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už ka ten. Labai gerai kad
žmogus nepakliuvo m meszkos žabangus.
Grigaitis buvęs czion Ame
rikoje laike Maskolijoj revo
liucijos, vėl atvažiuoja in Ame
rika.

Metas XXIV

Mahanoy City, Pa. l’etnyczia 15 Lapkritis (November) 1912.
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lais, ponais ar kunigais, o socijalistai ta viską su dumblais
maiszo ir griauja. Su kokiais
gi darbininkais czion tauti
ninkai turėtu szamatotis.
Tautininkai teip pat yra
žmones ne bagoeziai bet dar
bininkai. Taigi su kokeis
darbininkais reiktu jiems po
koja sueipaneziuot?
Mes gerai žinome kad “Vie
nybe” bei “Lietuva” jau dau
giaus maeziusios praeiteje gero
ir blogo negu “Laisve,” ju gy
vavimo pradėjimas siekia ta
laika, kada “Laisves” iszleistojai kas-žin ar gyveno pa
gaulėj.
Sziadien “Laisvėj”
koksai R. Žmogelis iszvadina
tuos du Jaikraszeziu plunksnos
proslitutais vien už tai, kad
neagitavo už socijalistu par
tija.
Sako— “Mes matome baisu
nupuolimą tautininku intekmes. “Vienybes L ” szalininkas ant pirsztu greit suskai
tysiu. “Lietuvos” intekme ku
ri seniaus buvo didele dabar
visiszkai nupuolė. Ne rasztuos
ne prakalbose neužtaria žmo
nių,
Puolant tautininkams,
auga socijalistai, auga dvasiszkijos galybe.
Ta’gi socijaline iraice gali
džiaugtis isz tautininku puo
limo, kam-gi da bedavot?
Tautininkai niekados in so
cijalistu slaistus neejs.

Kada Wilsonas apims pre
zidentūra Suv. Steitu, užeis
milžiniszka permaina daugeluosia randaviezkuosia dinstuoiis, kuriu randasi net 391,350. Jau laižo pirsztus dau
Bent žmogaus protas pasi
gelis kandidatu ant tuju dinsrodo ne ant popieros ezmoto,
tu.
bet jo darbuose.
Neiszmanelis tas, kursai tik
Lig ežiam laikui sudėjo žmo
tai kitiems rodąs augina, o
nis in randaviezkus pacztiniue
prie veikimo patsai visiszkai
bankus suvirszum $28,000,neprisideda.
000. Tieje bankai randasi ko
nia ant kožno paczto.
Kunigai iszrinkti pavietuose
Franas J. Weberis agentas in gubernijos rinkikus kaimo
Federal Trades Council pra- gubernej.
Raseiniuos, mažažemiu rin
naszauje sekanezei: “Pranaszaujn, buk per demokratisz- kimuos, susirinkę buvo apie
ktia keturis metus, susilauksi 140 vyru. Isz tarpo ju iszrink
me tokius laikus kokius turė ti in guberne balsuot 23 ku
jome už Klivelando. Visose nigai ir G svietiszki.
Telsziu, mažažemiu 24 ku
szakosia pramonystes užeis
sunkus laikai, kokiu nuo se nigai, 30 svietiszkn.
Ukmergės, ‘ 4 kunigai, 25
nei jau ne turėjome. In 6 me
svietiszki.
nesius po apėmimo preziden
E'trenuos, kunigo ne vieno
tystes Wilsono, o gal in 30
dienu, mokestye darbininku 14 svietiszku.
bus sumažintas o per tai val Tai-gi szimet gubernaliszgomi tavorai ir nupuls.”— kuose miestuos rinkiku in Du
Geriause ant to rodą— czedint ma atstovą bus ne mažai ir
kuningu.
piningus.
Laikraezcziuos raszoma kad
dvasiszkija
rinkimuose dalyJ. A. Wayland, 58 metu se
numo, ižduotojas garsingo so- vaut sujudinęs viduriniu rei
cialiszko laikraszczio “Appeal kalu ministeris Makarovas
to Reason” iszejnantys Girard, pasitikėdamas kad su dvasiezKan. atėmė sau gyvasti per kijos pagelba bus Durnoje
Berline vienoje bažnyczioje
nueiszovima. Badai rūpinosi daugiaus isztikimu valdžiai
atstovu.
kada
jaunavedžiai ima szliuba,
nuo kokio tai laiko apie mirti
Ta sutaisęs Makarovas su tai ant altoriaus užleidžia suk
savo paezios, kuri likos užmuizta per automobilu. Per sinodo oberprokuroru Sable- nia su paraszu tokiu:
“Vieszpatie, atleisk jiemis,
mirti Waylando, socialistai riu.
nes ne žino ka daro.”
ne teko garsingo raszejo.
Szios gadynes laikuose, pri
“Laisve” 89 No. patalpino
Dirsių niekas neveisia ir viso visokio menciaus misijonieriu, kad ju prakalbos isz žinute imta isz “Lietuvos ži
ne sėja, jos paezios randasi.
Kvailu niekas ne gimdo ir tikro žmones gali paalsint. O nių” kad už dvieju metu pri
kvail ot ne mokina; Jie patis dabar priesz pereitus balsavi puola jubilejinie metas Mari-'
mus, tai partijų misijos nei ampoles gimnazijos t. y. 50
atsiranda.
visztu kryksztinas visur gana metu nuo gimnazijos insteigiLaikraszcziai visi dar talpi atsižymėjo. Nors prakalbos mo. Tai gi butu tas jubilejo
na straipsnius link F. Bago- garsinamos buk iszrodo daly metas 1914 m. Ant kiek asz
cziaus. Vieni teisina kiti kal ku vienu ar kitu stovi, rokuo- atsimenu, tai 1864 m. kliasos
tina ta vaikina, bet žiūrint jau jama kad žmones nieko nesu Mariampoles keturios buvo
reiktu apie tai užbaigt ir nie pranta, tai reik jiems nurodyt prie senosios rinkos mure link
ko ne sakyt, tegul ansai va gerumas republikoniszkas, ge rytu netol Prienų ulyczios;
žiuoja kaip jam paežiam pa rumas demokratiszkas, socija kur dabar gimnazija, tai buvo
listiszkas ir progresinis su re prie sodo rezidencija ir bjuras
tinka.
pavietavo naczelninko SzabKalbėsim daugiaus apie jin formomis.
Tos prakalbos kad ir visai lauskio. Man ding 1866 m.
ar mažiaus, vis-gi in darbu
verte kiekvienas gali inžiuret- nebūt laikomos, žmones nu Szablauskis su biurą persikėle
mano ir be to kaip kas yra in nauja narna Nejmono ant
isz partijų darbu, nes oratoriai Varezavines ulyczios ir tuomet
“Žvaigždėje” praneszama
gali net meluot, o darbai yra prasidėjo Mariampolej moks
kiijįj kunigu iszrinkta in pa
geriausi liudytojai vieko. Blo las 5-tos klasos, gimnazija
siuntinius Suvalkuosia kurie
gas darbas nenueivalomas.
atidaryta tapo buvusioj Szabnoks atstovus Dūmon. 1, ku
lausko rezidencijoj, 1866 m.
nigas dziakonas Simonaitis, 62
“Laisve” 89 No. straipsni]’ 5-ta kliasa, 1867 m. 6-ta kliabalsais priesz 58. 2, kunigas
kanauninkas Szczesnaviczius, po antgalviu Musiszkiai pirm sa, 1868 m. 8-ta kliasa. Klia
61 .balsu priesz 58, 3, kunigas eiviai iezdesto nuodėmės tau sos ėjo pame ežiui.
Tai-gi rengimas, jubilejaus
Katilius isz Smalenu klebonas tininku pirmeiviu, kad jie pa
59 balsai priesz 57. 4, kunigas linko prie kunigu o ne prie Mariampoles gimnazijos pri
Dailyde Krokalaukio klebo darbininku. Virte tautininkai pultu da už ketveriu o ne
nas
kunigas Strimaviczius aiezkeis klerikalais, ir pas tau dyieju metu. — S. K.
6, kunigas Struoginis isz Ma- tininkus likesi tik patis ekistie
riampoles, kunigas Naiijaus- elementai.
Ne keliu “Laisve” važiuoja
kas isz Vilkaviszkio.
Trumpi Telegramai.
Tarpe 23 kataliku rinkiku teip sakydamas.
Visam pasauliui žinoma,
Suvalkuose yra 6 kunigai.
§ Indianapolis, Ind. — 15
kad darbininku didžiausia da
Dabar demokratai turi savo lis yra žmones artimi su bent ypatų likos užmueztais susimurankose visas vadeles. Ju pre tikėjimu, tai-gi jie yra kleri ezime trukiu ant Cincinnati,
zidentas, ju kongresas ir sena kalai; tautininku dide dalis Hamilton and Dayton geležtas. Demokratu valdžioje 40 tankiaueei draugaujaei su bent kelio.
valstijų; turi senatas ir vals darbininkais; tai sunku su
§ Hazleton, Pa.— Barlton
tijų legislaturose daugiaus prast prie kokiu darbininku
Tarion
anglekasis, dirbdamas
uredninku.
tautininkai turėtu linkt? Tur
Caleraine
kasiklosia, likos su
Per 4 metus jie demokratai būt “Laisve” abelnai sakant
(žali valdydami, gales parody vadina darbininkais tik soci- draskytas ant ezmoteliu per
ti ka gali, ir kaip pildys savo jalizmo iszpažintojus, bet prie szuvi.
visus geru laiku pažadėjimus. ko palieka ir priskaito darbi
§ Chester, Pa. — Mariute
Bet ar viską iszpildins tai ninkus socijalizmo medaus ne
Bulgar, 5 metu, mpuole in ceklausimas.
ragavusius, kuriu skaitlis yra beri verdanezio vandens. Mer
viedras vandenio priesz keletą gaite kone iszvyre ant smert.
Laikraszcziai pranesza, kad laszu ?
Kokius darbininkus
garsus mus kompazitorius p. kitus “Laisve” tautininkams
§ Philadelphia. — Frane
Petrauskas apleidžiąs Europa, pasiūlo, sunku iszmanyt.
Žvidikiute isz Novgrorodo 18
Atvažiuoja Amerikon vela.
Tautininkai, ar klerikalai metu senumo szoko nuo laivo
Priežastis esant persekiojimas ar jie ne, jie tautyste gina ly Breslan kuris plauke isz BreiMskoliszkos valdžios ne žine gei su darbininkais klerika mo. Kūno nesurado.

_____

ISZ AMERIKOS.
19 užinuszti, 90 sužeisti
nelaimėje ant
gelezkelio.
New Orleans, La.— Ant
geležkelio Vazoo ir Mise.
Valley, greitasis tavorynis trū
kis trenke isz užpakalio in
ekskursini truki, kuriame ra
dosi keli szimtai ypatų. Deviniuoleka likos užmueztais o 90
maždaugiau eužeido. Dejavimas sužeistu ir mireztaneziu
buvo neiszpasakytas o priek
tam vagonai užsidegė.

Užsmaugė savo kniiyki
Pittsburgh, Pa.— Palicije
ant South Side, aplaikus žinia
nuo nežinomu ypatų, nusidavė
in narna jaunos mergynos Onos
Krugilutes, gyvenanezias po
No. l!'O8 Merriman uliezios
ir padare krata. Rado senam
kupare užsmaugta nesenei gymusi kudyki. Krugilute aresztavojo už vaikžudinsta.

Dn pleszikai apvogė 17
vyru ant 82,200.
Grand Forks, N. D.— Du
apsiginklavę pleszikai ineja
in narna kuriame grajino 17
vyrai in bilarda, staigai palie
pė visiems “laikyt rankas in
viražu”. Kada sustatė visus
prie sienos, vienas su revolvereis stovėjo ant sargybos o ki
tas perejo per visu kiszenius
surinkdamas
in skrybėlė
2,200 doleriu. Po tam dingo
tamsumoje nakties ant arkliu.
Geras uždarbis in trumpa lai
ka.

Mulas ižgialbejo gyvastį
anglekasio.
Shamokin, Pa.— Kada Jo
nas Stenczikas ir Vladas Burenski jojo ant mulu su keleis
vagonais anglių, staigai ingriuvo žeme in kasiklas su deszimts karukais ir paskutinis
mulas ant kurio jojo. Burenskis paregejas nelaime, užszoko ant mulo galvos, pagrie
bė už kabaneziu pleszku antro
mulo o Stenczakas užkirtęs sa
vo mului, ieztrauke savo drau
gą isz pragaro ir tokiu budu
ižeigialbejo nuo smert.

Pardavė savo kraujo,
ydant iszmaityt savo
vaikus
Baltimore, Md.— Negalė
dama jokiu budu iszmaityt
trejetą vaiku, kensdama bada
ir visokius nesmagumus, Mrs.
Ethell Brown, pardavė savo
krauje del kitos ligones už 25
dolerius ydant ižgialbet save
ir vaikus nuo smert. Browniene dagirdus buk ligonbuteje
John Hopkins randasi ligonia,
kuri tik gali pasveikti per in
leidimą in josios kuna sveiko
kraujo kitos ypatos, nusidavė
in fenais paaukaut savo krau
ją. Operacije nusidavė pasek
mingai už ka aplaike $25 apleisdama ligonbute linksma.—
Isztikruju toji motere uždirbo
kruvinai savo piningus. Jo
sios vyras jaja apleido kelis
menesius adgalos, paymdamas
visus piningus kuriuos buvo
užsiezedinus vargsze.

Milžiniszkas nžderejlniiis
koruu.
Was-hington, D. C. — Szi
met farmeriai surinko 3,169,137,000 buszeliu komu verties
$1,850.776,000. Szieno supjo
ve ant $85,4615,000; kviecziu
ant $603,039,000; avižų $476,169,000; bulviu surinko už
$188,501,000; kruopu $120,845,000; rugiu už $245,370,000; senienų už $39,693,000.

________ ii
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Zudintojas Beckeris ejna in Sing Sing kalėjimą
kur bus elektrikiuotas Decemberio 9, 1912.

Kristusas atejsvela po
sumisziniui Turku.

(SZ V1SUSZAUU.

Zion City, III. — Wilbur
(Tiehu Voliva, pranaszauje sa
vo pasekėjams buk po sumuszimui Turku per Bulgarus,
Kristusas vela atejs ant žemes.
— Tasai kvailys jau nekarta
panaszei pranaszavo, bet lig
sziam laikui jojo pranaszavimai neiszsipilde.

Kuningai geidže
apsipaezuot.

Vėla miestas griūva in
kasikius.
Scrantan, Pa.— Ant South
Side du namai ingriuvo in kasiklas ant Ripple uliezios, ga
zines ir vandenines paipos su
truko o žmonis isz artimu na
mu iszsikrauste. Ant West
Side katedrines kapines teipgi ingriuvo in kasiklas o dau
gelis grabu likos atidengtais

Tėvas užsmaugė kudyki
izs piktumo.
Clrcago.— Isz piktumo, jog
susibarė su savo pa ežia ir geis
damas jiai atkerszyti, Charles
Rose, užsmaugė savo 2-ju me
tu senumo sūneli ir prasiszalino palikdamas gromatele ant
kudykio lavono, prisipažinda
mas prie kaltes. Palicije nesu
rado nelabo tėvo.

Isz kares lauko.
— Stara Zagora. Suvirszum
du szimtai krikszczioniu nuskerde Turkai miestelije Doju
de kada Bulgarai ižgujo Tur
kus isz miestelio o patis inejo
rado uliezes pripildytas lavo
nais.
— Graikai turi nelaisvėje
suvirszum 35,000 turkiszku
nevalninku Karaburume.
— Austrije
nusiuntė in
Bosinia ir Hercegovina 18 batalijona ketvirto ir asztunto
korpuso kariumenes prie serbiszko rubežiaus.
Dabartės
Rosije pareikalavo Austrijos
iszaiszkinimo kodėl teip pa
sielge.
— Turkai meldže'sutaikos
su Bulgarais. Tame mierije
Turkai iszsiunte delegatus pas
Bulgarus.
— Sofia. Bulgarai paėmė
Adrianopoli Ipo penkių valan
dų kruvinos musztynes. Tur
ku pražuvo daugelis.

i_.
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Rymas. — Terp vatikanisz
ku bažnytiniu virszininku pa
kylo dydelis nerimastis isz
priežasties
pasirodaneziu
straipsniu
laikraszcziuosia,
buk Neapoluje atsibuvo gana
dydelis 'susirinkimas kuningu,
be pavelinimo bažnytines vai
džios, ant kuriuo buvo gana
svarbus nutarimai ir užmany
mai.
Svarbiausiu inneszimu bu
vo tas, ar kuningai turi apsi
paezuot ar ne. Taji klausima
pajudino ženkhviausi kunin
gai jau tkelis kartus. Bet po
piežius buvo tame pasiprieszinias, pavadindamas taji užmanima modernizmu, o vedėjus
tojo užmanimo kun. Murri^ir
kun Mincchi nž tai likos ekskumunikavotais.
Vienok tai moderniszkas užmanimas nesusimažino terp
italiszku kuningu. Prieszingai
kaip milžmiszka liepsna plati
naši greitai o ant paskutinio
susirinkimo kuningu sukylo
visu smarkumu.
Žmonis tik tiek dažinojo.
buk ant tojo susirinkimo, keli
szimtai kuningu visokio amžio, o terp tu iezkilmingu kanaunyku, ir daejo prie to, jog
likos nutarta ydant kuningai
privalo paežiu utis
Tūlas kanaunykas ant su
sirinkimo pasakė del susirin
kusiu, buk turi prie saves gromatas nuo kuningu kuriuose
atvyrai prisipažinsta ir gyve
na nenormaliezkam padėjime,
nesusitaikindami su savo savžine ir bažnycze, dalimis del to
jog neturi kitokio budo ant
užsidirbimo ant gyvenimo
kaip tik kuningaut o dalimis
del to, jog yra tikrai persitikrinia, jog stonas moterystes
nesiprieszina juju privalumais
ir tarnystoje del bažnyczios.
Kiti kalbėtojai aiszkino, jog
stonas jaunikystes; kurie tebyriam laike, kuningai yra
priversti gvventi, buna priežaste, jog daug kuningu gyve
na nemoraliezkai o ydant taja
nedorybia praszalint popie
žius kanecz turėtu duoti pavelinima kunigams ant apeipacziavimo — (norinte ir ežia

■
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diena dydesne dalys katalikisz
ku kuningu yra emia slaptin Isz Rosijos Lietuvos
gus szliubus be pavelinimo
ir Lenkijos,
bažnyežios).
Sueirinkia geidže praplatint
agitacije po visa svietą terp Paszalinimas žydu isz
kuningu, ydant juosius pri augsztesniuju mokyklų.
Prekybos ir pramonijos miverst drauge su jeie ant invedimo tojo užmanimo o isz ko nieteris atmete Kijevo biržos
butu užganadytas visos kata- praezyma palikti prekybos in
stitute žydus — ir tokiu budu
likiezkas svietas.
isz to instituto turės būti praIszpanu v i riaušes minis- szalinta 1 tuket. 675 žydaiteris nužudintas.
studentai,
Madrid. — Jose Canalijas,
Aplaike pardona kada
vyriauses rninisterie, likos
carukas pasveiko.
nužudintas utarnyke. ŽudintoPetersburgas. — “Kaipo pa
ju tuojaus suėmė, nes tasai
dekavone Dievui už pasveiki
matydamas, jog neiszsprus
mą mano kudykio ir impedžio
pats sau nusiuntė kulka in
ant rusiszko sosto, asz atlei
smegenys. Jojo vardas Manne
džiu kalte kareiviui Daczurilūs Pardinas Senato Martin
nui ir duodu jam pardona”.
paejnantys isz Elgrado. ŽuTeip tai caras buvo paraszes
dintojas szove keturis kartus in
ant pardono kuri paluosuose
minister!, kada tasai inejtinejo
Daczurina už prasikaltima,
in bjura ant susirinkimo mikuris 23 Oktoberio likos apso
nisteriu.
dintas ant viso gyvasezio in
Sudegė tūkstantis namu. Siberije už tai, kad iszejo isz
Kanton, Kinai. — Ana nak- linijos savo pulko inteikti ca
ti pakylo czionais milžiniszkae rui koki ten praszima, kada
ugnis kuri sudegino tūkstanti tasai peržiūrinėjo kareivius.
namu. Terp tu sudege pacztas, Straikas prieszais mirti
ugnagesiu namai ir randavisz
17 laivoriu.
kos kancelarijos. Bledes^mil
Petersburgas. — Už tai,
žiniszkos. Szimtai žmonių li kad kariszkas sūdąs apkaltino •
kos apdegintais o tukstanezei 17 laivoriu ant smert už sukė
pasiliko be pastoges.
limą maiezaties juodmarinioje
flotoje, visi fabrikai ir dirbtu
Nepaprastas kaimas.
Chatavo kaimas, Zloczovs- ves sustojo dirbti isz priežas
kam paviete, yra tikrai nepa ties sustraikavimo darbininku,
prastas isz priežasties jojo gy kurie tokiu budu geidže paro
ventoju. Konia trecze dalis dyt randui, jog neteisingai žu
gyventoju tojo kaimo yra gam do nekaltus laivorius ir sten
tiszkai neiszsipletojus iszprie- gėsi visom pajėgom ydant ran
žasties, jog turi po szeszis das permainytu mirties baus
pirsztus ant ranku ir kojų. me.
Kokia priežastis to, tai sunku
* Telefonas likosi iszrastas
inspeti, juk gamta
kaip
kada turi stebėtinus savo 1861 mete.
pasiuntinius. Gaspadoris Rau* Ant svieto ira 2,750 kal
lukas, turi mergaite, kurie tu bu.
* Ant kožnos sekundos nuri 24 pirsztus: ant kožnos ran
kos ir kojos turi po szeszis mirszto ant svieto dvi žmogispirsztus. Del tokiu žmonių rei tos.
kė specialiezkai padirbtus
* Bile balsas persimeta 743
czeverikus ir pirsztines.
miles ant adinos.

Paveikslai isz Konstantinopoliaus.

Dydesne dalis Turku ne moka raszyt ne skaityt, o užėjus
karei daugelis kareiviu geidže raszyti gromatas pas pažinstamue ir gyminee ir tame mierije szauke in pagialba uliginius
rasztininkus kaip tai ant augsztesnio paveikslo matome Že
miau matome kaip senas Turkus užsikrovęs ant pecziu skrines
su maistu del kareiviu, nesza ant laivo — tokius neszikus
vadina “žmogiezkas arklys”.
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sima, kada in kur tūli nami
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JAI...
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Severos
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— Ponas Jokūbai! — ta
užvardžiu:
“
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dua,
(Severa’s Baltam of Life)
Preke 75c.
PreKe 50c.
I hiniitp
taigi drauge su mumis paszcze Vienas kas subata balių daro, niu givuliu pripuola ant priesz
Į iiiista I
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istoriszku laiku, kada isz lau
Boba gauja prisivaro,
Aptiekose būtinai reikalauk, idant tau duotu Severo® Vaitus. Tiktai tašyk apsirikimo nebus. Jei aptiekininkas
Į pėdina nl
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iiis nepri
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Visi ant politikiszko mitingo trauke,
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SEKITE
PASKUI
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die
duona ant tavo senatvės; rasi
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Na ir del tokio nebago,
gal senoviszka prie žodi, szeria
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Į rauta paroj
Biznis ejna kaip isz rago.
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| tmiakoj ‘to,
paszauke pneez mane m gar
Vyrai isz darbo parejna,
Dalinosi rezidentai pagal vi progos del apgavimo kad ir ea be savo visus, kurie man cziokias ir peliae, kad vagis, ezelj porandeoineB
Yra tai populariszki Cigaretai kurie yra szendien parduodami.
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in
karezema
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procios; ant galo mažesni ar
Ponas Jokūbas iezmete lydė
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Ne tėvo, ne motynos, ne gy- nit kad isz Amerikos arba isz kesio ir Joną sutiko tas patP. LORILLARD COMPANY
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mano senelis, — ir papraszyk Girtuokles bobos ir mergeles,
ieodelei
torpeda
7'elelonas.'
&arth
2822.
New
York,
N.
F
gerai
tinkle
laimėdavo
gausiai
szeimyna bajoriszka buvo tai
— negaila?
kunigą prabaszcziu, kad rytoj Czikage rasi daug paklidusiu, rast dar priesz aigiptiszkuose
Kae reikalauna teisingo
riiimio ira: "Tor
ju gimines: nes visur rasdavo visus žuvimi apdovanodavo
laikuose Afrikoj.
patarnavimo ir nori idant
— Labai gaila. Ir ar tu ži
i-iarado juos
Bobeliu vyrus pametusiu.
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“Kare jau isz savo prigimi- ’
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS$300,000. i n iitiratintu oru,
Vienok dalykuose kur gry Tokiu buvo ponas Jokūbasi atsargiai nuleisk ant žemes.
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jie visai atsimoket žmogui
Nekarta jaunas ponaitis, per riui bernardinu ir apsigyveno dai povalei iszbego.... Po Dievo malone kad nenusvilino, kaip antai ezuo, givena sau be
tepedines isz tamti.
mokejes arba iszsimaines iezgir ant visados prie mano senelio, nas Jokūbas, kurisai ž;nojo, Tiktai drabužius sudegino, rupeseziu, nemėgsta žemintis—
4ios ruros" neriai
ta Dubeltauka ant medžiokles kaipo pusiau tarnas pusiau kad ponas iszdininkas, eida Vienas prislinko isz szonu, tikras aristokratas, matomaiir plaukia po pa
Su pilnu alaus uzbonu.
nepataike ir paleido žvėrį, su prietelius, o visados ponas Jo mas pagal priimta paproti die
sandenio tieeog tej
pamena,
kad
jo
bccziai
dievai
Sodomije darosi,
gailesezia pažindamas melą už kubas, pasiruoezes ant kožno vobaimingu bajoru, turėjo ga
Šiokioj buvo palei:
cziaie buvo vadinami, todėl ir
Vienas ant kito varosi,
tikrinimu pono Petro ar Jokū paszaukimo pono iždininko, ar tava del saves graba bet
Gydytojas
•3es galu in neprie
jam
dera
dikaduouiaut.
Kae tiktai buvo drebėjo,
pripilta, ir
bo. Vienok ir po tokiu szpo- tai prie tikros bile neilgos visados rugiu
ikiia eksplioduoja ir
Kaip
ant to visko žiurėjo.
su kožnas lauke sugryžimo se prccios prie gaspadorystes, ar kuris tikėjo teipgi, kaip ir
“Szuva gi tarnistoje žmo638
Penn
Avė.
'Jerai pataiko, Jsztn
Ne mažai jukos iszliejo,
no frento: nes be jojo medžiok tai prie poteriu ar tai prie visi užlaikantieje ta paproti
gaus ira visai kitokiu, Labai
Pittsburgh, Pa.
!> tkspliozijos laiva
Katrie pąžeisti ant aslos gu daug inteligerc’jos
le ne turėjo karszczio ablava marijoszaus arba ewiko del pa kad grabas pilnas grudu veda
iingijo
•lt sugadina. Paseku
lėjo,
tvarkos o labiause nebuvo to linksminimo sve czu ir gaspado gineza svirne, o tuszczias yra
draugavime su žmogumi,, k u.anie laikraštyje. Dr Koler yra
’•(tiknuo ekeplioda
» V.nšavojv Dr. Kokr prakti*
*
*
■ .v. s I yonbučiuo . o paskuti*
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mumo, kuri jisai tukstaneziais kojimo ilgais žiemos vakarais tiee gaspadoriaus: iszgirdes žo
Oi bobelkos ir bobos,
prieakimu isztikimai pildo ea
rij ir moterį].
f stoto in kur, in k
au varto Linas gyduolę 606, dide;
■■■
d
melagyecziu viena už kita juo visokiu istorijų tankiai pradė džiaus ekonomo, baisiai persi
Nebukyte tokios nelabos,
vo tarnistos pareigas.
soriaus Elnlich prieš sifilj. Jeigu
>
neprieteliezko lak
ant
viso
kūno,
gedjuą
burnoje
Kaip ten Naezuje,
kingesnio mokėjo sukelti ir už tu kambarij del ponu o kada gando, ir tarė užsimirszes:
.'. c i l:l< ie. slinkimą plaukų, laužymų kaulų,
'•'pataiko.
k, o uisivietiijimas Kraujo sustos ir m atsikar—
Ot,
ka,
dabar,
tai
ir
asz
“
Asilas
isz
savo
sumanumo
tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus
Moteres in karezema trauke.
laikyti, o kuris kaip žinoma tie nesulaukdami galo gult
savo liga.
įgalima paleist nu
kad teisybe. Susi
labai daug pražudė, ipaez rCst
N naturalAlcus ISTEKFJIMUS visokiais bityra didžiausiu pritraukimu ir nuėjo pasibaigeneziu palivarke pasakysiu,
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ir
teip
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5. kaip ir NAKTINIUS ištrI;.jimus. TRIPERI
griebės vienok, greitai pridūrė
^atstumo
nuo laive
szalise, kur su juo žmogus
t išgydau j to dienų, o jei ne. tai pinigu*
trauke,
užmokeseziu del medeju.
del darbininku.
— Alėtai maginacija! Bet
^tik nuo 500 metri
žiauriai
apsieina.
Todėl
kalNorint gana darbo turi,
Su arklininku pagarsėjusiu
Isz savo puses ponas iždiniu mano senelis liūdnai szypsopaleistas torpedas ne
Tai besti jokes ant to ne žiuri: tint galima žmogų, kuris ver- pčkos. kaip pirmiau? J i teip. tai negaišuok.
kupezium ir gydytoju arkliu kas su pasigailėjimu ir nusi- damasis atsake:
_>a nusilpnėjimą reikia pergalėti. ka<l vėl galėtun
*l*jot apie paeiekimf
ga savo apsunkinėdamas sun- būti
vyru.
Lovos ne kluotos,
geriausiam jo prieteliui ne ve- szypsojimu žiurėjo ant to ka — Ai! ne maginacija. Grū
arba susitraukim.-] šlapumo ka
U aivo ir gerae
kiom pareigoms tarnistos su- aaloSTRIKTURĄ
išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo.
Stubos ne szluotoe,
lyczia turėti susineszima kuria da laike dideliu szveneziu ar das po grudni bego isz grabo,
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.
paleidueiems torpeį
30
miliutų
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Pilni plyszei blakių,
me pagunda ygijimo geresnio ba sziaip nedeliom, atsitikda o drauge bego Diena po die
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gyvenimo
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sztai
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'**fbt torpeda gana
Norint vyrai,
da nesigailės jisai iszkilmin- jom vėlu vakaru gryžti namon antgalo namas tuszczias, pri
savo sistema ant visados.
nis ir charakteris jo daug lemREUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga
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Užmoka gerai.
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Tai
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ne
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au
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ir
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nereik
per
ir prisiegu idant ykalbet ge “Sztai, tai asz ponas
traukt savo darbo
™ Lengva suprast
ekonomas smarkiai pastūmė Tokie pasielgimas, tai griekas Inteligencija turi teipgi ir
Sztai tai asz ponas,
riausias ypatybes savo arklio
VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakar
kiaule, kuria galima isztresu OFISO
ni1 kova sziandien
Jagu vyrus užlaikote,
Ir ant nieko ne paisau”.... graba, kurio puse staiga pasi
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Tai
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ir
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»nt maiTaigi prisiartino prie mus
dingo velijimo leidžia ant
maiinteligencijos.
•kilios torpedų ira 1
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^Tolaus bus).
vieta balsavimo.
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Dr. KOLER

'diirit”, Ira *-:

tie prie kurios rpirmgalio pri- valtis tirinedamos aplinkine prausti burna ir susiszukuoti
drutinta plienine lazda ilgio susitinka su neprieteliszka lai- Kad ji dar jauna ir dar gali
nuo 7 ik’ 15 metru, prie ku vintą sargiba, tada valtimis mylėti, apie tai ji ir ne mane, Mano brolio sūnūs Jonas Matail
rios galo pridrutintas ira tor skubina in pagelba križiau- Laikui bėgant joje iezsidirbo jis pats ar jio tėvai tegul atsiszauke
Nevisi isz skaititoju supranta pedas turintis savije tik eke- ninkai, o valtis prasiezalina ir kokia tai keista paeaule žval ant adreso.
S. Suviczulis,
kas tai tie do per /‘torpedai’’ plioduojanti materiola. Eks- biga in apgloba didžiu ka- gą, isztekanti isz baimes prie
Palmerton, Pa
Kur gaus kita toki
to, kas gal atsitikti. Kuone su Box 438.
KAIP VISOKĮ DAKTARAI, PROFESORIAI IR
apie kuriuos dažnai girdi, tai pliozija gimdo elektriką kuri riezku savųjų laivu.
JŲJŲ VAISTAI NEGALĖJO IŠGYDYTI!
f
—
Ar tu kumute girdejei?
Antra,
svarbesniu
užduotie
vaikiszku
naiviszkumu
ji
dare
gi paiezkinsime. Baisingos tos randasi prietaismej valtije.
Teip rašo žmonės, išgydyti nuo visokių ligų* £
Mano brolis Kazimieras Matikas
Skilaudaitis
numirei
prietaismes ežios gadinęs ka- Atakuojant neprieteliszka lai torpediniu valcziu ira darimae sankalbius su likimu: asz tau paeina isz Vilniaus gub., Traku pav,.
GARBINGAS DAKTAREI Širdinmi dėkavojii už laimi Keras llekarMns ir išgydymu J
— Ar isz tikro!
mano moteries. Dabar panirau visa teisybę: iki 35 m amžiaus gyvenau su savo pačiale į
riezkos laivines, kuriom dabar va valtis su didžiu smarkumu uezpuolimo ant neprieteliszkos atneeziu tokia ir tokia auka, Jezno para., apie 7 metai kaip AmeVnrSuvoje. liet Ji per kiauras dienus nuolatos sirgo, net lovoj gulėdama. Kad iSgydytl krei- V
piausi
prie Profesoriaus Dr. Baranatiskio. Varšuvoj. IStyrlnėjęs užraše vaistus Ir pasakė, L
kad Migrena, neižgydoma liga. Vėliau nusldaviau prie Dr. Grudzlnsklo ir ieipat prie paleis E
tinėj karėj Japonija daugiau iriasi prie laivo ir valandoje laivines be pagelbos križiau o tu duok mano Staseliui ta rike pirmiau gyveno apie Massachu — Isz tikro!
Ordinatoriaus Szventos Dvasės ligonbučio Dr Krukowskio. kurie iSlyrę liga pasakė kaip Ir a
—
Ka
ijie
dabar
pradės
ir
ir ta. Savo liguostame stovyje setts Steita, jis pats ar kas kitas pra
Profesorius, kad migrena neiPgydoina. Amerikoje apart kitų buvau pas Dr Bubln: nors 1
sia gali pasidekavot uez savo bakstelėjimo torpedų in laiva, ninku, t. i. savnoriai.
užrn9ė liokarstas. bet pasakė, ben-iknlo kaStuotis, nes liga nelėgydonin. Vienok ir po to *
kur kita vyra gaus.
troškau, kad savo mielą pačiutę nors ant senatvės ISgydyčIau. Ir štai 1912 metai ym dideliu ■
Dedasi tai paprastinai nak ji priėjo ligi to, kad likimas szau duot žine ant adreso.
triumfas, kariszkoj akcijoj ant darosi ekepliozija ir naikina
mitins skarbu, kaip iš dangaus. Kaip visas svietas stori, tai atsirado vienatinis Daktaras, L
Juo. Matukas.
— Kodėl ne gaus?
l’hil. M Klinikoj, kuris išgyd" mano pačiulę kaip njeks negalėjo pagelbėti. Dabar tikrai *
vandeniu, esą labai svarbiais laiva. Vienog tos sistemos tor ties laike. Torpedines valtis jai eme rodyties pikta sene,
galiu pasakyti, knd moteriškė yra visiškai sveika. Išgydyta Ir dėkavojamo už sutelkta gera M
Box 191.
New Baden, TU
sveikata.
A
—
Vargei,
ba
nabaszninkas
Ant. Zarzyckls su Motere Ir Dukrele. 138 High St.. New Britain. Conn.
v
veiksniais, arba kitaip tariant pedai nelabai naudojami, ka iszsiunstos darban stengiasi kuriai visuomet reik ka nors
AS FRANK POŠKA, dėkavodamns datiešit. kad skaudėjimą nuo romatizmo sąnariuose, f
buvo
mažas
žmogelis,
paliko
vienai isz kovojau ežiu busiu dangi dažnai drauge eksplio- prisiartint nepatemijamai prie prižadėti, kad nukreipus jos Mano tėvas Petras Nau jalis, paei
rankose, teip pat mėšlungio ir nervų 1 ig| išgydėt. kame kankino mane per 18 mėnesių. Da- g
bar jaučiuosi visai sveikas nuo jųsų liekarstų ir persitikrinus, kad esi labai geras daktaras; 9
ir savo draugams pasakysiu kaip pasekmingai Klinikas išgydo.
didele nauda atnesza, kitai vėl z'ja laiva ir atakuojanczia va1- etovinezios neprieteliszkos flo- pikti. Reik neszti aukas! O na isz Vilniaus gub., Giražerio pa rots daug drabužiu nes kur
Su pasveikinimu Mr. Frank Poška, Box 4. Farley. Mass.
A
gaus
kita
toki
maža
idant
dra
didele bledi.
ti naikina. Tik drąsiausi ir tos teip kad galima jau leist kokias būtent, ji po baimes ir ra., apie 13 m. kaip amorike pribuvo
GUODOTINAS DAKTAREI Apturėjau liekarstas, kurias bevartojant nustojo skaudėj!* ■
mas krutinės, kosulis ir galvos skaudėjimas. Dėkingas, linkiu Tamlstai laimės.
T
bužei
kitam
tiktu.
in
Pensylvanijos
steita
jis
pats
ar
Su guodone P. Sakalauskas. 3231 Emerald Ave , Chicago, Ill.
#
Kur dideli sunkus kariszki bukliausi jurininkai pasirižta terpedus ir jeigu pasiseka pri dirksniu intekme spręsdavo
kas kitas praszau duot žine ant adre
Didele, daugy.es padėkavonlų ateina kasdiena, tik del mažumo vietos negalima a
laivai negal prieit su savo mil- aukaujant savo givastis ata- siartint ant atstumo apie 500 subiektiviszkai.
sutalpinti, nors Ir prato. KAIP KITI NEĮSTENGĖ, TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE Į
—- Ar žinai ka, baisei ateiti
Jos giminaitis, paskutiniojo so:
IR TUOS IŠGYDĖ.
1
žiniszkom kanuolemis, ten tor kuot neprieteliszkns laivus metru nuo laivu, leidžia savo
Jos. Naujalis
KAM SIRGT IR VARGINTIS. KAD KLINIKAS IR TAVE GALI ŠGYDYTI, TIK *
ko bravore! Vienas isz darbi
baisulingas, neszancztas mirti kurso studentas medikas, isz- 2093 Michigan avė.
pėdinės valtis skverbiasi ir sa “torpedais—džiritais”.
ATSIŠAUK ASABIŠKAI, arba lletuvltkal parašant kas kenkia, nelauk Ilgiau.
J
Trecziu skirium torpedų ira ir sunaikinimą prietaismias, klauses ja syki, palingavo
vo szuviais arba torpedais nai
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC paties gubernatoriaus legalizuotas, apie 9
New York City N Y. ninku in puolė in bosą alaus,
ir negiva iszemi.
kina neprieteliszkus laivus. “torpedas-plaukejas”. Ira tai arba torpedus. Žinoma kad galva.
tai tikrai galima tikėt.
*
OERBSNIO DAKTARO IR LIBKAR5TŲ kaip KLINIKO negalite rast KAD JAU- J
— Ar bosas buvo pilnas
— Vis tai pavienio gyveni Mano brolis Jonas Adomaviczus
Torpedines valtis tai kaipi apie pusantro kubiszko metro laike kares neprieteliszka lai
TIESI kokj nors nesveikumų, bei liga vąrgina Ir tikrai nori būti sveikas, tad kad
lengva kavalerija (jocziai) ant bletine skrinele prikrauta eks- vine dabojasi metidumu uplink mo pasekmes — tarė jie.— pirmiau gyveno Minden, \V. Va. o su alum?
Klinlko Daktaras speciallškal pripažins, kad tave gali'Išgydyti, tad gnli tikėti. Jog aptu- K
rėsi nno Profesionališko Daktaro gydymu ir pritaikytas, speciališkai sulaisytas liekarstas, f
dabar
nežinau
kur,
jio
pati
atvaževo
— Pilnutėlis
pliodaujanczia medega. Pri- suves elektriszka szviesu isz Tokia jauna moteriezke kaip
vandenio.
kurios kaip tūkstančius jau pnliuosavo teip Ir lave gali paliuoauotl nuo ligos jungo, Šviežiai *
isz lietuvos 17 d. Spalio su dviem
užpuolusių arba ir užsenėtu visokių ligų, teipai nuo: niežėjimo kūno, negero kraujo, silpnų
—
O
tai
puiki
smertis!
Patamsta,
turi
neatbūtinai
dar
rt
f
lektūrų
nuo
luiviniu
bokszPažiūrėsime kokie esą gink riszta ant ilgos virves, kurios
ir nesveikų nervų, skaudėjimo ir svaigimo galvosT nedirbimo ir užkietėjimo vidurių. Nuo B
mergaitėm, jisai paeina isz Suvalkų
saužagystės sėklos nubėgimo, nerimastingumo abelno ir lytiško nusilpnėjimo, bknudėjlmo ■
vidžiu
asz
jiam
to!
...
lai ir veiksmai tos mariu leng kits galas pririeztas prie tor tu. Jei tik ueztemiju kur koki syki teketi.
gub., Vilkaviszkis pav., ir gmino,
strėnose, kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, skrepliavimo—bronchitis, visokių slo. i
Bet ji užprotestavo, koks Serdoku kaimo, jis pats ar kas kitas
pedines valties; torpeda-plau- juoduujanti krutuli, ten tuo
gu, inkstų ir užsikrečiamų puslapių ligų ir kitų, kurios tik varginimui žmonių užpuoli;, vivos kavalerijos.
sas išgydomas ligas, BE PEILIO, BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMI.
tai
dalykas
link
vyru!
Ba
tik
jaus
iriasi
križiauninkai
ir
jei
tegul duoda žine ant adreso o aplaiTorpedo lotiniszkoj kalboj keja leidžia in vandeni, o tor
Visada reikia adresuoti teip:
V
kys 5 dol nagradas.
(gg o))
reifzkia pavojinga žuvi, fran- pedine valtis apsuka aplink uszspeja baisu nevidonu, api jos Staselis butu sveikas!
The PHILADELPHIA M. CLINIC s
V. Adomavicze
Už pora sanvaicziu po to ji
cuziszkoj “torpedo” reiezkia neprieteliszka laiva teip kad pila ji szuviais. Vieno patai1117 Walnut St.
Philadelphia, Pa.
i
116 Kinesland avė Brooklyn N, Y.
atsisveikino
su
miestu,
kuria

kimo
pakanka
del
permuszipovandenines minas, kurios gaunasi in kita jo szali, tada
Valandos: Nuo 10 Iki 4 plat. Nedėlioja nuo 10 Iki 3. Vakarais Ular. Ir Pel. nuo 6-8. T
skiriasi nuo paprastinu minu smarkiai leidžiasi pirmin in mo plonos torpedines valties me gyveno nuo pat isztekeji“ Šitai aptarsinimas ir ptdėkavenės teisingo,.
Klinikai galit tikėt.
s
tuom kad aprūpintos mecha prieszinga szali nuo nepriete s nos ir nuskandinimo Job. mo ir iszkeliavo gimtinian
romomomomomorororomoromomo ROMoMOMoROMOHOMo^oMORo^oMOjį
nizmais, privercziancziais jas liszko laivo ir traukia paskui Jei torpedines valtis usztemija, kaiman pas broli: Ir ot cziao
judėti. Nuo puses XVIII save torpeda, kuris atsimuszes jog likosi patemintos, nepasi tii ir atsitiko stebuklas: jauna
moteriezke
pamylėjo.
Ji,
iszszimtmeczio besinaudota invai in dugną laivo, eksplioduoja lieka jom nieko daugiau ka;p
•tQf) Dainų tiktai už ?! la
233-235 W. CENTRE STrios konstrukcijos “vandeni- ir naikina laiva. Bet ir tie tor tik bėgt szalin ir laukt atsa- vijo isz szirdies viską, kas ne
o
su NUSIUNTIMU
MAHANOY CITY, PA.
K
lieczia jos sūneli.
nem pragariszkom maszinom”, pėdai sziandien jau beveik vi kanezios valandos.
o
----O---Iždaveme Didele Kninga /p)
Apart tos ezviesos eskadros
laikui bėgant, nuo laiko iszra- sai numesti szalin, kadangi bū
Notariuazas, Didžiause Lietuviszka
Ar jis ja . mylėjo? Jis visa
Dainų
susidedanti
isz
...Moraliszka
Kabala...
Agentūra Pardavimo Szipkoroziu
dimo dinamito ir giminingu va pavojingais savoms valtims, paprastinai ant nakties apsi- vele gailėjos vargszei moteKatra itzdeda žmogaus ateiti
390 DAINŲ ®
jam preparatu tos maszinos o nevisados pavojingais esti tverineja geležiniais tinklais, riezkes ir atsinesze prie jos su
svieto, greicziause ir pigiauee.
- -.
-<■*
Preke —
10c.
Visi tie kurie per mra siuntė apie tai geria žino. Iszduoda Dostovierne j
nuolatos patobulinetos tapo neprieteliszkiem laivam. Dau kuriuos nerdina m vandeni. užuojauta.
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu j
...Tikriausia Burykla...
jau gan svarbiom kariszkoj giausiai naudojami ežioj gadi- Torpedas atsimuszes in tinklą
Knyga druczei susiūta.
Ir pražydo, pajaunėjo, eme
pristatau puikes szarfas, juostas, kepures karūnas, Špilkas ir t. t. ,
Sudėjo
Cigonka
isz
Egipto
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkoroziu, Piningus irt.t.. raszykite I
nej Willis head ^torpedai, kurie žudo pajiega ir ne eksplioda- paisyti, kad visuomet butu
marinarkoj
Kas nusipirks, ras visokiu
RUBINĄ SULVA.
pas mane o aplaikysite teisinga atsakymą.
1
Dainų isz visu užkaboriu ka
Perdėjo ant Lietuvissko D. T. B
Naujas periodas iszsivistimo nors brangus bet praktikoj pa ves skėsta, dugnan.
nusiprausus, susiszukavue.
otaofcoUoMoHolaononoWotaoHoiicolaolsoiioHolilaotaoliotacmoMoaaotaola1
Preke — 10c
dainoja Lietuvoja.
tos szakos jurininkistes techni sirodo geriausiais.
Žymiai pasitaisė ir berniu
Nusipirkite o turėsite Dainelu,
Dabar iszriezime klausima,
kos prasidėjo nuo iszradimo
kas. Jo skriuostai apsidenge
...Tikriauses Kabalas...
Per ciela meta ant visu dieuelu
elektriko ir patirimo kaip ga kokios tos “torpedines valtis”?
Arba atidengimas paslapcziu ateities
raudonumu, miegas pasidarė
Rudens
pasaka.
—su pagialba Kaziru—
Torpedine valtie ira tai ma
lima jo pajiega pritaikint pa
ramiu. Bet tas tęsęsi neilgai- ®
“SAULE”
įg
Pagal Gareingiauai Chaldiszko
gal savo noro, bet dar ir po žas neapsakomai smarkiai
Pereiszku, Graikiškų, Arabiszku ir
Tirazta rugsėjo vakaro tam Syki susziles jis atsigėrė szalto B Mahanoy City, Pa. $5
Cigoniszku Burtininku.
ežiai dienai tas perijodas nepe plaukians laivas, kurio parei
W Bdv
padaryti isz maiszyto tabako
vandens
ir
susirgo.
Preke — 10c.
sa apglobė giria, pageltusia
■
ISZ KELETĄ VIESZPATYSCZ1U.
rėjo per f.za iszbandimu.
gomis ira matit in neprieteliszlanka, upes kranta. Vandeny
Dabartės naudojami ira ke kus laivus torpedos. Turi jie
Žmogus, kuri ji mylėjo, bu
Prisiuskite 25c. vertes Stempu
,
10 Cigaietu už 5c.
o gausite visas tris Knygutes
li modelei torpedų isz kuriu nuo 40 ik’ 150 tonu intalpos, je mirgėjo ir virpėjo auksuoti dėjo drauge su ja prie ligonio.
per
paczta.
Coiaiit-i
Cigaitlai nž ta pūke.
vos
pasislėpusios
saulutes
svarbiausiu ira: “Torpedai-žu- o daro traukije adinos laiko
Jis mane: “kad bent greicziau OKor.oRo»to«tonor.o»tJ»>onor.o«toMo
Kasztus nusiuntimo mes apmokame.
Padarjti
]
er
jpatas
tiniiti; yirktila ii pasinstanti
spinduliai.
vis — iszrado juos austrijo- apie 30 mazgu (54 kilometru)
numirtu tas karelba, stovis Vo
laida ifz viii kiu v i< t;j atjfcziu.
W. D. Boczkowski-Co.
Aplinkui vieezpatavo neap
520-522 W.South Ai; Mabanoy City,Pa.
kiszkas tficieras jurininkistes kuomet panėerninkai ir krimudviems ant kelio! Bet ji su
likiftikai kcirim lakinki.
globiama tyla. Nurimo vejas,
NAUJOS KNYGOS
p. Lupis, o patobulino anglisz- žiauninkai smarkiausiai einanaszaromis melde Apveizdos
L’ž dfszimte izitn tikifln gausite viii a lausuka
begailestingai visa diena lanka
kas fabrikantas With head ir tie nepadaro traukije adinos
inprotinti ja, kokia auka at
Clix Cigaretu visiszkai dykai.
Parsiduoda visur
9 istorijos, 122 puslapiu, apie
tęs ir laužės pilkas apnuogin
todėl jo varda neszioja. Tor 36 kilometru. Torpedines val
neszti, kad vaikas iszgytu.
“Kasjyra Kristus’’ “Priesz tei
f
tu medžiu szakas, nebegirdesybe nekalbėk” “Senas žmogus
pedai “With head” ira tai tis subudavotos isz geležies
joe iszlekiancziu žasu gegenipavojuje” “Namu sūdąs” “KaIr staiga jai atėjo mintis:
>1/
bronzines dėžės paveiksle ciga dengtos plona plieninia bleta,
-PO VARDUralus čigonu” “Istorija isz 1795
mo, tik viena upe kaž kodėl reik atneszti aukon savo meile.
ro, turinczios nuo 4 ik’ 7 met virszu tur apvalaina teip kad
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne
PRIEJGIAUSES
vis dar ne galėjo nurimti jos
doras ponas” “Girtavimas” Szi
ru ilgio, nuo 30 ik’ 45 centi tik nedidelis kaminas iszkiszTaip ji ir padare: persisky
MOKSLAS
augsztos, putotos bangos, ne
tos knygos preke tiktai 25c.
metru storio skersai mieruo- tas isz po vandenio, torpedines
dedamos viena paskui kita, rė su žmogumi, kuri kareztai
8 istorijos, 141 puslapiu apie
ANGLISZKO
jant. Priszakinem gale talp’- valtie neesą vienuodome vie
“Grafas ir meszkininkas” “Apie
uže, kauke, it pasakojo ka tai mylėjo ir gyvenimas inejo vėl
o
LIEŽUVIO BE
nasi sankrova nuo 30 ik’ 50 nog visos menkai matomos iszRagana, karalaite ir aficieriu”
senosna vežesna.
baisu, paslaptinga.
PAGIALBOS KITO.
“
Del
moterių
ir
apie
moteres
”
kiliogramu bovelnos, kuri usz- tolo ant vandenio pavirezio,
“Aukso misles garsingu poetu
Ant kranto, palei karklu
sidega nuo eksplioduojanezios nes buvo nudažitos ta-pat
Yra
tai
prakticzniause Knyga
Už poros metu po to ji pati
ir rasztininku” “Cigonka arba
krūmą, sėdėjo skepeta apsi
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.
pagriebta
ir
velei
atgauta
mer

masos, kada torpedas galu at- spalva ka ir juriu vanduo tu
susirgo. Pirma syki gyvenime
giuke”
“Mano džiaugsmas”
Ir teip sudėta, jog ka tiktai
simusza in koki kieta kuna; ri. Viskas: žmones, prietais dengusi moteriszke. Ji turėjo, prisėjo atiduoti sunu svetimų
“Diedas ir boba” “Apleista
gal būti, apie 40 metu. Jos
pribuvias Grinorius isz Lietuvos
o
sekancziame ruime, ' arba ka mes del iszmetinejimu torpe
naszlaite” Preke tiktai 25c.
akis buvo insmeigtos in žai- jų globon.
gali in trumpa laika pats per
maroj talpinasi mechanizmas dų, maezinerija ir kamara de)
5 istorijos, 137 puslapiu, apie
save iszmokti Angelskai sziek
džianczius vandenyje spindu
o
Tas
ja
taip
judino,
kad
net
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo
reguliuojantis stira torpedo, smarkiai ezaujanczios kanuotiek kalbėt.
lius. Ji mylėjo groži. Jos vy trukdė iezgijimui. Juk ji pri
LIGGETT A MYERS
belaisvis
”
“
Lozorius
”
“
Narsi
t. i. valdantis automatiszkai les randasi vidurije.
Toji Knyga druozei apdarita
mergina”
“Užvydus vyras”
TOBACCO CO.
ras— dailiausia visoje apielin- pratusi būti visuomet su juoėjimą paleisto torpedo; uez tos
Anti-torpedais, arba nai keje žmogus, pakerėjo ja isz
Preke szitos knygos tik 25c.
in Franouaini raudona audima
mi. Kokiu vargu ir aukomis
ir kasatuoje tiktai ] e Kasrina
vėl dar toliaus prie uszpakali- kintojais torpedų ira laivai,
7 istorijos, 90 puslapiu, apie o
(irmojo susitikimo. Kad jis jai pavyko iszauginti jin ir
nusiuntimo mea apmokama,
“Ergelei pono Morkaus” “Du
nio galo torpedo talpinasi ba kuriu pareigomis kovot su tor
Vienatine Lletuviszka Banka so kapitola $75,000
sirgo nuomariu ir jau gana pa padaryti isz jo pusiaunorma
ar keturi”
“Svietas Dvasiu”
kuris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir
lionas sutirsztintu oru, nuo pedais neprieteliu. Delei to
SAULE
Mahanoy City
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
gyvenęs— ta jauna moteris liszka jaunikaiti. Ne jaugi jai
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie
100 ik’ 150 atmosferų,■ uez to turi teipgi smarkiai varanczias
dai kaimose”
“Nevydonas”
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir
nedasiprotejo. Ir kokios ne dabar lemta mirti ?.
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o
baliono randasi mechanizmas laiva maezinerijas, subadavoti
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis
laimingos iszejo jungtuves!
svieto, greicziause ir pigiause. Agentūra minėtos
4 istorijos, 105 puslapiu apie
sukantis du szriubus su spar daug drucziau ir didesni uez
Ir
sztai
ji
girdi,
kaip
szaliLINKSMA
VALANDA
Bankos P. V. 0BIECUNA8 & CO., parduoda
Bet visu baisiausia buvo jo
“Ant kranto prapulties” “Misnais gale, teip kaipi szriubai torpedinias valtis. Nekurios
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
Surinkmas Lietuviszkos Literatūros
tras ir krepesius”
“Kampelis o
mirtis! Ji lauke kūdikio. Kan niame kambaryje sūnūs sako
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
lazeina Viena Karta Ant Menesio.
varantie laiva.’ Prie tu ezriubu marinarkos tos kategorijos lai
duonos” “Isz ko dideli ponai”
kam-tai
isz
draugu:
kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo už
triai perneszdavo ji kanczias
tvirtinto
per Gub. Vai. Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
6-1x10
coliu
(lydumo,
Knygos
formato.
Preke
szios
knygos
tik
25o
arba varanczio pirmin torpeda vu nebeturi, o tin kova su tor
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis,
isz metu in metus. Bet tuo — Kaip ne malonu, kad
PRENUMERATA KASZTUOJE:
8 istorijos, 122 puslapiu apie
mechanizmo prijungtas pami pedais eina tad paprastinos
mano sursene taip ilgai serga
Suvicnltuose Valatljuonc - - • 81.00
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
nėtas mechanizmas < stiro, arba kanonierkos, kurios teippat met — turbut ir reik priskirti Asz taip norecziau eiti su ,ta “Pranuko nelaimes” “Ąudra”
Europoje, AuNtraliJol, Anglljol ir t. 81.50
‘•Kodėl neleido Baltraus in dan o
jos
stoviui
—
joje
staiga
užžeDel pilnai užmokėjusi Nkaltltojii SAULĖN
Cor. 12-tb.&Carson St., S.8.Pittsburg, Pa
valdimo.
gu” “Bausmejuž szyksztuma” JI
smarkiai plaukia ir apginkluo bo neapykanta prie to žmo vi m vakaruszkan! Kad ja paitik 50c. ant vino meto.
*
o
AOBNCUA P. V. OB1ECPNASACO
Torpedas iszmestas nuo val
“Mažo sziaucziaus dideli reika *
W. D. BOCZKOWSKLCO.
tos keliom arba kelioliku
belis patrauktu!
lai” “Dienos kentejimoNantoj” o
MAHANOY
CITY,
PA.
ties torpedines isz tamtikros smarkiai ezaujancziom kanuo- gaus. Laike vieno rimto susiJI
“Netobulas žmogus”
Szitos o
Nalaimingoji
moteriszke
barimo, jie ne tikėtai numirė
“torpedinos nuros” neriasi in lem, invairaus didumo.
knygos preke tik 25c,
sugriuvo ant aslos su iszkel- sunkiai sudejavo. Pakėlusi gal
vandeni ir plaukia po pavirPuiki istorija apie ‘Vaidelota’
Torpine taktika ira sunki tomis augsztyn kumeztemis.
va ir pažvelgusi veidrodin ji
Introligatorne
sziu vandenio tiesog toj pa
apraszimas isz pirmutines puses o
APDIRBT CVX SNIGO.
prie iszpildimo jos.
X
iszsigando
savo
iszblyszkimo
Jis
užsimojo,
norėjo
suduoti
szimtmeczio,
iszimta
isz
Lietuo
kraipoj kokioj buvo paleistas
viszku
užlieku,
parodo
kaip
Panasziai kaip ant sausže- žmonai, bet kaip tik tame mo
Sziaip-taip ji iszgijo. Bet
o atsimuszes galu in neprietesenoviszkos laikose Lietuviai
gyveno, puiki apisaka su pa
liszka laiva eksplioduoja ir ar mio jocziai teip ant vandenio mente jin isztiko mirtie. Ir dabar prisidėjo dar viena kanveikslais. 177 puslapiu tik 25c
ba, jei gerai pataiko, įiszmeta torpedines valtis arba tarpe- ilgai, ilgai jo iezkelta kumsz- czia: tai — atkarumu jaus
4 istorijos, 196 puslapiu apie
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoju Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA
pajiega ekspliozijos laiva in danesziai turi patirti apie prie- tis ne davė jai ramumo ne mas prie Stasiaus ir prie pa“Urvą užkeikto” “Panaszus”
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yru apsaugoti savo vientaučius
czios saves.
ora, arba sugadina. Pasekmes szinias linijas neprieteliszkos diena, ne nakti.
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo
“Lorenas” “Sermėga mužiko”
visokių ilgų ir kūno silpnybių.
eskadros,
atlikt
pirmutine
ko

—
Ir
ka-gi,
kokia
nauda
Gimė
sunue.
Nuo
-.tos
va

“
Su
kuom
kas
kariauja,
nog
to
priguli ne tik nuo ekspliodauLIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijaliUkų gyduolių,
dingsta” Preke knygos 25o
sutaisytų iti šviežiausių ir gerinusių medikamentų ir lubal pnsckmingai gydančių Ligas.
janczios pajiegos torpedo, bet va ir praneszti paskui sekan- landos ji eme gyventi tiktai isz tu visu kancziu?
Ay j idi rba senos maldakiyg os ietonen
Tarpe kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
*
natos ir laikra->xcEei, k vipo tai:
5 istorijos, 77 puslapiu, apie
Ji pajuto visame kūne sziurteipgi ir nuo to in kur, in ko cziai savo eskadai apie padėji del savo kūdikio.
Linksma Valanda, Dilgeles,
Del išvarymo soliterio............13.00
“
Grigorius
kuris
per
17
metu
Kraujo
Valytojas
..........
............
81.00
Tai buvo baisus rėksnys, pulius ir dar stipriau susivy.
50c. ir 11.00
kia vieta, neprieteliszko laivo mą ir pajėga neprieteliszkos
Dagia Draugas,
Tėvynė ir Lt.
Gyvasties Balsamas .... ............... 75c Dol lytiškų ligų
gyveno ant salos” “Isz mirusiu
Priaianadami knygas apmokekyte paeito a
Nervų Stiprintojas........ . 50o ir$1.00 Nuo Reumatizmo ... 50o. ir 81.00
laivines. Ta rekonesansine tar- begailestingai iszcziulpiae vi niojo in skepeta.
prisikėlė”
“Dorybe veda in
torpedas pataiko.
ekspreso ka&itoa. Adresas:
Vaistas nuo vidurių .... 50o. ir 81.00 Nuo kojų prakaitavimo............25c
laime” “Debesėlis” Preke 25c
Upe uže. Putotos bangos
Nuo kosulio................... . 25c. ir 50c Gydanti mostis.......................... 50c
Lithuanian Bindery.
Torpeda galima paleist nuo nieta torpedines valtis atliki sus syvus isz jos iszdžiuvusios
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50c Antiseptiškas muilas................ 25c
SDW.Sorecs. Wahipsv Cits
3
istorijos,
112
puslapiu
apie
nėja
po
valdžia
križiauninku
riedėjo
viena
paskui
kita
ir
krutinės.
Bet
ir
tas
ja
džiu

Skilvinčs
proškos........... .......... 81.00 Antiseptiška mostis.................. 25c
800 metru atstumo nuo laivo,
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz
Pigulkos del kepenų ... ............ 25c Nuo dusulio............................... 50o
kiekviena tarytum ka tai pasa
Proškos del dantų .................... 25o
bet vienog tik nuo 500 metru (cruiser) kuriu vėl pareigomis gino.
Nuo galvos skaudėjimo
kelio duobes” “Karalaitis žmo
----- J..— .25c
Nuo kojų nuospaudų .... JOc. ir 25c Nuo kosulio del vaikų............ 25c
Kuomet jie eme augti, pasi koja jai. Ka būtent? Ji insigus” Preke szios knygos 25o
tolumo paleistas torpedas ne ira visados draugaut torpedi
Nuo dantų ~
\r.,«
gėli
AHmo...........................10c Kastorija del vaikų ... .10c. ir 25o
Nuo 4peršalimo
- ----- J ................................ 25o Nuo viduriavimo....................... 25o
duoda abejot apie pasiekime nėms valtims ir apžiurinet po rode dirkeniu suirimo ženklai, klausė ir suprato, kad tas žo
TŪKSTANTIS
Plaukų stiprintojas.......... 25o. ir 50c Kraujo Stiprintojas................. 50c
neprieteliszko laivo ir geras zicija aplink ant mariu. Kož- Mažne kiekviena nakti ne dis:
Linlmentas arba Expelleris .... 25c Gumbo Lašai............. 50c ir $1.00
NAKTŲ
IR VIENA
Skaitykite!
Anatharynas plovimui..................25c Nuo plauku žilimo................... 50c
— Veltui!
o
ARABISZKOS ISTORIJOS
pasekmes paleidusiems torpe na flotilia torpediniu valcziu laimingoji moteriezke persė
Nuo kirmėlių................................. 25o Blakių Naikintojas.................. 10c
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, X
Karpų Naikintojas................... 10c
Perdėjo
Lietuvitzkai
Baisus žodis bet upe beper
da, t. i. kad veltui nesusidar- dalinasi in kuopas kurios ap dėdavo isztisas valandas nusi
arba $1.25 vertes knygų už fcl. o
D. T. BOCZKAUSKAS.
Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c
Raszykite
kokiu
norite.
Mes
laiko
tūla
revira
mariu
aplink
ėtojo
kartojo:
lenkusi ant loveles ir apeiliekis. Sudarkit torpeda gana
Taip pat 19 Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šakuįs Ir 1.1., kokios
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
o
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
K siusime knygas per paczta ir
gaila, kadangi vienas tik tas eskadros linijines, t. i. didžiu dema szaltu prakaitu. Ne re — Veltui!.. Veltui!..
PREKE
$1.
apmokame visus kasztus. Galite
Reikalaukite prlsiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.
K
pirkti kiek norite. Visos knygos
Kreipiautleinsiems per laiškus nrl>a asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus
Tik Ant Trumpo Laiko!
torpedas kasztuoja nuo $1,500 pancierninku (labai drutu ge tai tokiame padėjime sutikda Ji atsistojo ir nesuprasdama
patarimus kiekvienoje Ilgojo.
yra geros ir kožnam jie patiks.
ka daro — mėtėsi upėn.
ik’ $2,500. Lengva suprast rai apginkluotu laivu, kurie vo ja ir rytas.
Jeigu jums brangi yra Jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
Nusiuntimo
kasztus
Raszykite szendie, Adresavokit
atsilankydami
į LIETUVIŠKA APTIEKA
Ant rytojaus jos isztinusi, o
Kuomet tai ji buvo graži.
mes apmokame.
o
kiek mariu kova sziandien neveltu vadinami mariu tvir
W.
D.
B0CZK0WSK1-C0.
W. D. Boczkowski-Co.
lavona rado
tinome), turi sargiba ir sznipi- Dabar, rūpindamos apie kū pamėlynavusi
kasztuoja.
Mahanoy City, Ea.
Mahanoy City, Pa.
,
Kitas skirias torpedų ira neti aplink delei saugos savo diki, ji labai sublogejo. Ji žmones trecziame varste isz _
.
. .
APTIEKORIUS
^MMIOMOHOMoMQIiOMOMoaoaoBM |
“torpedo— džirit”. Ira tai val eskadros. Kada torpedines tankiai neturėdavo laiko nusi- mesta ant smėlinio kranto.
229 Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Torpedinei laivai ir tor
pedai.
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Akivos Žinios isz Lietuvos, Lietuviai
Kivlrczial.

Maskolijoj
Lenkai Vokietijoj.

Žmogus Su Piningais Banke

Pasilieku Iszgydyta.
Malianojaus žmones apie
tai gerai žino.

guli juoktis unt bėdos ir vargo.
Sudėti piningai banke yra apsauga
prieszais beda, o teipgi da atnesza
procentą.
Mes mokame giara
procentu ant sudėtu piningu musu
banke.
Pradek czedyt szendien.
Atidek doleri ar du ant nedėlios.
Suma teip priaugs kad stebesisi.

No. 6.
Nusipirkite sau keletą
Buteliu

NORKEV1CZIAUS NO. S.

Maskolijos valdžia po lenk- Joseph Weber nog Brewery Hili,
Isz gromata bei laikraszczia
'Geri ausi a Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Bateli.
meczio
1863 m. prisispyrusi Mahanoy City, Pa. suko. Mete 1907
' matome, kad ir Lietuvoje gy
Teipgi ežia gausite ir visokia
kitu gėrimu. Ateikyte daba*
ventojai tarp saves susikivir- visokiais budais stengėsi suru kentėjau baisiai, diegluose peeziuose
nog ko turėjau gulėti. Kain pasi
prieez laika, duokite savo
sinti.
Prasikaltusiu
ponelu
ir
czija pasidalino net in tris aba
orderi o bus jums pristatyta
lenkdavau tai arsziaus skaudėjo. Da
kliosztoriu
laukus
atiminėjo,
zelius.
girdau apie Doan’s Kidney Pills ir
Klerikalai, pirmaeiviai ga kaltus iszgujo Siberijon, ant pastanavijau jias pabandyti. Jiu var
Cor. Main &, Centre SI. Mahanoy City, Pa.
lop social-demokratai. Val ju lauku užsodino kacapue, in tojimas sutaisė mano visa sistema ir
408 West Kabinot Ait
džia in tuos kivirezus žiūrėda mokslaines inbruko vien rus- pridavė palengvinimą ir dar esu
K<»žna pecziu ka parduodame yra gvarantytas.
sveikas.
Jaigu peczius nekeps tada sugražiname piningus
ma, smagei gali nusiszypsot, ka, kalba ir ruskius profeso
Ant pardavimo visuose aptiekose
arba permainom pecziu.
ir tikėtis Durnoj turėti savo rius. Per 4!) metus nieko ne 50c. baksukas. Nepamirszkite varda
A.Cor.G.
GROBLEWSKI
Be baimes galite pirkti musu Keystone Pecziu.
szalininkus, nes didžiuma at laimėta, lietuviai nors ir spau Doan’s ir neimkite kitokiu. B'osterElm & Main Sts. Plymouth, Pa.
Geriausias
peczius
už
tuos
piningus.
...SAVININKAS
IR FABRIKANTAS...
stovu bus isz klerikalu teip da neredami pasiliko lietuveis Milburn Co. Buffalo, N. Y. parda
Didelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.
Sarsiu
Lletuvlszku-Lenklszku
Vaistu.
ir
kacapai
Lietuvoj
apsigy

vėjai del Suv. Valstijų.
pravoslaviszku kaip ir kataliSuvirszum 3,000 tu Pecziu per mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.
vens
pasiliks
lietuviais
nors
kiezku. Klerikalai būdami vi
f'. ,
Mahanoy City, Shenandoah,
si ūkininkais, jie niekados ne su pravoslaviezka tikyba.
VjrLlin3,n S
Mt.Carniel, Landsford.
Dabar
paskutiniuose
lai

norės kad valdžiai būti priszgyneis del to, kad laike buvu kuos, kad ponai pradėjo su Ruptnrii
siu Maskolijoj sukylimu jie dvarais bankrutyti, bankos
Varicocele
Naujas Rudeninis Tavoras
nekaltai visai, daug nukentejo dvarus nupirkę, vėl mėgina
Prapolus Pajėgas
už darbus revoliucijonieriu, isz apsodyt kacapais net duodant
Užtrncintas Kraujas Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
abieju pusiu. Jie nukente nuo pradžia gyvenimo.
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ii’ gausite pas mane pigiau
revoliucijonieriu, nukente nuo Reikia tikėtis, kad už 50
pirkti negu kitur. Dabai- galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
valkatų kurie vardan revoliu- metu, tu dabartiniu kacapu
del Szlebes ant Rudens.
Teipgi visokiu gatavu Szlebiu,
Bukia
Iszmintlngas
Andaroku, Jekiu ir t. t.
Puiku szlebukiu kūdikiams prie
Newark, N. J.— Czional cijonieriu juos rubavoja net ir vaikai ir anūkai bus tikri lie
Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkaa
Likia
Sveikas!
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
teipgi privalo užlaikyti visada musu
tinei lietuvei gyvena sutikima užmuszinejo, galop tie nekalti tuviai; jie patis susilietuvis,
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Gatavu
Szliubiniu
Szlebu.
Visokiu
žeminiu
Kotu
del
moterių
ir
mergaieziu.
negu
lietuviai
susimaskoliuos,
Sztoruose
ant pardavimo, kadwmusn
žmones nukente ir nuo rando,
ir broliszkoje meileje.
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu
tautieczei reikalaudami galetu^nusines
kitaip
tarp
daug
gyvenant
kitur.
nes
už
visas
padarytas
bledes,
pirkti
ir
nereikalautu iszduoti
— Biznierių dydelis skait— Seredoje likos suriszti
piningus dovanai kokiems nors apga
Pas" mus dirba Lietuvaites.
turėjo užmokėt randui isz sa ir but negali.
lis,
ypatingai
saliuninku
bet
vikams tose apielinkese. Sztominkai
mazgu moterystes per kun
Vokietija slogina lenkus Pozraszykite pareikalaudami mus gyduo
vo margu ar desetinu.
122 W. Center Str.
les, nes geras uždarbis; parduokyte
Dargi p. Franciszkus Danise- isz ju mažai turi nauda visuomusu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
Kunigai, būdami artimais namiaus kunigaikezystej len
Mahanov City, Pe
viezius su panna Marijona me tik bravorai.
kurias mes gvarantuojame.
su ūkininkais, teip pat neno kai vokietinami tokiu tejpat
—
Praejta
subatos
vakara
Stankevicziute. Svodba atsi
Egiutero No.l.................................... 25c.
rėdami kad vėl butu valdžios budu ir da arsziaus.
Egiutero No. 2.................................... 50c.
buvo pas tėvus nuotakos ant (Nov. 9) Szv. Jurgio svetainė
Zinijecznik
.............. 25c., 50c. ir $1.00.
DR. O’MALLEY, SPECIALISTAS.
je No 180 New York Avė at persekiojama katalikybe, pa Dabar sziais laikais Vokie
Polithania
State
Bank
Gumbo
Laszai.................................... 36c.
W. Spruce uliezios. Vėliname
tijos
valdžia
ant
Poznancziku
Menkos Moslis......................
25c.
mokina net ir patis kaip dabar
Cor. 22d. & Carson Sts.
Treįiiuka..............................................26c.
laimingo pagyvenimo jauna sibuvo vakarėlis kuris buvo
S. S. Pittsburgh, Pa.
Linimentas vaikams........................ 25c.
surengtas per Lietuviu Jaunu- rinkimuose agituoja ir kandi užgulė aeztriauB negu lenkmevedžiams.
Gyduoles nuo Kosulio.................... 25c
Vien»ntele Lietuviszka Ranka po priežiū
mene K. P. Kliuba. Svetaine datuoja kad balsai nekristu tij Maskolija ant ponu. Lenk
Liepiu Baisumas.............................. 25c.
M
mano ofise
ra Valdžios. Priimam pinigas siiczediniinu,
— Badai priglaudoje del buvo papuoszta kanopuikiause ūkininku už tuos, ant kuriu meti j ko f skavo dvarus prasi
Anty-Lakson del vaiku................ 25c.
pradedant nno $1 ir (langiaus. Mokame
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
4
procentą
už
sudėtus
pas
mus
pinigus,
privargszu Skulkin Haven atsibu
Darbininkai katrie
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
su vėliavomis, painiomis ir gy anie turi pažvalga, kaip kad kaitusiu priesz valdžia, o vo- pasPRASARGA!
kas puse metu.
Parduodam
mane dirbo, gal sakyte kad jie (■kaitanl
Vanduo nuo Akiu......................... 25c.
vo bjaurus pasielgimas. Kokis
Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu
kiecziai
Poznaniu
atima
žeme
Bulota
buvo
niekai
atstovas
(Jgmatraukis
...................................... 25c.
vais žiedais o Lietuvos vėliava
žino mano methoda ir pagal ju gydo laivu ir suteikiam visokias rodąs kelionei.
Skilvio Laszai.........................
25c.
tai Albertas Snyderis subjauri
visokius Rejentalnus dokumentus.
radosi ant scenos. Reže pui jogei neina in bažnyczia, Mo nuo lenku nekuomi neprasi- be operacijos, jie gal ir pamegžioja Lzdirbam
Gyd.
užlaikimui
Viduriavimo ir
mano rasztus.
Bet randasi tik Lietuvai, reikaluose justi, krei^kites prie
no tenais tūla mergaite isz Makaltusiu.
Kruvinosios................................... 76c.
Rankos virsz adresu.
kius lietuviszkus ezokius klum tiejų Akiali Ludvinoro valsaiVIENAS Dr. O’MALLEY BUDAS vienintelesLietuviszkos
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.50.
Povilas V. Obieezunas udaiko savo Real
hanojaus. Puikus paredkas,
Kur gyvena vieni lenkai ir naudojamas tik MANO OFISE. Estate
Gyd. del nemalimo Pilvo............ 50c.
pajokis suktini ir t. t. vietine nis net skusta valdžiai kad ne
ir Insurance ofisą Polithania State
Milteliai apstalxlymui Galvos
nėr ka!
Banke. A]»draudzia visokia nuosavybe nuo
tai
ateina
valdžios
ftktoriai,
lietuviszka orkestrą po vado- galįs but rinkiku nes baustas
skaudėjimo...................................... 10c.
negarsinu jokiu gromatu lygoniu ugnies teiposgi kaipo senei lietuviu pažįsta
Laszai nuo Dantų............................. 10c.
— Visose Lehigh Valles vysta vargoninko A. Radzevi- nuo valdžios jogei skaitė Ūki žeme apszacavoja ir nori ar Asz
kadangi atsilankymas in mano ofisą mus suteikia geriausius patarimus visokioje
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
provose, kaip czion Amerike, tc*p ir senui
kasiklosia mokėjo ketverge.
Kojų..................................................26c.
cziaus. Svecziu radosi pilna ninko kalendon ir t. t. Uki- nenori lenkelis turi eit laukan. parodysiu jumis kad turiu daugybe tėvynei, biposgi sutaiso visokios Ituszies
Geležinis eudrutintojas sveikatos 50c.
Lietuvai, re atideliokit, pa
Sziuomi tarpu ant syk isz 6 gromatu nog Lygoniu isz visu szaliu dokumentus.
Vaistas
nuo Papauto..............,....16c.
svetaine, norints inženga buvo ninku suprantama yra didelis
sitaikins rcikaliu, kreipi tęs prie manės o
pasaulės kurie tapo iszgydinti.
Gyd. nuo Grippo......................... $1.25.
gaiKit gieda ir «zirdinga patarnavima.
ISZ LIETUVISZKU po $3, bet sveczei nepaisė ant skaitlius; tai-gi ūkininkai bū kainu iszrove nuo žemes Ie
Plauku apsaugotojas....................... 50c.
P.V.ObiocunaB, 2M)3C'areonSt ;S S. Pittshu gh Pa.
Muilas del Plauku..........................10c.
brangumo, tiktai rinkosi ka- dami szalininkystej klerikalu nos žmones szalin.
Milteliai nuo Kepenų..................... 36c.
KAIMELU.
Žmones kele protestus, daro
Rožes Balsamas.................................26c.
noskaitlingiause. Teip-gi da- jima ir jiems visur virszu.
15S S. Washington St.
RUSISZKA— AMERIKONIŠKA — LINIJA.
Kinder Balsamas............................25c.
7 PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI JR GREICZJAUS1 GARLAIVAI—
Pirmaeiviais, ten vadinami susirinkimus bet ar ka tas vis
Bobriaus Laszai............................... 50c.
livavo ant to pasilinksminimo
Wilkes-Barre, Pa.
SHENANDOAH, PA.
Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jekiu nerstojimu.
Szvelnintojas
.......................................35c.
PUIKI GARLAIVAI: CZAR — KURSK — RUSSIA
Dr. J. J Kaszkeviczius su sa turbut žmones tie, kurie neina kas gali gelbet.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
Kraujo valytojas.......................... $2.00.
i Rolterdama 8 Dienafl In Llbawa 11 Dienu. I .....
[llnceln Ui, Lapkrič io i Nov.)
$31
Treczla
Klaea
S3
į?
r
^
ft
>I
KurMc.
30
Poznaniaus lenkams už kalbama ir susiraszoma. Suvirszum
Nervu Ramintojas.......................$1.00.
— Ant galo ir Šhenandoris vo paeziule isz Newarko, Dr. in bažnyczias visai, arba retai,
$45
Antra
Klaea
$50
1
° | Dilina, 7, Gruodžio (Dec.)
Egzema arba odos uždegimas
$eu
Pirma Klaea
jlO
| Apie dauglnne daelžinoelte pas muso agentus arba
metu daktaravimo Wilkes-Barre
susilaukė lietuviszko daktaro. Baceviczius su paeziule isz socijal-deraokratai tokie kaip drausta ju kalba mokslainese 30
pas Vaikus.............................. ..$1.26.
A. E. JOHNSON & CO., (General Panenger Agta.) 27 Broadway, New York, N.Y.
muso glaunas ofisas. Prisiusk 2c.
Pleisteris (Kasztavolo)(.......... .'....26c.
Sztai praeita nedelia atydare Elizabethporto, prefesoris K. czion sočijalistai, nori loszti o net bažnycziose iezguidyt marke o gausi Knygute apie Ruptura.
Pamada Plankams...........................26c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 25c.
ežia ofisą daktaras Jonas C. Strumskis isz Brooklyno su sa role nelabai malonia caro'val lenkiszkai katekizmas. Daugu
Gyduoles nuo Riemens......... -........ 50c.
23 Akmenų Railroad Laikrodi
Vengriszkas Taisytojas Uau_... ,16c.
Miller (Lietuviszkai Kiszkis) vo artistais, kurie padainavo džiai, liektis tie su miesezio- ma kuningu gauna vidutines
Patento!regulatoris
Inkstu Vaistas................ 25c. ir $1.00.
už-ukarnas isz virszaus,
Ofisas randasi ant antru lubu keletą puiku dainelių isz ko niais ir pabriku darbininkais, bausmes už tai kad poterius
Akines Dulkeles............................... 26c.
del Moterių ar Vyru, 18k
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
Wilkinsono name ant kampo sveczei buvo labai užganadyti, ir gal isz tu daug yra mažesnis iszguldo lenkiszkai.
ant 20m.
atielnai skausmo ir skarbutis $1.25.
siusim t-zita laikrodi
Gyd. nno Parku ir Niežu......... $2.00.
Taigi lenkams po Prusu
Main ir Lloyd ulycziu. Dak Teip-gi isz Long Islands rado skaitlius, tai ūkininkus pervisiems per C.O. D.
Gyd. nuo Dedervines................. $2.00,
už $5.75 per expres,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $6.00.
taras Milleris pabaigė mokslą si p. P. Kvederas su paeziule, virszint negali, nes su klerika sunkiaus negu po Maskolium’.
jei nebus toks
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Nemokekyte nei Cento.
tris metai adgalios ir per tuos kuris palinksmino svetelus lais eina ir didžiažemiai.
Atminkit, kitur už
3 metus praktikavo szpitolese puikeis duetais su pana: Elz
mokėsite už toki lai
Lietuviszkas Agentas
Už neprielankumą kuni• Valstijos Kasijerius turi
krodi $35. Su kožnu
Wilkes-Barre ir Philadelphi- bieta Mikuliute isz Brooklyno. gamis, kilę kivircziai, negales 26m. SENAS LAIKRASZTIS
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
sudėtus Piningus Merchants
w
Laikrodi
duodam
q5»75
Lenciūgėli.
joj. Naujas pribuvusis dakta Laike vakarienes vietinis Dr. atneezt gyventojams jokia
Banking Trust Co., Banke isz
Stot CENTRAI. BANKI
Excelsior
WatchCo.
BI.DG.
CHICAGO, Ill
ras yra p. S. J. Mockaitienes J. J. Kaszkeviczius paajszkino szviesesnia gerovia iszskirent
Mahanoy
City, Pa. Jaigu yra
ISZEINA KAS SEREDA
BROOKLYN,N. Y.
brolis ir jio tėvai gyvena Maiz- jaunuomenei apie žingeidžius liuosylie tikėjimo didesne negu
atsargi Banka del Valstijos, tai
Ant
pardavimo.
“VIENYBE LIETUVNINKU”
ville.
yra ir del jus invales gera
dalykus. Pabaigus daktarui jije ik maieztu buvo.
Paisiduoda namai po No.
didelio formato, 12 puslapiu, talpina
— Praeita Panedelio vaka- kalbėti, davėsi girdėt dydelis
Banka. Szitas Banka moka
Neapsikentimas vienu su ki moksliszkus strapnius, eiles, feljeto 532 ir 534 W. Pine St. AtsiParduoda Szipkortes anlgeriausin
linijų in ir isz Lietuvos. Siuncz'a
ra Gormano saleje atsibuvo plojimas delniu. Užsibaigus tais, gimdo ne tik kivirezus, nus, naujausios žinias isz visos pasau ezaukite in Parmley Sztora
procentą
ant sudėtus Piningus.
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo
Piningus in Visas Dalis Svieto greiti i
koncertas “Birutes” Choro isz pasilinksminimas, sveczei ap bet ir nepageidaujamas 'de- ir paezios LIETUOS savo korespon 238 W. Center St.
Direktoriai yra gerai
( j a)
pigiai ir teisingai.
Raszikite pai
Mahanojaus.
Koncertas vi leido svetaine sudedami szir- muncijacijas, kurios Rosijos dentu VIENYBE LIETUVNINKU
žinomi ir atsakanti miesto
mane o gausite teisinga atsakin?*
buvo visu pirmeiviszku organizacijų
Teipgi užlaikau dideli kroma visokia
siems patiko.
biznieriai. Skolina piningus
dingas dėkas kliubui už pa biurokratijai paliepia gardžiai organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Valgomu Ta voru ir Buozerna
Dr. I. J. Stankus Į
ant lengviausiu iszligu.
— Visokiu malda-knygu, o rengimą teip puikaus vakarė nusiszypsot, nes prie tokiu ap Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
0
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
iszeina. isz tos priežastie iszlei...DIREKTORIAI...
ir istoriniu ir pamokinaneziu lio, melsdami, ydant ir atejte- linkybių lengva biuro kratijai kaip
i
dome dideli žingeidu “Jubilejini
D.M.Graham, Prezidentas.
C.L.Adam, Vice-Prezidentas.
D.F.Gninan, Kasijerius.
...OFISO VALANDOS...
1
knygų gausite geriausia pirk je neužmirsztu parengti pana- grajint ruskij kazacziok.
Numeri” kuris liks tik istoriezku
W. Rynkiewiczia.
A. Daniszewiczia.
M. Gavula.
Nuo 9 lig 1 ir nuo 7 lig 9 Vakare. X
J. Hornsby.
Laimėjusi klerikalu szali- atminimu nes pirmas da Lietuviszku t
L. Eckert.
Nedaliomis lig 4 ad. popiet.
T
W. J. Milės.
ti pas J. Križanaucka. Jisai szu pasilinksminimą. — Ten
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant
ninkyete, kaip gins abelnai meto užsimokės $2 gaus ta numeri, t Telephonas: 3757 Dickinson W. i
teipgi gražiai atlieka visokius buvęs.
žemesniu luomu reikalus, ne kaipo DOVANA.
drukoriszkus darbus, kaipo tai
Lietuviszka AM 1S KONTORAS BANKINIS
tikietus, popieras, kopertas, Rosijc pernesze auksu iii galima dar žinot, bet ateitis ir VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
konstitucijas ir t. t.
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
darbai parodis aiezkei viską.
Metams
82.00.
Skaityk
o
žinosi
viską,
Kreiiilina.
savo locnam name vertes $12,000.00
— S. K. Pusei Metu - - 81.00. daigu ne turi mano katalogo raszyk
Shamokin, Pa. — MuszParduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
o apturėsi, geriausiu Armonikų, Skri
Norints
Užrubežin - - - 83.00. pku, Klernetu, Tribu ir daugybe
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in
tyneje tūloje karezemoje And Petersburgas. —
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
25^° Užsirasz.yti galima visada
kitokiu Muzikaliszku Instrumentu.
rius Szinkeviczius teip inirszo Rosije platina savo mokslą
Žcmaicziu vyskupija. Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ Czisto
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
aukso szliubiniu Žiedu, Ziegoydant
židetu
visur
pakajus
bet
Naujas Iszradimas
ant savo prieszo Mike William
Panedelio kam. kun. Že prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi. riu. Lenciūgu, Špilkų, Kolcziku, iszsiuncziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant amerikoKompasu auksiniu ir paauksuotu, niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti Apraszima siuuczla dykai
Paprasta numeri peržiurejimui
so, jog nukando pirszta kaire- pati būdama dydeloje baimėje brauskas perkeltos in Sates
geru Britvu ,visokio skiriaus drukuo- marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip: Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats
siuneziame dovanai, raszik toi.
ses rankos ir spjovė. Mikui in pasirengineje ant kares. Ne Skuodo dekan. kamendoriu.
202 Troy St. Dayton. Ohio. iszsigydyti be daktaro visokias ligftSi
Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku” jamu Maszinukiu, Albumu portretam. A. J. KEYDOSZ1US,
gana,
jog
mobilizavoje
savo
veidą. Jago nebutu draugai
Szacziu kam. kun. Kvietkaus- reikia siųst prenumerata (Money- Knygų Isztoriszku, ir Maldaknygu
Plauku puolimą ir užsiauginima,
kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj.
juosius perskyria tai Andrius kareivius, bet ižgabeno visa kas perkeltas in Panedeli kam. Order ar Registruotu laiszku pinigai) Gražiu
Tiktai Per Szita Menesi.
Nežuli, PapuozkuB, Pleiskanas
LIETUVISZKAS
ADVOKATAS
popieru
del
raszimo
Gromatu
ant
vardo
leidėjo
azituom
adresu
Už 30c. gausite 12 gražiausiu Popierių su
butu jin užmuszes. Žmogedi savo auksa isz skiepu ciesof Mirė kunigai: Seredžiuje
supuikiauseis apskaitimais ir dainomis margintais
ir kitas panaszias ligas.
Konvertais teipgi knygele del
Baltrus S. Yankaus Nekuriams
riezkos bankos o sukrovė in rugsėjo 29 d. kun. Likeviczius
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ir raszyk koks esi o prisiusi tinkamu popie
ADVOt ATE OF I NITED bTATES
Popieros
su
paauksuotom
kvietkom
už neiszgydima. Naudokytes greitai
Kone visas auksas isz Var- metu, Krakėse spaliu 14 d. 120-124 Grand St. Brooklyn, N. Y. 50c. tužinas. Turiu Teleskopu su rių nes turiu 70 visokiu ga'unku.
COURTS.
žino Kranas Pilarskis su Kaziisz szitos progos. Raszykite tuojaus
M. A. IGNOTAS
szavo
teip-gi
likos
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Geriauses ir didžiausias sumas ant adreso pas Specialistus:
mieriu Gudaucku saliuninku
kun. Jurgaitis, Szidlave 4 spa
_____________________________ UZ .W(| O|)
piningo iszlaimeja provose už pa
buk Wilsonas bus iszrinktae jog sunku iszmainyt tukstan- liu kun. Verbickas 75 metu,
ETŲ VISZK AS J? (>TCG- H A FISTAS
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gėloant prezidento o Kazis tvirtino cziu rubliu bumaszka. Auksas Sudeikiuose kun. Stonius 47
žinkeluose, laivose ir 1.1. Iszlaimeja B’dwav & So. 84b. Brooklyn.N.
likos
iszgabentas
ant
apgink

buk Rooseveltas bus iszrinktu.
m.
M. VARZINSKAS provas kurios kiti advokatai atsako ar ‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga
Na ij pralaimėjo Kazis, o už luoto trūkio in Moskva.
205 E. Centre St., Mahanoy City. atmeta.
Rodą duodu dykai.
daigu kada busite
Kone visi kelei Lenkijoj
palytinti daug isz Lietuviu praeitos
Puikei ir pigei nutraukė visokes
tai turėjo Frana vežti su karuĄdresavokite:
gyvenimo, spausdinta priesz 20 metu
Fotogfafijas. Padaro didelus Foto
ant geriausiu Laivu
ku per visa miestą kuriems da kuriu netaisė per dvideszimts PHILADELPHIA, PA. in Laivakorcziu
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grafijas isz mažių ir indeda in reimus.
Lietuva ir atgal, Teipgi siunoziu
B.
S.
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jime, jog jokia armije negalėtu J^IETUVISZKA Jįjįį OTELI ne vienos dienos nelaikau pas save paveikslais parodanezeis visa Kancze Kompasas ir 1.1. Puikei nutraukineja
tukstanezei žmonių.
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svetimu piningu paskirtu siuntimui, Kristaus su didžiauseis miestais ant Post-Karczius. Parduoda Reimasirt.t
praejt pakol kelei gerai nesuJUOZAS
OK1NSKAS viskas dirbasi teisingai nes esmių po svieto;
kas prisius Š3 apturės Telesko(LOCNIMNKAS)
Hazleton, Pa.— t Praejta szaltu.
T. Astramski, 943 S. 2nd. St., Phila. Pa.
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
ir szimta paveikslu, Teleskopas
N. East Cor. 13-tli. Ir Callowhill Streets. atsilankitie arba atsiszauktie per m
subata mirė Antaniene KomPirkyle už $0.00 vertes musu
nikeliuta dūda, kuris
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graiua gerei iraiszkei
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B. RAGAŽINSKAS
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numo. Laidotuves atsibuvo
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(
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Skaitikite o turėsite,
Panedeli. Nabaszninkes vyras
* Kinczikai iszrado popiera
ietuvi o gausitie teisingus tavorus.
Viktoras Lapinskas Prisuskite
Armonika vokiszko
savo adresu ir 2c. Marke o
nauda.
Antanas mirė apie 3 metai 170 metais priesz Christusa.
iszdirbimo
su notom
601 W. Mahanoy Avė. gausite mano Kataloga.
ir nurodi mais.
3.adgalios. Dabar pasiliko sze* Vanagas nulekia 150 mi Reikalaujame gabiu viru
Puikius stalavas ni
Mahanoy City. Pa.
kelinis laikrodis su
kurie norėtu užsiimti pardavi
szeta sieratu 3 sūnūs ir 3 duk- lu ant adinos.
muzike,
kiekviena
karta grajina lOminu
teres.
* Fonografa iszrado Ediso nėjimu musu tavora, liuosame KAIP PASILIKTI AMERIKŪS PILIECZIU.
tiu. 4.Vyriszki arba
Knygute Lietuviszkoj ir Angliszkoj
Sziomis dienomis muso tautietis
moteriszki storai palaike nog darbo arba vakarais kalboje, turinis instatimus apie pilie- W.TRASKAUCKAS
— Darbai gerai eina. Lie nas 1877 mete.
B Ragažinskas pargabeno visokiu
auksoti laikrodėliai.
Pirmutini*
Liituviatku*.
tyste,
klausimai
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atsakimai
kaip
iszPnsiuskite
20.
stempa
o
apgarimu,
Amerikoniezku ir Importitu
tuviai beveik visi dirba kasik* Pirmutinis kiszeninis zieUž musu dovana vien norime
popieras. Suvienytu Valstijų
Galima gaut visokiu Arielku,. Vyniu,
kad pagarsintume!i
musu |
GRABORIUS
gorelis likosi iszrastas 1476 laikisite iliustruota kataloga siimti
lose angles.
Konstituozija ir Konfederacijos straifirma terp jusu pažįstamų isz
Arako, Kimelio, Dziniu irt. t
Amerikos. Atsiusk mums ant
ir reikalingas žines. Adresavo- psnei.
— Bažnyczia jau pabaigta. mete.
Lietuviu Amerikos Ukesu
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio*
.
---------rankos
50c
markėms,
o
mes
(96 op K lobas matidamas reikalą, iszleido
* Auksa Kalifornijoja aura kite.
Prabaszczius yra senas kuninDuokyte dabar orderi o bus jumia
lįsi
R
A
ms prisiusime 40 skrinueziu tabako 4 gatunku už $6
szia knygute. Preke tik 25o. Todėl
ir jusu iszrinkta dovana.
Likusius $5.60 užmokėsit
pristatyta in namus.
K. J. Krauckelun,
gas Polujanskie. Parapijonai do 1848 mete.
norinteje gaut szia knygele siuskite
gavęs tavora
Kam tavoras nepatiks gali ja nejimti. Kanadon ir abelnai m nžrnj bežius, lavoro siuneziame lik gavo iszkalno $6.C0.
54-56 N. Main St„
pinigus per paozta (Money-Order).
120 Grand St.
* Pirmutinius vargonus pa
tikisi neužilgio gauti jaunesni
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