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ISZ AMERIKOS. Isz Besijos Lietuvos ISZ VISUSZALIU. Akivos Žinios isz Lietuvos.

Birželis.— Menesis vinezevoniu, svajonių, sejmai susi
vienijimu, redaktorių, ižduoSrietelis maiszosi! Isz kie toju, socialistu ir t. t. ir t. t.
Žveriszkas pasielgimas
tųjų anglekasiu visi traukia
tėvo.
in virszutinius fabrikus— ypa
Dickson City, La. — Likos
St. James palečiųje Londo
tingai jauni vyrai, kurie ant ne, tomis dienomis atsibuvo aresztavotu czionais Charles
tiek suprato, jog kasiklosia sejmas visu Balkaniszku siun Carnell, kuris paemias savo
darbas ne del juju. Jauni gal tiniu ant padavimo sutaikęs su kudyki, pastate ant kojų in ug
iszmokti naudingu darbeliu, o Turkije. Visi
balkaniszki ui ir laike pakol kūnas nukri
paskui gali keliauti per visa siuntinei pasiraeze su dydelu to nuo kaulu. Apie taji baisu
svietą, tai visur savo darba nenoru ant iezligu, nes tik atsitikima, apsakinėjo kudy
ras.
tuom yra užganadyti jog pa- kio motyna, kuri atėjus in sū
kajus uszžides po visa eklipa. dą liepe nelaba tęva areszta
Dr. Friedmonas davė gera
vot. Gyventoje! teip balsei
proga kitiems panasziems dak
Ana diena apėmė dineta ka- tuom atsitikimu persieme, jog
tarams darimo piningu Amekaip girdėt, tai ketina jin iszrike, nes dabar atsirado “ser misoriaus emigrantu ant salos
gauti isz kalėjimo ir pakart
Ellis
Island
Antanas
Camilletti
um” gydimo vėžio, rumatizmo.
ant pirmutinio stulpo.
trandu ir kitokiu linksmybių: isz Kai f -irnijos in vieta buvusia
Williamso kuris nežmoniszkai
Gerai luitu kad atsirastu ko
pasielgdavo su atejviais. Ba
Norėjo smleglntsavo
kie mokytos ir iezraetu būda
dai Caminetti yra italiszko gyinilenia
ant gydimo.... tueiczius kimimo ir geraduszis žmogus.
Williamstown,
Pa. — Už
szenius.
Atejtis parodis.
tai, jog Agnieszka Mathews
Lietuvei yra nevienokios
atsisakė iszteket už Konstanti
Matomai geresni laikai už- no Mayhamo, tasai isz piktu
nuomones, ne vienaip dalykus
apsvari-to ir del to nuolatinei ejna, ba kas diena pribuvine- mo aplaistė jaja karasinu ir už
armideriai pasikelineja. Kaip ja daugybe nauju skaitytoju dege. Mergyna baisei likos ap
smarkus vejai eujudineja van del “Saules”. O del ko? deginta apie rankas ir veidą ir
deni ažere, jog lig dugnui su Del to, jog niekas tojo laik- butu visa sudegus nes ant riks
drumszcze plakami balvonai raszczio priverstinai nebruka, mo pribuvo kaimynai, užgesi
in krasztus, isz ko žuvininkai o ir smagiausius straipsnelius no ugni ir tokiu budu ižgialdžiaugėsi, nes tada dydžiaueia ir žines talpina. Kas “Saule” bejo jaja nuo baisios mirties.
turi laimia, teip ir ažere lietu skaitys, tas niekada nesigrauvystes teip pat dedasi: vejai dys.
Girtas tėvas užsmaugė
jintrigoe) judina vandeni (Lie
sūneli
Tūlas profesoris pripažino,
tuvius), balvonai pasikelineja
buk tebyriam szimtmeti nesi Asbury Park, N. Y. — M.
drumszcze vandeni o žuvinin
rado ant svieto teip iszmintin G. Knox, nigeris, grižias na
kai graibsto žuveles ne su
go žmogaus kokiu buvo seno- mon girtas ir inejas in miegtinklais, tiktai su saujomi!
viszkam laike Sokratas. Pa stuba puolė ant lovos ir už
Vienok jau tiejei ezturmai saka, pone prtfesoriau. Gali smaugė savo maža sūneli kuris
pradeda Nustoti, jau balvonai ma galva paaukaut, jog Sok miegojo ant paduszkos. Nige
slūgsta..jau vanduo nusistoja, ratas, neturėjo mažiausio su ris turbut ar tik neiszsižades
jau žuvininkams ne teip sekasi pratimo, kas tai yra bondas daugiau giarti, nes supratęs ka
nutvert žuvytes, o jagu pasi antro morgiezio arba cert fika- padare, ka tik isz proto neiszsektu kokia pagriebt, tai per tas pageidžemu akcijų, judge ėjo. Buvo tai vienatinis jo sū
ment note ir t. t.
slydi slysta! Netrukus visos
nelis.
žuveles bus slidžios (apsiszvieNiekas už vargsza neužstoję.
tusios), jog bus sunku iezlai- Kur tiktai girdėt, Rosijoi,
Nukirto paezei galva.
kyt o ir drueziausias kutulys Frarcuzijoi ir Amerike, negali
Evansville, Pa. — James
ju ne atlaikys.
vargingas žmogelis jeszkoii Colbat nužudė savo paezia,
tiesu; už mažiausia pasiprieszi- nukirsdamas jiai galva su dy
Kanadoi aplinkinėje New nima, niekiausia
vieezina.
deliu peiliu. Po tam sau norė
Ontarijo, terp dydeliu ažeru ir Trumpoje atejteje bus dydelis
užtakoi Hudson, atrado nau sumiszimae ant svieto da bus jo padaryt gala nes nepasiseke, kadangi pribuvo kaimynai
jas kasiklas kietojo anglie, priverstas darbininkas pasiprieezinti priesz isznauduo- ir jin padavė palicijai. Colbat
teip kaip Pennsylvanijoi. L czius, kad pagerinti savo busako, buk su paeze gyveno ne
velei bus darbelio del žmonių. tia.
sutikime ir kad ilgiaūs nega
lėjo nukenst visokiu užmetineDingo Lietuva ir kitos tau
ATSAKYMAI. jimu. Nužudinta motere buvo
tos bet saule szviest nepaR Merkis, Philadelphia. — Colbato antra pati, su kuria
laus niekados. Gali dingt ir
pergyveno tik kelis menesius.
amerikoniszka “Lietuva” bet Tamista jeszkok užganadimo
pas
komitetą,
kuris
taji
dane
“Saule” szvies visada. — Jo
Amerikouiszkos moterė
kio užtemimo szimet nebus, szima prisiuntė, mes už daneles tikrai siunta.
gal nekuriu redaktorių akie szimus neatsakome ir negalime
New York. — Mrs. Blanche
užtems pirma....
jums duoti jokio užganadimo
Ileye skunde savo vyra už ne
davimą jiai mėnesines, kuria
Nesutikimas szeiminiszkas.
prižadėjo iszmoket po persisky
rimui. Motere reikalavo nuo
savo vyro $6500 ant menesio,
bet vyras negalėjo jiai tiek isz
mokėt nes buvo per daug iszlaidi. Mrs. Heye iždave per
menesi sekanezei: ant vynu ir
likieru $550, paperosu ir ciga
ru $49,91, drapanų $2000. Vy
ras turėjo už viską užmokėt ir
da davė jiai $3600 ant mene
sio. Sudže Aspinell kalbėjo,
jog Najorko moteres pradeda
tikrai pasiust ir niekados ne
prisilenks ant josios praszimo.
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Metas XXV

New York. — Kokia tai
Valerije V aszkevicziene nužu
dė savo vyra, permuszdama
jam galva su pagaliu, už tai
buk nevos josios vyras parda
vė juju 11 metu senumo sūne
li Jonuką, už 7 visztukus ir
buteli guzutes!
In dvi valandas po tam vaikinelis sugrįžo namon sveikas,
kalbėjo jisai buk siautė su ki
tais vaikais ant uliezios ir pa
sivėlino atejti namon.
Vaszkevicziene nemoka skai
tyt ne raszyt o teipogi ir josios
sūnelis nes nesilankydavo in
Patogi kuningaisztiene Westminsteriene Anglijoi jeszko mokslaine kada jin tėvas siun
atsiskyrimo nuo savo vyro už neteisingumą. Tokis tai gyve tė, Sztai vaisei tamsybes ir neiezmanymas tamsios moteres.
nimas tureziu.
'7//^

ir Lenkijos.
liniukus gauje sudegino 8
židus.
Petersburgas. — Asztuoni
židai likos sudeginti gyvais
kaimelije Pontneve, Lenkijoi.
Susirinkuse indukusiu kaimuocziu suemia drebanezius
židelius, užrakino in viena
grineze, užkalė duris ir lan
gus, uždege. Riksmas nelai
mingu auku buvo baisus kada
liepsna pradėjo apimti visa
grineze ir gautis in vidurį, bet
niekas neturėjo drąsos gialbet
ju. Už ka teip baisei atkerszino žideliams, tai to telegramai
neskelbe, o gal atejnancziam
nu mare apie tai praneszime.
17 tukstaneziu rubliu
pavogi masIsz Odesos praneszama, kad
laike tamožnes revizijos paaisz
kejo, jog kasoje trūksta 172,000 rubliu. Pinigus pavogęs
kasieriaus pagelbininkas Alek
sandrovas.
Naujas arci-vyskupas.
Isz Rymo pranesza, kad po
piežius pasirasze po bulla, su
lig kurios Varszuvos arci-vyskupu paskirtas Peterburgo
dvasiszkos akademijos rekto
rius pralotas Kakovskis. Bulla
liks nusiusta Peterburgan.
Subankrotavo.
Isz Varszuvos praneszama,
kad Grino firma subankrota
vo, skolos siekia 300,000 rub
liu.
Keleivis aplink pasaule
Besarabijon atvyko keleivis
Jonesko, Peterburgo universi
teto studentas, keliaująs aplink
pasaule pesezias. Jei tas sun
kus darbas jam pavyks, jie
gaus 400,000 franku.

Laivas iszleke in padan
ges.
Smirna, Azije. — Laivas
“Nevada” su 200 pasažieriais
užplaukė ant povandenines
bombos kuriuos truko iszneszdamos laiva in padanges. Isz
visu pasažieriu vos iszsigialbejo 80 ypatų. Taisės bombas in
leido in vandeni Turkai idant
apsaugot pakraszczius prieszais
Graikus laike balkaniszkos
kares.

Suakmenijes žmogus.
Herlingen. t — Czionaitiniam ligonbuti mirė žmogus
Brentmann, kuris pergulėjo
lovoje 42 metus. Turėjo jisai
nepaprasta liga ir isz pradžios
laljai kentėjo, daktarai pramy
nė taja liga “myseites” kaulu.
Kaulai žmogaus iszpalengvos
pradeda akmenyt. Brentmann
pergyveno 58 metus, o turėda
mos 15 metu apsirgo. Pir
ui’ .use suakmenėjo jam kojos
pijokui strėnos ir krutinę. Da
nesenei galėjo skaityt ir raszyt
su kairia ranka, nes ^ant galo
ir ranka pavirto in akmeni.
Stebėtina, kad Brentmann lig
paskutinei valandai nieko sau
isz to nedare, buvo visada
linksmas ir szposavo su dažiuretojeis ligonbutes.

Pulkus atligiuimas-

12,000 nelaimingu atsiti
kimu.
Sziomis dienomis iezejo isz
spaudos Maskvos rajono pabriku inspekcijos atskaita. Vi
so labo užregistruota 12,000
nelaimingu atsitikimu. Atskai
ta parodo, kad pastaruoju lai
ku pakrikuose padidėjo mote
rų darbininkių
skaieziue.
Ypacz padidėjo j moterų skaiczius szilku pramonijoje, ka
me moterų dirba virsz 70.
384 naujos krasu ir 424
telegrafo įstaigos.
Vyriausioji krasu ir tele
grafo valdyba mano prapla
tinti krasu-telegrafo ištaigu
tinklą. Viso labo manoma ati
daryti 1,975 naujas krasu
įstaigas, įtaisyti telegrafa 1,266 vietose ir leisti krasu ope
racijas atlikti 472 valeeziaus
rasztinese. Tas viskas kainuos
13 milijonu rubliu. Sekancziais metais manoma jau ati
daryti 424 telegrafo ir 384 kra
su įstaigas.
Užikejsejimas ant kunigo.
Kijevas. — Žitomierze jau
na motere užsikejsejo ant gy
vasties kun. Stanislovo Dominezako, profesoriaus sęminarijos bažnyczioje laike su
mos, ir tai laike dalinimo
Szvencziausio. Prie komunijos
priėjo jauna motere Joanna
Vaiciekauckiene o kada kuningas priėjo prie josios, toji
isztrauke revolveri ir szove tie
siog in krutinę kuningu. Du
aficieriai, kurie radosi bažny
czioje atėmė nuo mergynos
ginklą ir padavė in rankas palicijos.
Ant gilukio szuvis tik ap
draskė szona kuningui. Mote
re neiszduoda priežasties užsikeisejimo.

Skirstuemunis.

K. g. Pas mus žmones, net
negražu sakyti, kaip gyvuliai:
laikraszcziu, neskaito, girtuok
liauja, iszdykauja ir t. t. Per
velyknakti susirinkę visokiu
“komedijų” pridirbo: vienai
mergaitei plaukus nudegino, su
kita mergina taip begediezkai
pasielgė, kad prisieja in ligon
buti nuvežti; prie “mukos” ir
klupszcziuodami vienam žmo
gui koja iszsuko; o viena apisene moteriszke visiszkai su
mindžiojo ir grabo sargus vis
Laivas užėjo ant akmeniu tik nesutrynė. Ir kunigams
Queenstown. —
Laivas — tu man ir leisk tokius juo
“itaverford” prigulintis prie kus bažnyczioje daryti?!
American Line, užėjo ant ak
Seredžius.
męnu laike miglu arti Corks
K. g. Miestelis tarp Nemu
Head. Ant laivo radosi 983 no ir Dubisos, turi 216 namu
pasažierei, kuriuos perkele ant ir apie 2000 žmonių; yra valskitu laivu kurie tuojaus at cziaus rasztine ir 2 klese vale
plaukė in pagialba per palei eziaus mokykla su dviem mo
dimą bedratinio telegrafo.
kytojais — lenku ir rusu, ap-

Londonas. — Juokingas ir
po draug pamokinimas kaip
su žmonimis turi apsiejt, atsi
tiko nesenei czionais. Pribuvo
in tenais jaunas žmogus isz
mažo miestelio. Aplaike jisai
vieta banke ir anksti sėdo in
uliezini vagona, kad nuvažiuot
in bjura ir persistatyt direkto
riui banko. Ant vieno kampo
inejo in vagona ant pažiūros,
ne kam tikias senukas, kuris
per neapsižiurejima užmynė
tam jaunam žmogui ant ko
jos:
“Po szimts velniu — suszuko jaunas žmogus — ja
gu esi spaugu tai pirk sau akulorius.”
Senukas norėjo iszsiteisint
nes jaunas žmogus nepavelino
jam kalbėt ir suszuko: Tylėk!
asz tave tuojaus pamokinsiu”.
Vagonas sustojo abudu iszlipo. Kada tarnas invede taji
jauna puszkiu in perskyria di
rektoriaus, labai nusistebėjo,
kada pamate, ta pati senuką,
del kurio pasirodė tokiu staczioku.
“O! tai tamista! — tarė
direktoris — kuom tamistui
galiu patarnauti?
“Tamista direktoriau —
pradėjo bambet pribuiezas
— atėjau padekavot už aplaikyta dinsta.
“Teip.... Turiu vienok
pripažint, jog esi labai stai
gaus budo. Galecziau tave nusiunst adgal isz kur pribuvai,
nes nenoriu tau to nesmagu
mo padaryt. Pasiliksi pas ma
ne Londone, ba mielinu, jog
pramoksi geriau su žmonimis
apsiejt ir busi szvelnesnis savo
apsiejimuosia.
Ar daug tokiu žmonių ant
svieto randasi kaip tasai senu
kas bankieris?

tieka lietuvio užlaikoma; kele
tas krautuvių, 9 smukles ir
manipolis, kuris kasmet par
duoda maždaug už 22,000 rub.
degtines, o kur alus ?! Laikraszczin beveik neskaito. In
valeeziaus ponus renka už
degtine bei alų — degtinbrolius. Geda, geda, vyrueziai! Crccker Land o isz ten isztirinet daugiau žiemiu szali ir amži
Seredžiaus Lauruke. nus sniegus ir ledus. Tikysi jisai rasti tenais baltus eskimosus.
Antlaivo Diana rasis bedratinis telegrafas, o valgius virs su
Pavandenis.
Tel. pav. Velykų 3-czia pagialba elektriko.
diena pavakare pas mus iszkriSzilale.
to ledai toki dideli, kad ka tik
Dingia iszradiniai.
iszturejo langai.
K. g. Pas mus labai bjau
Ne tiktai szitame amžije tu
Czia priesz Velykas du kai rus papratimas per vestuves
rime navatnu iždarbiu bet ir
mynu susivaidyjo už ežia. daryti visokias bledis, net
tolimoje praejteje žmonis bu
Szukszteriene kibo in kaimy žmones užpuldinėti ir apiplesz
vo nagingi visose szakose verną, kurs stūmė ja nuo saves ir ti. Nesenai Pajūrio valscziaus,
telgistes ir amato, api ka Indi
sudavė buk in krutinę. Szio- Indrejecziu kaime per vestu
ja užlikos iždarbiseziu, pomni
ji isz kerszto užsimanė paso ves, vestuvininkai labai nus
kai ir kitoki daigtai, api kadinti szaltojon savo prieszinin- kriaudė viena isz Amerikos
raszo tirinetojei visokiu užlika ir apskundė ji kaipo mu- grižtanti ir žydeli. Prisėjo
ku — o kuriu ne sztant da
szeika. Apžiūrėti neva su- net policijai insimaiszyti. Ir
bartės pad ariti ir niekados ne
musztos Szukszterienes atva dabar kasžin kaip baigsis ta
padaris.
žiavo isz Telsziu gydytojas su “vestuvių” istorija.
Geda,
Szitai ant paveizdos: greiki
tyrinėtoju. Sziem dviem be vyrueziai, geda!
ne ugnis. Buvo tai masa degan
važiuojant per Pavandeni, kri
Mikaliszkis.
ti po vandeniu, su pagelba ku
to Varnių paczto arklys, kurs
Suv. gub. Pas mus vienas rios uždegdavo nevidoniszkus
iszgulejo neužkastas apie pora vaikinas per loterija isztrauke
laivus. Norint szendien turime
dienu ir smardino miesteli. szautuva. Eidamas namon,
visokiu eksplodiniu daigtu, o
Geda, geda jums moters kai mėgino szaudyti ir netyczia
bet tokios ugnies ne ira ir ne
perszove
vienam
savo
draugu
mynes bartis pesztis ir kitus
ausi. — Javaravo valscziuje iszras, kad vandenija degtu ir
gaiszinti! Kad nesutinkat, buvo labai juokingas atsitiki
jau daugibe tekniku dirbo ant
geriau pasikviestumet iszmin- mas: Insigerusi vaikina vai
to, bet. neiszrado slaptibes pa
tingus kaimynus ir susitaikin tas mete laukan isz smukles;
davimo “graikines ugnies”.
tumėte broliszkai, nekeldami vaikino koja užsikabino už
Didžiause slaptibia senu Meklermo. Dabar patekus jums vaito retežiaus ant kaklo kasikonu buvo pridavimo variui
banezio
ir
drauge
abudu
nu

in laikraszti, geda ir panieki
dardėjo laiptais žemyn, bet ne- artauna stipruma ir miksztuma
nimas netik nuo kaimynu, bet susižeide, tik vaito retežius
plienui.
Senuosia kapuosia
ir nuo viso svieto.
D. r. nutruko....
meksikoniniu miestu randasi
Janapolis.
Pajūriskardai isz vario, kurie ira la
K. g. Pas mus keletas kai K. g. Per antros velyku bai kieti, ir miklus, kaip isz
mynu susitarė nuvažiavo in dienos jomarka, jauni vaikinai geriausio plieno.
Varnius miltu pirkti. Kaip grįždami namon susipesze ir
Paimkime truciznas, kurias
paprastai, visi bevažinėdami isz ju vienam tapo nugara su naudoja Locusta, Lukrecija
gerai insigere. Grįždami na peiliu perdurta; jis nugabentas Burgia, tai lig szei dienai slap
mon visi ant vežimo sumigo ir in ligonbuti. Tai vis degtines tibes tuju truciznu ne daeina,
arkliai inejo in toki gilu pur darbai!
norint daugelis kemiku sznipivyną, kad jokiu budu negalėjo
nejo.
Žeimelis.
iszlipti. Galu—gale arklius
O kaip Amati, Stradivari
K. g. Pas mus keletas gerai
prisėjo purvyne paleisti na insigerusiu ūkininku grižo na dirbo savo stebuklingas skripmon, o miltus ir važuotojus mon isz miestelio. Vienas isz kas — ne paszaukti fabrikan
reikėjo su rogėms, kaip par- važiuojaneziu apvirto in grio tai instrumentu ne gali dasekszus, isz purvyno traukti lau vį ir užtroszko. — Nociunu ti. įminėjo labai sausa medi
kan. Tai kokius juokus gir kaimas iszsidalino in viensėd
žius, tik papeiktina, kad kai- isz senu triobu ir padan ant
tuokliavimas padare!
kurie mažažemiai dabar isz- tokio jau pavidalo, bet tokio
Skuodas.
reiszkia neužganedinima.
balso ne turėjo kaip padirbtos
K. g. Per Velykas pas mus
skripkos per Amati arba Stra
Pajūris.
jaunuomene labai negražiai
Ras. apskr. K. g. Szale Ke- divari. ne mes — Kemikai ne
pasielgė. Girti vaikinai su berkszcziu kaimo viensėdyje gali pažinti, kokilakiera jiejei
peiliu vienam žmogui taip vidurnaktyje pakilo nepapras naudojo del kvarbavimo skrip
skaudžiai perdure veidą, kad tas trukszmas: szvilpe ir rėka ku.
ji prisėjo in Liepojaus ligon vo; gyventojai pamanė, jog tai
Paimkime malavone abrobuti nuvežti. Isz skerdiku du pleszikai ir puolė gintis. Pra zu? Malavone abrozu per gar
suimti ir suraszytas protoko sidėjo susirėmimas, kuriame singa, Moskarta po kėlu delas. Taip-gi vienas vaikinas szeimininkui tapo inszauta ir setku metu nuszuto ir dingo
su buteliu perskels žydui gal galva szoble apkapota.... abrozas. O abrozai ir kitokia
va, už ka sukilę žydai užpuolė Vėliaus iszsiaiszkino, jog ne malavone kapuose egiptijonu,
vaikina vytis ir jam inbegus pleszikai, bet uredninkas su malavoti isz Pomcoe, malavo
in vienus namus pasislėpti, žy savo draugu insimaukes isz ne Rafaelaus, Mikolo Aniolo
dai to namo langus iszdauže ir Pajūrio jomarko Legrižtas! da ir lig szei dienai užlaikė sa
vaikina sugriebė —nusivedė in Szeimininkas tapo nugabentas vo borva. Kaip pritaisinejo tapolicija ir ten protokolas tapo ligonbutin ir pagijo. Sako, je farba, niekas ne žino ir toji
suraszytas.
žinista dingo ant visados.
buses teismas!
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Adresai:
Jago susitarėte su mergina
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užmeta apkaltinima ant BuLithuanian Bindery,
paeziuotis,
žalskio, jog turėjo susineszima
Turite biski vaktuotie,
.u piktom dvasiem, kurios, luo
Kad piningu nedavineti,
Juokingas
bino jin ir su tejkinejo jam ger
Didele knyga api 1300 pndi t
Savo procia nematyti.
Apraszymas^^^^®
Visos 6 dalia dructiai ir poi i
būvi, ba ne galema ta prilej-t
Vienas 120 doleriu eukiszo,
apdaryta. Kautus uosiui*
mes apmokame. PREKE TK^
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idant per paezeduma ir proce
Ir ant galo viskas į an i zo,
W. D. Bocxkawiki-Ct.
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Mahanoy City, Pa.
surinktu tokius turtu’. Jago
Nuo mergyc >s sakti gavo,
MAHANOY UTY. Pi.
teip ne butu isztikro ne butu
O piningu neatgavo.
gavėsis ant balu, ba ž nogi s
Uralą ffliim ■MM
Gerai turyte apsižiūrėti,
Kas apsipacziuoje menesije Birželije,
Dieva milentis nedasigaus in
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
Ir žinot, kokiai piningus duoti,
Tas gyvena linksmai, kaip rožių darželije,
turiu dideli agentūra ir kontora banki
ten niekados. Pikta dvase ga
Ba daug yra tokiu,
Bet ir erszkecziu kaip kada nestuokuoje,
savo loonam name vertes $12,000/10
lėjo jin tik in ten nuvest. Ant
Netikusiu bestijokiu!
Parduodu laiva-kortes ant geriausiaij
Jago porele negyvena eutaikoje.
galo geriau pasakie apie viską
greieziausiu laivu. Siunoziu piningu ii
— Suraskyt jaunavedi.
visas dalis svieto, nelaikydamas piningu
mums ludintoja Marina Kvaspas save nei vienos dienos, bet tuojau
nauckinte, kuri pažinsta BuNuo
p
ivūtree
ir
va
’
noe,
iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Kusiszkus piningus ant amerikc*
jo no amžino prapuolimo. Bu
žaleka labai gerai, geidže 18ZIr nuo mergynos krajavos, niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reiks priau
žalskas gavo liga drugies, ku
pažinimą savo usztv'rtint priPribuvo in Miczigana mer- marke ant atsukimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite uiteip
ri drucziausia ingalineje. Tuo
A. J. KEYDOSZIUS.
202 Troy St. Dayton, Ohio,
siega.
gyaa,
Apiaaka apie būda žmonių lajk buvo kitajp, stonas svej
Po valandai velei in vedi
Te'p
kaip
daugelis
ir
gana.
gyvenaneziu praietam katos kas dien ėjo blogiu, kad tarnaj in sale Marina Kvas
Mat brolis parsitraukė,
tankej atsilankidavau pas jin
szimtmetije.
GERIAUSIAS Armonikas ir Koncertinkas
nauckiute.
Ir labai sesutes lauke,
su Ponu Dievu. Ligonis tan
GALI gauti pas mane Ir užčediti sau
Burmistru] miestu seniau kej gavės didelo karezczio kle — Aez ne suprantu kajp ga
Pribuvo.
25%. Turiu puikiausio darbo Vokiškas
ir Itališkas armonikas dideliam pasiWaehingtone nesenei atsibuvo paroda arkliu arba kaip
Lenkijoje lajkuose Jagelu, o ir jojo apie nesutvertus dajgtus, lema^remt davadue apskundiDžiaugsmo buvo.
skyrime. Parašyk tik man savo adre
rno
ant
iezpažinimu
tokios
val

sų
ir pridėk už pora centų marke, o
amerikonai vadina “horse thow”. Ten kožnas isz milijonierių
karalu iszrinkamu da turėjo di daugiause kiszancziusius jio
Sesutei labai gerai,
tuojaus gausite mano naują Iliustruo
deles privilejas. Buvo ne ven nelajmingo atsitikimo ant ba katos kokia ira toji vargeze — talpina savo puikiausius gyvulus o katro pripažinsta už geriau
Ba atsilanko vyrai,
tą katalogą No. 9, dykai, iš kurio ga
lėsit pasiskirti visokių muzikaiiškų in
tari rūstingai nes pamaželi in eia, tasai aplaiko dovana. Žodžiu yra tai gyvulu paroda, bet
kart ponajs givastes ir smer lu.
Alaus kožnas f indina,
strumentų ir lietuviškų knygų bei ge
rų britvų. Adresas:
Motiejų
Koemauckae.
ir patogios moteris gyvuliams nepasiduoda, nes ir jos’os atlan Gerk, kiek nori mergyna.
ties, ne buvo jau apelacijos jo
Kajp tai žmogus kuom pana
M. J. DAMIJONAITIS
—
O
kaip
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ko
taja
paroda
apsiredus
in
puikiausius
parėdus
ydant
vienai
kios ir pas pati karalu. Pana- szu gali sau primuszt galva
O kad in fabriką ejti ne no
812-814 W. 33rd St.
Chicago, III.
rėjo,
szei buvo ir mieste Kiszkovo igi tam lipšniu j ?— tari ponas sei iezrodo. Jago kas, tai tik kitai nepasiduot ir bezdžionkaut te'rp susirinkusiu.
P. S. Nesiunčiu katalogą į užrubežius ne j Chicagos miestą.
tai gal ijje turi susineszima su
o del to burmistras vietinis tu Garczinskas.
Savo broli kalbinti pradėjo,
velniu.
va dasileist ne vienkart didžiau dingai idant toji parkuota pa
Kad stuba paymtu,
rejo visur didele guodone visi
Paejna tas no aplinkinibiu.
Marina prisiartino prie sta šio nusidėjimo, ka laiko užnie sveiktu, idant paeita situ eavo
jin labai pavožojo, žinojo jio Kalte tame daugiause tamsiu
Daigtus nupirktu.
DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
ka.
klaidu givenima, grasinau jei
galibe ir stebėjosi jio, ir usz muso laiku. Kožnas protinges lo.
Mat, kaip narna uždės,
Yra tai vienatinis gyditojaa Pittsburg®, diploma voUi
—
Tu-gi
esi
Marina
Kvas

Eiantis czion susirinkime ne vien kart teisingu sudu Die
malone kožnas sau palaiki, nis žmogus, kuris tikraj tiki
1 ai gyvent pradės,
Varezavoia, kuria turi auvirea 15 meta fozbandiaų
gydime visokia liga. Iszgydo visoke® ligų nepaisant«
guodotinas muso prabaszczius, vo, nes viskas d ivanai. Ijje
jog burmistas tejkesi teip nu- in Dieva ir turi kiek, nor ap- nauckiute ?
Burdingierius laikis,
Kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinaa Trotim«
sižemit ir susidraugaut su szviestos nustoję tikėt in bur — Teip, teip po tėvu vadi- ne vienkart kalbėjo niekinda tai padare laike atlaidų szv.
Isz to apsitaisys.
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, taipgi gydą
nuosiu,
o
žmonis
vadina
mane
Savvalisakas Ligas. Jiojo speoialiszkuman yra gydimu
mas vienkart kalbėjo niekin Jono tokia maiezati prikalbi
kuom. Del to ir Bužalska la- tus. Nes daugibe žmonių ira di
Ir butu buvę gerai,
Užsiseaenjusias Ligas, Nervą, Ramatizma, Plaaak
Juoda
Marina,
nor
ne
žinau
nėdama
visur
po
karczemas
damas
givenima
tos
moteres,
už
biaus guodojo visi, jog vajtas dėlių tamsunu ne apszviestu,
Kad neapsiveretu em-genai,
Uždegimą^ NnpuoUa Silpnybe h Kraujo Nubegiai
isz Slovno seserunas pono Bur kožnam nepaprastinam atsitiki kaip ir no ko gavau toki var gine nevet draugaut ir priimi žmonis idant uszpultu ant Bu Karta isz darbo brolis parėjo,
Utamaejuaias Lięaa kad ir pajinanezioa aog Ta t a,
Reikale ruzykita ant adreso
mistro, žiurėjo mejlej ant jio me, jau nužiurineje bausme dą. Tai-gi ir ponas burmistras net in eavo namus, saugotis no žalsko idant tas ižduotu raga Ir kaip in grinczia inejo,
pats
pripažins,
jog
ne
esmių
jos kaip no uszpavietrintoe, ba nas pagal žmonių tamsunu
duktes, o Bužalskas, jago jio Dievo ir isz to sau perstatineje,
Net sudrėbėjo,
ira didžiauee niekeze ir ant to nuomone, kuriu suvis ne ira, ir Ne sesutes, ne daigtu nerado,
duktė butu likus poni vajtiene jog tas dalejdimas Dievo, tai juoda ant veido.
— Nes boba, galema pasa kios, valkatos iezpažinimu turi kas isz to buvo? Vos krauju Nežinia in kur iszsibaladojo,
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butu suejas in artimesni susi- ženklas matomas, idant kožna
neszima su galingu burmis žmogų, kuri dalipstes, panie kit jog juodam parsidavei, del remtis kalte Buzalsko? Idant praliejimas ne uszstojo. Ijje tai
Niekas nežino kur dingo,
to, idant del žmonių ir ant du- usztvirtint tai geriau ka paša piktibeje savo szirdies gundo Teip kaip in žeme inlindo.
tru.
kint, palajkit jin usz toki, ku
MAHANOY CITY, PA.
To tai Buzalsko szedien tu rie turi susineszima su pikta ezios ir ant kūno kenkt galė kiau, turiu czion du ludintojus vienus žmonis ant kitu siundo
Ir burdingieriai parėjo,
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $300,000.
tum
—
tari
rūstingai
ponas
kurie gerai pažinsta Marina savo apjuodindama kaiminue Rado grincze tu->cze, ne val
Suv. Valst. Randas turi musu banke sudėtu piningu.
rėjo but peržiūrinėta prova dvase. Bužalskas žino apie tai
no jaunu metu. Jieje g^riau- priesz kajminus, tiktaj del to
per burmistrą ir rodauninkus gana gerai. Atsitikimas nelai Motiejus.
gyt ue turėjo,
Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedant
Visi esanti, ant to turėjo nu se pasakie apie jaje.
miesto. Aplink ratuszi susikuo mingas isztikro parsirito jin ir
kad atkerezint usz taj, jog ne
O kn p uaktis atėjo,
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant !
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad irius '
Kalba Kosmaucko iszveri vienkart ueztike jaje prie va
pino daugibe akivu žmonių. paguldi ant lovos skausmu, nes sijuokt, girdėdami toki konsep
Ant. ur:uu lentų gulėjo,
turėtumėt reikalu su musu bunka, nepaisant ar mažas ar didelis. <
ta
pono
Motiejaus
kuris
uszsiant visu didele intekme. Visi gistos gerai iezpere kajli.
Miegoti ne galėjo.
Visi norėjo dasižinot kas-gi mislis, jog žmonis teip ant jio,
9-ad. ryte lig 3 popiet ■
., HARRISON BALL, Prezidentas.
Panaszus ira dalikae su obi
Mat, kaip valgyt ne gavo,
su Bužalsku stosis. Rodaunin- kaip ir ant jio cielos familijos gedijas nesuvaldimu savo lie- pažiurejimu rodos eudedinejo
Subatomis 9 lig 12-ad. .
F. J. NOONAN, V ice-Prezidentas.
kaj pilnam skajtlije susirinko pirsztajs rodine, kaipo tuos žiuvo nulejdo akis ir pasislepi jam padekavone usz tai jog vatelum ponu Bužalsku. Ir jie Tai labai pilve gurguliavo, • • W. H. KOHLER, Kasierius.
usz
Kosmaucko.
‘ ■ 11 l l-I141-1 I
ne daleido prie papiktinimo priverstas buvo duot jei pamo Kožnas vertėsi ir stenėjo,
ratuszije. Burmistras su aukso kurie priguli m draugiste pek
— Szitai Marina Kvasmauc publiczno, kas labai kenktu kinimą su lazda uez vagista.
Net kaulai braszkejo.
lenciūgu ant kaklo, kaipo ženk los kankino jin bajsej nuolatos
Ueztieea! motere kuri Dievo
Tai mat, puiki sesele,
lu augsztibes urednines, užemi ir padidino jio liga, nes Ap- kinte — trauke tolaus bur cielam miestelui.
Vienas tiktai ne buvo tuom nesibijo ir publicznai duoda Ar ne puikei padare mergele,
vieta vidurije dideles sudines vejzda Dievo vėl sugražino mistras — pakvietėm tave in
czion kaipo ludintoju, idant užganaditas atsikreipimu pro papiktinimą, uezsipelno gal
Ar gali kvaila vadinti,
sales ant augsztaj iezkeltos ap jam svejkata.
itzpažintum
teisibe. Ant to vos. Tuom buvo pats burmis ant to idant padaritie jaje ant Ir už toki darba nepagirti.
suptos aplink obivatelejs kiszTai teisibe, Jegamasti smutkovskajs ir rodauninkajs mies ni lajkaj tai teisibi nes tuom križiaus kuri sztai matai czion tras. Ve galema žinot isz ko visada ne ezkadliva visome Veluk kad butu kur gala ga
vus,
to. Ant stalo priesz burmistrą smutnesni, jog karalue, kurie ant stalo stovinti su paveikslu kios priežastis, gana vienok nei.
Ne in czion atkeliavus,
Žodžei kuningo senuko ne
stovėjo didelis sidabrinis kri tikrai gejdže labo eavo pado- muso Ižganitojaus, uszkeikiu to, jog norėjo pats pripažintie
Tai tau ir grinorka,
žius o isz abieju szalu žvakes name, rūpinasi apie tai idant tave, idant teisingai iszpažin- nor ir neteisingai kaltu ir pa nuėjo dovanai. Uszstojo va
Padare kaip vagilka.
kas ant susirinkusiu iszverine- pakelt apezvieta sklipe o su ja tum, ka žinai apie Bužaleka žemint poną Bužaleka ir jis landa aprokavimo užmokės
jo iszkelminga intekme. Apsi je pamaželi susiekirt su Bažni- Pamik jog iszpažinimas tavo daugiause rūpinosi apie tai, ties Marinai usz jos nuopel
Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams.
žvelgė po sale rasime tarp susi cze katalikiszka ir drauge im turės but usztvirtintas prisiega, idant Marina pakvest per lu nūs.
— Pajaukite czionai gas
IŠEINA KAS KETVERGAS, CHICAGO, ILL.
rinkusiu ten guodotini vejda tis isz vien uez isznajkinimo vi o beda tam kas kreivai prislė dintoju ir priesz Bužaleka.
Sej, kantarkelee! grąžei baž
Gali būtie tas, jog vaitas nu padoriu Zienbaucka — paszau
ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.
pono Kosmaucko, pono Motie šokiu tikibiu in burtus ir at gė. Teisingiste Dievo ar velau
nyczioje apeiejkyt,
ki burmistras atsikrejpes in
jaus, czion už jiu matome kė majnit ta tamsu būda žmonių ar ankszcziau turi dasiegt ta. mane ka tokie, jog motina Bar tarnus sūdo.
Katalikas yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas
O jagu ne noryte, tai in szte— Ponas burmistre, ka pa- boros davi jam lig suprast,
geriausių redaktorių.
•
lės kėdės užimtas per szlektus nes randa visur prieszinibes
beli ejkyte,
Netrukus paeircdi Z enbauc
netarnauja
jokioms
atskiroms
partijoms
arba
luo

Katalikas
sakisiu ira tikra teisibe ir ga kad duktė jos ne vėlina sau jio kas, nubalęs ir susimaiszias.
isz aplinkines, o tarp tu guodo dideles visokes ueztvaras.
Tai labai ne gerai,
mams, bet lietuvių visuomenei.
už vira del to pastanavijo gal
tava
prieiegt.
tina pavejksla pono sudžiaus
Niekados
da
ne
buvo
tarp
O
ir
du
tokie
cimbolai,
Tarp rodauninku atsiliepine
Katalikas nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
ir seno prabaszcziaus parapi jo visokį baisaj:
Ant tu žodžiu v si pasijudi atkerezint jems usztai ir pra- teip guodotino susirinkimo ir
Ka ir ejna giedoti,
kinantis lietuvius išeivius.
szi apie tai galingam burmis tas atemi no jio visoke drąsą
jos.
Geriaus kad ejtu in gyrre
— Doras ponas Bužalskas— no, ir tarp visu pasikeli niur
Katalikas talpina visokias žinias iš visos Lietuvos.- Amerikos ir
trui
kuiie
uezetojo
noringiau
— Pakvetem jus Zienbaucke
Visi buvo kajp tai uszsi- kalbėjo Motiejus in poną Kos- nėjimas ir sznabždejimai.
abelnai iš viso pasviečio.
klikauti.
už vaita kaipo eeseruna, negu idant duotumėte paludinima
turi savo geriausius raštininkus bei sandarbiuinkus.
mislinia pasipūtė guodotinaj, maucka—iezrodo, galema paša
Katalikas
Jago
kuningas
žinotu,
— Vargsze toji gal isz paapie Marina Kvasnauckiute,
ba tokio atsitikimo ne buvo kit kaip szkeletae lavono. Jog czios peklos gimimu — tari uez Bužaleka, bet matidama ka žinote apie jaje.
Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amer.: metams $2, pusei metų $1
Tai jums kitaip pagiedotu,
Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei metų $1.50.
senej, idant tejp guodotina, jin ten galema pasakit tada abivatelus Kosmauckae. J uk koke intekme iezvere ant visu
Dabar Z enbauckas pradėjo Nuo virezaue lieptu numest,
Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: metams $3, pusei metų $1.50.
tejp intekmini obivatelu audi knipelej nuneezi in ^tas pli- ne galernas dalikas prileist, kalba Kosmaucko nutilo, žino apeakinet, kaip Marina apkal
Ir isz bažnyczios iszvest.
damas jog sunku ira nekalta
Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.
tu, kuris tejpos-gi prigulėjo nee.
Geriause kad tik vyrai gie
idant pažinodami Bužaleka
bėjo Bužaleka. jog turi inklu
Rašykite tuojaus, o gausite vienų ‘ Kataliko” numeri pamatyti veltui.
prie rodauninku miesto ir ku — Idant Dievas padėtu per kaipo dora abivatelų, pave- apkaltint.
dotu,
Užsirašant “Katalikų” reikia drauge ir prenumeratų siųsti per pacto
Tuolaik paeini baisa žilas za, kuris jam skuros dastatineris turėjo susikuzinuot su pa žiūrėt burmietruj prova ir lint tai niekezei ant to, idant
Money Orderi arba pinigus registruotam laiško, adresu;
O mergicu nepriymtu,
ja
ant
czebatu
kaip
isz
tos
prie
kuningas prabaszczius ir teip
ežiu Burmistru.
idant jio prieezininkaj nesi tarp guodotino sueirinkimo,
žastee pralobo jie, ba dorei gi- lu eztebeli tokius patalpyti,
c
J. M. TANANEVICZ,
9
Ne trukus atsidari paszali- džiaugtu, isz tce provos. Idant daritu jin draugu ezetono o da prakalbėjo in susirinkusius:
vendamas niekados ne galėtu
O ne bažnyczioje juokus da
3249-53 S. MORGAN ST.,
CHICAGO, ILL.
—
Abivatelue
miesto
o
ro
daeiti prie tokiu turtu. Apsą
nes duris sales ir du tarnaj su nusisektu paniekit ir nubaust ir po prisiega, Ponas burmist
ryti.
do inveda in sala Bužalska. ta vargeze. Marina, kuri pro re! — paszauki su rustibe. — donninkas muso Koemauckae ki tolau koki szetoniszka pla Szelauk su tokeis giedoreis,
Uszstojo visomeninis pasijudi voje Bužaleko turi stotis už Esantis czionais ponas Bužais, pakvietė mane ne kaipo idant na apmislino, idant atkerezinti Su kanterkom ir kantorais,
jio pazcei, kuri nieko niekam
nimas. isz visur davėsi girdėt ludintoju. Turėkime vilti Die- kas ira mano ezirdingu priete- galibe savo kuningiszkoe val da blogo nepadare, už tai, jog Jagu bažnyczioje krecze fuBUK
džios
ludincze
apie
Marina
neajszkus balsaj sznabždeji- vuje, jog tas nusiseks, ba usz lum, pažinetame ir draugau
nes perdaug,
jos liežuviu neklauso. Dabar
VYRAS
Kvasnauckiute,
nes
idant
pamaj. Ant vejdu visu buvo ga ludintojus bus Brdysius ir Zien jeme ne tik aez su juom no
vėl apsakė atsitikima su puo Tai jau su tokeis szelauk!
lema pažintie tula gajlasti del ba, o ir kuningas prabaszczius pirmiausiu jaunu metu nes sakitau tai visiems susirinku du, kuri jio pati norėjo no
siem czionais jog Bužalskas Brdysiu nupirkti ir isz kokios
Bužaleko.
ueztars usz Bužaleka.
daugelis randasi kitu jo drau niekame ne ira prasikaltęs ir priežastes žmones pradėjo pa
— Bajsej tas žmogus perei— Dievas, galema pasakit, gu, kurie jin pažinsta, kaipo Marina jago ka galėtu kalbėt taikinėti jia už ragana.
Jagu in pora velnes insimaiszo,
Vysai Dykai Del Viru
majni no paskutines ligos eu- ne skubus, nes tejsus, kožnam dora žmogų. Del to ateiszauk- apkaltidama jio, ne ira tas tei
— Tai teisibe! — tari Kos Tai jau su uodega maiezo,
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru.
sznabždejo Garczinskas in ku- už mokės uez jio nuopelnus!— damas in ciela guodotina susi eibe.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
mauckae.
Mieste didelame,
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kraują
ninga prabaszcziu—kajp tai Ii atšaki ponas Motiejus.
rinkimą ezedienini, praezau no
Sztai darau szita su didžiau
Viename name,
arba sy pili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus
— Tai szetonas galema pair kitus išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
ga gali nu vargint ir drueziauTame pasikėlė no kėdės sa szirdžei, idant ne prileist tos siu noriu; padaricze tai ir be eakiti inkunitae, iezsiunte isz Susirinko visokio sztamo Lie
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumapeklos
—
kalbėjo
paniekinau
tizma,
gonorrhoea
arba
triperi,
naujai
įgautas
lygas,
sia žmogų.
vo ponas burmistrą o apžvel ne doros moteres ne prie kokiu pakvetimo, geidžiu paeakitie
tuviu,
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava
— Man rodos, jog mažiau gęs akimis visus susirinkusius nors iszpažinimu. Jau dabar visiem czionais guodotiem obi czei ponas Motiejus.
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
O ten buvo in žahablekiu.
Ta, dykai igauta knyga, .pasakis jums kodėl jus
kanezios kuniezkos, negu mo- tejp pradeda kalbėti.
prieiegt, galu, jog tas viekas vatelam ir abelnai visiem su — Ka jus ant to pasakisite
Gere,
klykė
ir
klegėjo,
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
—
tarė
burmistras.
krautuvė
žinios, katras turo žinoti kožnas vedei arba
raliezkos nuvargino jin teip
— Augzsti Szlektaj ir guo- ka pasakos bus ir ira didžiau sirinkusiem idant visi saugo
Bjaurei viekas iszžiurejo;
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjam tu, specijaliska
bajsej ir invare in jin liga — dotini ponaj abivatelei ir visi siu melu, iszmielu grieszno jos tus! tos moteres, ba tai ira par — Marina stovėjo pabalus
Boba savo vyrui stiklą iezlygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
tari kuningas, —kurios da ir czion esanti! Sžtai szedien isz- proto ir ezirdies. Marina Kvas kuota avis tarp pulko aviu drebėdama cielu kunu. Plaužmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Neliūsk
musze,
czei
atidaritoms
akimis
meto
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir?adreia ant
szedien
atsimusza
pėdos puola mums sudit taji czion nauckiute ira pažinstama cielo sveiku mano parapijoje, kuri
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
ant visu susirin Isz ranku, kaip alų gere,
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
ant cielo pavejkelo Bužaleko. esanti poną Bužaleka abivate- je aplinkinėje ne tik ka mies papiktinejencziu savo gyveni žvilgterijimue
Ir
isz
to
vaidas
pasidarė.
kusiu in visas szalie. Norėjo
DR. JOS. LISTER & CO., L 900 22 Fifth Atenne, Cluaw
Kas tejeibe, liga paemi savo lu slauno mueo miesto. Su di- te kajpo motere be paguodo- mu uszpavietrineje sveikas, sa ka pasakit, nes liežiuvis jej at
Keiksmas su perkūnais,
Godotinas Tamista: Pagal Tamlatol prlžadiejma, aS norlečjiu
jog Tamista prisinstumei man vysai dykai vėna jusn knygadel ryti.
pradže no valandos, kada li delu emutku pareiejna mums nes ir tikėjimo, del kurios nie vo nesuvalditu liežuviu seje ne sake dabar paklusnumą, vėplo
Riksmas ir žaibais,
kos iszgelbetas no balu, isz ku apkaltinet provoje teip guodo- ko ne ira ezventu ir baisum, sutikima tarp žmonių ir perski jo nes nesuprantamus žodžius.
Vardu
Net baisu buvo klausyti,
riti buk Apvejzda, jin iszgelbe tina dora abivatelų, kuri ne kuri uez stikleli arielkos gata I rineje familijes. Geistau szirSteitas.
(Tolaus bus).
Adresai!
Ne to visko galiu apsakyti.
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Gyvenimas ant oro.

Kaip mokina Braminas. Sukaktuves Tamosziaus
Pagoniszkaskuningas.
AstramsklO.

Pavesije gojuje figų apsa Tamoezius Astramskas, gi
Snaudženczia pailsuse žemia
ko savo mokintiniams navat męs 28 d. Gegužes, 1853 m.,
apėmė žiemine naktis pietinėje
na istorije apie sutvėrimą md- isz tėvu Tamosziaus AetramsAfrikoje.
teres.
ko ir Rožes Radziavicziutes,
Saugodamasis, teip kaip bi
Kada jau isz skritulo ugni ūkininku, kaime Narto Naujodamasis, joje nog kalno rai
nio stojosi žeme ir Brahma jenoje, Kvietiszkio gmino,
telis. Sunkus girtiba ir apsi(Dievas) sutvėrė vira, susižiū Mariampoles pavieto ir para
redimae rodo kad tai Bauras,
rėjo, jog jau visa medega del pijos, Suvalkų gub.
kas-gi kitas butu insidrasines
eutvaros pasibaigė. Dairėsi ir
Mokinosi pirmiausiai kaime.
raitas jodinėti, po teip staezius
dairėsi, ne nužvelgė joki dajg- Skaityt iszmokino tėvas, tokalnus tamsioi naktije?
telio tinkamo.
liaus Smalenu reformatu zoko— Teip, tai Bauras iszsiuns
O juk da . Brahma turėjo no exklerikas Helman, galop
tas per vada pulko del iszszniduoti virui motere už draugia, mokinosi Mariampcleje nuo
pinejimo neprieteliaus.
be kurios ne galėjo būti!.... 1864 m. iki 1867 m. Jaunas
— Drasei, arkliu, greieziau.
Ilgai ilgai Brahma sededa būdamas, 3 metus vaitavo
Neužilgio pasilsėsime.
mas mielino. Ant galo stojo ir Kvietiszkio gmine, vaitavimas
Butelis žino gerai kalnus,
pradėjo rinkti medega del sut pakliudė ant turto ir da buvo
žino kad ne toli ira augszta
vėrimo moteres. Paėmė apva- baustas valdžios “koza,” buk
akmenine siena, kuria diena
lainuma menulio ir miklumą už sumindžiojima ciesoriaus
saule gerai inkaitina kad ir
žalczio, paėmė miklumą apvi- paveikslo.
Pajutęs toliaus,
nakties laike stovi szilta. G nio
ir no drebules lapu drebe- kad valdžia uždekretavus ji
ras pasileis. Naktie ezalta.
jima. Isz pakraezczio ažero Peterburge už bent prasižen
— Ppprr.... arkleli eus
Geneso eme laibumą lendres, o gimą, nors menka, iszsiusianti
tokie!
isz
žiedu, ka ant vandenio siu “v otdalionyja guberniji”,
Suetojo pas uola. R litelis
bavo,
minksztuma. Stirnos pa 1886 m. per Žoline pasitraukė
nuezokiae nog arklio, kabinasi
eme ludna regėjimą. In ta isz Lietuvos ir in Amerika at
ant uolos. Norėdamas da kar
maiezima paviezines dadave vyko 5 d. rugsėjo.
ta isztirti ar ne ira kur arti
Brahma bailumą zuikio, kietu
Lietuvoj turėjo gera pažin
neprieteliaus, voe tiktai epejo
ma deimanto, povo tueztuma, ti su Auszrininkais. Atvykęs
apeižiuret in aplinkine, kaip
ealdibe medaus, sziluma ugnies Amerikon, dirbo mainose 12
iezgirdo baisa prisiartinaneziu
szaltybe sniego ir biauruma tig metu, Shenandoah’ryj gyven
raiteliu, o po valandai garsus
rišo. Paskui ta viską suviniojo damas, suorganizavo tautiszka
balsus Angliku.
Londone nesenei susitarė daugelis ypatų gyvent ant oro in minksztuma puka ir prisiAlgirdo draugyste 1889 m., ir
— Po szimts pipkiu, tai an
ir devet ka no mažiausia drapanų, nes tik tiek, ydant uždengti
glikai. Mane tai czionaie ne ‘‘grieszna” kuna. Moteres deveja luosas szlebes kaip ant pa žiurinejo su užganadijimu in L. Mokslo Draugijos kuopa
ras, ale mano nelaimingas ark veikslo matome ir teip atejna in miestą o žiopliu nemažai at ta savo darba. Nes mate Brah 1891 m., kurioje buvo prezi
ma, jog da daug stokavo szau- dentu ir vėliaus sekretorium;
liukas?
siranda kada užtemina ejnant taisės moteres. Tieje gyvento numui. Tada paėmė isz dan
Taip pat buvo sekretoriumi
— Žiūrėkite, arklie Bau jai ant oro tvirtina, buk daug smagesnis tokis gyvenimas ne
gaus linksmumo spinduliu eau szv. Petro ir Povilo draugys
ru! — ezauke apaczioi olos.
kaip stuboje.
les, atmajnuma vėjo ir aszaras tėje. Shenandoah’ryje jie pirSzeezi kareivei angliku pra
debesio, o paskuj dadave vog- miausis su kitais trimis vyrais
dėjo jieszkoti raitelio, buvo nierei paszokia isz miegu ir
Kam tikta ira virai?, ravima szarkos ir burkavima
organizavo szvento Jurgio pa
girdėti jiu keiksmai, o ir szu- nusigandę, norėjo pasigautie
karvelio. Teip sutverta motere rapija. Surankiojęs žinias pavei bet ant galo apeimalezino beždžionka. Bet kur tau! Mik
Szitai ka tūla amerikonka likosi virui atiduota.
rasze historijele apie pradžia
paemia arkli.
lūs sutvėrimas, pasiutęs nog kalba apie virus:
Per ciela nedelia perlaikias
— Sudiev mano viernae arielkos, kanda drasko szoka
Navatni ira tiejej viraj. Ne- taje dovana, nubėgo paskui lietuviu apsigyvenimo Shenan
doah’ryj ir apielinkej, kaip
drauge!— ezauke pamaži Bau- ant gaivu raudama plaukus ir szioja czebatus 10 numero ir
ir tarė.
lenkai paveržė nuo lietuviu
rae savo pasislėpime.
kriokia kaip miega. Neszioja
barzdas.
— Vieszpatie, toji nauja szv. Kazimiero bažnyczia, ko
Kareivei paliovia jeszkoti,
skribeles
teip
senas,
jog
net
— Bauras leidosi nog juo
esibe, ka man padovanojei,
sueiviniojo in szinelus ir atsi ku.
skiletas. Teip dar ne paiso api nuodina man givaste. Užima kias lietuviai turėjo bylas su
kuningu Lenarkevicziumi už
gulė apaczioi uolos. Isz ran
Baisus riksmai, szaudiniai, parasolus: ba ar pameta, arba
ku in rankas pradėjo vaikez- staugimai padūkusio žvėries, teip neszioje juosus, jog gali man brangu laika, skundžesi bažnyczia ir tt. Tas visas rau
czioti ant laba nakt, butelis tęsęsi ilgai. Arklei angliku, kitiems akie ižbaditi. Viraj per ciela diena, nuolatos tausz kius tilpo menesineje “Tėvy
arielkos, susiszildia gėrimu ir iszsigandia ne girdėtu balsu, žodi dalaiko ir ka uezsimano, ke, niekad ne nutili, nuolat de nėje”. Raszinejo ir kitus
sziluma uolos, kareivei pradėjo nutraukė, pririszimus ir bego tai padaro. Mėgsta jejej, kaip juoje, Praezau tavęs, paimk straipsnius in “Tėvynė,” “Vie
jiaja no manes adgal. Ne galu nybe L.” ir “Saule”. Shenan
sznekuczuoti. Tiki naktie, bu susimaiszia.
moteres prastai rėdosi, be jo
doah’ryj gyvendamas iszleidivo girdėti kožnas žodis ir la Angliku susimaisze galvos, kiu blizgu ežiu. Nes kada pras su jiaje iszlaikiti.
Brahma noringai paemi nejo per 2 metu laikraezti
bai akivu daiktu daeižinojo ant galo nustojo juokinga Vai tai pasirėdžius motere inejna
motere adgal no viro.
“Garsa.”
Bauras.
na su bezdžionka ir pradėjo in stritkari, tai turi laukti cieSubankrvtijus “Garsui”, ap
— Dieve! Ir tie pleszikai vitis arklius, o bezdžionka pas la adina, kolei kas sedine pa Nes vos persitrauki nedėle,
velei stoję priesz Brahma ir ta sigyveno Minersvillej 1895 m.
mtslije, kad kelee nepavojin kui juosius.
veda, ir tai tada, kada pats isz
kovo m. Ten pneiraeze prie
gas, kad abazas pereis laimin Viskas ėjo laimingai del ejna isz karo. O tegul inejna re:
— Nuobodus mano giveni- Susivienijimo L. A. ir, pasto
gai....
Bauro. Bezdžionka ne tiktai insipuszinus motere, tai vie
O mus abazas teip arti.... iszgelbejo ji, bet visa pulką nas usz kitskito pafzoka, kad mas, kaip paemei no manes jęs 52 kuop sekretorium, jau
dvi adinas kelio.... Dieve bauru. Kaip laukine ožka nu savo vieta atiduoti, kad ijje savo smagia dovana. Ne galu dirbo Susivienijimui. Minerspadek!
gėlėtu atsisėsti. Jagu virae užmirezti jioeos linksmo budo. ville’je jam gyvenant, likos isz
sileido Bauras nog uolas.
Mano szirdis labai lustą, jog rinktas Susiv. L. A. Centr. se
Ant kart Bauras sukruto
Isztikimas’arkliukas turi bu perszala, tai mielina, jog jau
Ilgos plaukuotos letenos apėmė ti kur nors arti, pamislino Bau numirs; o kada jiam pati pa del saves vietos ne randu ?.... kretorium ir toje vietoje iszNieko ne tardamas Brahma, buvo 6 metus. Minersville’j su
jin per puse isz užpakalio sus ras, ba arklei Bauru nesibijo duoda torielkele kruopu, tai
paudė druezei ir in prapul bezdžionku, nes pažinsta jaises sako eskie pati. Norint virai atnesze motere, kuri sėdėjo organizavo dr. “Želmuo”. Phi
ti.... Tai bezdžionka, kartu nog mažens. Bauras indejas ira drąsus, tai apsiejimuose su saules spinduluose ir atidavė ladelphijoj gyvena jau 13-as
metas ir turi savo spaustuve.
didele daugibe ira prisiveisia pirsztus in burna suszvilpe ir moterimi ir vaikais, pasirodo virui.
Su didele linksmibe nubėgo
Gyvendamas Philadelphijoj
toje aplinkineja. Bezdžionka sztai arkliukas! raitelis paemes gremėzdais. Nes kada paima
nevalia norėjo iszvariti ne pra- kelis szinelis angliku ir kelis maža kūdiki ant ranku, tai abudu in savo butinen. Nes p. Astramskas surankiojo per
ezita ežia kuris užėmė jos guoli. krepsziukus avižų, užszoko ant teip nerangei, jog rodos usz tasai džiaugsmas vos tiktai tris 4 metus Susivienijimo L. A.
dienas traukėsi. Lauždamas historijai medžiaga; sekreto
Ka dariti? Mueztie ne gali arklio.
smaugs.
sau
rankas ir peszdamas sau riauja 10 kuopoj S. L. A. jau
ma, ba bezdžionka gali vienoKada kūdikis pravirksta,
— Su Dievu, arkliuk, begk
ja valandoja numesti nog uo greieziau, Nesigailėk kojų... tai ausie uezsiemia bėga isz no galvos plaukus nubėgo vi- deszimtas metas ir darbuojasi
los. Laiminga mislis atėjo in Teip, teip, toliau ir greieziau! grinezios laukan. Virai tan- ras pas Brahma, kurie gulėjo Laisves Klube.
ant kvepeneziu žiedu:
T. Astramskui pakureczius,
galva Bauro....
Ilgai vaikėsi paskui arklius kei duodasi nuimti fotografije
pabludau, 10 toje S.L.A. kuopoj Ch. Uni
Paėmė kabanti prie szono Anglikai, o paskui juosius gir ir kožna karta sako, jog ne ge — Vieszpatie,
ta bezdžionka, pakol visai ne rai nuimtas. Studentai medici jog prasziau tavęs idant ata- kis pakele klausima apie inbuteli:
— Už tavo sveikata, sena nuilso, ir in kritia in krumus nos ira tieeok pasakius bjauri- duotumei man motere. Per tai kurima Kolonijos su Prieglau
užmigo
bezdžionka!
bee nes tankei, jagu in kur at sės tris dienas balsei man da dos Namu, ir pats Ch. Unikis
—
Žvaigždes
szviete,
Bau

kako ir givas pabiauro. Paimk padare pradžia: dovanojo maPatraukė gurgezni bauriezlekia, ragindamas arkli silanko, tai reike, žiūrėti, idant jiaje no mano biednos galvos: szina laimėjimui ir iplaukima
kos arielkos. Bezdžionka žiu ras
gražeis ir meileis žodžeis, szunies ne pavogtu, ba gali
skyrė Priegl. Namui, p. As
rėjo akivai.... patraukė antra ‘Greieziau! greieziau! Jaune papjauti ir mėsinėti. Daktarai ne noriu daugiau asz jiosos.
Braham baisei perpiko. tramskas, sulaukės lygiai 60
karta rodidamas buteli.
toli musiszkei.
jauni ne žiuri ligoniu, tiktai
— Te gerk, senoji!
szvaistoei api jaunas merginas Nuvijo abudu no saves, ba ir metu amžiaus, suteikia Prie
Bezdžionka pagriebė buteli, Praėjo diena. Velei naktis o provininkai teip save stato motere buvo atvedės ir paszau- glaudos Namo ir Kolonijos
naudai 100 kompletu “Apparagavo ir suniurnėjus džiaug apėmė žeme, ^žvaigždes blizga, augeztai, ir mislina, jog kožna ke.
— Žinokis tu su jiaje ir da ezviestos” ir vyskupo tabakiersmingai, nubėgo nog uolos ir menulis kaip cziecziauses van mergina jauna misliei. Nes pa
ka su “Auszra.”
dens kriszpolas, szvieczia ant
nusineeze buteli.
sikalbejime ira nuobodžeis, ba rikie kaip iszmanai ir man dau
Tautiszkuose darbuose nuo
augsztibes
dangaus.
in
akis
ne
linskie!
giau
— Laimingos kelonee,—
tik apie provae ir prasižengeAuszrininku laiko p. AstramsAbiem szalimi kelio, tarpe
V
iras
graudžei
verkdamas
sznabždejo Bauras.
lus kalba.
kas rankas sudejes nelaikė.
Bauras atsiduso lengviau, akmeniu, krumu ir uolu, kavo Visi virai turi dideles ran kalbėjo:
Linkime jam dar ilgai pa
josi pulkas Bauru.
— Ne galemas daigtas drau
bet del visoko paeijieszkojo
gyventi ir padirbėti musu tar
Matiti isz tolo abazas angli kas ir kojas. Tankei teip usz- ge su jaje giventi!....
eau geresni pasislepima. Insis- ku, ilgas didelis.... 60, 80... sižioplina, jog ant szlebes už
pe.
Brahma-gi nusijuokė teip,
praude in ankszta pliezi uolos 100.... 250..., vežimu prikrau mina. Virai ira niekam ne tiir lauke.
tu sunkei, kožnas prikrautas ir kia, tiktai gerai, kaip laike net žeme sudrėbėjo ir dadavi:
— Tai-gi ir be jiosos ne ga
Tuom laik apaezioje viskas pakinkitas su asztuoneis jau- griausmo grinezioje randasi,
czeis.
lėtumei
būti.... ■
nutilo.
tai teip ne baisu.
<
Pirmutinis vežimas prisiarti
Tada viras uszsiemias del k
Nutilo kalbos ir juokai, žalVirai
teip
ira
kvaili,
jog
•PO VARDUno
prie
tos
vietos
kur
buvo
pa
nais
veidą
verkdamas
kalbė

nierei užmigo, žvaigždes pra
gere be paloves alų ir arielka,
sislepias abazas Bauru.
PRIEJGIAUSES
dėjo aiszkiau žibėti. Buvo gir
o kada pasigėrė, tai veme o jo....
— Halt... sztap....
MOKSLAS
— Su motere pekliszkas gi
dėti tiktai tikus vienoki žings— Po velniu, tai Baurai!... iszsivemia velei gere.
ANGLISZKO
venimas,
be
jiosos
kartibe
ir
nei sargo.
Ir ne žinau, kaip tosios, mer
— Teip ponai anglikai...LIEŽUVIO BE
Ant kart baisus riksmas su- tai mes Baurai.... praszome in ginos gali uszsimileti tokiame kanke O asz nelaimingas!
PAGIALBOS KITO.
maisze tikumą nakties iezgirdo szoki.
žverije?
h
Lietuvis ir Amerikonas.
Yre Ui praktioinitBM Knyga
ne žmoniszka riksmą, staugi Po trumpam szaudimui kū
Muso tarnaites.
mą, velūiszkus juokus ir baisu rėme žuvo daugiau kaip ket
Bėga Amerikonas ulieze ir koklM lig nlol Lietuvai tarėjo.
Ir taip rudėta, jog ka tiktai
lojimą, o tarpe angliku pakilo virta dalis apgintojo abazo.
Poni:— Katriuk, maeziau tai labai skubinėsi ir tame ant
pribuviaa Ori n oriui ira Lietuvai
Anglikai pasidavė, Bauru ne kaip ezedien anksti kuknioje Lietuvio neužbego.
baime ip sumiszimas.
gali U trampa laika paU per
— Kas cze? Kas pasidarė? ingalejo.
buezevaisi su duonkepio gizeLietuvis paklausė ameriko
eave laxmokti AagoUkai aaiak g
—
Teip
turėjo
būti
—
kal

— Gal velnes.... — szaulum. Aez to ne galu'užkensti no:
tiek kalba*.
bėjo Anglikai.
ke aficieras, rodidamas ant
Toji Knyga drooiei apdarita
— Teip Dievas norėjo! — idant mano name tas dėtųsi ir — Ekskius, mister N....
lakstanczio ir in visas szalis kalbėjo pergaletojei.
no ritojaus pati pajiminesiu ar ne turi laiko 15 minutu?
h Pre realai rauAenn an Jinai
szokanezio tamsaus paveikslo.
— Jes, turiu,— atsako dve- kha*tM> tiktai *i riantan
— O musu Bauras, laimin duona no jiojo kaip atnesz!
neria.ąfcaaa na .f ekarea,
Tai bezdžionka pasigėrus gas ir iszdidus, kad iszpilde sa
Katriuka:— Ne bus nieko, suodamae Amerikonas.
nog bauriszkos arielkos, užpuo vo privaluma, ezauke linksmai. poniute: ba jie man prisiekė, — Jagu turi, tai ko teip lAUUi ■UamtCMf
le jnieganezius Anglikus, Žal- — Dėkui tau bezdžionkele! jog kitos niekados ne buezuos. skubini?...

NAUJA KNYGA i

KUR BUNA
Mano tikra sesuo Maryona Baltruszaieziute, 17 metu kaip amerike ženota su Petru Pupkie 16 metu neįga
lios gyveno Mahanoy City Pa, dar
nežino kur randasi josios pajeszko
Elzbieta Baltruszaioziute kuri neseuei pribuvo isz lietuves. Tegul ji pat
■ r kas kitas duoda žinia ant adreso.
(9F <n)
Mrs. Elzbieta Szatas,
417 W. Spruoe St. Mahanoy City Pa

Mano brolis Laurinas Kazakeviczius paeina isz Suvalkų gub., Gu
deliu gmino, Grigalunu kaimo, 11 m,
kaip Amerikia, pirmiau gyveno Chi
cago, I’ll o dabar nežinau kur jis
pats ar kas kitas, praszau duot žine
ant adreso:
oj)
1808 Fire avo Str,
Niagra Falls N. Y.

TAI SENIAUSI IR TURTINGIAUSI

AMERIKOS LIETUVIU PASALPINE DRAUGIJA
ĮSTEIGTA 1886 M.
Moka pašalpą ligoje po $6.00 sevaitėje ir
turi keturis pomirtines apsaugos laipsnius:
$150.00, $300.00, $600.00 ir 1000.00.
Kiekvieno lietuvio privalumu yra dėties prie tos Organizacijos.
Iki 1 d. Sausio 1913 metų Susivienijimas

išmokėjo: našiems ir našlaičiams pomirtinių
pašalpų — $72.469.33. Lietuvių apšvietos
ir kultūros reikalams — $8.651.82. S.L.A.
turtas išneša (1 d. Sausio 1913 m.) $52.517.97.
Tuojaus prisirašyk prie gyvuojančios tavo mieste S.L.A.
kuopos. Jaigu kuopos nesiranda, klausk informacijų pas Cen
tro Sekretorių žemiaus paduotu adresu, o gausi paaiškinimus
kaip suorganizuoti kuopą.

Mano vyras Kaspara Stumbris, iszvaževo nog mane Ootoberio menesi
1911 metuose, girdėjau buvo apie
Pittsburga, paeina isz Kauno gub.,
Raseinių pav., Tauragės volos,, Szemetiszkiu kaimo, tiesi ranka koliekn,
girdėjau kad yra miręs, jagu kas
apie jin žino praszo daneszt ant ad.
reso,
o;)
Mrs Anna Stumbriene,
121 Kensington Ave.
Kensington Ill.

Cor. 12-th. & Carson St., 8.S.Pittsburg, Pa.

Mano sesuva Ona Kaszaloniute pa
eina isz Suvalku gub, Sejnu pav.,
Meraslaus para.. Siemeniszkiu kaimo
keli metai adgal girdėjau Philadel
phijoj, o dabar nežinau kur, ji pati
ar kas kitas praszau duot žine ant
adreso,
’oi)
W. Kaszuloniute
De Lancey Pa*

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto
greieziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes ant
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius
■ u tiesomis Rusai jos.

Pajeszkau vietos del uždėjimo bar
ber szapos, draugai jeigu temytnmet
vieta del užsilaikymolietuviszku bar
bėtu meldžiu Szirdingai praneszt ant
adreso.
(ę^ ’oi)
M. Barbu
Box 184
£5
Racine Wis.

Mano gymine Petras Turozineviczius apie 12 metu Amerike, pirmiaus gyveno Wm Penn.
Girdėjau
kad iszvažiavo apie Pittsburga. Pa
eina isz Suvalku gub., Seinų pav.,
Leipalingio parapijos. Tegul atsiszaukia ant adreso.
J Milutis.
Box 128.
Gilberton, Pa.

Gromata pabėgėles.
\ iena pabėgus motere no
savo viro sziteip raszo m jin
gromata:'
“Raezau pas tave gromata
ba turiu invales laiko ir bai
giu gromata, ba ne turiu ka
daugiaue rasziti.

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30-th St.

New York, N. Y.

-

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS—

P. v. OB1ECUNAS IR KOMPANIA

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway
New York, N. Y.

Kampas Reade Ulieze
Telefono*; Worth 2822.

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

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziause!.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą,
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų In ir isz
Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastarajame nereikalaudami
]okiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkaa Poperas su
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka
teisingiausiai.
—: Del vygadoa Tautlėoziu laikome atydaryta >—
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per lalszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greicziausei, teinngiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

Duos sau rodą.
— Mano brangi! bu tais ta
vo parodais, tai man daugiaaše
rupi! Ne žinau kas bus, kaip
kada manės ne tekši?
— Nesirūpink pacziuli, jau
asz sau duosiu rodą, tiktai
mirk....

KRYŽIOKAI
ISTORISZKAS AURASZIMAS

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ
MCDlUfit CLINIC

]

Kuriems buvo pirmiaus gyvenimas pilnas kan
kinimų ir varginimo nuo visokių ligų silpny
bių, pakartęs; besant išblyškę, išbalę, sulinkę,
sukniubę, vos kojas pavilko, bet kad atsišaukė
prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, THE PH.
M. CLINIC, aprašant arba apsakant ligą, kas
kenkia, tad tapo pamatiškai trumpam laike
išgydyti ir dabar yra sveiki,
laimingi, ir iš gilumos širdies
dėkingi, taip sako išgydyti:

PER H. S1NKEVICZ1U

UŽŠVIS SAULELE
Į MUSU LANGELI!

PENKI TOMAI, 2 KNYGOSE

Tomas I ir II. Yra tai
puikus apraszymas isz lai
ku
kariones lietuviu su
kryžiokai laikuose D. L.K.
Vytauto ir karaliaus Jagailo.
495 Puslapiu,
Tomas III. TV. ir V.
Yra tai tolesnis trūkis pirmo
ir antro kryžokiu tomu kur
labai dailiai apraszyta kare
lietuviu su kryžiokais po
Zalgiriais (Grunvalduj kur
D. L. K. Vytautas su lenku
pagelba baisiai sumuszo
kryžiokus ir panaikino ju
zokona. Joje yra ir tos kovos
paveikslai.
589 Puslapiu.

prekeT $1.50
(PREKE VISO APRASZIMO)
Tik ant trumpo laiko!

GARBINGAS DAKTARE: Apturėtas liėkarstas vartojant vis ir vis sveikata ėjo eoryn ir
lengvyu, o ta užsenėjusi mano liga, nuo Jūsų tikrą galingą gerą liekarstą, kaip sniegas nuo
saulės spindulią nyko. Dabar jau pasilikau visai sveikas, nes krutinu Ir galva nustojo skaudėti
teip ir kosulys visai iSnyko. Pirmiau buvau silpnas, sukllurgs-sukumpgs, o per galybg augUčiausio mokslo ir tikras liekarstas. pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantis tik Philadelphios M. Klinikų!.
Su guodono M. P. Sakalauskas, 3231 Emerald Ave., Chicago Ill.
Mrs. Petronėlė Bakutenė, 125 2nd st. Somerville, N. J. Telpat dėkavoja už išgydymą, nes
pirmiau ją gydė didžiausi Now Yorko daktarai, kurie negalėjo pagelbėti, o vienok Philadelphijos M. Clinikas, atsakančiai į trumpą laiką, moteriSkg padarė sveika nuo labai didelės ir apsenėjusios sunkios ligos. Mr. M. Kazioras, 1612 Chestnut st Trenton, N.J. Nemažiau yra dėkin
gas už iggelbėjimą jo gyvasties ir išgydymą nuo nervą, krutinės skaudėjimo, silpną plaučią,
kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpliavimo. Lygiai labai dėkavoja Mr. J. Rusiks, 333 15th av.
Newark, N. J. Mrs. D. Karasevičla63 Bouth st. New Britain, Conn. Mr. Julius Blrsenas, 818
Franklin st. Port Washington, Wis. Mr. Jonas Tamulis, R. D. I. Malboro, Mass. Mr. Jos.
Jureviče, 14T W. First st. Fulton, N. Y. Mr. Ant. Čeras, 858 So. Swanson st. Philadelphia, Pa.
Ir tūkstančiai kitų, kurią negalime į laikraštį sutalpinti.
Todėl, jeigu esi nesveikas ir greitam laike tikrai nori ičsigydyt, tad kreipkis čion, kur tūk
stančiai kaip Į pamačlyvą vietą traukia ir tampa išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu
viškai, ues gromatnešis su mandagumu priduos laišką;kas kenkia, o busi išgydytas. Džiaugsies
pasilikdamas sveikas ir laimingas ant visada. Nėra skirtumo kokia liga sergate ir kas kenkia,
nes jeigu speciališkai profesionališkas daktaras Kliniko pripažins, jog gali būti išgydytu, tai
gali tikėti, kad apturėsi tikrą pagelbą; be peilio be operacijos, bet su tikroms liekarstoms nuo:
inkstą ligos, skaudėjimo sąnarlą, kaulą, strėną, koją, pečių ir šoną.
Užkietėjimą,
skaudėjimą ir nedirbiiną vidurią. Galvos skausmą, širdies, kepenų, kosulio ir plaučių ligas.
Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo, slogą, nuo abelno sveikatos nusilpnėjimo,
dyspepsijos, neuralgijos bei nervų ligos; teipat nuo jaunystės išdykumo klaidą, sėklos nubėgimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokią slaptų užsikrečiamų ligų. Telpat moteriškų IIn. kaip: skausmingų mėnesinių ir kitų visokių ligą, kurios tik varginimui žmonių atsiranda.
Rašant visada reik adresuot teip:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC

Nusiuntimo kasztus
mes apmokame.

1117 WALNUT STREET,

W.D.B0CZK0WSKI-C0.

PHILADELPHIA, PA.

Atsilankantiems asabiškal ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo 10 iŠ ryto |kl 4 po p.
Nedėlloj nuo 10 iki 3, o Utar. Ir Pėtn. vakare nuo 6 iki 8.
'*
. Teipat reikalauk nuo Kliniko knygos „DAKTARAS**, o bus prisiqsta/^5^WB

MAHANOY CITY, PA.

50,000j KNYGŲ '

DYKAI DEL VYRU Vertes^Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

Dykai
del
Viru

Jeigu geriate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes
knygelė. Ta knygelė paaakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo
užnuodyjima, silpnibea vyriškume, ateinam nupulime apeku, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles,
negaudame jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygelė del vyru, jums bus
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie paaakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti
greitai išgydyti. Tukstančel vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos
vertingos knigelės. Ta knykele ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas
užmokant ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir priaiuskitie mum, omas
kuo greičiaus priaiusma jums vysai dykai ta brange knygelė.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.v

_

DR. JOS. LISTER A CO., L.700 Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave., Chicago, Ill.
Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygelė.

Vardas,ir pravardS
FaEta.*.........TT."

SUtaa,

ŽIŪRĖKITE KAIP MES AUGAM.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS
atidaritas, isz ko v.sa tauta
Reikalinga.
$25 Grafafonas už $21
labai džiaugės, o garsingi ‘c-nBaltrus S. Tankaus
“Bench Moulderiu”. G 'ra
(su 16 Dainomis)
tįstai diena no d’cnos daugino' mokestis, darbo invales. RiATTORNEY, COUNSELLOR m
.. NOTAKIUSZA&.
ADVOCATE OF UNITED STATffi
$103,000 PRIAUGIMO PER VIENA META
oauje
genkart-i
savo
garsiuguikite
arba
atsiszaukite
pas.
COURTS.
233-235 W. CENTRE ST.,
MAHANOY CITY, PA.
guose laboratorijose.
l’RIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU
Buhl Malleable Iron Co.
Visiszkas Turtas Gegužio (May) 3, 1912 - $751,192.63 Geriauses ir didžiausias Bumu
....... PO PUIZUBA BAKUOS......
Nelaimingiausiu buvo tas,
Foot of Adair St.
”
” Lapkriczio (November) 1912 - 790,858.99 piningo iszlaimeja provose už p».
kad iszradimo ne buvo galima (ęp O})
Mano Privatiszka Banka yra po
Detroit, Mich.
” Gegužio (May) 1, 1913 - - - 854,209.58 žeidimą kasiklose, fabrikuose, ge|e.
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir
užlaikyti slaptybėje. Užrubeži n ketuose, 1 aivose ir t.t. Iszlaim^ji
Pasidaugino Turtas per Meta - - $103,006.95 provas
pinigiszkus reikalus galima pas mane
kurios kiti advokatai atsako u
Parsiduoda Salunas
žinei iszradejai buvo labai
be jokios baimes atlikinėti.
atmeta.
Rodą duodu dykai.
žingeidus isztirti slaptybe, kas
Vienas isz puikiausiu salvSutrumpytas Raportas Banko
Paszportus del keliaujaneziu pa
Ądresa vokite:
ant galo jiems ir pasiseki. nu Mnhanojuje. Randa“! aut
MERCHANTS BANKING TRUST COMPANY
rūpinu.
Tuojaus
Arthropogeniszki puikios ulyezios, apgyventas
B.S.YANKAUS
.
Mahanoy City, Pa.
Didžiause Lietuviszka Agentūra
Institutai liko isztaisyti pir- Lietuviais, Lenkais ir t. t Rin
154 Nassau Street
Nog prislėgto Raporto Gegužio (May) 1, 1913
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo
miaus Vokietijoj, potam ir ki da neperbrangi. Szitas salonas
New York, N.Y.
Pinigus in Visas Dalis Svieto greieziause
ASSETS.
tuose kraeztuose.
greit parsiduos todėl pasisku
ir pigiause.
$69,544.66
Pininginis ir Rezervinis turtas
Prarcuzams niekas daugiaus binkite, kadangi kas pirtnes
Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žiuo.
5,336.33
Priguli nog Banku
A. G. GROBLEWSKI
ne liko, kaip skubinti darba nis tas geresnis. Dasižinokite
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
657,715.04
T
,
, . j Paskola
Cor. Elm & Mun St v. Plymoith,Pa.
Investmentai į Bondaa;
ir lenktiniuoti kitus. J iems ta pas
(j "))
118,354,38
Lietuvoje kam pavesti.
...SAVININKAS IR FABRIKANTASAsz užlaikau Columbijos Grafofo3,220.00
darant ir kiti nesnaudi. Tokiu
Rakandai irFikszczerei
Juozas Mockaitis
Garsiu LletuvIszku-LenklszkuVilsti.
nus su Lietuviszkom dainom, kurias
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas,
Overdraftai
-__ J19.17
budu
naujas
pavojus
pradėjo
330
W
M-.hanoy
Avė.
iszgieda
labai
garsui
ir
aiszkei.
Ant
Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
Totui Assets
$854,209.58
duoties in ženklus Francuzu
Mahanoy Ci'y, Pa. abieju pusiu yra po kitokia dainelia,
rekordai yra padariti gana druezei
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus
tautai, o ežia žmonija dangi
gali
laikitie
ant
keliu
metu.
Kožnas
27m. SENAS LAIKKA8ZTIS
ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma.
LIABILITIES.
rekordas prekiuoja tik 75c.
nos su neiezpasakitu greitumu.
Apsaugoji! Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.
Jaigu ne turi mano kataloga tai Kapitulas Inmoketas
$125,000.00
Ne gana kad ginklus reikėjo
prisiusk už 2c. pacztinia markia o
75,000.00
del ju dirbti ale ir juos ap ISZEINA K S SEEEDA BROOKLYN,N. Y. apturėsi didelipuiku kataloga kuria- Geležinis turtas
Profitai
18,645.59
rengti ir pavalgydinti. Tas ‘•VIENYBE LIETUVNINKU” mia rasi visokiu gerinsiu Armonikų, Depositai
MUSU DRAPANŲ KROME randai visokiu Drapanų
631,647.63
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu
didelio
formato,
12
puslapiu,
talpina
ir Apredimu del vyru ir vaiku.
Sziame laike ka tik
visas užmanimas dabar pasi
40.00
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto- muzikaliszku instrumentu. Istoriszku Neiszmoketi Dividendai
aplaikeme visokiu nauju puiku Vasarinu Siutu ir prarodė daug blogesniu irpavo-i, dus, naujausius žinias isz visos pasau- ir Malda knygių kokiu tik randasi Skola Bankams
____ 3,876.36
jingesniu negu buvo pirmu. ĮI les, daugiausia iszLietuvos gyvenimo Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru
szome ateiti ir peržiureti o jaigu pirksite tai busite
Isz viso
8854,209.58
ir paezios LIETUOS savo korespon gromatu raszimui su puikeuseis ap
Philamhropistai nntarp
iDuiarc, 1 dentu
užgauedyti.
VIENYBE LIETUVNINKU skaitiniais ir dainomis su drukuotais
D. F. GUINAN, Kasierius.
Kiekvienas Lietuviszka* Sztommhi
kad pati tauta turi susilaikyti buvo visu pirmeiviezku organizacijų aplink konvertais, tuzinas 25c. penki
Geras patarnavimas muso Banke atnesza kas-kart dauteipgi privalo užlaikyti visada mūra
už $1.
Sztornikams, agentams ir
puikias Lietuviszkas Gyduoles saro
nuo dauginimo gyventoju. organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. pedliorems
parduodu visokius ta vorus giaus Depositeriu.
i Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu
Sztoruose ant pardavimo, kad.moą
Valdžia
apskelbi
kad
sumaži

labai
pigei.
Reikalaukitia
visokio
tatautieczei reikalaudami galetu^nušUžsimokės
jumis
turėti
piuingiszkus
reikalus
su
szita
į kaip iszeina. isz tos priežastie iszleiMokslo Galybe.
pirkti ir
nereikalautu lazduoti
nimas gyventoju ne tai ka yra dome dideli žingeidu “Jubilejini voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus Bauka. Pennsylvanijos Valstija ir Malianojaus miestas laiko
piningus
dovanai kokiems nore am(Fantazija).
Numeri” kuris liks tik istoriszku pas ta vorus, adresas:
vikaras
tose
apielinkese.
Sztorninni
piningus
szitam
Banke.
geistinas ale tiesiog reikalin atminimu nes pirmas da Lietuviszku
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvtc
gas.
Bet
jie
ta
darydami
neLaikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant W.Waidfdis
‘
.
S".,
v.
Parižius buvo pirmutiniu
musu tyras Lietuviszkas G/duuM*,
— Birželis—menesia rožių.
meto užsimokės $2 gaus ta numeri,
kurias mes gvaranluojauis.
miestu
paeauleje kuris užijejo apsvarstė, kad jie gali pada kaipo DOVANA.
— Pagal nauja prova, kuri
ryti
savo
žemeje
dideli
sumiEgiutero No.l.
DEL REKLAMOS
MAHANOY CITY, PA.
Egiutero No.2.............................
ana diena perejo Ilarrisburge Carreles Institutą. Potam in szima ir pavoju jeigu kitos ka VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
Zmijecznik
............ 25c., 60c. ir (1.00.
LAIKRODĖLIS
tai vietoje kartuvių naudos trumpa laika ir kituose Fran ralystes neseks paskui juos. Metams - - - $2.00.
Gumbo Laszai............................. 36c.
...DIREKTORIAI...
DOVANAI.
Mtszkos
MOolis
........................... 25c.
ci
jos
miestuose
likos
atydaryPusei Metu - - 81.00.
elektriką. Kandidatu yra už
Trejauka.......................................25c.
Visokį anthropogeniezki insti
D.M.Grabam, Prezidentas.
C. L. Adam, Vice-Prezideutas.
D.F.Guinan, Kasijerius.
Del reklamos iszleisim
tos
instituto
filijoe,
kuriose
Užrubežin
83.00.
Liuimeukis
vaikams
............... ....25c.
tektinai.
W. Rynkiewiczia.
A. Daniszewiczia.
tarp musu -.emaieziu Su vie
M. Gavula.
tutai perejo kas diena milijo
Gyduoles nuo Kosulio................26c
Užsiraszyti galima visada
jauni ecentistai po priežiūra
ni tose Steitose ir in Kanada
J. Homsby.
L. Eckert.
W. J. Milės.
Liepiu Balsama*............... ........ 25c.
vysai dovanai 1000 prepuiKas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’
Anty-Lakson del vaiku............ 25c.
— Jonas R’czki iez Buck garsingu daktaru iezmislinejo nu, milijonus nauju gyvento prisiusk
kiu Laikrodėliu 11 karatu
10c. markėmis o tuoj gausi.
Milteliai vaikams uuo Kirmėlių..25c.
ju,
kurie
ne
turėjo
vietos
kur
aukso ir ant 20 metu
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Run likos mirtinai sužeistas navatniausius daiktus. Tie
Paprasta numeri peržiurejimui
Parduodam Karpetus nog 10c. lig 25c.
Vanduo nuo Akin...................... ,25c.
padaryti rau gyvenimą ir pri
a ? gvarantuotu.
Rat-zykit dar szerdien ir
siuneziame dovanai, raszik toi.
per Aleksandra Luczika. Ba garsus ir garbingi daktarai
Ugniatraukis
............................... 25c.
ant masto pigiau negu karpetu sztorai.
o atsiunskite
12c. štampu ant
Skilvio Laszai.
iszmire jau apie puse ezimt- versti buvo užmuszineti vienas Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku”
persiuntimo .n:
dai mirs nuo sužeidimu.
Gyd.
užlaikimui
Viduriavimo ir
Už tai kad perkam .tiesog isz fabriku.
reikia siųst prenumerata (Moneykita.
Kruvinosios............. ............... 75c.
meczio adgal, tik ju vardas
”•
... 1 Order ar Registruotu laiszku pinigai)
Mes
perkam
teip
pigiai
kaip
ii'
M0R0Z0W
&
C0.
‘Uicure’ arba gyd.Rumalyzmo (3.60.
Visokios užmuez -jistes ir ant vardo leidėjo azituom adresu
— Su gailescziu pranesza- likos garsus visoje paeauleje.
Gyd. del nemalimo Pilvo.......... 50c.
3202 3-rd.St; New York,N.Y.
didžiausi “ Wholesalerei” ir tokiu budu
žudystos
daugines
su
pasibai

Milteliai apstabdymui Galvos
me, jog viena isz geriausiu dar
r rancija likos gareingiause
skaudėjimo.............................. 10c.
galima pigiau pirkti ir jumis suezedibininkiu “Saules” mus aplei ezalie iszdirbimi, teip vadina sėtinu greitumu po visa Fran
Laszai nuo Dantų.......... ....... . 10c.
nam
pinigą
parduodami
pigiai
negu
Mostis
nuo gedimo ir prakaitavimo
do, o toji yra pana Helena mu ne tikru ranku, kojų, no cuzu karalyste. Drąsus ple- 120424 Grand St. Brooklyn, N.Y
Kojų................................
25c.
kiti.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Budrevicziute kuri neužilgio sių, inkstu ir kitu žmogaus szikai pavogė nuo valdžios kaVaistas nuo Papauto............... 15c.
.31.26.
isztekes už pono Vinco Gra- kunui reikalingu daliu, viekas riumenes keletą lekiojamu maGyd. nuo Grippo...... .
....60c.
C ni
O
Mahanoy City, Shenandoah,
Plauku a]saugotojas..
szinu su kuriu pagelba lekiobaucko isz Springfield, Ill.
...10c.
del Plauku....
buvo padarytas Carries insti
VJt Lili lei II S
Mt.Carniel, Landsford. Muilas
,...35c.
Milteliai nuo Kepenų.
dams naktimis žudė žmones ir!
...25c.
Rožes Balsamas..........
tute.
Raiezi,
berankiai
ir
su

Ruptura
— Nuo ežios dienos, salųKinder Bahamas....................... 25c.
plesze ju nauda. Viena nakžeisti, isz visos pasaulės pul
Varicocele
Bobriaua Lassai......................... 60c.
ninkai negales parduoti ealuSsvelnintojas............................... 35c.
sais keliavo in Franci ja tikė czia likos užmuezta in 30,000
Prapolus Pajėgas
Kraujo valytojas..................... J2.00.
olithania tate
ank
nue kaip tai lig ežiam laikui
žmonių.
Nervu Ramintojas..................(1.00.
Užtruciiitas
Kraujas
DYKAI
Corner
22-nd.
A
Carson
Streets
S.
S.
Pittsburgh,
Pa.
Egseana arba odos uždegimas
buvo papratę daryti. Tik tada damas ingyti sau reikalingus
Parižiaus pal'c'ja garo žir e,
...................... (1.26.
Szitie Dubeltavi Rekorderei, ant
pas Vaikus...........................
gales parduoti, jago numirszta daiktus. Institute buvo kas kad pleezyku vadas slapstos
Pleistaris
(Kasitavolo)............ 25c.
vienos puses grajina muzike ant kitos
Vien:ntele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu,
meta
daromas
metinis
iszparPomada Plaukams.................... 25c.
pradedam
nuo
įl.00
ir
daugiuos.
Mokame
4
procentą
už
sudėtus
posmus
pinigus,
puses dainuoja. Duosime dykai tiems
arba yra netinkamas ant toviename name ne toli Parižiaus.
Gyd. nuo skaudėjimo Airnse..... 26c.
n t k.u< pm-e melu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
Uukia Iszmintingas - kurie atsiszauks pas mus ir kurie turi irpriskaito
Gyduoles nuo Liemens........ „50c.
liaus vesti bizni. Yra tai nau davimas, kur viekas buvo par Palicijos virszininkas nutarė
suteikimu vi oi.-; i■<, keli* n-’. Iszdirbam visokius Rejentalnusdokumentus.Lietuvai
Vengriszkas Taisytojas Ura----- 15c.
Fonografus,
reikaluose ju u, k hiA les prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.
Ūkia Sveikas!
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir |1.W).
jas jungas ant saluninku spran duodama už puse prekes. To padaryti medžiokle ir sugauti
HOFFMAN
BROS.
’
•
Akines Dulkeli..... .................. ,26c.
dėl neturtėliai lauke to laiko
do. Del ko ? Del to, kad nesi
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
žmogžudį. I ž valdžios jis gavo
Garbus Tautecziai:
isz ko Institutas turėjo ne ma
abelnai skausmo ir skarbutis (L26.
Laikau už garbe praneazti iums, kad
laikė unijos, nes jago laikytų
paliepima, kad ji turi sugauti
Gyd. nno Parku ir Niežu....... (2.00.
J f I ET U VIS Z K A S P OTOG R A FI STAS
jau asz neau daugiau ne locniniku ne virszininku,ne darbiniku
ža pelną.
Gyd. nuo Dedervines..... ......... (2.00.
si unijos, tai szendien lengves
“
All
Nations
Lankoje
ant
12-tos.
gatves
”
ir
kad
dabar
gyva ir buvo prisakyta ne
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos (5.00.
atidariau ofiso mano naujoi vietoi
Scentistams vis toliu tirine- naudoti jokio ginklo.
nes tiesas turėtu.
Kampas 22-nd. & (’arson Streetfl
M.
VARZINSKAS
jent sudėjimą žmogiszko kūno
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)
Paliemonai ir kareivei ap
205 E. Centre St., Mahanoy City.
— Žmonelei skirstosi, dau ir darant naujus mėginimus. stojo narna, kureme buvo
Reikaluosia me džiu kreiptis prie^savo seno pažistamo po
Puikai ir pigei nutraukė viaokee
w
tokiu adreso*
gelis apleidže anglekaeiklae Du daktarai iez Carreles Ins žmogžudžiu vadas užsitaises
Fotografijas. Padaro didelusFotc
£- B s
grafijaa
isz
mažių
ir
indeda
in
reimua
CB P
PAUL
V.
OBIECUNAS
jeezkodami gilukio po platu tituto pagarsino, kad neilgai barikados.
Prisirinko keli
on. O'MALLEY, SPECIALISTAS.
Indeda Fotografijas in Špilka?
Cor. 22-nd. & Carson Sts; S.8. Pittsburgh, Pa.
Amerika. Po teisybei ka czion ateiteje bus galima su pagelba
Kompasas ir 1.1. Puikai nutraukiu, ja
tukstaneziai žiopliu, kurie no- n HIMaIIqi/ r Visados iszgydo!
Iszbandyta per30m! Poat-Kartes, Parduoda Reimus ir t,t
veiks jauni vyrai. Geriau iez- Chemijos padaryti žmogų.
z. b c
u> p
rejo prisižiūrėti, kaip palicija UliU ludllujj Be peilo ir vaistu!
N ®
Naujas Pavasarinis Tavoras
mokt kokio amato ir gyvent
Po to pagarsinimo neilgai ir kareivei paims ta garsu Diirlnn
Iszrasta per mane!
j Naudojamas
tik
Lietuviszkas
Agentas
be baimes.
laukus praskambėjo per visa žmogžudžiu vada.
uunu ® —
mano ofise.
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
— Dr. M. J. Petrikas, lie- pasaule gandas, kad dakta Kada viskas buvo parengta, PR A SARGAI Darbininkai katrie įSZIPKORCZlU IR SIUNTIMĄ PININGU. Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
t ..
. . ,
.
’ pas mane diibo, gal sakyte kad jie
rams
Carreles
Institute,
Fan

tuviezkas medecinos ir chirur
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
Pal.C JO9 VirezJūlEkas davė8 jj žino
zlno mano imethoda ir pagal ju gydo
" (\aujas Iszradimas
gijos ligonbutes specialistas zini pasisekė sutverti gyva prieakima kad fzturmavoti. te operacijos, jie gal ir pamegžioja
del Szlebes ant Pavasario.
Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, Aprasziiua siunczia dykai
Andaroku, Jekiu ir t. t.
Puiku szlebukiu kūdikiams prie Kaip galima apsaugoti no li^u ir pats
narna. Žmogžudis paleido szu fe™O’MALLEY BUDAS
priima ligonius kasdien nog žmogų.
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Visa Frarcija gavo durna
iszsigydyti be daktaro visokias ligas
10 lig 12 ad. prieez piet. nog
V1US ir pirmame užpuolime ir naudojamas tik MANO OFISE,
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu vasarinu Kotu del moterių ir mergaieziu
Plauku puolimą ir užsiauginima,
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 galva iez džiaugsmo. Laikraez- likos užmuszta 50 palicmonu.l a
.
—
rvT
----Nežuli, Papuczkus, Pleiskanas
.
...
r .
’ | Asz negarsmu jokiu gromatu lygoniu linijų* in ir isz Lietuvos. Siunczia Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu
ežiai
talpino
vis
naujesnes
ži

vakare. Kazuno aptiekoje
ir kitas panaszias ligas.
30 kareiviu ir 120 žiūrėtojų, kadangi atsilanky mas in mano ofisą Piningus in visas dalis svieto, greitai, kitur.
Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 20o
237 W. Center St.
(•} •}) nias apie naujai sutverta žmo Kada duris likos iszmusztos- parodysiu jumis kad turiu daugybe pigiai ir teisingai.
STPas mus dirba Lietuvaites.
Nuo Komu užtrinu tik 10c.
Mes
gų. Skaitytojai už viens antro ir Virmnink.. p.lioijo. fH.fe
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
122 W. Center Str.
turime apie puse milijono laiszku su
savo gymines ar patinstamus tai ragriebe isz pardavėju ranku
in vidų, Pleezikas ezove iez1-,-, , .
Mehanov City. P* padekavonem’s nuo žmonių visokio
Parsiduos pigei.
szykite pas mane kadangi dabar turi
laikraszczius ir guodžiai skaitautyseziu. Raszykite tuojaus ant
Namas 16 pėdu ploczio ant ti, ir temindami ant jo paveiks revolverio tiesiog in krutinę ir DR. ALEX. O’MALLEY labai pigias prekes Szipkorcziu ir
adreso pas Specialistus:
galima
dar
pirkti
Szipkortes
už
labai
Virszininkas
puolė
ant
žemes
West Mahanoy St. Mahanoy
158 S. Washington St. nužemintas prekes. Raszant prisiuRUSSIAN -AMERICAN LINIJA
City, Pa. Galima tuojaus inei- lo lauke progreso jo augimo. ezaukdamas:
Laivui plauke tiet-og tarpe Rosijos
Wilkes-Barre, Pa.
skite už 2c. stempa o gausite greita
ir
Amerikos.
Didžiausi, puikiausi
Atėjo ir ta diena, kurioje
krauetit. Atsiezaukite po No.
“Jis turi būti paimtas gyvas, Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi atsakima.
ir greieziausi Rusiszki Imperaliszki
B’dway & So. 8-th. Brooklyn^.
kalbama
ir
susiraszoma.
Suvirszum
vaikas
kuris
gimė
be
tėvo
ir
238 W. Centre St. Mahanoy
Pacztavi, nauji dubeltavi szrubinei
nėra žiūrėta kas galėtu atsi- 30 metu daktaravimo Wilkes-Barre Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
laivai.
Valgomu tavoru ir Buczerne.
City, Pa.
motinos pirma karta isztare, tikti.”
RuMila, 10,000 tonu. Kursk, 13,500 tonu.
muso glaunas ofisas. Prisiusk 2c.
Ciar, 13.000 tonu.
‘APSZVIETA' Mokt-li>>zk:ii Istoriška Knyga
Fr.
Petraitis
Clymer,
Pa.
In Rotlerdaum iii 9 dienas be pervedimo.
“Papa” ir “Mama.” Žmonių
marke
o
gausi
Knygute
apie
Ruptura.
Likusiejai paliemonai puo11 dienu be persedliuo in l.lbava.
Aut Pardavimo.
palytinti daug isz Lietuviu praeitas
IN
ROTTERDAM
•
IN
Ll
B
AVA
džiaugsmas ne turėjo rube- les su visu smarkumu prie
$31.00 Trecalos Klasos 833.00
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
“Keller House” po No. 136 ir
$45.00 Antros Klasos §50.00
No. 6.
su 780puslapiu, preke:
$65.00 Pirmos Klasos $75.00
138 East Centre St. Mahanoy žiaus, vieni pirko Sauru vai plesziko pajemi ji, atėmė jo
Laivai iezelna kas antra Subata.apie dau
Apszvieta, apdaryta $1.25.
giaus informacijos kreipkitės pas
City, Pa. Parsiduos namas, nikus su kureis dabino sienas ginklus ir suriezo jo rankas ir
Nusipirkite s»o kolei.
A. E. Johnson, General P.Agi. 27 Broadnay
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo
New York, N.Y. arba pas vietinius agentus
Buteliu
laienei, fikezczerei ir t. t. Vie Instituto, kiti iszradejame kojas, o palicijos Virszininkas
Gaunama pirkt tik pas:
nas iez geriausiu ealunu Maha- siunti pinigus ir visokias do mirdamas prakalbėjo.
NORKEVICZIAUS NO. t
T,
Astramski,
943 S. 2nd. SI., Phila. Pa.
Geriausia Arielka Visan
nojuje. Dasižinokite ant vie vanas.
Del Visokiu
Mieste. Tik $1 už Buteli.
“Mano draugai, tu užmusze'
B
RAGAŽINSKAS
tos.
(8P o?)
Teipgi ctia gausite ir visokir
Viena diena Prezidentas ati- 30,000 ukesu, 500 paliemonu,
Pasilinksminimu
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
Jaigu kada busite
darens deputatu susirinkimą 300 kareiviu, 980 žiūrėtojų ir
prieš* laika, duokite sari
Gera proga ineiti in
Reikalaujate GERU Gėrimu.
orderi o bus jums pristatyti
PHILADELPHIA, PA.
prakalbėjo
tais
žodžiais.
Pirkite
uog
savo
Tautieczio
apsimokama bizni
mane pati. Szalis yra jumis
Tai užeikite in
kuris teisingai jus užgauedis.
“Guodotini Ponai: Aez lai skolinga didele dovana ir Pre
Parsiduoda puikiai ir gerai
IETUVISZKA TJi OTELI
Atsiųskite
adresa
o
gausite
intaisyta dirbtuve temprenco. kau sau už garbe melsti jusu zidentas varde visos Franci jos
kataloga dykai.
40a Witt Mahaaav Am.
JUOZAS OKINSKAS
Kostumeriu daugybe, biznis paskirimui nors 200,000,000 prisakė man inteikti jumis
(LOCN INTU KAS)
Sziomis dienomis muso tautietis
franku
del
uždėjimo
AnthroFr.
Strawinskas
auksini medali už jusu patarrandasi Shenandoah, Pa. ir
B Ragažinskas pargabeno visokiu N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets.
29 MOTER,U gražybes
1807 Canon St.,
Pittibnrg, Pa. garimu, Amerikoniszlcu ir Importitu Ten busite sveitingai priimti. Gausite
Tikiai artistiszkus paveikslus
parsiduos labai pigiai ba loc- pogeniszko Instituto Paryžiu navima sumažinime žmonijos.”]
moterių,mes siunGalima gaut visokiu Arielku,, Vyniu pavalgyti ir galima pernakvoti.
I-ztaree tuos žodžius Virezi- gftj; £1 gražiausiu
nininkas turi kanecz apleisti je. Pasidekavojent genijaliezcziame uždarytame laiszke
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t
kiems
Franci
jos
teentistams,
RADEKYTE
ninkas puolė ant žemes ir nu
ūž 42o.
miestą, todėl pasiskubinkite
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