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir ncatsikar
In Mandžura iszvaževom isz nuobodo Nagasaki.
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitut
Žinoma, vėžiui buvo per
3 Dainų
susidedanti
isz. u
Bonka
užkrėst savo liga.
Parodisim jum maskoliai, kas tai ira mes Polaki!
Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
y 390 DAINŲ I
szirdi,
Sziandien
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPERĮ
Mes suklidom didžioj girioj; asz vedu savo saldotus,
ir kt. išgydau j to dienų, o jei ne, tai pinigus
Jeigu iszjuokent teip save
sugrąžinu.
Aj-vaj pasitinkam — gevalt! net visa sotni — kazokus!
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
Preke $1.00.
girdi,
nančias iš SAUŽAGySTES prašalinu j s8dienas.
Isz kur tu jewrei! suriko, barzdotas sotnik kazoku,
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriškos
>
Knyga
druezei
susiūta.
<
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok,
Ir tarė lapei:
Kun. Jaroslaw Kucera, isz
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum
“S Nagasaki — blagorodije”. — Mano palokas priszoko,
Kas nusipirks, ras visokiu Įy
būti vyru.
Academy, S. D., raszo:
Miela, asz taws laukiau ko
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
ft Dainų isz visu užkaboriu ka E
Szove prost barzdon kazokui. Jis no arklis nusiverte,
nalo išgydau j 2t dieną ir tai be skaudėjimo,
“Severos Skilvio Biteris duoda
lei ateisi,
<.
IIYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau
Rekdams “Hospedi pomyluj!”— Mes parodėm ko mes verti. -/ dainoja Lietu voja.
gera
apetitu.
Yra
tatai
puikus
j
30
minutų be operacijos.
Mažu pagelba koke suteiksi)
■
Nusipirkite o turėsite Dainei u,
W
PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi
vaistas skilviui pataisyti.”
Mes eumuszem visa sotni su revolveri ir kardus,
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimas
Iriuosi, spardaus, bet jau
ft
Per ciela meta ant visu dienelu
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų ženklų
Ura Girszi! suszuk visi — mes sumuszem, mus virezus!
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau
nestengiu,
savo sistema ant visados.
Stakelberger dažinojes, liepe surinkt pažeistus;
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas
“SAULE”
O juom per smiltį, da sun
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas
Susikrovė sau kazoku, net septini vežimus.
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo
INTRINK!
Malianoy
City,
Pa.
išgydau
trumpam laike ir ligoniui nereik per
kiau žengiu;
trauki savo darbo
Asz mielinau, kad Stakelberg nubaus mane aresztu,
Vercziaus but miris, negu
OFISO VALANDOS: nu» 9 ryte iki 8:30 vakare
Bet jis sako: Won z jewrejem, cztoby bolsze nebit tu!”
Norėdamas urnai
tas svietas,
Pčtnyčiomis iki 5 pepiet.
Nedėliomls Iki 3
Asz pabėgau pas mikada, vėl atgal in Nagasaki,
palengvinti skaudejimapopiet. Ateikit tuojaus.
Matau prispaudė jau vargas
Ar
Keliausite
i
Lietuva
?
Pasiėmęs sau židelius, lietuvius ir sako polaki.
kietas....
Atsitikimuose nikstelejimu,
Mikads klausia: “Kas jus toki? — Tavo tarnu szviesus pone.
Prankie mane — busi dė
iszsisukimu, szlubcziojimu,
Ka sumusze visa satniu kazoku su savo žmone.
kinga,
W.TRASKAUCKAS
sustingimu, strėnų skaudė
Groise mikads! vėl mus klausia: “Kokios jus vieros kareivei?’
Pirmutiniu Liutuviesktu.
Kad iszvaduosi drauga var
jimu, diegliu, szonuose,
Asz jam sakau: “Septin židai, tris polaki, du lietuviai!”
GRABORIUS
ginga.
Didis mikad velei klausia: “Ka jus valget Nagasaki?”
reumatiszku skaudėjimu ir
Laputei szirdi kaip medum
neuralgijos-intrink
New Yorke randasi kelioleka senu armotu paymtu iez “Gevalt mikads! szvarce suchar ir kopūstu -— asz jam saki.
girdo,
Laidoja Kanai NurairusJa.
Paiamde
MES pasitiksime Jumis priebunant i
angliszko vajauno laivo Macedonian mete 1812 per Ameriko- Mikad juokias ir teip sako: “Kad jus toki virai drąsus,
Ryginua ir Vetimna del Pariražinųimo
New Yorka ant dipo.
Kada nuo vėžio — žodžius
Kramto Daigtm h L t.
Severos.
niszka admirolą Steponą Decatur Oct. 25, 1812 po mueztinei Gausit kas diena lasziniu ir kopūstus vienus taukus!....
MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
Vilka atlieka ka no^eriauM ir puikiame.
iszgirdo.
3u rirai minėtais reikalais kreipkitęs pas
dvieju valandų.
MES duoseme Jumi nakvinę.
Jin o busite visame užganėdintais.
“Gailek už griekus, baik
Gothard Aliejų
MES pastoroseuie del Jusu paszporta.
Dcszimts prisukimu del
520 W. Centre 8t. Mahanoy City.
metavone,
(Severn
’
s
Gothard
Oil)
MES palidieseme Jumis ant laivo,
ne gelbes gaujos politikierių
moterių.
Kad taptum dangui, darik Isz numirusiu prisikėli
atsiszaukite i
—
per pirktu, saule prisikėlimo
Preke 50c. Bonka.
storone.
Asz
esmių
tavo
viras,
kuris
Eastern
Transfer
Co.
mas žmonijos.
M. VABZINSKAS
už žybes ties žmonije.
Omą kur dingti?.... Pa
(A. BALTIEJUS, Prezidentas)
Lieturiszkas FotografistM
Kol mes su avinu nusižemi iszvedžiau isz namu tavo tėvu
Szedien isz vienos szalies tu
128 Codar Street, NEW YORK,N.Y.
sigailėsiu,
305 E. Centre St. lahanoy Citj\
isz
mergiszkd
luomo.
nimu vaikszcziojame pėdoms ir
Severos Gyduoles visur
Agentus teipgi užpraszome siusti
Kad tu teip nori, tuojaus rime milijonus, milijonus dar
1. Per tai ne milesi svetimu
Ir pigai outrauka vkokeeFotografijM
mokslu tuju, kurie iez mokslo
pasažerius pas mus, o bus kuonuPerpikias
tėvas
ant
klaste

Aptiekose
parduodo.
bininku vos galineziu uždirb
Padaro Didelua Fotografijas isa mažių k
suėsiu.”
gražiausei aprūpinti.
dieviezko Mokytojaus padari viru, teip paezuotu, kaipo ir riu vaiku, 8 metu Jonuko ir
indeda in Beimtu.
Indeda in Špilkai
Žiūrėk, kad butu padėtas
Slenka artin, kur vežis sėdėjo, ti kasdienines duoneles, isz
Kompnoae ir L t. Parduoda vieokea Reimae
del saves amata; per prisilaižy jaunikiu, tiktai mane viena.
dvieju jaunesniu mergiukių,
vardas firmos
Kagreicziaus veži prarit no antros szalies turime pavie
Lietuvei su vtn»-minėtais reikalais notor
2.
Ne
pluši
ant
savo
viro
ir
'A
ma ir piningais per skriaud
paszauke:
'0
£
kitasr eiti, kaip tik pas save sena gyveniofl
nios, baretanezius sau valei isz
rėjo,
jus žmonpijos lykosi papirkti visaip ne pravardžiuosi.
$
Ir peUasteEaa Vartineka kuris padare
—
Na,
su
jumis
tai
rodos
ne
Bet kitra lape vežis prigavo: skareziau savisiszko gero.
'D
3. Atmink sziokia diena
W. F. everą o
tai ir laiko szali tureziu, ba
CEDAR RAPIDS. IOWA
galiu rast. Visados klastos...
Isz vienos szalies milijonai
Sznipa suspaudė su žirklėms
-PO VARDUjau turi prižadėta rojų net ant dirbtie, vakarais nesivalkiot,
Na, katra pirmiause turiu
troszkancziu ir alkanu, iszantsavo!
liežuviu
su
kūmom
ne
vadžiot
PRIEJGIAUSES
žemes; perpirkes tuosiuos žmo
nukorot ?
Nėr ka dariti in upe puola. ros maža tik dalele maudan<♦/
MOKSLAS
nijos, varo in kutuli del žmo szventa diena in bažnieze ejti.
Kaip to reikėjo vėžiui — cziusiu smagumuose savmylius
4.
Paguodot
savo
vira
ir
Jonukas: — Plasiau tėtės....
ANGLISZKO
nijos žvireliu ir saugoje, idant
užmuszanczius visokeis spasaprapuola....
LIEŽUVIO BE
niekas ne drystu isztraukt ran jiojo gimines, o savo tėvu ne moteres czionai Amerike visa 'D
Teip brolau mielas, spėkos bais kožna sveika mysli žudan
ka del nutverimo karvelio, lig ymkie in narna, tada turėsi ti dos turi pilmibe.
PAGIALBOS KITO.
ežius galybia aukso kožna bum
nerodik,
tolei bus naktis prispaudos ir ku givenima.
Yra
tai
praktiezniause Knyga
Velik gudrumą savo parodik. ta, priesz savo galybia. Ir seka
— Kokis ira skirtumas terp
vargo, koleik tos milžiniszkos 5. Ne krimsk galvos savo
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.
si, del jiuju toji kare! Tai ma
MAHANOY CITY, PA.
viro, kad duotu kruvinai už paezios o daktaro ?
Ir teip sudėta, jog ka tiktai
Kaip visokie vaikinai žai saujelei besavžiniu priesz pajėgos darbines žmonijos bus dirbta centą ant naujos dreses
CAPITOL STOCK |125,000.
SURPLUS IR PROFITS 1300,00a
'I'
pribuvias Grinorius isz Lietuvos
pajungta,
o
žmonyje
be
pajėgu
•
—
Pati
prisiege
virui,
jog
Sav.Valst. Rudai tari bbib Banke icdeto piaiaja.
priesz savo merginas mines teip dydeles darbinyku.
gali in trumpa laika pats per
ir tamsybėje bus vesta ant pa- ir skribeles, jagu da turi szio- jin ne apleis igi smert o ne
meile iszvere.
Mokame antra procentą ant sudėtu piningai
kius tokius apredalus,
Ir rodosi, jog ant to ne yra ro
save iszmokti Angelskai sziek
pjovymo.
Procentą pridedam prie tavo pininga pirma
Kriauczius:
6. Ne užvertinėk gaivu kožna to dalaiko o daktaras ne tiek kalbėt.
dos jog ne nuetosyme gynėsi
diena
Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
Niekad saule luosybes ties burdingieriams ir ne vesk in prisiekė o dalaiko.
Kaip siūlas be mazgelo ne geresnes valandos, gaudyt
ar atneszi parodini knygute ar ne.
svietu ne užžybes, jagu ne su pagundinima, ba savo vira
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą bu
gali būti,
žvirblius o palikinėti karve
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.
prasime, jog nauda trumpos prisieki milet igi smert.
Bobute: — Nustokit vaikeTeip asz be tavęs ne galu lius.
Harriian Bali, Prezideataa.
valandėlės, tai reikaluose visuo
7. Ne skriausk burdingie- lui kaip tai galite rėkaut!
...Sobateaii...
rimti.
F.J.Naonan, Vice-Prezidentu.
Ir rodosi, jog tas svietas nuo
riu dalidamasi su jeiseis jiu or Anūkėlė: — Tegul bobutie
meniuose
ir
tautiszkose
yra
W.H.Kahler Kaiįieria^
Sziau ežius:
latos maudysią orgijoja dyczderiu ba tai ira vagista.
nepiksta, ba jago ne mes, tai
Kaip pikis prie pado limpa, tureziu, žiopsaneziu szokiui mūras, kuris uždengė mums
8. Ne meluok savo virui ir
sviete ateite.
bobute
ne butu bobute.
Teip mano szirdis prie tavęs ant tosios mynios prie balso
priesz nieką, ir neapkalbineki
Gana tuju kentejimu gana
kimba.
ba melas duszia užmusza.
skambanezio aukso prie szvie
vargu Gana tuju skriaudų pa
Kalvis:
9. Ne girk svetimu viru
bob gramnycziu....
darytu del tu kurie kuopina priesz jiuju paezias, ba bobos
Kad ir geleži su kuju kalu.
Mokslinėje.
-:NOTABIUSZA8:Ne, teip nesieina! Yra del
233-235 W. Centre St.,
•>
Mahanoy Gty,
Be tavęs Agute rimti ne galu! mus iszganymas, yra puiki at- milijonus isznauduocziams, o to labai ne keneze.
Profesoris in mokitinius:
Aputi gaja Naaia ir Nammu”_
Rakandai
Mg Ugnies.
l_.
___
patis ne ka geriaus maitynasi
10.
Ne
geisk
ne
jauezio
ne
Stalone:
eite netoli! Tiktai reike supras
KiBtorac
ir yardavute Sripkorczta tat riiekh
Jidfiinte Lletnviuka Agentira.
F-J
— Baakiaic
" '
Jago asz ne turėsiu akiu — ne
už
žverius!
Jau
gana
klaidžiot
asilo,
norint
butu
patogiausi,
Farduoda Szipkorteo ant
, Lanta obluoju,
Del Dranffysczin—
ti, jog mumise yra drūtis, jog
riaokiu drucziamdu ir
negeisk ne jiu ne pantukes galeezia matit, jagu neturecze
tamsioje naktyje suspaudęs.
Priitafaa pmkea Surfas
Nuotal dumoju,
reriausiu
Laivu.
mumise yra dydeles pajiegos
ausiu,
ne
girdeczia,
o
pasakiJnoita*, Kepnraa, Karaat
Ir tegul kožnas supranta, alaus, ne guzutes, ba tai ira
iiunoiin Piningai fai
Špilkų
ir LL
Api savo mergele,
no kuriu turi priklausyti tie
ki man, kas butu jago netureVisu Dalis Sviete
jog yra žmogum; jog darbu pradotku ant nedoribes.
Su kokiu nen nfkrtl
seiesiause ir pigianm
Kaip api ta lentele.
jei, kurie mums prižadineje atczia
nosies?
Milesi Dieva isz visos szir
kas-link fcipkoreri^
Lietuviszka Agentūra Viei
tie kurie per na M
jojo yra laime ant tosios že
Piningus Ir U L
Kazirninkas;
einanteme gyvenime ant atmai
Mokitinis: — Tada ponas
dies ir mislu ir darbu tavo, o
Laivakorozin ant geriausia Laivu tunte apie tai geria tino
mes.
Raižykite pas
kslaoda Doetovierae
Kada czirvu tuza pamatau, nos už sziosvietinius vargus ir
savo pati po Dievui milesi profesorus negalėtu taboko in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu
O
tada
toji
daugybe
toji
Rodos szirdi tavo matau!
piningus už žemiause preke ir greitai
kentėjimus.
pirmutini.
vuostit.
žmonije prisikels isz grabo,
ne vienos dienos nelaikau pas save
O kada einiki isztraukiu,
Tegul tik supranta ta aiszke
svetimu piningu paskirtu siuntimui,
Rodos su tavim in szluba ir dydele teisybe glytos darbi nusimeta sunku akmeni sleviskas dirbasi teisingai nes esmių įjo
genti
krutinę
ir.
traukiu!
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
nyku, tegul neeigenioje trum
Prisikels iez numirusiu!
atsilankitie arba atsiszauktie per
pos valandėlės naudos del sa
Dreiveris:
laiszka su minėtais reikalais.
Prisikels žmonije dydele ir
Kada kumele važuodams ves tegul nesiszalina nesitaiko galynga!
Su godone
plaku,
su savo skriaudejeis, o atvirei
Prisikels žmonyje dora ir
Viktoras Lapinskas
Rodos prie tavęs ezoku:
ir drasei pasikėlė visur ir vi
VIENATINIS TIKRAS LIETUVIS
darbszi!
601 W. Mahanoy Avė.
Tu rodos verki mania bu- sada apgynime kenezeneziu
DAKTARAS
PHILADELPHIJOJE.
Prisikels žmonije laiminga
Malianoy City, Pa.
czuoji,
varga paniekinimą ant tosios,
Gydo visokias ligas: vyrų, moterų Ir
ir
malszi.
Bet kaip atsisuku su kulo- žemes, o ateis valanda atsigivalkų. Atsišaukusiems iš toliaus per
O
in
pragara
užmirszos
ir
B.
RAGAŽINSKAS
laiškus suteikia daktarišku rodęt dovanai.
ku grumoji.
mimo, prisikėlimas senei užAtėjusiems j ofisai ištyrle geriausiai ligas
paniekinymo nugarmės tiejei
Bartenderie:
mirsztas, prislėgtas su ugnia ir
ir duoda savo gyduoles už menkę užmo
Tu man gardesnį už vina kardu teisybes, jog visi ant kurie žmonije ieznaudynejo,
kestį. Jis turi didelę medikališkę praktikę,
sunkino, kankino, iszjuokdami
kaip tai: pabaigęs Medlkališkę, Unlversi“kataba”
svieto yra lygus, jog visi turi
tetę, buvo mlestavu daktaru mieste Indi
Dieva ir tiesas.
Mano szirdele ne gal už- tiesa in laime.
anapolis, Ind, ir baigęs mokslas didžioje
Prisikels
žmonije.
mirszti niekada.
mokykldje THE NEW YORK POST
Ne tokioj laimes, kokia nori
Ir tada atsimusz iez tos aezaGRADUATE MEDICAL SCHO
Sportas:
Sziomis dienomis muso tautietis
aukaut dydžiu tojo svieto, nes ru pakalnes in padanges gies*OL and HOSPITAL. Dabar gydo
Jau daug milejau merginu, tokios, prie kurios turi tiesa me padekavones isz gylumos
B Ragažinskas pargabeno visokiu
visokias ligas su gyduolėmis,darlmu ope
garimu, Amerikoniszku ir Importitu
Bet tav sesute pripažino,
kožnas dyrbantis žmogus.
szirdies su karszcziu, suplaks
racijų ir su elektrikos mašinomis.
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Jog tavęs ne parnešu,
Nauda tuom laikine tiktai szirdes luosybia ir ant svieto
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t,
PASARGA.* Neklausykit to žydbernių
ateimusz
dydelis
žodis
džiaugs

Kol kitos ne rasiu.
humbugo Medical Clinic, katras sako,kad su X-ray jokios ligos negalima su
ant szedien, o apie rytoju ne
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.
rasti. Aš su pagelba X-ray surandu pasekmingai šias Ilgas: Augančius ak
Kad ir in pora nesueisi va:
Duokyte dabar orderi o bus jumis
motais, liepe mislit žmogui tik mo.
menis tulžyje ir kepenįse (goll-stones), akmenis augančius inkstuose (Ne
Isz numirusiu prisikeli žmo
Vis koki meteli gyven-iva,
pristatyta in namus.
tai apie save, o ne apie artyphrolithiasis), akmenis augančius pūslėje, tonas skilvį e (gastrio ulcers), iš
nije!
Kadriliu prisiszoksiva,
narintus kaulu narius, sulaužytus kaulus, ir t. t. Apsisaugokite ju tos nau
54-56 N. Main St,
mus tendyna dusze, ir demorajos daktariškos knygos, nes ję ne daktaras rašė, bet žydbernlal, kurie tarna
Kaip nubos, pasimesiva.
Mahanoy City.
Naujausi apraszimai
liuzoje žmonije.
vo pas New Yorko šarlatanus Collins ir Ferdele JĮartman. Sulig sukišimo
Metelu nemažai turiu:
siunezesi Dykaiį turinę New Yorko šarlatanų, jų tarnai, žydbernlal, atsirloglino čionai, užsi
Žvirblleis numestas del mi.
Introligatorne.-**dėjo tę humbugo Medical Clinic, katras jokios ilgos negalįs surasti su X-ray.
Usztat lupa skutu,
nu, tai tik ant valandėlės nau
Apsisaugokite ju visokiu laišku ir knygų, nes ant ju nėra pasirašiusio dak
APD1RDTOVK KNIGU.
Kaip galima apsaugoti oda no
taro, o kas bijo savo vardę pasirašyti, tai ten yra apgavystė.
O kad usus užeiželdicze,
da — numestas per tuju ga ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
Turiu šimtus padėkavonlų. Kelias čionai talpinu:
In diedą panaszus bueze.
Atmintis isz Titaniko.
liūnu niekszus tarnus, tai ne visokias odines ligas, plauku puolimą
Aš Juozapas 8vllba, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa., daug daktaru
Nuskusta lupa, metus mažina. ant ylgo, jagu tiejei milijonai ir užsiauginima nežuli papuozkus.
atlankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas Stan
Ženkliviauseis kudykeis ant viso svieto yra du vaikai
pleiskanas ir kitas panaszias ligas.
kus su pagelba X-ray mane išgydė. Ištariu šlrdingę ačiū.
Ir da kokia kvaila prisikabina. tiktai norės užsistanavyt ant Prisiusime visai dykai paraszyta Veli ižgialbetais iez nelaimingo laivo-Titaniko kuriu tėvas dingo
Petras Salus, 29 Green Place, Oampello, Mass., taip rašo:Manė moteris
ilgai sirgo ir išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skrepllavimę, skaudė
Sztornikas:
savo luošo, norės randytis pa name pasinaudoti. Teipgi vėliname drauge su laivu. Juju vardai yra Micheal ir Edmondas
jimą paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktaro Ignotę Stan
naudoti “Dr. Brundzas Ointment”
kų ir šitai jis išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar
Juju tėvas turėdamas
Kaip tik pipirus sveriu,
gal savo norus, pasistatyt laike No 24351 naujausias iszradimas del Navratil, paejnanti isz Prancūzijos.
didžiai širdingai ačiū už geras gyduoles. Dieve duok jam ilgę amžių,kad ga
lėtu
ir kitus sergančius gelbėti.
Ranka dreba, — ne galu.
isz ranku szitoja žemeje o per užlaikimo plauku gvarantuota gy nesupratimą su savo paezia, paėmė vaikus ir bego in Amerika
Iš Brooklyn, N. Y., 38 So. 2-nd St. Mane išgydo daktaras Stankus nuo
Aysidirba senos maldaknyges, istorine
Ba pamielinu api aszareles. susiorganizacijes monarkines duole. Preke yra 50o verte už doleri jeszkot gylukio, bet nesusilaukė pareget tojo laisvo sklypo.
išbėrimo veido, slinkimo plauku, greito supykimo ir išgęsčio. Julė Dailldlenegu nekuriama apgavejams dakta
nlutė. Tos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačiu paoijentu.
,
laikraszczei, kaipo tai:
Mano milimos mergeles!
žemese pasistatyt ir parodyt rams inmokate po keletą desetku Motina apie jojo ižbegima su vaikais nieko ne žinojo, pakol natos irLinksma
Valanda, Dilgeles,
DR.
IGNATIUS
STANKUS,
M.
D.
doleriu
už
neiszgydima.
Naudokytes
O kaip maliasa laidžių,
neaplaike žine isz New Yorko ir fotografijes savo vaiku. Dagis, Draugas, Tėvynė ir Lt
savo dydeles pajėgas.
greitai isz szitos progos. Raszykite
1210 So. Broad St.?C Philadelphia, Pa.
Pamatit tave uezsigeidžiu:
Pribuvo in New Yorka ir atsiėmė savo milemus vaikuczius. Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ar
Ne gelbes tada keiksmai ir tuojaus ant adreso:
O Ofiso Nuo 9 Iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare. Bubėtomis nuo 10
ekspreso kasztus.
Adresas:
Ba tu už viską saldesne.
Kokis buvo pasisveikinimas motinos su vaikais tai kožna moti
bagnietai, ne gelbes stori mu
J. M. Brundza and Co.
Lithuanian Bindery,
ryto iki 8 vai. vakare. Nedūliomie nuo 1 Iki 4 vai. po pietų.
valandos
Jr už maliasa lipnesnei
514 W. Sprue*. Mabiooy City/
rai kalėjimu, — ne kartuves, B’dway & So. 8-tb. Brooklyn, N. Y. niszka szirdis gali dasiprast.
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DR. IGNOTAS STANKUS, M. D.

Camden, N. J.— Darbai
pusėtinai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas nesunku gaut,
puikiause dirptuve visokiu lai
vu kur mokestis nemaža.
— lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda, p.
Baltruviene su Taradaika ke
tina neužilgio pribut del ne
kuriu.
— Parafijos reikalai slobnei eina.

APIE VISKĄ.
Biskuti apie lediniu szuli.

GERAS DA1OTAS TURĖTI

Vertu Pagirimo.

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

Padekavone Mahanojaus
Gyventojo.

Alpinei ledai nuolatos mažinasi, metas po metui gali tai Mrs. Julian Brenan nog 1027 E.
patemyti. Puikus leduocziue Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. sa
Rodano susimažino ant koke ko: Dar karta dekavoju už gera ka
400 meteriu no 1885 meto. ap laikiau variuodama DoansKidney
Pigulkas. Kada tik turiu proga tai
Jau szedien ne yra tokiu pui vis esiu pasirengus garbint saitas piCor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.
kiu, kokiu buvo. A pi koteli gulkua. Asz žinau keletą žmonių ka
“Glelssher” buvo ledai stebe- buvo iazgialbeti nog skaudėjimo peozuose ir inkstuose. Asz pati kentė
tynos grožybes.
MOTERIŲ SIUTAI.
Cleveland, Ohio: — Dar Prancūzai labiause datyre jau per ilga laika. Turėdavau svai
Geras materiolas ir geras kriaueziu darbas, padaro
bai gerai eina, isz kitur pribu
guli galvoj ir visada buvau pailsus ir
sumažejima ledu visosia ezalygėrius Siutus.
sunku buvo atlikti namini darba
vusiam darbas ne sunku gaut.
Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkas
sia.
GuinanO-Sztoras yra žiniomas kaipo sztoras geriu Siutu
Mano inkstai buvo labai blogam pa
— Lietuviu didelis būrelis,
teipgi privalo užlaikyti visada mūra
Geologai klausė, ar ledai dėjime. Pirkau Doans Kidney Pidėl Vyriu ir Moterių.
guikias Lieluviszkas Gyduoles savo
isz tu visokiu atsiranda, dau
ztoruose ant pardavimo, kad^mora
Geri Siutai nesziojasi ilgiau ir geriaus iszrodo negu
suvis isznyks. Tyrpsta o ne gulku nog Timm’s Aptiekos ir man
tautieczei reikalaudami galetujuisigumas palinkę in girtuokliavi
pigesni
Siutai.
pirkti
ir
nereikalautu iszduoti
pagialbejo
kur
kitos
gyduoles
nieko
didinasi. Yra žinomu daigtu,
piningus dovanai kokiems nors apga
mą, del daugumo p Taradai
Biski isz pradžios dauginus kasztuoja bet geri Siutai yra
vikams tose apieliukese. Sztominkai
jog užeminejo milžiniszka plo negialbejo. Kaip tik jauozuosiu ne
geriausi ir piginus del j ūso pirkimo.
ka su Baltruviene butu labai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
ta ledai. Ledai Mont Blanc da- sveika peozuose nog darbo arba nog
les, nes geras uždarbis; parduokvte
Guinano Sztorai Parduoda Tik Geriausius Siutus.
reikalinga.
szalozio tuojaus Doan’s Kidney Pimusu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
eitinejo in Lyona. Jagu viskas gulkos man duoda pagialba.”
kurias mes gvarantuojame.
—Mahanoy City, Shenandoah,
— Oras labai gražus.
mainosi ant žemes, tai ne yra Ant pardavimo visuose aptiekose
jjĮyjį
Mt. Carmel, Landsford.
Egiulero No.l............................... 25c.
Egiutero No.2............................... 50c.
navatnu daigtu jog ir su ledais 50o. baksukas. Nepamirszkite varda
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
ATSAKYMAI. ne kitaip yra, jagu ir vanduo Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster—
Gumbo Laszai............................... 35c.
Meszkos Mostis..............................25c.
ant žemiszkos pavirszes mažta Milburn Co. Buffalo, N Y. parda
Trejanka........................................ 25c.
vėjai del Suv. Valstijų.
F. J. M. Springvalley, 1’11. ir dingsta.
Linimentas vaikams..................... 25c.
TIESIOG ISZ SENO KRAJAUS.
Gyduoles nuo Kosulio................. 25c.
Pas mus randasi visoki Gėrimai
Liepiu Balsam as.......................... 25c.
ISZ LIETUVISZKE — Ant tamistos užklausimo Vienok tai ne yra pirmas
patrankti isz Rusijos, Francijos, Prusu.
Plunksna uždyka.
Anty-Lakson del vaiku ............ 25c.
apie prezidentą Suv. Steitu, kartas. Jau ne viena karta le
Anglijos, Iszpanijos ir Italijos. Jus
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
Kas prisius mums surinkęs ir
KAIMELU.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Lietuviai, kurie esat gere Lietuvoj,
atsakome sekanezei:
dai pasikelinejo. Tas ketina aiszkiai suraszes 25 adresus sa
Vanduo nuo Akiu........................ 25c.
Ruska Areilka, pasitraukit tos paezios
Prezidentas
Ameiiko
yra
su
Ugniatraukis................................. 25c.
— Nedeloje SzVentos Trai
vo
draugu
ir
pažinstamu
lie

būti kas 45 metai.
New Bethlehem, Pa.
ant atmintes Seno Kraujaus, §1.50 už
Skilvio Laszai............................... 25c.
ces.
buteli. Teiposgi galit gaut pas mane
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Mete 1810 ledai Alpu daejo tuviu, tam tuojaus prisiusime
— Darbai gerai eina uždar- braklytas visokiomi instrukciKruvinosios............................... 75c.
visokiu Amerikoniszku gėrimu. Musu
— Visi jau dirba. Dabar bei ne maži nog 25 lig 50 dol. jomi. Priesz viską ne vale jiam baisios dydybes. Nes užstojo didele raszomaja plunksna su
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3,50.
Dektine po §3 galioną yra geriause ka
drūtais ir gražiais skuros ap
kol
yra
prezidentu
Suv.
Steitu
Gyd.
del nemalimo Pilvo........... 50c.
tik lauke pedes.
galit gaut užlos pinigus. Prisiuskit
laikas susimažinimo, kuris
in dvi sanvaites galima už
Milteliai apslabdymui Galvos
— Vakacijos jau po szonu. dirbt, naujos mainos anglių apleidineti savo žemes ne ant traukėsi per 30 metu. Paskui, darais, su paiszeliu ir trinamu I savo adrisa del kataliogo.
skaudėjimo................................ 10c.
gurnu. Adresus pasiskubinkite
Laszai nuo Dantų......................... 10c.
Vaikai po mokslu duos atsilsi yra 4 pėdos, isz kitur pribuvu vienos adynos; ir del tos prie- atėjo laikas augymo, tas tęsęsi prisiųsti nes tokia puikia pro |Fr. Strawlnskas. 1807 Carson St;ri»»bnrgb,p..
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų............................................25c.
žastes
ne
vale
jam
atlankyt
ne
savo galvelėms.
per 20 metu (1860). No to lai ga turite tiktai trumpame lai
siam darbas sunku gaut.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto..... . ........... 15c.
— Mažiausia maldų knyge — Lietuviu yia viena fami- vieno pasiuntinio (ambasado ko velei mažta, ir tai ne tiktai ke. Adresuokite:
RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
Gyd. nuo Grippo...................... $1.25.
-PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GBEICZJAUS1 GARI.A1VAI—
le “Vainikėlis” galima gaut lija ir apie 8 pavienei, czionais riaus) Wat-liingtone, nes kož- Europoje, nes ir Azijoja ir V. J. Daunora, 141 North
Plauku apsaugotojas................... 50c.
Garlaivai iszeina kas dvi nedelas lai p New Y oi ko o Rusijos beje kiu perstojimu.
Muilas del Plauku...................... 10c.
PUIKI
GABI
AIVAI:
CZAR
—
KURSK
RUSSIA
“Saules” ofise. Turime viso yra reikalingas geras lietuvis nas namas kureme.buna pa Amerikoja.
4th Str., Brooklyn, N. Y.
Rotterdama 8 Dienas. In Libawa 11 Dienu. I
lovoio f Kurek. U Birželio (June)
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Treczla Klaea
$35
“
1,4; | ‘ zar(naujfiR)15Birželio(June)
Rožes Balsamas............................ 25c.
Antra
Klaea
$50
ltz
ycrK0 | Russia, 29 Birželio (June)
kiais apdarais.
,•18
( qi8S »nnp)
buezeris kuris darytu gera siuntinys prisiskaito prie kitos Jagu da teip ledai nike per
w__
Pirma
Klaea
$7-r>
| Apie daugiaus daeizlnoslte pas mueo agentus arba
Kinder Balsamas..........................25c.
vieszpatystes. Ne vale jiam koki laika, tada galime tike— Gyvenimas visu Szventu bizni.
A. E. JOHNSON & CO., (Ceceral Ponsenger Agt».) 27 Broadway, New York, N.Y.
Bobriaus Laszai........................... 50c.
Szvelnintojas.................................. 35c,
•
Brangus
Lietuviai
teipos-gi užeiti ant laivo už- tys tikrai pavojaus. Dingimas
galima gaut “Saules” ofiseKraujo valytojas............. ......... $2.00.
Nervu Ramintojas....................$1.00.
Pittsburgh r
Szita puiki knyga yra spau(Z. HKlir)
Gary, W. Va. — Darbai rubežinio vajauno, kuris susi ledu kenktu vertelgystei. No (L*
Egzema arba odos uždegimas
UŽDĖTA 1870m.
pas Vaikus............................ $1.25.
dinta Prūsuose.
gerai eina, dirba pilna laika, laiko kokioja nors prietovoje ledu plauke upes o tas daug
Pleisteris (Kasztavolo)............... 25c.
Atneszkite szita apgarsinima ir su kožnu
— Daugybe žmonių vaiksz- isz kitur pribuvusiam darbas amerikonineje Prezidentui ne prisideda.
Pamada Plaukams....................... 25c.
■tl
Aplinkinėj.
SI .00 pirkinu vyriu ar moterių apredalu gausite
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
vale pirmutiniam atsilankyti
czioja po miestą jeszkodami ne sunku gaut.
Gyduoles nuo Piemens........ ......... 50c.
50 Ekstra Union Trading Stempu
Du
draugai
ir
meszka.
Praneszu kad aš uždėjau Didžiause Drapanų
Vengriszkas Taisytojas Usu„... .15c.
(Lž kurios galima gauti visokio tavoro.)
pigesniu stubu del gyvenimo, — Lietuviu pusėtinas būre pas pribuisza isz kitos vieszpaKrautuve del Vyriu ir Moterių, senem ir
Inkstu Vaistas...............25c. ir $1.00.
----- PARASONU SZTORAS:----Ėjo per giria du draugai ir jaunėm, už tai kviecziu visus Lietuvius ir
Akines Dulkeles............................25c.
visi skundžiasi kad randa per lis, isz tu visokiu atsiranda, tystes, kaip tik kokiam karaLietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
pamate didele meszka. Vienas patarnausu.
daug brangi. Tuszcziu stubu del tu kurie myli maisztus pa lui ar ciesoriui.
Tiems ka atvažuoja i.°z aplin
abelnai skausmo ir fekarbutis $1.25.
miesteliu apmoku už geležinkeli lig
Gyd. uno Parku ir Niežu....... $2.00.
isz ju turėjo szautuva; jis grei kiniu
randasi ne mažai bet niekas sigėrė kelti, neužilgo pribus p.
75c. tiems ka pirks tavom už $20 arba dauGyd. nuo Dedervines............... $2.00.
Del prezidento paezios ne tai pabėgo ir užkopo (inlipo) giaus, o katrie gyvena Pittsburge ir pirks
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
nenor mokėti daugiaus kaip Baltruviene.
tavoro už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c.
vale pas nieką atsilankineti. — ant medžio Kitas gi puolė ant Ta
voras
yra
visas
naujas
ir
naujausios
$9 ar $10 ant menesio.
už neperbrangia preke, per szitus tris
Holyoke, Mass. — Darbai tiktai pas save gali priiminėti žemes ir nudavė negyvas jis mados
— Vakar buvo atidarimas
menesius 25c. ant kožno dolerio pigiau.
Koliekos ir Sužiestiejai
svetes
viena
karta
ant
nedelos,
Galite
pas maue orderuoti Szlubiniu Žiedu
žinojo
kad
meszka
mirusio
ne
naujo daržo ant West galo povalei eina.
czisto aukso ir iszduodu raszyta gvamrnija
Ka
tik
pargabenome
visokiu
gražu
Ceikiu
ir
Apredaliu
del
Skaitykit!!
o nebusite apgautais.
Neužmirszkite
— Lietuviu nemažas būre turi prasziti per raszta, ant ėda.
miesto. Isz ryto grajino bole o
tam tikros korteles su paveik Meszka, priėjusi prie jo, pra numeni ir ulyczia. Viso giaro velijentis, Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
po piet buvo visokios lenkti lis, isz tu visokiu atsiranda,
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
Asz esu Lietuviszkas Advokatas
del daugumo p. Baltruviene slu Balto Namo” ant tosios dėjo ji uostyti: bet szits nei ne
nes ir t. t.
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus.
Teipgi visokiu priimu Provas isz Visu Krasztu už
korteles kampelio. Ne vale krustelėjo; jis ir kvapa sulai
labai
reikalinga.
— Augusto menesio Maha( Mai nose
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu
prezidentui nedelomi užsiimi kė. Meszka, manydama, kad
Parsiduoda Farma.
Ynllpętvai J Fabrikouse
nojuje atsibus seimas ‘Elks”
K°iiesivas -< Ant GeJc2inkeliu arba
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
nėti visokiomi zobovemi ir tas jis negyvas nuėjo sau ezalin.
Worcester,
Mass—
Dar

Puiki
farma
Roaring
Creek,
susivienijimo. Delegatai susiILV
L Treinu.
bai povalei eina.
yra uždrausta da no WaehingE^”Pas mus dirba Lietuvaites.
Pirmasis, pamatęs, kad mesz 12 miltu nog Shenandoah, turi
važiuos isz Pennsylvanijos
Vartojau Provas už Koliestvas per
— Lietuviu didelis būrelis, tono. Prezidentui ne vale sėdėt kos jau nebera nulipo nuo 80 akieriu 20 akieriu girrios,
daugeli metu. Szaukites pas mane
122 W. Center Str.
ateito. Miestas bus puikiai pa
esate sužeistais, busit kantanti,
isz tu visokiu atsiranda.
karietoje po kairei __ezalei Bet medžio^ir besijuokdamas pasi teipgi 150 obuoliu medžiu vien
Mshanov City, Pe katrie
rėdytas, bus didele paroda ir
obuolei atnesza $500 ant meto.
tukstanczius Provu vartojau, kurie
— 21 d. ežio menesio inejo ir turi del saves tokias tiesas, klausė draugo:
buvo pražudė rankas ar kojas, prane
Gera stuba ir didelis tvartas
visoki pasilinksminimai.
in stoną moterystes p. Kazi kokius ne turi ne viena isz ka- — Ka tau meszka ausin Parsiduos neperbrangiai arba
szu jogei žmones su didelėm kolie*
— V. Traskauckas, S. GoDr. O’Malley’s Spasabas
stvom
galidesetkus
tukstaneziu
mieras Mickeviczius svodba runavotu gaivu. Ir teip: kada kuszteno?
atsiduos už namus. Atsiszauki
Iszgydo Tukstanczius K eneziut nuo
tauta ir J. Moluszis buvo žu
iszgrait.
Bet Kompanijų szunelai
nusidavė kanopuikiause isz ko Suvieniti Steitai veda vaina,
O tas jam atsake: — Mesz te arba raszykite ant adreso.
už kelis desetkus dorielu sumulkina,
Bupturos
StrlktnroR
vaut ana diena Jobo prude.
Varlkocelo
iKzhegliiiai
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes
prezidentas, kaipo augszcziau- ka man kalbėjo, kad bjaurus
Jos. Bendrick
Koki giluki turėjo tai ne da- visi susirinkusiejie buvo užgaHydrocele
iHztckeliąi
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad
ses vadas, valdo visa armije iez tie žmones k u ie drauga nelai (1 J’)
nadinti.
Krauja-Tcklo
l >.lruczlnta Kraujo
Pottsville,
Pa.
save apsigarsitu ir jus Provas priimtu
žinojome, nes laiko slaptybėje.
savo butines (Balto Namo) Tu mėje paleidžia.
Greitai—Ant Visados—Neperbrangiai.
ir tuom eik tiasia ir vilkina liki laikas
MOKYKIS BALBIERAUTI
Ko ne matėm to ne galim tvir Dodson, Md. — Darbai ge
Jaigu
negali
atsilankyt
tai
raszyk
ir
tavo
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst
Gali Užmokti in I lig ti nedelhie..
ri vale reikaluoje anglikasines
gromata bus laikyta slaptybėje ir atkrei
Kaeztuoja tik $30 Duodam noezinaa.
negali.
įfoda uždyka duodu ant
tint.
Gabumas.
Amatas geras visam pašau liję. Būkle
psime ant jos greita atyda.
rai eina isz kitur pribuvusiam bažnyczios; gali duoti prastam
»avo bosas. Raižyk o gauni vieae žinąs
prisiuntimo markes.
Paszykit pas
Dr-Men.
u
’
Malley
— Korpusas randaviszku darbas nesunku gaut, uždarossckofl
’
i
Barber.
Halrdreilng
&
Manicuring
Ponas Clooks Londine nus
Dr.Alex.O’Malley
(SPECUAL1STAS) J
Advokatą Jankaus, po szucm adreso*
Shook 1406 Penu avė. Plttnburg Pa.
žmogui
augszcziause
urėdą
be
(Kur Lietuviszkai ir Lenkiezkal eusikalbania ir eueiraezoma.)
inžinierius pradėjo mieruot bei nemenki.
pasiklausymo kongreso kaipo kuto 14 kilogramu (28 svarus)
VA&HIR p’0’601 l8k
26 Metas Senas Lalkrasztis.
nauja gubernialiszka kele ku — Lietuviu yra apie 9 fabulviu
in
7
minutas.
t Oi lAHnAuO Indianapolis,Imt.
valdytojas visu laiviniu pnstoris ėjo isz Szenadorio per Ma- miljos, ir apie 11 pavieniu, isz
p. Dupont Gourdene iszaiži
vu gali praszyti kitu szaliu
No. ©.
hanoju, Delano igi Hazletono. tu visokiu atsiranda, daugu
laivus in pristova, nieko nesi- 2844 rieszutus in viena adyna Iszeina kas Sereda Brooklyn, N. Y.
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
— Starovieriai Ruskei pir mas in girtuckliavima pa
Nusipirkite sau keletą
“
Vienybe
Lietuvninku
”
didelio
laiko.
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
klausdamas, kad ir grėstų pa
Buteliu
formato 12 puslapiu, talpina moksliko tomis dienomis narna po linkę.
savo locnaiu name vertes §12,000.00
vojum del Ameriko. Gali da Poni Dvubie in 19 minutu szkusstraipnius, eiles,feljetonus nau
Parduodu
laiva-kortes ant geiiausiu ir
NORKEVICZIAUS NO. 6.
No. 229-231 East Centre ulipririeki
ir
sudėjo
kaip
reike
ryti tarybas su kitomi vieszgreieziausiu laivu. Siuncziu piningus in
Geriausia Anelka Visam
jausias žinias isz visos pasaulės,
czios kur statys savo cerkve.
Wanamie, Pa. t Po trum patystemi reikale prekystes riekutes duonos 2007.
Mieste. Tik $1 už Buleli
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
daugiausia isz Lietuviu į y venimo ir
Teipgi ežia gausite ir visokia
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
Popu yra kokie tai Rudinsky pa liga 3 dienu, atsiskryre su
Kokis
tai
amerikonas
in
4
paezios
Lietuvos
savu
korespnopenkitu
gėrimu. Ateikyte dabar
besiklausymo senato; gali pa
iszsiuncziu in prisakyta vieta. Iszmainau Busiszkus piningus ant ameriko
po valdže biskupo Vlatona.
priesz laika, duokite save
sžiuom svietu Antanas Pradaryti sutaiką su neprilankia minutas iezlukszteno 104 ois- tu “Vienybe Lietuvninku” buvo niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti
orderi o bus jums pristatyt#
— Su džiaugsmu skaitome dotkas, velionis buvo nepavisupirmeiviszku organizacijų organu marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip:
szale, nes vainos jiam ne vale terius.
dirbo ir dirbs žmonių gerovei
buk ezimet užbaigė publiki- ezuotas, pergyveno apie 12 m.
A. J. KEYDOSZ1US,
202 TroySt. Dayton, Ohio.
O
vienas
vokietis
visus
pra

iszduot. O jagu prezidentas
Pernai 10d. Vasario sukako 25 m
nes mokslaines “Grammer Amerike, prigulėjo prie S.
turi savo ypatiszkas skoles tai lenki: per dvi adynas gurule kaip iszeina, isz tos priežasties iszlei408 Was! Mahanoy Iii.
School” 6 diena June dauge L. A. kuopos, laidotuves atsi
jokios tiesos ne gali jin apsau 19 cigaru, ne sykio ne nuspjo dome dideli žingeidu Jubilejini
lis muso tautiecziu sūnūs ir buvo 27 d. mojaus 10 vai. isz
LIETUVIO KRAUTUVE.
got no aresztavojimo, jagu yra vė, ne nekosejo— ar nei szlove numeri, kuris liks tik istoriszkn
dukters, kaip tai: Katre Kra- ryto su visom bažnytinėm ap
Malonus Viengencziai:
del vokiecziu?
atminimu, nes pirmas da Lietnviszku
reikalas.
kauckiute, Mare Patrikiute, H. eigom, velionis paliko dideleTuriu sau už garbe praneszti jums
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant
kad, užlaikau krautuve su daugybe
Buczerne ant pardavimo. metu užsimokės $2. gaus ta numeri,
F. Boczkauskas, A. J. Budre- me nuliudime viena seserį ir
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
visokiu tavoro.
Pas mane galima
Buczerne su visais intaisi- kaipo dovana.
viczius, V. Kapuscinskas, J. szvogeri Wanamie.
gauti naujausios mados Laikrodėliu,
Valstijos
Kasijerius
turi
mais, du vežimai, arklis, plesz- “VIENYBES "7 Metams : : $2.00.
Karaszauckae, J. Krasinckis,
Žiedu, Kryželiu, Armo
Lai buna lengva jam szioi
Sziauliai.
sudėtus Piningus Merchants
nikų, Skripku visokiu
kus ir t. t. Parsiduos už puse Lietuvninku” lI’nseiMetn $1.00.
E. Vinickas, K. Kaunas Fr svetima žemele.
Sziauliu odos fabriko dar
Banking Trust Co., Banke isz
Mužikalisku I nstrumeu
Bakszis, O. Krasinckiute, K.
prekes, nes locnininkas pirko Prenumerata J Džrnbežin $3.00.
tu,Britvu, drukuojam
Mahanoy City, Pa. Jaigu yra
Worcester, Mass: — Pati bininkai, atsižymi girtuokliavi kita bizni ir ne turi laiko užRamaszauckiute, H. RinkeviMaszinukiu, Alboma
cziute, N. Traskauckiute, O. ko baisi nelaime Juozą A. mu, pesztynems ir tamsumu, siymt dviems bizneis. Atsi- Užsiraszyti galimu visada
atsargi Banka del Valstijos, tai
Potogaafijoms laikitiu
Slavickiute, A. Stanaicziute, Mongeon, 28 m. senumo, nu nes laikraszsziu ir knygų visai
Kas nori gaut tik
yra ir del jus invales gera
Istoriszku ir Malda
ezaukytpas:
(yf
o,)
isz viso 122 vaikai ir mergai krito no namo State Mutual mažai teskaito ir niekuom nekningu, visokiu popieru
JUBILEJINI NUMERI
Banka. Szitas Banka moka
Mr. Joseph Milutis,
Gromatoms rasziti su
tes. Dabar laikas yra tėvams
pri siusk 10c. markėmis, o tuoj gausi
interesuojasi. °
procentą
ant
sudėtus
Piningus.
Bldg.
50
pėdu
augszczio
kuris
pasiskaitymais
ir
dainomis su
312 W. Coal Str.
pasirūpint, koki amata iszrinkt
Paprasta numeri peržiurejimui
konvertais tuzinas už 25c, 5tuzinaiuž
Direktoriai yra gerai
del savo vaiku užbaigus moks puldamas puolė tiesog ant gal Szventadieniais, ar sziaip
Shenandoah, Pa. siuneziame dovanai, raszik toi. *
§1 Perkupcziams 1 ,CCO už §6 Magisz
žinomi ir atsakanti miesto
vos, ir ant vietos užsimusze lig atlikę nuo darbo, praleidžia
lus.
Užsiraszant “VIENYBE LJETUVNINKU”
kos Kazyres §3Jai norietumete
Parsiduoda
automobilius.
biznieriai.
Skolina
piningus
smert.
mano nauja dydeli Kataloga prisiulaika aludėse girtuokliaudami
reikio siųst pernuinerata
Money
— Isz priežasties daug iszskite
2c.
marke
ir
aplaikysite,
kuriame
Puikus automobilius tik me Order ar Registruotu laiszku pinigai
ant lengviausiu iszligu.
keliavusiu anglekasiu in kitas
ir peszdamies. atsibodo jiems
telpasi daugybe naudingu daiktu.
tai
kaip
isz
fabriko.
Parduo

ant
vardo
leidėjo
szituom
adresu
Muskegan,
Mich:
—
Dar

...DIREKTORIAI...
szios pesztynes su akmenimis,
vietas Redingo kasiklos skunDidelis Szaltinis §1.50. Knygute ka
D.F Guinan, Kasijerius.
siu labai pigiai ba noiiu trum
C. L. Adam, Vice-Prezidentas.
D.M.Graham, Prezidentas.
pamokina kaip gauti amerikoniszkas
džesi buk stuokuoje daug ang- bai gerai eina, dirba pilna lai su buteliais, pagaliais ir t. t. pam laike važuoti in kraju.
M. Gavula.
A. Daniszewiczia.
W. Ryukiewiczia.
popieraa po 35c.
W. J. Milės.
L. Eckert.
lekaeiu ir isz tos priežasties ne ka, uždarbei geri isz kitur pri Iszrado truputi geresnius įran Atsiszaukite ant adreso.
J. Hornsby.
Maloniesite kreipkties su sziokais
120-124
Grand
street
buvusiam
darbas
nesunku
pirkimais ant szio adreso:
kius: Sztai nesenai keli jauni
visos kasiklos da pilnai dirba.
Wm.
Raczkovvski,
Brooklyn, N.Y.
Polithania State Bank
— Szita menesi mirė tik 10 gaut, katras moka darba sta- vyrai, gerai ■ inkausze susiginWater St.
W. WAIDELIS
Cor. 22d. & Carson Sts.
czyjo, ir vienas antram dure su
ypatų isz ko pasirodo, jog mu lorystes.
112 Grand Street
Brooklyn. N Y
$15 ant nedėlios.
Silver Creek, Pa.
—
Lietuviu
yra
tik
viena
S.
S.
Pittsburgh,
Pa.
so miestelis yra sveikiauees vi familija ir puse tuzino pavie peiliu, kuris tik žioptelėjo ir
Lietuviszkas Agentas
Reikalaujame vyru kaipo Vienintele lietuviazka Banka, uždėta per
persiskyrė su sziuo pasauliu.
soje aplinkinėje. Per ta menesi niu ir visi puikiai užsilaiko.
Gera proga!
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
assistentai ir tlumocziai kurie paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
__________ k
______________
užgyme tris negyvi kudykei o
Bet praslinkus neilgam lai
Parsiduoda valgomas kre gali kalbėt Lietuviszkai Vyrai pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus
43 gyvi. Jokiu limpancziu ligų
mokam 4-ta procentą, pnskaitant
Vandergrift, Pa. — Dar kui atsitiko kitas baisus ir mas ir naminiai daiktai labai del važiavimo per miestus su pinigus
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas
nesiranda.
bai gerai eina, uždarbei ne žveriszkas darbas. Tai-pat pigei, 'o jagu kas norėtu tai muso agentais kurie parduoda dalis svieto, greit ir pigei, parduodam
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
Parsiduoda Salunas.
szlekti isz kitur pribuvusiam gerdami aludėje pusiaunakty galėtu pirkt ir su stubom — auksinus sidabrinus ir nikeli bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam
nius ziegorelius ir lenciugelius visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir
Puikus salunas ant West darbas nesunku gaut.
je susiginezyjo ir iszeje in gat kas pirks naminius daiktus tas ant mėnesiniu mokeecziu po vedam provas senam kraju i. Rejentelna
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara
Mahanoy St. Mahanoy City, — Lietuviu pusėtinas būre ves vienas antram smeige su gales gaut no manias ir stubas $1 ir $2 ant menesio Teisingi J.
linijų in ir isz Lietuvos.
Siunczia
G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir
Piningus in Visas Dal s Svieto greitai,
Pa. Vieta vien Lietuviais ap lis, turi dvi paszialpines drau peiliu in szirdi, kurie parkrito — paskubinkit nes gera proga ir blaivus vyrai tik reikalingi Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums
jusu bankinius reikalus o persitikrisit, kad
pigiai ir teisingai.
Raszikite pas
gyventa. Galima pirkti už ne gystes kurios puikiai stovi.
vos gyvas ir liko tuojaus nu del jus.
(og ’oi)
(ST '°1) viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
mane o gausite teisinga atsakima.
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinijjuf
18 d. Gegužio dr. D. L. K. gabentas in ligonbuti... Gana
North American Sales Co. siunezant paczedumui in Banka, arba siusi
perbrangia preke. Kas nori
Jonas Pawlawiczius
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
in Lietuva, galima siusi Paczto Money
Valgomu Ta voru ir Buczerne.
4 a. Box 954. Dept. 72 Orderiu,
apie dauginus dasižinoti tegul Vitauto parengė teatra ir szo- mirkti alkoholizme.... Gana
1112 E. Center St.
Registruotam Laiszke, ar per
Franas Petraitis - Clymer, Pa.
New York Expreso Money Orderi
Mahanoy City, Pa.
kreipėsi in “Saules” ofisą (op) ki kuris buvo neblogiausias. nuodytis ir žudytis!
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