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Metas XXVI

Danesza mums isz Laonia,
Philadelphia, Pa, Nebaszininkas tėvas pri Kandidatas ant
Wis., buk tenaitinis gyvento
vertė prisipazyt prie
apsipaeziavimo.
jas vardu Szekota vos pagyve
Czionais kaip ir kituose
Utena.
kaltes.
Laukinis kudykisKaip pagucdoti skaitytoje, nus su savo paeziule 6 metas Ugnis ant didžiausio laivo
Baltrus turėjo 30 metu ir
Sztai nesenai dorasi jauni miestuose daromi stengimaisi
Linz
Aust.
—
Ana
nedelia
o
garais
atneeze
jiems
devinis
“
Impcrator.
”
jau žino, muso miestas aplink priėmimo svecziu Dr.
buvo vienu-v ienas, kaip kuoSkaitome
varszaviniam
mas
surengė
gražu
patilinksmiHoboken, N. J. — Ant dy- atvažiavo pas daktarus in mies
vaiksztineje szia nedelia auk vaikus. Tris kartus po dvinunima. Atriaumojo nedorasis Basanavicziaus ir Durnos at “Kuryerze Polskim:” Žemiau lelys tvoroja. Sena Peledienie
kue
o
dabar
paliko
trinukus.
džiausio laivo ant svieto “lm- ta su savo sunum turtingas
sini jubileju, mieste dydelis
paduotas atsitikimas iez pra aptriusinejo stuboja ir virė
jaunimas (tarp kuriu buvo ir stovo Yczo.
triukszmas, svecziu privažiavo Mažai randasi tokiu motynu. perator” pasirodė ugnis, kuri dvarponis isz artimo dvaro. viena mergina) ir pradėjo
Delegatai nuo draugyseziu džios skamba lig pasaka, bet valgit, nes per daug nuolatos
dege per kelioleka valandų Istorije apie jojo sunu 12 me
daugybe o ir in muso redyste
trukszma kelti ir nedorai elg ir Kliubu, turės savo susirinki ira tai paimtas iez tikro atsiti barezkejo, biskuti buvo kurVis
nauja.
Visi
žmonijoj
pakol jia užgesino. Ugnije tu yra labai akyva.
atsilanko nemažai pažinstamu
tis, kad prisėjo be laiko iszsi- mą 21 diena September po kimo. Pas ponia.... buvo ant czia ir prieszi kaip ožie. Tai
Vaikinelis turėdamas 9 me
kuriuos reike priymt ir pavie- iszradimai naujinasi, užmany pražuvo du laivoriai. Visi paskirtyti. Ne gana to, dar tapo bažnytinėj Szv. Kazimiero, tarnistos no senei tarnaite Ma ir ne dyvai, jog Baltrus norė
szint nore geru žodeliu. Tai mai dygsta nors mažai įvyksta, sažieriai skaitliuje 1131 iezlipo tus, iszejo su tėvu ir tarnaite in apskusti policijai ir iez tos prie salėj. Jie sudarys rodą, ko rijona Z . No dvieju metu at- jo turėti kotokia gaspzdinia,
gi, isz tos priežasties ir darbas įstatymai draugijose ir valsti ant doko in laika. Bledes ug girria pasivaikszcziot. Tėvas žaties 13 ypatų liko nubausti kiu budu tas priėmimas bus silankinejo pas ijaje jaunas malezeenia ir ne kurtinia, o
truputi gaiszinasi, redaktorie jose taisoma. Vienas tai dar nis padare ant 150 tukstaneziu vaikina laike už rankos ir ant po 50 kap. Tai tokios tokeles galima geriaus prirengi. Da- žmogus darbininkas, kokis tai mat da ir jaunesnia ir ezvellij miesto Richmond vadina Juozas Tamala, kuris ketino neenio veido. Ka daro, vienoja
ir darbininkai ge'dte ir dali- akyviausis įstatymas iszlindo doleriu. Tuojaus po užgesini trumpo laiko tėvas jin paleido, po musu kampeli!
vauti tame jubilejui per ka Wieconeino Valstijoj, kad no mui ugnies, kuri pakylo kuk- vaikinelis ant keliu žingsniu
ma} lietuviai iszvien veikti su paeziuotis su jaja in trumpa N edeloja pasirėdė su ezventaPanemunėlis.
darbas apsileidže. Jago lai rinti ženytis turi but egzami nioje, pzimtai darbininku ir atsitraukė o kada ponas B. ap
South dalies lietuviais negali,
dieneis drabužeie, nuėjo ant
Nemažai atsirado vagiu ku nes vieni nuo kitu gyvena per laika ant tuju iezlygu, jog
kraeztije neužtemintumet pa- nuoti daktaru ar jie su savo maloriu pradėjo taisyt ir at sižiūrėjo, jau sūnelio nebuvo.
neszparo, o po neszparui nuėjo
svodba
atsibus
pas
ponstva
K.
rie szluoja arklius be jokio
praūtna skaitli žinių ir dane- sveikata esą atsakanti ženotu nanint laiva kuris iszplauks Nedarydamas sau isz to nieko, pasigailėjimo. Liepos 25 d. toli. Girdima, kad Richmon- ant ko gaspadorei ir sutiko, pas prabaereziu ant rodos.
isz pristovos ant paženklintos būdamas tosios nuomones, jog Maitmiszkiu sodž. uk. P. Bro- diniai gaus ir salia lietuviszka
ezimn tai meldžeme paguodo- gyvenimui.
po keliu nedeliu jaunas Juo In ėjas tarė.
Szitoksai
įstatymas,
gal
bu

sūnelis atsiras. Kada ylgai geles pavogė bėra arkli, o A. dykai, o South puses lietuviai
dienos.
tu skaitytoju mums dovanoti.
zukas dingo kaip kamparas
— Tegul bus pagarbintas.
neatsirado, tėvas ir visi kiti Misiuro—briczka. Arklio kar- turės samdytis.
tu geras jeigu patis jauni reiisz Varezavos o ir brangus — Ant amžio amžinųjų - at
Gyveno su sesere kaipo pradejo jeszkoti nes ant tusz- ežiai
virte
in
deszine
puse
ir
kal
iutu
tokio
apsisaugojimo,
Geriause amerikoniezki Lie
Koksai svecziu bus priėmi
vyras su paeze.
kultunuoti. Jeigu kur toks mas ir apdovanojimas, dabar žiedas ponios K., vertes kelio saki prabaszczius czio.
tuvei padarytu jagu dėtu au nes atsitikimu yra kad apsiželika szimtu rubliu. Žinoma jog — O ka pasakysi, Balt
Jamestown, N. Y. — Nega
arklys taptų patemytas, sulai
Sugrįžus namon B. padare kykit vagi.
kas ant pastatimo namo del nija ieztikro netinkanti sugy
da nežinoma.
ne kas kitas kaip Juozas t ire- rau?
lėdami kaimynai ylgiaus davargszu ir ubagu, nes neužil- venime vienas kitam ir tai at
dydelia ablava kad sūneli su
Kompanija statymo lietu- jo žiedą paimt, teip visi tvirti
laikyt
bjauraus
pasielgimo
Fe

— Atėjau jegamasteli ant
Vilniuje.
gio tiek ju privie, jog ameri- sitinka per nežinojimą, bet
rasti. Leidosi in girria apie
viszkos sales muset mislija jau no. Poni būdama užganėdinta
likso
ir
Leonos
Podabinsku,
rodos-atsaki
mankindamae ka
Tapo
susekta,
kad
slaptojoje
koniszki institutai j uju nepri- kad jauni turėtu eit pas dak
300 žmonių ir per dvi nedelias
darba pradėt, nes lotus savo ifz savo slūgines lig sziolei ir
brolis
ir
sesuo,
kurie
gyveno
puria
rankoja.
policijoje
buvo
daroma
daugy

ymines. Nesirupinkyte apie tarą del to ant revizijos istatykas diena jeszkojo. Iszkrete
nupirktus visiszkai nuvalė. ne radus jokios
priežasties
kaipo vyras su motere, innesze
— Seskie Baltreli-tai ko
tautiezkus namus, zokonus ir miszkai, tai jau tas naujas įs
visa girria ir aplinkinia, kožna be neteieuotu darbu, kurie pri
Namai seni koki tik ant tos priesz jaja ne kaltino ]aja ir
skunda
in
suda.
Podubinskai
kios rodos nori klausti ir ka
kitus “institutus” L’etuvoje, tatymas tikrai dimnas.
sprindi žemes — viskas ant verte auksztesne valdže padary žemes buvo, visi nugriauti ir stengėsi josios rūpesti sura
turi dvieju nedeliu kudyki.
turi ant szirdies ?
nee ru pinky tęs apie savo buvi Mat tas daroma buk del ap
tuszczio. Ant galo p. B. pra ti revizija. Ta revizija suseke, griuvėsiai nuvalyti.
mini. Teip praėjo metas laiko
Tokis prasižengimas Ameryke
— Tai, mat, jegamastie, -ir
jog
slaptosios
policijos
virszisaugojimo
kad
Amerikoje
bu

mą czion Amerike — in Lie
žudė vilti atradimo sunaus ir
Czionai buvo nuo seniaus
yra rustai baudžemas; deszimts
ninkas ir tarnai imdavę ky- apsigyvenęs Franas Juodis, ji o jaunas žmogus rodos akumo velei kepuria manko ir kaista
tuva nesugrifzyt užbaigt savo tu veisle žmonių sveika, bet
atydave ant Dievo valios.
metu kalėjimu. Broli ir sesere
szius engdavo ir muszdavo sai pirmiau? dirbo cukerneje, in vandeni inpuole, ne iezplau- Baltrue.-Tai mat, jegamastie
gyvaete nes kaulus padeeit pztikruju tai su pagelba tokiu
Dvi nedelias adgalios Alpatalpino
kalėjime.
žmones, darydavo netikrus pa- toliaus ingijo bizneli (dastate ke ant virsz:aus. Sztai viena žmogus pats vienas, ne turi
revizijų sunku apsaugot.
ežiam luošam sklype.
tenmarke ant vienos paszalines
Yra
tai
antra
tokia
porele
raszus ir neteisotai (nekaltus) bonkutese alų,) žiūrint žmogui ryta, ku d i poni da buvo n i g jokiu artimu prie saves viską
Nesveikais daro žmonijoj
uliczaites suėmė apžėlusi vai
czionais,
kurie
manydami,
jog
kiszdavo
in kaltinamas slapto tas jo darbas ėjo pasekmingai, stube kas tokie pabar zkino m turiu, prižiūrėti - ir velei nuti
Isz priežasties revolivc'jos ir ypatas daugiausei blogos iszlikina
plaukais
apžėlusi,
nuo
laisvam sklype galima gyventi
sios policijos virezininkas. Fe priesz pora metu numirė jo ne duris miegetubee. A'ydare du lo.
sutraikimo visu diplomatiezku gos gyvenimo, pilni visokiu
kurio nieko negalima buvo
ris paregėjo stovio cz;a savo siu
kaip
kam
patinka,
nes
tuom
— Tai ka? - paklausėpradotovas, stengiasi pasislėpti.
veikalu terp Suv. Steitu o Me- nuodu darbai, pei ilgas valan
sena motere, palikus naszli gine kuri su d-ebareziu balsu
dažinoti, nes vietoje atsakyti,
labai
biustą.
baszczius.-Isz
to asz ne galiu
xiko kone visi Amerikonai iez das sunkaus darbo, miestu ne
Sziauliai.
su tiimi mergaitėms, jisai nors pradėjo kalbėt: Praszau po
kasžin ka murmėjo. Vaikina
nieko
dasiprasti,
valyvumai
ir
kitos
visokios
tanais iszvažiavo. Keli metai
patalpino priglaudoje de1 i K. g. Niekas neatmename, ne senas nesiženyjo. Priesz
ateinu szendien iszreikszt — Kaip asz mielinu, praATSAKYMAI. vargszu, kur užtemijo vienasfkuomet but Sziauliuose tiek keletą menesiu, pradingo nei nios,
adgalios Meksike radosi in priežastis,
slaptybe.
Bus tai mano spa- szau jegamasezio, jog butu ge
Yra atsitikimu, kad isz svei
20,000 amerikonu o szendien
J. S. Faiifie’d Conn.— Su ubagas, paejnantis isz Linzo, buvę vagyecziu ir žmogžudys- kamparas nežine kur palikda viednis ne žiūrint koke kalte riausia, jagu-jagu apsipaeziuo
kiausiu
tėvu,
gema
nesveiki
vos pasiliko ten 200 ypatų.
o kuris žinojo apie dingusi ežiu kaip kad dabar yra. Ne mas tris mergaites pas M. Vevaikai — kaip szi dalyka ap sipras juso motere ir už tai at- vaikineli, nes apie tai skaitė senai tapo užmusztas “čigonu lyki su kuriuom daikte gyve ant saves užsipelnisiu. Ba teip tau, tada dvieje butu geriau ir
man savžine liepe. Persigan- lengviau del manias.
pakutavos o gal aplaikys D va.
Prancūzai turi indeja in vi- saugot ?
karalius” A, Seifinav:czius. no ir sykiu alų važiojo.
laikraszcziuosia.
dus pone, mislydama jog Prabaszczius
se
Szventa.
Per
laikraszti
ne

vaiksztinejo
Sveikiausi žmones yra, gy
Bokes
pramonystes Rosijoi
Frano priežastį prasiszalini- czion bus ka tokio terp szeimi
Apsakė apie tai dažiuretojui Mėsos gatvėje žydas ir moteužsimoka kariaut prieszais sa
užsimislinias
po
pakaju,
ir ta
ventojai
ant
ukiu
nes
juos
ne376,662,000
rubliu,
arba
vo paezia. Juk abvdu prisie- priglaudos, kuris tuojaus davė riszke tapo sužeisti. Taipgi bu mo niekas nepasako tikrai net nos, praBze idant pabaigtu sa ra:
$188 331 300. Akyvu daigtu, dalypeto jokios nuodu smar
“Turėjau
get prie altoriaus isztikymista, žinia p. B. Pribuvęs su pa vo užpultas kapu sargas ir jo po sziai dienai. Mate žmones vo (paeakojima.
— Na teip, Baltreli, turi
kiek iez tu piningu Prancūzai ves, o apie gyventojus miestu paklusnumą ir guodoti vienas ezia B. in Linza, su dydeliu žmonai perszauta ranka. O va “Vienybei L.” pagarsinta kad baisu eapna ir isz jojo priežas
teisybia.
ypatingai
dideliu
nėra
kalbos.
gyecziu
—
ne
nesuskaitysi.
gaus sdgalios.
kita lig smert. Susitaikinsyt vargu pažino dingusi sunu ir Delei to net 2 sykiu guber jisai Vienybes redakcijoj pir ties turiu prisipažint prie teiey — Nes kaip pamielinu, jog
tai tiktai ant ženklo kuri turė natorius buvo atsilankęs. Poli kęs szipkorte keliaut Lietuvon, bes. Pasirodė ežia nakti man
Rusiszka valdže nepavelino ir vela bus gerai o už savo ne
pati gali būti niekesne už sve
įjaikraezcziuose
randame
jo ant rankos.
cija isz kailio neriasi piktada bet ar jisai iszkelevo niekas mano nebaszninkas tėvas, ku
dora
paeielgima
juso
moterele
tima.
kad isz Lietuvos svrežiams bu- ant suvažiavimo katalikiszku nekarta graudinsis, jog teip
nežino,
ir
nuo
jo
gromatos
ne

ris mane privertė prie prieipa
Vaikynas nesupranta, ka in riu bejieszkodama, nuo ko privojant Cliicagoj laike prakal biskupu, kuris ketino atsibūti nedorai su jumis pasielgė. Bet jin kalba, valgo viską, ypatin seina ir vifai nekaltiems žmo gauna. Vyriausioji mergaite žinimo Dabartės pisipažinstu
— A, turi tiesybia’ Baltre
bu radosi netikusio sztamo ke Czenstakave. — Gal ir turėjo jago da karta panaszei pasielg gai žalius daigtus. Kiauszi- nėms nukenteti.
apie 15 metu už raspustavima, jog buvusis sužiedotinas - lat li, tai ir nesipaezuok!
lios ypatos kurios tycziomis tame svarbia priežaste.
papuolė in papraukos narna ik ras, kanecz mane priepirinejo — Nes žmogus vienas naPajūris.
tu su jumis, tai tada apgarsin- nius valgo su žievemi, o jagu
erzino kalbėtojus ypatingai at
K. g. Pas mus žmoneles po 21 meto amžiaus, o kitos dvi idant jam paekolytau 50 rub. mia, ne turi su kuom meilei
sim pravarde ir tegul visas ka laiko rankosia, o kas nori
Akuszerkos arba kitaip pa
stovą Durnos p. Ycza liepent
truputi
ezviecziasi. Tik bloga, randasi pas Miką Velyki. To ant užpirkimo ne kuriu daig pasikalbėti.
svietas apie josios nedorumą paymti, tai su nagais drasko.
vadinus bob-daktarkos kanecz
prisisegt medeli.
kad
nesenai
liepos 12 d. ledai kie gyvenime apsireiszkimai tu ant svodboe, o kada ne no — Ir tai teisybe, Baltreli,
žino.
Daktarai davė rodą, ydant
Žiūrint tokius netikusius turės ižduoti egzaminą jago
labai yra nesmagus.
rėjau ant to sutikt, prikalbinę reikia pi ožiuotis, tarė prabasz
P. Y. Youngstown, O. — iszpalengvo jin tobulyt, viską javus sumus ze taip smarkiai,
žmones kurie kelia szposus geidže atlankyt ant tolinus
kad net žeme juodavo. Žmo Philadelphijoj lietuviu tar jo.mane idant pavogiau bran ežius lėtai.
Negalimu
daigtu
tamistos
jusu
duoti
ko
jis
nori
ir
neiszleisdibent kokiose prakalbose kom serganezes moteres. Teip nu praszima iszpildyt. Ne tik
nes turi didžius nuostolius ir pe akyvo nesigirdi nieko apart gu žida ponios, kerszidamas
— Velei ant kito atvertus
paskutine legislature tamista gautumės in kalėjimą neti vieno laukan. Stebisi nežino, ka bedaryti!
promituojant kalbėtojus, ver tarė
kad labai noringai griebės prie man, jog jago nesutiksu ant jagu žmogus ne pataikys ant
tėtu vaikiai iez susirinkimu Pennsylvanijoi ir ketina rustai nes ir mes inpultumem in beda tuom, jog in tris metus teip
saliuniszko biznio.
jojo noru, tai mane pames ir geros moteres, tai rots pekla
Szilelis.
sulaukinejo ir plaukais apau
praezalint, nes tai terszia toki prižiūrėti kad egzaminas butu
Szvento Jurgio parapijos neapsipacziuoe su manim. H name! O rodos boba, tai nie
K.
g.
Turbut
niekur
kitur
go.
Gali
but,
jog
isz
pradžių
žmonių tvarka, o bet tankei ižduotas.
parapijonai vis tikisi iszkrapsz
A KITOS ZINUTĖS.
turėjo daug verkti, jog net Lietuvoje nėra tokiu kerszti- tyti savo kleboną kun. Miluką, gai ne nerejau tikt ant jojo kesne už vdlne.
kai kur juos da paglamoni.
noru, bet anf galo daviau pri- . — Jug teisyba, yeluk su apsi
ninku žmonių, kaip pas mus:
Korolenko julrilejus. Masko- — In švara arbatos reike proto neteko o kurio lig ežiai susipyko du kaimynai ir viens bet ju pasistengimai regisi yra
sikalbyt, ir mielinau jog poni paeziavimu pasiliauti, tarė ku
dienai
da
neatgavo.
surinkt
keturis
žalus
lapu.
lijoj dabar yra sukaktuves vie
antro nunuodyjo 3 kiaules. per silpni o klebonas gerai ap nesusipras ant vagietos, tureda nigas iez palengvo.
"Laisvėj” koksai ten Visur no senuko 60 metu amžiaus t.
— Kone $700,000 kasztuo
Nuostolio padaryta apie 125 sižiurejas sau isz to nieko ne ma daug kitokiu žiedu. Ap
E'antis kai bedame apie Ro y. Korolenko. Senukas nuo se je inžajei ant vajaunu laivu.
rub.
darydama kaip sėdi teip sėdi. laikės nog manes žiedą mano — Oi> jegamastie, dirbu, ir
Gyvas numirėlis.
chesterio lietuvius kad jie lau niaus esąs rusu geras raszejas, — Ant angliszku salų ran
Darbai visi eina gana gerai “milemas” dingo kaip kampa ne žinau kam teks? ne viena
Joniszkelis.
kia Dr. Basanavicziaus ir Yczo ir žmogus gero budo ypatingai dasi suvirszum milijonas dau Hamburgas. — Viename
karta teip pamislinu.
Nie
apskriezio kaime, mirė valstie K. g. Yra bažnyczia, mokyk ir, tik tas nedirba kas nenori. ras, ir daugiau api jin ne g’r kiausia žmogui sulukus senat
sako kad draugijoj D. L. K. atjaueziantis žmonijos vargus, giau moterių.
Parapijoje Szv. Kazimiero dėjau. Tasai nuludimas, ku
Gedimino randasi keletas prie taigi kada susilaukė žmogelis — Gerai užaugus žmogus, tis, kuri treczia diena norėjo la, vaistine, keletas krautuvių
ir geryklu, kurias, ypacz gėry- kur klebonauja kun. Kaulakis ri poni matei ant mano veido ves, ar ligos, o ne turėti jokio
laidoti.
Vežant
in
kapines,
ly

Bzingu ne priesz ta sumanymą, 60 metu amžiaus, rusu lai- privalo verst 26 svarus ant
prižiūrėjimo.
klas, žmones noriai palaiko.
dėtojai sustojo prie vienu na Musu paczte yra “cenzūra” viskas ramu jokiu nesusiprati ne buvo tai isz priež ieties d a
bet priesz delegatus kaipo krasztijos dalis ir žmonija isz- kožnos pėdos augszczio.
— Tai szventa teisybe I—ta
mu ir palike vežimą su lavonu kame peržiūrinėjo “patemyti- mu negirdėt.
gūsio mano “milemo” nes isz ri kuningae, - reikia paezuotis
priesz caro ir kunigu bieziuo- reiszkia jam pagarba.
— Apskaito jog Japonijoj
W.
Warzewiczius
saliuninsuėjo in vydu. Bet koks buvo nus” laiszkus, o ypacz mergai
priežasties mano savžinee. Ant Baltrus pasikasi galva ir ta
lius.
Kas žin kaip tas pagerbimas randasi 146,806 Krikszczioniu. ju nustebimas, kada iszeje ne tėms adresuotus. Toks darbas kas ant So. 2-nd St. ingyjo
galo mano nebasznin kas tevaS
Regisi, kad tie dar svecziai
dabar iszsirodo “Keleiviui” ir — Telegrafas no Ameriko berado ne vežimo, ne lavono yra labai papeiktinas, nes laisz prieszai savo saliuna buezer- eueimilejo ant manės sapne ir re;
lankėsi tarpe Amerikos lietu
“Dilgėlėms”? Nes tokias su in Europa užima tik tris se Iszeje m gatve, rado pamesta kas, kartais už pinigus būva nia, tai dabar turi du bizniu. jam esmu dėkinga, jog nupuo — Kad tai žmogus priesz
viu, parvež Lietuvon daug labrangesnis; in minėtu “cenzokaktuves tie laikraszcziai ran kundas nuėjimo.
Senas Kapsas. lė sunkenybe no ezirdies mano tai viską žinotu, kaip bus ap
tufezia karszta (graba), o to
bąi akyvu žinių iez Ameiikiesipacziavusl Labai sunku patai
ziegor liau pamate važiuojanti, pli riu nagus” patekės,nepasiekia
da juokingomis, o rusai net — Szvaicariszkas
Dabar galiu apleist tarnyeta
criu protavimo ir laisviszko ju
kyti ant geros gaspadines!
pirmaeiviai iez žmogaus su- meisteris padare ziegoreli su ka galva žmogų, kuriame pa savo tikslo.
spakainai, ba man rodosi, jog
gyvenimo.
Batakiai.
kaktuviu nesijuokia bet pa fonografu, kuris iszszauke adi- žino dingusiji numirėli. Lydė
Trumpi Telegramai. poni ne norės laikyt pas savo — J agu ne usztiksi geros,
nas.
gerbia.
K.
g.
Ras
apskr.
Rodos
ra

tarnaite kuri teip sunkei prasi- tai genaus nesipaezuoti,
— Amerike randasi 25,000 tojai labai nusigando, o miru mus kampelis, bet žmones ne
Amerike nestokas blozuu
§ Montpellier, Francuzije.— eikalto.
Tada tarė Baltrus.
siojo
žmona
net
apalpo
Tada
Japonu. Dvileka metu adga
ramus. Nesenai du vaikinai Terp vaisko o bandos čigonu
Panedeli susilaižino du Fila
Ant Pardavimo.
—
Nes ka asz galu daryti
vienas
prisivijo
važiuojanti
nu
los buvo tiktai 2,000.
Žodžei tarnaites, pasakiti
užmusze savo drauga. Kad ne
delfijoj paliemonai katras isz
Puiki farma Barnesville, Pa.
J egamastis karta sako teip,
mireli ir tas ramiai apsakė, būt girti'buve, nebūt užmusze. pakylo kruvina musztyne ku- su, toke gaileste ir teisingai,
—
Menulis
bėga
ant
sekun

jn daugiau suvalgys “pajų”. apie 17 akieriu iezdirbtos že
riuoje keli likos užmusztais o
kad jis atbudo ir nenorėdamas
sugraudina ponia, ir netik ka kitu kartu kitaip, asz pra
Ant tojo galėjimo žiopsojosi mes, biski girrios ir visokiu dos 3,350 pėdu arba greieziau iezgasdinti kitu, norėjo važiuo Užmuszejai suimti. Steigviliu in 10 sužeido.
kaime
Kasputis,
jaunas
vaiki

kulka.
poni atleido prasižongima del szitau rodos!
kelioleka pal'cijantu ir dau vaisingu medžiu, tuojaus neto kaip kokia armotine
§ Tokio, Japonija. — Dy- Maiyonos bet užlaiki pas sa
Kuningas prisiartino prie
li geležinkelis stacijos. Van — Parižinis redaktorie gar ti namon. Lydėtojai palengva nas, neszesi medgali isz misz
gelis juju prieteliu. Pirmuti duo stuboj. Geras namas,
aprimo ir pradėjo traukti na ko; tai pamatęs liesinczius jin dele viesulą užmusze in 20 ve igi velibai senatvei, o Ma Baltraus, paplojo su ranka
eina,
jog
Europos
žmonis
iez
nis Curran suvalgė 20 antras tvartas ir 1.1. Parsiduos drau
mon, pasilinksminti isz laimin užmusze. Užmuszejas suimtas. ypatų, sunaikino tiltus ir rijonai ižgaravo iez galvos per peti ir tarė:
Mayereae 18. Curran suvalgė ge ir arklis, karve, režimai vi duoda $10,000,000 kas metas
15,000 namu. Bledes iszneeza apsiviriavimas.
— Kokia rodą galu tav
go prisikėlimo isz numirusiuVidukle.
savo in 22 minutas. Už visus sos reikalingos maezinerijos laike vakacyju.
ant milijonu doleriu. In 50
duoti, Baltreli? Darikie kaip
ju.
Numirėlis
ta
paezia
diena
K.
g.
Pas
mus
visai
už
nie

—
Mažiausi
žmonis
ant
pajus užmokėjo tasai, katras ir t. t. Szita farma tarpe Ma— Auksas gali būtie iez nori-asz mielinu kad apeipa
Laplandyjoi. gerai linksminosi: valgė ir ge ką laiko žmogaus gyvybe. ypatų sužeido.
pralosze — arba mažiau suval lianojaus ir Tamakves parsi svieto randasi
plaktas
1,200 ploniau ne kaip c juosi ir atliktas kriukis!
re.
Antra
diena
jis
papasako
§
Mt.
Oarmel,
Pa.
—
Grai

Sztai
vienas
kaimynas
ant
kito
gė. Abudu palicijantai po su- duos už neperbrangia preke. Virai turi ketures pėdas ir jo, kad būdamas negyvu, jis
už nieknieki užpyko ir nužde kai statys puikia bažnyczia už kokia popiera. Isz vieno unco — O tai sziteip jegamasti
Mrs Mary Ilondgets.
vienuolika eolu augszczio o
valgimui, tuojaus nuėjo pildy
moters ira mažesnes keturis viską girdėjo, kas apie ji dėjo Net baisu pasakoti, koki žmo $40,000 kuris stos ant kampo galima iszplakt 146 keturkam ir asz mielinu kad tai bus ge
( gi °1)
D. Box 4.
ti savo dinstus. •
riausiai
.j
Avenue ir Beach uli.
si, bet negalėjo pasijudinti.
pines penas.
nes beszirdžiai.
Barnesville, Pa colius.
-
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— Daugiau negu reike.
— O kur turi tuos pinin
gus?
— Turiu komodoje.
— Brangiause mano esibe!paszauke nudžiugęs.— Laike
kada asz apie kūdiki pamirszdavau, tu apie jin paminejej;
kada asz praleisdavau piningus
tu juos rinkai, givendama var
ge— Ne kalbekiva daugiau
apie tai —tarė motere bueziuo
dama in kakta viro.

Asz eamia po kaucija Ohio valstijoje
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
Havo l°onam DQmB vertes $12,000,00
r Parduodu laiva-kortes ant geriausia ir
greioziansiu laivu. Siunoziu piningas in
visas dalis svieto, nelaikydamas piningas
pas save nei vienos dienos, bet taojaoe
___
iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant amerikoaiszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip

Ten kur Ohajuje,
Diktokoje apigardoje,
Du brolei labai pyks!a u,
Vienas ant kito sznairuojesi.
O buvo priežastis ta,
Už burda ne už ka kita,
Brolelis už burda neužmokėjo
Norint eziek tiek graezio tu
rejo.
Pėdės dienoje,
Vakare,
Susikuopino in saluna.
In kur kazirninkai pribuna.
Na ir tasai broliukas atėjo,
Mat, iszložti norėjo,
Szitai’ir kitas pribuvo,
Del kuriu kaltas buvo;
Ant brolio užklupo.
Ir vos kaili nenulupo.
O ka, paliemona pakvietė,
Skolininką priesz vaita pa
state,
Kr d prietelis ne butu bila
pastatęs,
Butu lakupe pora d enu se
dejas.
Kada priesz vaita stojo,
Po 15 musztu paklojo.
O buvo tris Lietuvei,
Italas, noragas — evetimtau
czei,
Visi penki užsimokėjo,
O szinkoris 30 dol. padėjo.
Tai tokios tokeles buvo.
Jog tiek piningu ant kari
padėjo.

— Tu gal apie tai jau pa
miražai ?
— O, ne, ne, nepamirszau,
Ne galejova mes isz ten isz
gaut... perejtinejova visokius
Vice gubernatorius Martinas H. Glenn apėmė vadeles rando
vargus givenime.
po apskundimui gubernatoraus Wdliamo Salžer kuris badii
— Nes gal izedien.....
prisisavino daugeli piningu. Prieezai gubenatoriaus Sulzerio
— Teip szedien, teisibe bis
kanecz spyrėsi jin praszalyt nuo dinsto o paženklint ir jo vie
ki geriau mums einasi, vienok
ta Glenna.
ne tureva piningu, idant. . . .
— Nes galema butu iszgaut
Ne buvo tai jau toji mejli
— E tas n, ! nt-aki vienas
isz ten jin teisibe?
motere praszanti malones nes isz po ic jantu. —vyras ponios
V.
•— Žinoma. . . .
rūstingu balsu paliepinejen- iszgeri per daug biski, nes
— Ach! dekavoju tau bran
Ant ritojaue po tam anksti
cziu pareikalavo sugrąžinimo kaip iszsimiegos viskas bus ge
gus — paszauki pradžiugus rita jau Petras Michonas buvo
milemo kūdikio.
rai. O rit gales atezildit jam
biedna — motere — matau ant kojų. Duok man piningus
Z 'koninke pamielino jog tu poni ausis
jog da mane mili.
tarė —tu buk prie dukriukes
ri veikalą su motere serganeze — FeFę’je stovėjo buk in Jagu yra mergynu per daugi
Ir dabar pradėjo kalbėt o asz paskubinsiu in priglau
akmeni pavirtus.
ant proto.
Galite in Daboju atsiezaukt,
apie sūneli kaip jin augins, da.
— Apsispakajink poni —
Kada policijantai nuėjo at
Cze yra invalee vaikynu,
miles, mokins, poterelo.
— Felicije turėjo piningus
tarė — jago viras ponios czion nipeik-jo motere Priezoku
Kaip avinu.
— O rupinsiesiu asz teip paslėptus ne komodoi, kaip
buvo tai jau nuėjo namon ir prie viro nutrere usz gerkles
Tiktai t«gul pora tuzinu at
idant pamirsztu, jog jin priesz sake, nee ezepoje paslėptus ban
dabar jio czion nebeira, kas ki ir pradėjo smaugt.
kelauje,
du metus buvom atadave in keleje tarp diapanu.
szasi sesers pei(Utinis.... nee
— Kur turi piningus? Gir
Piningu nesigaili,
priglauda. O tu Mariuk— atsi
Buvo tai skarbinieze moline
szitai ir ateina.
di kur turi piningus-?
Ž noma už tikieta,
krejpi in dukriuke gulencze vi su maža ekiluke per kure jago
Toje valandoje biski senes — Kokius piningus?
O ne nž ka kita.
geje —ne busi pavidi broleluj eiki pininga in mesi tai jau
ni amžių sesuo prisiartino prie — Tebirius du szimtus
I
z
Szenandorio
galėtu keb
juk ne? Nes jis tavo brolelis o iezimt isz ten ne galema.
franku, kuriuos tau daviau ant
bromo.
szimtai pribut,
ira labai nelaimingas. Nes jis
Drebancze ranka iezemi pi
— Ko nori toji motere? — iezpirkimo kūdikio.
Ar žūt b it,
sugrižsz, sugrižsz!....
ningus tai ira skarbnieze moli
\f)a labiaus pradėjo krest vi Ypatingai nuo Kauno
paklausi grąžei.
Džiaugsmas josos ne turėjo ne. Dievas tiktai žinojo kiek
Sesuo atadaritoje apaiszkino ra.
rinkos,
rubežiaus. Petras stovėjo susi naktų persėdėjo biedna motere
viską apie ka ejna.
— Kalbėk kur turi pinin
O k-,1 ir k'tokios,
judinęs, gerai buvo jam ant kiek kartu vakarienes ne val
— Gaila man ponios labai gus?
Bile metgiua,
szirdiea.
gi, kiek graudžiu aezaru iezlie— Du szimtus franku....
atšaki perdetine su paeigaileji
O
vis bus gera,
— Czion ira tikra lajmi, jo pakol surinko tuos kelis ska
mu — suprantu skausmą po prakaziravau juos.
czion tikras pakajus— mielino tikus.
— Prakaziravaj ?!
nios. Nelaimi! szedien niekas
sau. Paemi paeze in glebi sa
Jago katras isz siluninkn,
— Sztai piningai ant iezpir
ne reikalavo atsiėmimo kūdi
vo ir prispaudi szirdingai prie
Ne
turi laikrasicziu jokiu,
>
—
O
nieksziau
žmogau!
—
kimo muso sunaus tarė be uszsi
kio. Gal viras ponios turėjo
savo krutinės.
Tai ne koje neženkyte,
mislinimo ir sumusze dežiuke.
svarbu veikalą, gal szedien ne. paszauke ir traukėsi atgal, nes
— Ritoj —tari—ntoj priim
Tokia vieta nelankykite.
galėja ateite, gal rit ateis: gal| toje valandoje vėlėj prisiarti
Iszpuoli suskambejimu ant sta
aiva atgal muso sūneli in savo
Pas gera saluninka,
no.
jau namie lauke ponios
lo piningaj visoki, deszimtupastoge.
Rasi laikraszti ir kninga,
—
Meluoj
i
O
pasakik
man
kaj, frankaj, pus-frankej o ne
Nauje viltis inžengi in jos
— Nes.... teip ant to rejke
VIIGali sau atsigerti,
jog tai ne teisibe! Pasakik man
vet du auksinėj. Daugiause
szirdi.
Kanogreicziause pasku
piningu—tarė staigaj nuludes.
Ir pasiskaityti.
Felicije
pavedus
dukriuke
geriau jog prittelei isztrauke
vienok buvo smulkiu piningu.
bina namon.
— Kam?
Tokis žmogus neapsuks,
savo
kajminkaj,
pati
paskubi

ant
gėrimu
nuejej
su
jeje
ir
Tiesa kalbėjo Felicije jog pi
— Idant sugražint kaeztus
Žmogaus neaplups,
Nerado vienok ten nieko. del to pasivėlinai nueitie in
ningu
surinktu per teip dideli no in priglauda del pamestinu
auginimo,
Ba tai szviesus,
ku
Kada
pribuvo
ant
vietos,
Rūpestis da didesnis apemi ja priglauda ateiimtie sūneli, o
varga ir teip sunkej uszteks
— Ar gal but ?
Ir
doras žmogus.
rado
seseri
—
milasziidistes
po
tam
bijojeisi
eugrižsztie,
je ir ne turėjo jau savo rubeant iezpirkimo sunaus; bu vo
— Teip mano brangi, sun
atidaritoja
duriu
užrakinejenidant
tave
ne
kolotau,
nes
tu
žiaus.
Tai
atsisėdo
ant
kėdės
ir
gi jiu suvirezum du ezimtaj
kus muso givenimas. Du me
cze duris bromo.
baisiom akimis vadžiojo po, piningus turi — juk teisi Elizabete kokis tai kalakutas.
dvideszimts franku.
tai jau praėjo no laiko kaip
— Ar ne galetau matit sese stuba aplink, tai velei staigai be ?.... Pasakik, jog juos tu
Kas žin ar yra kur toks kitas,
— Buvo tai del biednos
atadave kūdiki in priglauda.
ri perdetine namo? — paklau paszoku, bego prie lango arba ri o tau vieką dovanosiu.
O jojo boba baisei netikus,
moteres
suma
labai
didele
kuri
Norėdami dabar atsiimt turė
si su nusižeminimu Felicije.
Motere stovėjo priesz jin bai
duriu klausidama ar ne suNuo visu bobų atlikus.
turėjo
del
jos
tiek
vertes,
kiek
tume pirmiaus užmokėt kaez
— Tas ira ne galemu.
eej iezrodanti ir rūstinga; nes Liežuvius mėgsta vedžioti,
grižszta.
kone
kaip
josos
givastie.
tus už dvieju metu auginimą.
— Del ko?
girtuoklis suvis ant to ne paiKitas moteres apkalbėti,
Surinko piningus, no stalo,
— O ne žinai kiek daug rei
Kas valanda prisiartinejo sejo.
— Ba jau per vėlus lajkas.
Kitu
kartu pliekiau apie
perskaiti o po tam atadavi viketu užmokėt?
Motere stojo nuludus bajsej prie viges dukriukes, buezevo — Ant to grajus - niurnė
kalakuta
pakalbėsiu,
ruj.
— Gal szimta, arba du szim
rankas nulejdo ant galo pra jaje karsztai szirdingai, tai vėl jo ne aiszkei - idant isz graDabar apie tai nutylėsiu.
tu franku.
— Ejk, o pasiskubink!—ta virko graudžej balsu, negalė sėsdavo ant kėdės žiurėjo ne- jint ne teisibe? Buvo tai j o
re.
pasijudinejenezei, nor nieko “Aukso obuolu”. Privalai ži
t — Tai didele suma.
dama ilgiau susivaldit.
Ne verki, bet akie not kaip tai kaziros ėjo...........
— Teip ira.
Petras Michan’as su ramu — Kas taj jums ira? — pa ne mate.
— Toje valandoje pamisli mu aplejdo dabar savo pakaju. klausė sesuo atadaritoja mato jos žibėjo navatnej. Sėdėjo teip greitai, teip greitai!... O
no kiek tai piningu praleido Datirinejo tokiu jauslu, kad maj skausmu moteres sujudin kamputije savo etubelee, kurio vis pralaimėjau............ Apgau
je jau buvo tamsu, tik akis jos dinejo mane . . asz maeziau
ant kaziravimo; jog jago butu rodėsi jam akmuo, kuris slėgi ta.
paloves to, senej jau butu gale jam krutinę nuslinko.
— -Ach! Dieve! Nesiklausi blizgėjo žiburiu, kaipo indu- jog mane prigaudinejo. . . .
jas atsiimt savo kūdiki.
Felicije žiurėjo in iezeinanti czion jokie viras apie vajkuti kusios tigrisienes.
O szauk: “Petrai drąsos . .
Felicije pažiurėjo ant jio ir savo vira.
Ir adina iszmuszi pirma nak gilukie atsikreips ir in tave .,
dvieju metu senumo, norėda
paregėjo akise jio aszaras.
ties.
— Dekavoju Tau Visaga mas jin atsiimt?
Nes asz kaip neturėjau giluki
— Isz kur paimsiva tebirius lis Dieve!— paszauki puolus
Toje valandoje atsidaro du teip ne atėjo. Nes usztvirtinu,
-- Buvo czionajs szedien
du szimtus franku ?— paklausi ant kėlu ir sudėjus rankas daugelis viru, nes ne vienas ris priemenios staigai ir keli jog rit atgrajinsiu viską rit,
gailingu balsu. Gal kiek nore kaip prie maldos.... jog man ne aprejszki užmanimo atsieini balsai viriszki davėsi jei gir rit. . . .
brangus turi uezczedines ?
suteiki teip didele laime.... mo kūdikio. Kaip vadinasi te- dėt. Paszoku ir paszauki:
Suspaudi kutrszczes griežda
— Asz?-....
— Tai jis!
Tu maije sunkej datirej, nee biris vyras?
mae dantimis ant kokio tai ezu
Kone puolė ant kėdės, isz szedien apteikineji mane did— Szirdis jos neplaki mei lerio ir potam nukorę galva
— Petras Michonas.
baisio rupesezio, nuleido galva žiause ant svieto laime sugra Sesuo milaszirdistes pakratė le ne vilteje pamatinio numile- apeunkita miegu ir ne trukus
ir žodžio isztait ne galeje.
to savo kūdikio neingaleta nie kroke druezei miegi damas.
žini man kūdiki brangu sugra smutnei galva, tardama:
Felicije atsisėdo szale jio ir žini man ir vira! Maloni tai
— Ne buvo czionajs suvis kuom pasiutiszka rustibe.
O Fel’cije? Kitam gale etupaėmus jam už rankos, pažiurę Tavo ir geredejiste, mano Die tokios pravardes viro, arba su
Balsai prisiartino.
beles stovėjo pabalus su suvis tokio ne mr cziau.
jo in akis jam ir isztare pama ve!
Atadare durie ir paregėjo cziauptom lupoms žiūrėdama
— Sesuo geredej ka, viras vira savo kuri vedi arba ge bajsiu blizganeziu pažiūrėji
Tolesne jos malda pertrauki
žėl!:
— Asz turiu tiek uszczedin- verksmas dukriukes vigeje. tas ira mano viru, o atėjo atsi riau pasakius neezi du agentai mu; vienoje rankoje laike bu
imt muso kūdiki, kuri priesz policijos.
tu piningu.
Paszoko ir nubėgo pas jaje.
kietą puikiu kvietku, kuriuos
Petras Michon’ae k«d« pare vakar padare, o kitoje stiklą su
— Tu? —paszauki ir paszo
— Ne verk, ne verk Ma du metus isz priežaetes dydelo
ko no kėdės buk elektriko da- riuką mama —ramino dukriu vargo turėjo va ataduot in czio gejo paeze traukėsi atgal nusi vandeniu laistidama kvietkas
lipstetas
ke. — Kaip-gi tavo brolelis najs. Del ko-gi nesugrįžo? stebėjas.
uždainavo dainele kure daina
k — O turiu.
parejs kad verki, gatavas su Del ko jam kūdikio ne ata- — Tai czion ponąj — tari vo jaunose dienose. - Nelai
duota?
Michonas m policijantus
— Isz kur gali turėt?
vis ne eugrižszt pas mus.
minga — gavo sumajezima pro
Ach! mirsztu isz rupesezio
Galva jio dribo žemiu kojos to. Toki tai vaisei papratimu
— Kada nesugriždavaj na Juokėsi ir verki drauge isz
ir ne pakajaue. Praszau vesk painiojosi, lupos ka tokio kal kaziravimo ir girtuoklistes.
mon, sėdėdavau teipo-gi nak- džiaugsmo
i
didelo.
'
timis prie stalelo namie ir proParejs tavo brolelis, par- mane pas perdetine idant no bėjo.
jos
ko
nors
daeižinotu.
Asz
tu

— Ar ne givas? ar pažejscevojau. O kožna užprocevota grižsz,
(
oj pargrižsz—szdien da,
o bus jau digtas jau vaiksz- riu su jaja matitie ir tai tuo- 1tas? — paszauki su kartibe
skatiką rinkau.
’ 1Felicija.
czios ir savo sesute pasups jau. jaut-1
— Kiek turi?

A. J. KEYDOSZIUS.

202Troy£t.

Dayton. Ohk.

SKAITYKITE

sveiKatafluaa!

KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į
TINKANČIĄ DIRVĄ PASET SĖKLĄ; kuri tnžiai sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius atneto. TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS
DAKTARAS, pažysta gerai ligų, pritaiko atsakan
čiai liekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina
ligų, užmezga išgydymų, sugrųžlna pajiegas ir iš
augina puikių sveikatų ir drūtumų, kas sutelkia
žmogui laimę ir linksmybę. PH1LADELPH10S
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius žmonių
padarė sveikais Ir laimingais išgydaut nuo viso
kių ligų
C
TU YRA TAI DIDŽIAUSIAS

oVtIKn 1 n

įv^katos^laf

MBS NB LINKSMYBĖS ANT SVIETO.
Phll. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro esperamentų ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotus. To
kiam jau tik galima tikėti.
PrivatiškoJ LABARATORIJOJ Ph. M. Kliniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam
liekarstas 18 šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai žmonių.

Iš daugybes išgydytų štai ką patįs žmonės rašo:
GARBINGAS I’II. M. CLINIC! Pranešu, kad liekarstas subaigėin ir esame labai užga
nėdinti už tikrų pngelbų: greitį ir gėrę išgydymų. Mano moteris teipat jau yra sveika užkį
siunčia širdingiausių padėkavonę. Jūsų pamačlyvų ir tclsirtUų budį gero gydymo, skelbsim
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekamo dėkavodamisų moteris A. Antonickas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.
Mrs. K. Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų dūknvoja, už
išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpnėjusios ir suiru
sios sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St.,
Worcester, Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 102, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cen
ter St., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu negalima sutalpinti.

ĮSITEMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
ICAIY FQI
bet nori pastoti sveiku
*
Y
IR LAIMINGU, tad atsilankyk,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo ligų bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia,
o tikėk, kad apturėsi tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi Ir dėkavoja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgj’dyti kaip šviežias teip ir užsisenėjusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystūs sėklos nubėgimo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, inlr
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet su liekarstoniB, kurios
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų,
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pageltos
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
PHILADELPHIA, PA.

1117 WALNUT STREET,

VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. Ir Pėtnyčiomis nuo 6 iki B vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygų „Daktaras .

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI
Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdam?
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei. nerviški, sunaikinti
ir kurie sulaukie amžio. katram negale pylnai nauduoti priimnuma
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų.
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna
ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keif
vyrai kurie tur UžnuodIJima kraujo, arba syfill,

50,000
KNYGŲ

DYKAI DIEL VYRU

“>1
k
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U
i
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Triperi, arba gonorrhoea, Nusllpnelma, Abelna pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes aky*
stlmo, Naktinius nudegimus, Rheumatlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų,
Pūsles ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai

išgydyti sava nuomusė, privalai ir slapta, su ma-B
žais kaštais.
>
Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas
ir stiprumą per pagūlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibcs, kurios vyras turi
“inotl. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus,
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigydyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYS AI DYKAI.
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda. pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.

is -

Aukos Papratimo

Vice gubernatorius New Yorko

Siusk Ji šendena.
DR. JOS. USTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.
Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiulimlnul dykai
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiuatumet man
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė.......
Adresas

S tejtas

4

Medžiokles laikas jau artinasi,
Lietuviszki sportai ezaudyt pratinasi,
Bet ir farmeriai yra pasirenge,
Ant ju slaistas renge.
— Kurfarmeris?

VI.
Adina jau devinta buvo.
— Lztikro gal kalbasi su
perdetine namo —mielino sau
Felic’je — žinoma ne galema
teip inejt ir iezejt.
Lzmueze deezimta adina.
— A at uliezios St Denis ir
usz borajero d, Eufer ira gana
toli, reike būtie kantrej — ra
mino save motere.
Jau adina ir vienuolekta
prisiartino. Szirdis motinos pla
ki kas kart labiau. Viską ant
priėmimo savo sunelo, to bran
gaus sveczio parengi, stalai
buvo ueztiestas ant stalo toriel
kos sustatitos o vidurį tarp
jiu buketas kvietku....
— I-ztikro gal jau ejna na
mon. O kaip jin pamilesiu, ta
mano milema svecze kaip jin
prisisvejkineiu jauslej. Jau tu
ri du metelue ir turi būtie gana
didelu; nes ar jin pažinsiu?
Viskas jau gatava dabar gali
eugrižszt....
Praėjo jau adina ir pirma.
— Jau po pirmaj, kas-gi ga
lėtu atsitikt, jeg jiu da ne ira?
Ties panaezej tėvas isz džiaugs
mo inžengi in kroma su sunelu
ir pirkinėje jam visose zobovae, valandoje dideles lajmes
pamirszo ir apie mane visiezkaj.
Lzmusze antra.
Motere atadare duris ir klau
se ar kas nor ne ejna trepajs
— Isztikro gal daug turi
vejkalu atliktie, gal ne pirmu
tinis nuėjo, turi laukt....
Paliko durie pueadaritae,
idant grejeziau galėtu iszgirst,
kada jos Petras eugrižinee.
Atsisėdo ant kėdės ba stovėt
jau jej pajėgu pritruko ir sė
dėjo buk pusnegiva kaj po ak
menine figūra ne jausdama
nevet ktd maža dukriuke ver
ki labai. Ciela dusze ir visom
mielėmis radosi ijje dabar priglaudoje.
Saule jau rejdosi žemiu, ziegoriue iezmueze adina penkta.
Ant balso ziegorius Felicije
paszoku stajgaj.
— O jago mano kūdikis
ne gyvena? jagu ne gyvena! O
asz nelajminga! ne pamieli
nau suvis apie taj, o vienok
tas gali but....
Nubėgo pas kajminka ir pra
szi jos, idant pasergėtu biekuti
mergajte jos vigeje.
— Milema Malgarieta, —
meldi nelajminga Fel’c’je —
— pabusite jago loeka bieku
ti czionajs kolej sugnžsziu.
O jago mano viras parejtu taj
pasakikite, jog inejau jio pasi
tikt.

Atnagradinta garbe ma
fijos.

Prasarga.
Jaunoms sesutėms, svaijojanezioms
svetur keliauti.

Brangi teviszkele.

nuodu. Kad tik kiek vėliau
butu atėjės policijantas, Ged
minaitės butu jau numirusios.
Kaip toliau su jomis dėjosi,
tuotarpu dar nežinia.
Gana to, kad matome, kokiu
biaurybiu prityrė • iszvažiavusios isz Lietuvos, pasitrauku
sios nuo savųjų. Panasziu at
sitikimu yra daugybes, nes
daugybes lėtu musu sesueziu
keliauja in nežinomas szalis:
Rusijos gilumon, Prusuosna,
Amerikon ir kitur. Nemokam
ežios kalbu, neiszmananczios
raszto, vežimos esti lyg tos ne
kaltos aveles pleszriesiems vil
kams, t. y. paleistuvybes tiks
lams, kur patekus, sveikos
dingusios! M. D. “Szaltinis”.

Nemalonus mieste būvis,
Man sodiecziui, bernužėliui
Nematyt gamtos gražybių,
Vai kaip liūdna vargdienėliui
Vien te matos tamsi erdve
Ir trukfzmingos'o3 gatveles,
Nemalonus mieste būvis —
Vai kaip liūdna ant szirdeles,
Nematyt tėvynės sodžiaus,
Kur - tėvelis ir matute,
Nesimato tos grieziukes
Kur brolelis ir sesute.
Nesimato to sodnelio,
Kur žyd puikiai sadulele,
Nėsimato to takelio
Kur vaikszczioja panaitele.
Nematyti to misz kelio,
Kur kukuoja gegutele
Nematyti to krūmelio,
Kur taip cziulba lakszingele.
Nematyti tu lankeliu
Kur mergeliu skamb daineles
Nematyti darželiu,
Kur įvairios žyd gėlėlės. . .
Nematyti ežerelio,
Kur taip puikiai tyvuliuoja,
Nematyti to upelio
Kur per lyguma vingiuoja. .
Tik matau tėvynės ženklą —
Teka upe Dauguvele
Ir tada prislėgtas balsas
Saukia Brangi teviszkele!... .
Žem, Gelele.

i! UNION NATIONALBANK
MAHANOY CITY, PA.
I*
;’

CAPITOL STOCK $125,000.
SUBPLUS LR PROFITS $300,000.
Suv. ValsL Randas turi musu banke sudėtu piningu.

Viename mieste, eubatoja
;■
Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
Iszeivybes liga
sklaisto
**
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
apie dvilikta adina nakti, pa
Priesz
szlubu
.
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
mukę kuninga su Sivencziau lietuvius po invairius žemes
*
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
Name trerginoi, jaunikis trum
eiu Sakramentu pas ligoni, krasztus. Kur tik pasisuksi,
pai diena priesz szluba apreiez
Į HARRISON BALL, Prezidentą?.
9-ad. ryte lig 3 popiet
vis
lietuviu
rasi:
ir
gilioje
Sena motere kuri pribuvo pa
■ F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
Subatomis 9 lig 12-ad.
ki etaezei savo norą, kalbėda
Rusijoje,
ir
Prūsuose,
ir
mukt kuninga, pasakė varda
« W. H. KOHLER, Kasierius.
mas:
į t i ■ M K a 1111
B1HII
nliczios, numara stabus kurioi Amerikoje, ir Afrikoje, ir net
— Reikalauju idant mudvie
buvo ligonis, ir ėjo pirmiau tolimoje Australijoje, ir t. t.
ju szlubae atsibūtu ligei ant
kuningo rodidama kele. Ku Eina suaugę, eina jauni, eina
antros adinos po piet, po ežiu
vyrai,
eina
moteris
ir
mergai

ningas ėjo paskui jia. Staiga
bui
kad butu puikus bankietae
prapuolė, jam isz akiu, bet ta tes. Nors pritinama invairiu
ant kurio kad rastųsi artimiau
nepasisekimu
ir
nelaimiu
bei
me laike pamate kad stovi pas
ei gimines ir geriausi prietelei
ta etuba kur ira ligonis, bet vargu, bet nieko negelbsti:
o tuojaus po szlubui noriu isz
vieno kito
apsukresnio bei
niekas ne atidarė
važiuoti su savo paeziule in
?
rimtesnio
pelnai
žudo
ir
vargi

Po ilgam skambinimui atsi
y.
Najorka ir Bostoną.
na
szimtus
lengvapėdžiu,
z
darė langas ant givenimo ir
Kada iszejo jaunikis, moti
sziaudadusziu.
pasirodė galva žilo senuko.
na
nerimaudama tari in duktė
i
Czia noriu paraszyti pora
— Kas tenais skambina teip
į
re:
žodeliu
musu
sesutėms
norinvėlai? - uszklause senis.
—
Del
tavo
tojo
ateinanezio
?
— Ateinu pas ligoni, pas czioms svetur skristi isz tevuzi
viro, tai kaip matau, sunku in
katra mane szauke, kad jam želiu namu laimes turtu, ge
taikint.
Dabar
da
be
eziubo,
o
Senelisduoti paskutini patepimą - at riau— nelaimes valgo pajieszBuvo tai vasaros vidurdie jau savo norus apsakineje.
koti.
I
I
sake kuninga s. “
— E, mamite, - atšaki duktė
Jeigu vyrams visa-ko nema nis. Saulute, augsztai pakilus,
— Czionais szitam name
t
i
lonaus prisieina keliaujant pa szilde savo karsztais spindu linkemai-tai jiojo paskutinei
kiek žinau, ne ira ligoniu at
norai;
asz
jin
paimsu
in
savo
tirti, tai merginoms, ypatingai liais visa gamta. Vėjo ne ma
|
3252 So. Halsted St., - Chicago, 111.
sake senis • bet kad pradeda
ž
nemokanezioms kalbu ir rasz- žiausio, todėl ir karsztis buvo ranka tai visko jis atsinores.
i
t
Seniausia
ir
tvirčiausia
Lietuviška
Banka
Chicagoje.
liti, tai praszau užeikite pas
to, dar baisesniu pavoju tenka neapsakomas.
ž
ž
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.
Geras
spasabasmane ir palaukti pakol nustos
Nuo taip dideles kaitros,
kelionėje perleisti, o neviena
i
PRIIMA
pinigus
taupinitnui
nuo
vieno
Dolierio
iki
didžiausių
sumų
ir
lijus Busite man kunigėli mi
Krautuvėje visokiu motori
i
| moka už juos 3 procentą.
musu iszvažiavusiu sesueziu javai pagelto, susilenke ir tar
liniu BVi ežiu, ba asz sergu ir
niu paredu pati, klausė savo
ž
ž
tum
prie
žemes
glaudėsi,
ma

SKOLINA
pinigus
pirkimui
ir
statymui
namą
Chicagos
mieste.
pražūva su kunu ir duszia:
ne galu miegioti.
viro:
i PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Storus
dingsta kaip vandenyj, ir tiek. nydami, kad ji juos apgis, pa
— Pasakiki man, mano bran
ant lengvą išmokesčiy.
Kuningas inejo trepais in
ž
Czionai, sekdamas kitu laik- slėps nuo baisaus karszczio.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. i
stuba ir pamate stuboja
ant raszcziu paduotomis žiniomis, Gėlės nore ir liejamos buvo, gus, katra tau skribele labiau
ž ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose
sienas kabanti dideli abroza papasakosiu skaitytojoms, no- teeziau ir ju lapai suvyto, nu ee patinka?
bankose.
«
i
Viras - Cze ne matau gra Mano kūmas Andrius Pukszlis,
motinos Szvencziausios, priesz rinezioms svetur lėkti, viena linko.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskųPaeina
isz
Vilniaus
gub.,
Lydos
pav.,
žios,
man
gražiause
toji
skribe
kuri dege žvake.
i SIUNČIA pinigus Į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai- į
Žmones vaikezeziojo, nusi
atsitikima su dviem lietuvai
Rodinos parapijos,, Kargodu kaimo.,
le, ka ant galvos turi.
— Dėkui Dievui! - paezau
ž PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio i
minė
ir
sake:
tėm, kurios neseniai važiavo
Pirmiaus gyveno apie Pittsburga.
pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
ke kunmgas - esmių stuboja Kaukazan sau laimes jieszkoti.
ž
— Jei dar nors kelias die
Tegul atsiszauke ant adreso.
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir
ž
ž
tikircziu kataliku.
Sude.
Adam
Vaitkunas.
nas
toks
karsztis
bus,
tai
visi
pigiai.
Buvo tai dvi sesutes 18—20
I
— Ka tai tai ne - atsake
Sudžia: - Sarmatinkie. vai
New Boston, Pa.
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant procen ¥
metu: Aleksandra ir Stanislo augalai iezdegs ir reiks kitais
to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų pasidėsenis sausai.
ke! Tokie jaunas ir jau stoji
va Gedminaitės, lietuvaites isz metais bada kęsti.
i
jimą ir išėmimą.
Juozas ir Vincas Juraviczei paeina
Eimiu liuteronas ir ta vis
priesz
audžia
už
vagima
par
I
Tuo
laiku
ėjo
per
sodžių,
Rašydami adresuokite šiteip:
Raseinių apskr., Kauno gu
ka už niek laikau. Tiktai del bernijos. Važiavo jos vienos lazda pasiremdamas, 80 metu szo. Ne turės džiaugsmo tavo isz Suvalkų gub,, Kalvarijos pav.,
z
Kirsnos gmino., 13 m. kaip Amerike
t
A. OLSZEWSKI BANK
nabaszninkes savo motinos, Suchuman, Kaukaze, kur ju senelis. Jo drabužiai buvo se tevelei.
5 m, adgal gyveno Mahanojuj o da
kuri buvo labai tikinti ir su
Vaikinas; - Oi turėjo dide bar nežinau kur jie pats ar kas kitas
3252 S. Halsted St.,
1 Chicago, Ill.
sesuo gyvenusi gailestingaja ni, apdulkėję: veidas iszblyezdidele gaibe apžiūrinėjo t» ab seseria.
kes, sudžiūvęs; lupos pamėly Ii džiaugema, kaip parneeziau praszau duot žine ant adreso.
roža, tai ir ai z dabar kas suba
parsziuka namon!
J. Paplauski.
Birželio menesi užvažiavo navusios. Isz visa-ko galima
812 Long Ave. Kansas City Kans.
ta uždegu žvakute ir szlovinu
buvo
matyti,
kad
vargszas
jos isz Lietuvos traukiniu.
ta abroza, teip kaip mato mo
Beveik pusiaukeleje, arti Kurs daug nelaimiu iszkentejo. Jam
AKIVOS ZINUTĖS.
Mano giminaitis paeina isz Suval
tina nebaszninke dare.
ko miesto, apvogė jas: neteko beeinant prisiartino prie jo
kų gub., Mariampoles pav., MikaBISCHOFF’S BANKING HOUSE
Laike tos kalbos in ejome
czemodano
su reikalingais mergaite ir paklausė:
— Iszdirbejai cigaru Pru liszkio gmino., Rufinkos kaimo, 12
287 Broadway Kampas Reade Ulicze
in kita kambari czionais raez
— Kur eini, seneli?
Telefonas; Worth 2822,
New York, N, Y,
daiktais ir apie 120 rubliu pi
snose aplaike užkalbinimą no m. adgal gvveno Pittsburge o dabar
Kas reikalauna teisingo
tinicziojo kabojo paveikslas
Szis
jai
norėjo
pasakyti,
kad
nežinau kur, turiu svarbu reikalą jis
nigais: liko tik kaip stovi.
Rosijos ant keturiu milijonu
patarnavimo ir nori idant
pats ar kas kitas tegul danesza ant
moteres senovės rūbuose. Ka Gailestingi keliauninkai sumė einas in sunu, kuris, paemes jo cygaru. kurie
kasztuos po adreso o aplaikys 5 dol, nagrados.
jo reikalai liktu greit,
da senis nužvelgė kad kuninvisa
turtą,
apleido
ji,
apsigy

tė nukentėjusioms deszimti
$1'25 už szimta.
atlikti tegul atsiszauki in
Jos Matusevioz.
gas labai akivai prisižiurinerubliu, kuriu taip-pat nesu- vendamas kitame sodžiuje.
— Suvienituose Valstijose
533 Quarry Ave.
ja, tarė susigraudinęs:
Seniausi
Grand Rapids Mioh.
vartojo.
Pasipainiojo koke Bet vos tik isztare: “einu in randasi 44 tukstanezei hotelu,
Bankini
— Tai mano mieliause moti tai apgavikas, pasisiūlęs bai sun....” ir, nepabaigęs žo kurie turi verta $6. 000 000.
na, klūpojanti priesz abroza lioms keliauninkėms patarnau- džio, apsipylė aszaromis. Pa 000 o kuriuose turi užsyemima Pabėgo mano svaine Katre JurkeNarna
Motinos Dievo. Priesz savo
galios,
apsiezluostes,
nutilo.
Uždėta
1848m.
vioziute,
16
metu
senumo
su
Vincu
ti, norėdamas nupirkti joms
3. 500, 000 darbininku.
smerti, man kalbėjo: “Mano
Pinigus siunozime in Kraju kuo grelczlansel
bilietus. Mergaites patiki ir Ji, matydama toki jo szirdies — Randavol drukarne Wash Gudelunu badai atsibaladojo in FiPinigus visu krasztu iszmainome pagal kurs*.
ladelfije.
nelaimingas snnau, jagu miela
atiduoda nepažįstamajam gera skausmą, negalėjo susilaikyti ingtone, kur spaudo markes Teip-gi pajieszkau mano gyminiu
Pinigus priimama ant procento ir lazduodama ant pareikalavimo.
szirdingiausias Dievas panuo
aszaru
ir
nedriso
daugiau
dariui pinigus. Tasai taria
ir piningus, dirba suvlrszum Antano ir Petro Jankaucku isz
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų 1b ir isz
szauks mane prie savo garbes
jo.klausti.
Bet
kad
kiek
sura

Krajaus už pigiause preke.
masai geradarys nuperka bi
3 500 darbininku:
Dauksziu kaimo. Girdėjau kad ir
per užtarimą Paneles SzvenPaszportus del kefiaujenoziu in Kraju pastarajame nereikalaudami
lietus ir dar likucziu atiduoda minus seneli, papraeze jo už — Hiszpanijoi randasi su motyna Amerike. Duokyte žine ant
jokiu poperas.
cziausios teip ilgai praszisiu
20 kap. Vyliu parodo kon eiti pas save in namus. Senelis virszum 190. 000 ubagu, tarp adreso.
Doviernastes padarome pigiai ir vilu kitan rejontaBazkna Paperas su
Jos sunaue, pakol tu ne sugriž
neturėjo
laiko,
tai,
padėkojęs
Mr. Jos. Cikanauckas,
paliudyimu Konsulio.
kuriu yra 51, 948 moterių.
duktorius, kuris bilietus per
306 S Maple St. Mount Carmel, Pa.
szi ant kelio tikėjimo!” Labai
Atjeszkojima Daliu atlieka
ĮeiainglausiaL
— Fabrikantai vino, Franžiūrinėjo; pasirodė, kad bilie už pakvietimą, ir nuėjo savais
—t Del vygadoa Taoneeziu laikome atydnryta 5—
motina norėjo kad bvcze isztikeliais.
tai nupirkti tik ligi pirmajai
euzijoi, padare balu naujoi
Subataje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 fkl 12 ad.
kimas ir maldingas bet kas-ta steeziai nuo Kursko.
Mergaite pasiliko viena. Jos baezkoja del 24 ipatu, in ku Mano pati Mikase Zukaitiene 26
Užpraszome atlanklti mumis aaabinkai ar per hleska ir peraitikrinti
m. senumo 135 svaru, pėdu 4 ooliu,
re nusiszipsojas - kad ne galiu
jog pas mus viena minetue reikalus gretoilsnarf, ietetngincMd, ir
- Gedminaitės nusigandusios krutinę musze, isz akiu asza- ria telpa 48, 800 goreziu vino. geltoni plaukai, ant nosies turi žen*
persitikrinti apie reikalą spa
pigiauasi galite atlikti.
apalpo: konduktorius rado jas ros birejo, o galvoje kilo viens
— Indijeczei iszgere kas me kla, apleido mane 22 d. Julijaus su
viednes.
po
kito
klausimai,
kodėl
sene

Augustu
Paliszaioziu
jisai
vadinasi
sustingusias ir be žado. Batas 9 milijonus goreziu alaus,
Senis teip insieznekejo ir taiske nugabenta jos ligonbu- lis toks suvargęs, iszblyszkes, nes didesne puse ižgere angliez August Szmit jisai 5 pėdu 8 ooliu
apipasakojo kuningui visa sa tin. Viena graitai atsipeikėjo, jo rankos dreba, toks jie ne ki Žalnieriai kurie tenais ira augszozio 165 svaru, juodi plaukai,
raudono veido, kas pirmas pranesz
vo praeiti ir su tokiu teisingu kita — tik už 5 vai. Tolyn laimingas.
nusiunsti.
aplaikys 10 dol. nagrados, o jagu ji
mu, kad nevet savo piktibiu mergaites važiavo, aeziu gerų
Czia jai lyg koke balsas at — Miestelije Mannatczine, pati sugrisz viskas bus dovanota.
ir nusidėjimu ne užslėpė.
jų pagalbai: tai aukomis, tai sake.
Azijoi, terp Rosijos o Chinu,
St. bukaitis
— Iszblyszkes, suvargęs ji ne vale ira rastis ne vienai 318 Franklin st.
— Eii ponas prieszingu spa geležinkelis veža dovanai. O
Port Washington Wis.
viednei - tarė kuningas - bet kokia painia ir sunkenybe! sai nuo nelaimiu, rupeseziu; moterei, tik virai ira užsigivedel ko teip aiszkei apsakei sa- Rusu kalbos nemoka, turi ran dreba jo rankos nuo sunkiu ne.
vo givaeti kad dabar matau kose tik popereli, kuriame su darbu, kurios dirbo isz jaunu
Mano tėvas Jonas Bendaraviozius
— Ant salos Filipinų, ame
tavo dusze perdem. Ir kad žymėtos vietos, pro kur turiu- dienu. Nelaimingas gi dėlto, rykonai atrado maža žvėreli 15 ar 16 m. adgal maoziausi su juom
Liverpool o dabar nežinau kur, jia
kad paniekintas. J o sūnūs ji
gailetumeis už savo kaltybes ežios važuoti.
panaszu in szuni, turintis tik pats ar kas kitas praszau duot žine
Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams.
užmirszo senatvėje, neatmin
ir pripažintum tikra tikėjimą
Kaip tos nelaimingosios se
tai dvi kojas ir keturias ausis, ant adreso
savo szirdija, galccze tau duoti seris toliau važiavo — nežinia. damas, kad ji maža taip labai
Bt, Bendaravioz
vadinamas “legiri.”
mylėjo, augino ir jo labui sa
iszriszina.
226 N. Filmore avė. Scranton, Pa..
ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.
Velesnes žinios pranesze, kad
— Ar tikrai - tarė - galecze per apgavima jos patelio Batu- vo sveikata padėjo. Jam už
Katalikas yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas
gauti iszriszima? Jau daugiau mo mieste kokio tai Aslamazo- augus visa turtą atidavė — jis
Mano pusbrolis Alfonsas Wylkauc
'
geriausių redaktorių.
’-C,
*
kaip trisdeszimts metu ne tu vo paleistuvybes namuosia, ji užmirszo. Negeras sūnūs,
kas, paeina isz Vilniaus gub.. NieKatalikas netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
dzingiu para., Mikniuniu sodžiaus
mams, bet lietuvių visuomenei. H
riu ramumo szirdija ir ne bu visai nepasiekusios Suehumo, turbut, nemano, kad ir jie gali
teipgi ir Juozas Zuramskis isz Gū
Katalikas nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
vau spaviedes ne prie Szven- kur ju sesuo gyvena (iszteke- pasenti ir visu gali būti už
ISTORI8ZKA8 APRASZIMAS
džiu para., praszau atsiszaukt ant ad
kinantis lietuvius išeivius, f
PER H. S1NKEVICZ1U
criaueio Sakramento. Ant at jusi už felezerio). Ka tuose mireztae, apleistas. Bet nore
reso,
•
Katalikas talpina Visokias žinias iš visos Lietuvos, Amerikos ir
minties savo motinos jaucziu, pragaro namuose tos nekaltos eenelius ir labai mylėtu, gerb
PENKI TOMAI, 2 KNYGOSE
K, Nanartaviczius
abelnai iš viso pasviečio. Į
kad szendien galiu su gailės mergaites mate ir prityrė — tu, tai vie jieme nebutu taip
182 Grdnd st.
Brooklyn N, Y.
Katalikas turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.Tomas
I
ir
II.
Yra
tai
ežiu iszsispaviedoti. Ar tik —Dievas ir jos tik žino! Nu gera, kaip jauniems, nes ju
Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amer.: metams $2, pusei motų'.$1
puikus apraszymas isz lai
rai busiu vertas
iszriszimo? manu, kokie joms buvo pas taip nelinksmina pasaulio gro
ku kariones lietuviu su
Mano draugas Pavilas Ambrazai
Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei metų $1.50.
kryžiokai laikuose D. L.K. tis apie 4 metai amerike pirmiau gy
Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: metams $3, pusei metų $1.50.
Jagu teip, tai praszau
tavęs Aslamazova pyragai, kad nu žybes, jieme ateitis taip neVytauto ir karaliaus Jagailo. vena kur apie Cbicaga. Kauno gub,
iszklaueiki mano spaviednes tarė pabėgti isz tenai. Asla- szvieczia ezvieeiai, kaip szviete
Užsirašyti “Katalikas" galima kiekviename laike.
495 Puslapiu.
Seinų pav. Sziukaioziu volosties Papirmiau;
jięme
nebemiela
gy

Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri pamatyti voltui.
irduokSzv. Sakramenta.
mazovas suskato began ežias
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pačto
Tomas III. IV. ir V. vedilvu kaimo. Tegul atsiszauke ant
— Ant ritojaus, ritmetija vytie, prisivijęs danu pagaliu venti. Na, o jei dar paniekina,
Money Orderi arba pinigus registruotam laiško, adresu;
adreso.
Yra
tai
tolesnis
trūkis
pirmo
gavo kuningas žine, kad senis varytis atgal. Nelaimingo tai baisu ir pamanyti, kas da
ir antro kryžokiu tomu kur
Juozas Lenartąviez.
,
J. M. TANANEVICZ,
6
labai dailiai apraszyta kare
numirė, užmurze jin paraližins sioms atėjo pagalbon palicija: rosi krutinėję seneliu.
Park Place, Pa,
3249-53 S. MORGAN ST.,
CHICAGO, ILL. I
Graudu
buvo
mergaitei
mas
lietuviu su kryžiokais po
Stebuklingi kelei Apveizdos Aslamazova suėmė, o mergai
Zalgiriais (Grunvaldu) kur
Dievo! Kuningas pažino tame tes nugabeno vieszbutin nak tyti apie seneliu būvi, todėl ji
A
D. L. K. Vytautas su lenku
apsiezluoeczius
aezareles,
nu

pagelba
baisiai sumusze
paveiksle kuris kabojo, ta pa- voti (nes jau buvo vėlu).
kryžiokus
ir
panaikino
ju
siskubino namo. Bet ir ten ne
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
cze motere kuri jin vede pas
Rytojaus diena atėjės vieez-LAIVAKORCZIU SKYRUS—
zokona. Joje yra ir tos kovos
P. v. OBIECUNAS IR KOMPANIA
paveikslai. 589 Puslapiu.
lygoni, o ne žinoma isz kur ji butin policijantas negalėjo rado sau vietos, vis jai, rodos,
Cor.
12-th.
& Carson St., S.8.Pittsburg, Pa .
ARABI6ZKO8 ISTORIJOS
stovėjo priesz akie nuvargęs,
atsirado ir kur prapuolė:- merginu
Perdėjo Betavisikai
prikelti. Reikėjo
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka5
D. T. BOCZKAU8KAS.
Banka bu Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie- ‘
Tai buvo motina to senuko. duris laužti. Merginos rasta iszblyezkee, panaezus in numi
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
žiūra Valstijos Pennsylvania, talpinasi loonose na.
Garbe Marijos iszmelde senam be nuovokos. Nugabentos li- rėli senelis.
(PREKE VISO APRASZIMO)
muose
kuriu verte isznesa apie $150,000.00,
PREKE $1.
grieazninkui atsivertima ant gonbutin vos atgaivinta. Vė
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
Tik Ant Trumpo Laiko!
Tik ant trumpo laiko!
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto
tikėjimo paskutine valanda liau paaiszkejo, kad Aslamagreioziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes ant
Nusiuntimo kasztus
Nusiuntimo
kasztus
priesz smerti.
Didele knyga api 1300 paslaptį
zovas ir jo sebnninke Korobvisu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve mes apmokame,
mes apmokame.
Visos 6 dans druciiai ir puikai
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K.
— Teisingai ir ne benaudos kina, sužinoję mergaieziu pa
W. D. Boczkowski-Co.
apdaryta. Kautus nusiuntimo
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai
i mes apmokame. PREKE TIK $4
Mahanoy City, Ea.
•uukeme: Usztaritoja griesz- siryžima bėgti, uždavė su ar
W.D.BOCZKOWSKI-CO.
Diovrenastis ir visokius Dokumentas
W. D. Beok.w*i-C..
J
Qnju, melskis už mus!
su tiesomis Rusaijos.
bata ne greitai veikianeziu
MAHANOY CITY, PA.
■AHANOT OTY,7A.

Del muso vaiku.

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...
Katra iszdeda žmogaus ateiti

Preke

Sudėjo Cigonka isz Egipto
ROBINĄ SULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D.T. B,

Preke

PREkT$1.50

rara™

lOo

...Tikriauses Kabalas...’!

Preke

—

lOo.

Prisiuskite 25o. vertes Stempu
o gausite visas tris Knygutes
per paozta.
Kasztus nusiuntimo mes apmokame

W. D. Boczkow«ki-Co.
520-522 W.Soolh Al; Hahuoy City P,

"SAVIZROLAS
”,^
Juokingas
Apraszymas
45 pu. 6x9 col. dydomo. Preke 15c.
W. D. Boczkow>ld-Co. Mahano feCity, Pa-

APD1RBTUVK

KSTGU.

Aysidirb* senos maldaknyges istoi isn
natos ir laikrasxcxei, kaipo tai:
Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagia
Drangas,
Tėvynė ir Lt.
Prisinnsdami knygas apmokekyte paeito ar
ekspreso kasotai. Adresas:

Lltbaanlaa Bindery,

ROROKOKOKOROHOReltOROItOMOMO

I PUIKUS SKAITYMAI'
■

NAUJOS KNYGOS

9 istorijos, 122 puslapiu, apie
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka
ratas čigonu” “Istorija isz 1795
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne
doras ponas” “Girtavimas” Szitos knygos preke tiktai 25o.
8 istorijos, 141 puslapiu apie
“Grafas ir meszkininkas*’ “Apie
Ragana, karalaite ir afioienu”
“Del moterių ir apie moteres”
“Aukso misles garsingu poetu
ir rasztininku” “Cigonka arba
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke”
“Mano džiaugsmas”
“Diedas ir boba” “Apleista
naszlaite” Preke tiktai 25c,
5 istorijos, 137 puslapiu, apie
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo
belaisvis” “Lozorius” “Narsi
g mergina” “Užvydus vyras”
g Preke szitos knygos tik 25o,
7 istorijos, 90 puslapiu, apie
“Ergelei pono Morkaus” “Du
ar keturi”
“Svietas Dvasiu”
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose”
“Nevydonas”
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o

ir kiekvienam reikalinga užsisakyti

TŪKSTANTIS
NAKTŲ IR VIENA

—

Arba atidengimas paslapcziu ateities
—su pagialba Kaziru—
Pagal Garsingiauai Cbaldiszkn
Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir
Cigoniszku Burtininku.

KUR BUNA

KRYŽIOKAI

lOo.

...Tikriausia Burykla...

A. OLSZEWSKIO BANKA

IŠEINA KAS KETVERGAS, CHICAGO, ILL.'

—

_
4 istorijos, 105 puslapiu apie
£ “Ąnt kranto prapulties’’ “Misg tras ir krepesius” “Kampelis
o duonos” “Isz ko dideli ponai”
o Preke ežios knygos tik 25o

g

o
o
■
■
■

g
g

8 istorijos, 122 puslapiu apie
“Pranuko nelaimes” “Ąudra”
“Kodėl neleido Baltraus in dan
gu” “Bausme.už szyksztuma”
“Mažo sziaucziaus dideli reikalai” “Dienos kentejimoNantoj”
“Netobulas žmogus”
Szitoš
knygos preke tik 25o,

■
Puiki istorija apie ‘Vaidelota*
□ apraszimas isz pirmutines puses
■ sziiiitmeozio, iszimta isz Lietu■ viszku užlieku, parodo kaip
K senoviszkos laikose Lietuviai
g gyveno, puiki anisaka su pao veikslais. 177 puslapiu tik 25o
4 istorijos, 196 puslapiu apie
“Urvą užkeikto” “Panaszus”
“Lorenas” “Sermėga mužiko”
“Su kuom kas kariauja, nog to
dingsta” Preke knygos 25o

5 istorijos, 77 puslapiu, apie
o “Grigorius kuris per 17 metu
■ gyveno ant salos” “Isz mirusiu
■ prisikėlė”
“Dorybe veda in
2o -----------------laime” “Debesėlis” Preke 25o
------------- ----■ 8 istorijos, 112 puslapiu apie
■ “Nevaloje pas Maurus” “Viesz
■ kelio duobes” “Karalaitis žmog gus” Preke ežios knygos 25c

g

g
g
o
J
■

o

J

"

Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-minetu knygų,
arba $1,25 vertes knygų už $1.
Raszykite kokiu norite. Mes
siusime knygas per paozta ir
apmokame visus kasztus. Galite
pirkti kiek norite, Visos knygos
yra geros ir kožnam jie patiks,
Raszykite szendie, Adresavokit

■
a
§

W. D. FOCZKOWSKI-CO.

■

o
q

Mahmoy City, Pa.
r
_
•
MOHOBOMOMOMOMOMOMOMOMOHO.

W. RYNKEWICZIUS
.. NOTAKIUSZAS..

-:-

233-235 W. CENTRE ST.,

MAHANOY CITY, PA.

PHIVATI8ZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU
...... PO FRIZŪRA BANDOS......

Mano Privatiszka Banka yra po
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir
pinigiszkus reikalus galima pas mane
be jokios baimes atlikinėti.
Paszportus del keliaujanoziu pa
rūpinu.
Didžiause Lietuviszka Agentūra
pardavima Szipkoroziu ir siuntimo
Pinigus in Visas Dalis Svieto greieziause
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas,
Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus
ir t.t.,raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma.
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.
Idant padariti vietos del rudeninu
ir žeminu tavoro, tai iszparduosim
visa vasarini tavora už labai piges
prekes, todėl jaigu norite kokiu pavedimu del vyru ir
vaiku tai dar turite giara proga pirkt ir suezedint pinigo

Skaitykite!

Žinios Vietines.
— Pilnam krutejime Old
Home Week.
— Svecziu tukstanczei pri
važiavo in miestą.
— Papnoszimai mieste yra
tikrai stebetini.
— Da kaip Mahanojus stovi
tokio apvaikszcziojimo neturė
jo.
— PonstvaJ. Traskauskai
su duktere p. Sklariene sugrį
žo isz Europos ketverge. Pri
ėmimas buvo puikus.
— Badai anglekasiu unije
ketina uždėti mieste ir Szenadori buczernes. Arne bus
teip kaip su Knights cf Labor
sztorais! Geriau kad taji užma
nima neinvykdytu.
— Visos publikines mokslaines prasidės 8 diena Sep
tember™.
— Atėjus 12 valanda pu
siaunakti, nuo Nedelos ant panedelio, pradėjo szvilpt visi
brekeriai, benai grayt, klyks
mai tukstancziu žmonių ant
ulicziu ir su triubinimais pra
sidėjo 50 metinis jubilejus Mahanoy City. Arti milijonas
elektrikiniu žiburiu apszvieczia uliczes ir namus o iszredimas Kaiero rezidencijos yra
tikras stebėtinas iszredimas.
Tai gi kožna diena atsibus
parodos o pancdelio diena kai
po Labor Day, visi darbinin
kai iszejo. Lekiojimas orines
maszinos atsibus iszrito 11 va
landa ir 4 po piet. Atsilankykit in Mahanoju o persitikrinsyte patis, jog muso miestelis
yra tikrai puikei papuosztas.
— Sekanti sveczei pribuvo
atlankyt Mahanoju: F. Vangauckas su pacze (sesere p. W.
Traskaucko) isz Amsterdam,
N. Y. Jonas Traskauckas su
pacze isz N. Y. Jonas Zablac
kas su pacze isz Filadelfijos;
Mare Radževicziute isz Ne
wark, N. J. Kitu pravardes pa
talpinsim ateinan ežiam numare
— Brolei “Moose” tegul
suejna seredoje popiet 1 va
landa ant sales dalibaut paro
doje. Skrybėlės pirkyt pas
Burneta. Kožnas geras Moose
privalo neatbūtinai iszejt.

Ant pardavimo.
Namai ant dvieju familiju
ant viso loto, ant galo loto ran
dasi drukarne ir kalvio-szapas. Noriu ka greieziause par
duoti todėl parduosiu už neperbrangia preke atsiszaukite
pas:
(U '09
Mrs. Emma Davie,
101 W. Pine St.
Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo.
Puikus salunas Juozo Mockaiezio po No. 380 W. Maha
noy, Ave. Mahanoy City, Pa.
Apgyventas vien Lietuviais,
Lenkais ir 1.1. Yra tai gera
proga katram isz Lietuviu ap
imti szita puikia vieta. Apie
dauginus dasižinokite pas
Juozą Mockaiti,
330 W. Mahanoy, Avė.
Mahanoy City, Pa.
( J1)

Szposas muzikinis.

RYGA
Nedoras sudus.
Simus užpultas tėvo už pa
vogimą karves iezszove in tęva
17 sykiu, isz kuriu 5-kios kulipkoe sužeidė tęva ir jie tapo
nugabentas in ligonbuti. Dra
sueis sūnūs tapo suimtas ir in
kalėjimą iukisztas.

Jaigu kada busite

PHILADELPHIA, PA.

VISOS
MOTERIS

DEKYTE PININGUS
...IN...

Nakvyne ant stogo!
Akmenų gatv. No 14 nak
vojo A. Janauekas; bet kadan
gi blakes ntdtve jam ramybes,
ttd jie iszejo in kiemą ir užli
pęs ant stogo, užmigo. Jam
bemiegant, užlipo ant to pa
ties stogo koke tai girtuoklis
ir pastūmė Janoveki, kuris
bekriedamai iszeimueze koja. 158 S, Washington St., Wilkes-Barre, Pa.

...BANKA...

Ant pardavimo.

SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortes ant geriausiu
linijų* in ir ;sz I.ietuvos. Siunczia
Piningus in v sas dalis svieto, greitai,
pigiai ir teisingai
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
savo gymines ar pižinstamus tai ra
szykite pas mane kadangi dabar turi
labai pigias prekes Szipkorcziu ir
galima dar pirkti Szipkortes už labai
nužemintas prekes. R szant prisiuskite už 2o. stempa o gausite greita
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai Valgomu ta voru ir lluozerne.
susikalbama ir susiraszoma.
Suvirszum 30 metu daktaravimo Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
mieste Wilkes-Barre, muso glaunas
ofisas. Prisiusk 2o. marke o gausi
Knygute apie Raptura dykai, ( wnj,)

AR NORI

Iszdirbu...
Kontraktus,
Dovernastis,
ir Visokius
Dokumentus in
Lietuva ir patvirtinu pas
Generaliszka
Russijos
Konsulinei norite parduo
ti ar pirkti žeme ar narna
Lietuvoj o norite padirbti
teisingus Duokumentus
kreipkitės pas mane.

OK1XSKAS

N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets.
Ten busite sveitingai priimti. Gausite
pavalgyti ir galima pernakvoti,

TADA TURĖSITE PRIETELI KADA BUS REIKALINGA.

No. 6.

Lietuviszkas Agentas

Dr. A. O’Malley

Puikus didelis namas su bizneie Middleport, Pa. LoCnininkas nori parduot iez priežasties
ligos. Didelis namas 40 x 50
pėdu didumo geriausioj vietoj
visam mieste ant didžiausios
uliezios. Tame name randasi
salunas, eztoras ir buezerne ir
viską nori parduot už maža
preke. Locnininkas tame name
iszbuvo 12 metu ir visada dare
giara bizni, bet nesenei labai
sirgo ir dar nedrūta sveikata,
todėl yra gera proga Lietuviu]
ineiti in apsimokama bizni ir
ingyti turtą už ne didele suma
piningo. Jaigu
kas norėtu
apie daugiaus dasižmoti tegul
atsiezaukia in “Saules” 'tfisa
Mthanoy City, Pa.
(> j)

JUOZAS

(LOCNININKAfi)

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
Užpraszom visas Moteris kurios geidi e
pasilikt “Sveikos ir Drūtos“ pilnos givybes
ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvojaunistoje, pribūtu pas mane ir pamatitu ka
padarėm del kitu moterių kurios ir kentėjo
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk
be jokios abejones.
Tokie dali kai yra per svarbus ant atydejimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte
geresne PRIŽURA ir gydimo ne kaip gau
tumėte namie no savo daktaro.

Tai užeikite in
■Į JETUVISZKA
frj OTELI

SziTA Banka visada yra geras draugas savo
depositorams. Pagialbsta jiems pirkti prapertes. Skolina piningus ant lengvu iszlygu.
Moka procentą ant sudėtu piningu. Buvo
tai Pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo
mokėt Procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai
sargi vieta laikyti savo piningus. Kasierius
Pennsylvanijos ir Kasierius Mokslainiu Mahanojaus distrikte laiko piningus szitam banke
Yra tai gera atsargi vieta laikyt savo piningus.

J.

S. Norkewicz
401 Wist Mibnit iii,

...DIREKTORIAI...

D. J. Graham, Prezidentas.

C. E. Adams, Vice-Prezidentas.

D. F. Guinan, Kasijerius.

W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

M. Gavula.
W. J. Miles.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.

Salomis dienomis muso Untietil

B Ragažinskas pargabeno visokiu
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu
Galima gaut visokiu Arielku,, Vysiu
Arako, Kimelio, Dziniu ir t, t
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio
Duokyte dabar orderi • bus jumli

MAHANOY CITY, PA.

ILGAUDAS

1841 S. Halstod St.

NORKEVICZIAUS NO. i.
Geriausia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buteli
Teipgi ežia gausite ir visokiu
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
priest laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyta

RAGAŽINSKAS

ĮGYTI TURTUS IR LAIMĘ?
Tūkstančiai žmonių įgijo
turtus, milijonai žmonių su
rado laimę, pakilo iš vargo,
skurdo ir nelaimių. Ir tamsta įgysi
laimę ir gerovę, jaigu nusipirksi
musų ką-tik išleistas dvi knygeles:
“Kaipo žmogus mansto”ir “I* šir
dies”. Turinys šitų knygelių per
keis tamstos gyvenimą, padarys
gražesniu ir tobulesniu. Jos vertos
Šimtus,tūkstančius tiems, kurie no
ri būti gyvenime pasekmingais ir
laimingais. Pasiskubink parsitrau
kti- Kaina kiekvienos 18c, abi 30c.

Nusipirkite sau keleh
Buteliu

Chicago.

pristatyta in atmuš,

(Paminėk kokiam laikrašt matei.)

KARPĖTAI

Parduodam Karpetusnog 10c. lig 25c.
ant masto pigiau negu karpetu sztorai.
Už tai kad perkam tiesog isz fabriku.
Mes perkam teip pigiai kaip ir
didžiausi “Wholesalerei” ir tokiu budu
galima pigiau pirkti ir jumis suezedinam pinigą parduodami pigiai negu
kiti.

54-56 N. Main St,
Biednas žmogus mužikėlis,
Mahaiiov City.
nes svetingas daržinikelis, uez
D K. J.W. ZIGMANTĄ
praezi pas savia turtinga, nes
(LIETUVISZKAS DAKTAHAS)
ETŲVISZKASJ? OTOG RAFISTA8
labai eziksztu kaimina in sve
185 South Washington Street.
ežius ir gausei jin pavieszino
Wilkes-Barre, Pa.
M. VARZINSKAS
Sziksztuolui niekas daugiau ne
SpeclallHzkal Gydo VlNoklaa Lygas.
205 E. Centre St., Mahanoy City.
Vyru
-Moterių
—
Valku.
iszpuoli, kaip tiktai uszpraeziPuikei ir pigei nutraukė visokes
Pabaigęs Mokslą Medlco-Chlrurglcal
Fotografijas. Padaro didehisFoto
ti pas savia biedna daržinikeli
Kolegija Philadelphia, Pa.
grafijas isz mažių ir indeda in reimus
in sveczius, ant ateinanezios
Indeda Fotografijas in Špilkas
Mahanoy City, Shenandoah,
PRIIMA LIGONIUS...
Ant pardavimo.
nedelos Pas tureziu sziksztuo
8 LIG 10 AD. PRIESZ PIET.
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukineja
Mt.Cannel,
Landsford.
Du namai Tarr qua, Pa vie
2 LIG 4 POPIET.
Post-Kartės, Parduoda Reimus irt.*
Ii pastelavo ir prikepi viso
0 LIG 8 VAKARE.
visokias Provas isz
nas
namas
ant
dvieju
familiju,
kiu daigtu ant priėmimo, nes
Lietuvos
ir
duodu
familijos.
priesz ateinant sveczio, pagai kitas ant vienos
olithania tate ank
teisi u gus patarimus.
Teipgi
turiu
ant
pardavimo
LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI!
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
lo sziksztuolui, ir tare in pa
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.
Pirkt
ziegor
liūs,
lencugeTurėdami
koki
reikalą,
czeveriku sztora. Atsiszaukite
lius, szliubini is ir kitokius
ežia:
kreipkytes per laiszka
žiedus, szipkoi te •, daviernaVienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu,
— Ar žinai ka, Agota, gaila po No, 637 E. Union St. Ta
ste®, siųst in lictuva pinigus pradedant nuo JI.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
indedami marke už 2c.
maqua,
Pa.
(
ii, o;)
visokiu knygų, popieras priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
tuju geru daigtu del tokio
gromatoms raszyti ir t. t.
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnusdoknmentus-Lietuvai
arba ypatiszkai, adresas:
Jau per 19 metu viską isz- reikaluose ju.su, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Batikos virez paminėtu adresu.
skarmalaus! Paslėpk viską no
pilde teisingai tai reiszke
gerai. Eikite pas:
stalo o pastatykie biski sviesto
Garbus Tautecziai:
I laomanta G S.Washington, Cor. E.MnrketSt.,
J. Jcollldllld
Wilkes-Barre, Penna.
ir padekie duona. Bus invaLaikau už garbe praneszti jums, kad
jau aFznesu daugiau nelocnmikn nevirszininku,nedarbiniku
les del tojo skarmalaus! Padek
‘‘All Nations liaukoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar
atidariau ofha mano naujoi vietoi
žasi adgal in pecziu, deszra pa
LIETUVISZKAS ADVOKATAS
Laidoja Kunus Nnminimn.
Kampas 22-nd.
Carson Streets
4611
S.
PAULINA
ST.,
Riginus ir Vežimus del Pasivafiariitro
dek in szepa, piragus in stal(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)
Baltrus S. Yankaus
Krausto Daigtus ir L L Viską adiflt kt
Reikaluosia meldžiu kreiptis prie[savo seno pažistamo po nogeriause ir puikiause. 8d vi m mireit
cziu o uzbona su alum pastaCHICAGO ,ILL.
ATTORNEY, COUNSELLOR AND
tokiu adreso*
reikalais kreipkitės pu jin o bvrilt vi t «
ADVOCATE OF UNITED STATES
tykie in uszpcczki.
užganėdintais.
COURTS.
PAUL
V.
OB1ECUNAS
W,£.ntr. «t.,
Pati tai vadari o fziksztuoGeriauses ir didžiausias sumat
Cor. 22-nd. & Carson Sts; S.8. Pittsburgh, Pa.
piningo iszlaimeja provose už pa
lia džiaugėsi iszto savo iszmie
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gelelo, ne žinodamas, jog daržiny
RUSSIAN - AMERICAN LINIJA
Laivai plauke tiesog tari»e Rosijosir
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja
kas inejas in priemenia viską
Amerikos. Didžiausi,puikiauBi irgreprovas kurios kiti advokatai atsako ai
ieziausi Rusiszki Imperaliszki Pacztamati pro praviras duris ir vis
vi, nauji dubeltavi szrubinei laivai.
atmeta.
Rodą duodu dykai.
Russia, 16,000 tonu. Kursk, 13,600 tonu.
ka girdėjo.
Ądresa vokite:
Ciar, 13,000 tonu.
In llottcrdonia in !» dienas be persedlmo.
Po valandai ineina biednioII dienu be persedimo in l.lbawa.
Idant padalyti vietos del rudeniniu ir žeminiu tavoru, tai
B.
S.
YANKAUS
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA
kas in stuba sziksztuolio pri131.00 Trccxlos Klasos 833.00
pastanavijom padaryti dideli iszpardavima viso muso vasarino
$115.00 Antros Klasos «50.00
154 Nassau Street
$65.00 Firmos Klasos $75.00
sziokias nevos ezirdingai pra
tavoro
kokis
dar
randasi
musu
sztore.
Szitas
tavoras
susideda
Laivai Iszeina kas antra Subata.apie dauNew York, N.Y.
glaus informacijos krelpkltes pas
dėjo sveikinti ir klausinėti kas
isz visokiu gatavu vasarinu szlebiu del moterių, merginu ir
A.F.Johnson.GeneralP.Agt. 27Broadway
York. N.Y. arba pas vietinius agentus.
mergaieziu, visokiu vasarinu ceikiu, andaroku, jekiu, ilgu ir Now
girdėt ?. •..
Russian American Line—Pler 31 st. Street
Juozas Vaituleviczia, 5 pėdu 8 co
trumpu
kotu
ir
šutu,
žodžiu
sakant;
visas
vasarinis
tavoras
Biedniokelis pradėjo pasako liu aukezezio, kurio paveikslas ežia
bus iszparduotas už labai numažintas prekes. Nepraleiskite
FIRST
ti, j°g jam navatnei atsitiko patalpytas. Paemes nog manes §65
A.
G.
GROBLEWSKI
szitos
progos bet ateikite tuojaus kolei yra isz ko pasirinkti.
NATIONAL BANK
ir iszbego kur ten apie Massachusetts
ateinant in czion.
Cor. Elm & Main Sta. Plymonth.Pa.
Pae mus dirba Lietuvaites.
MAHANOY
CITY,
PA.
...SAVININKAS
IR
FABRIKANTAS...
Szikeztuolis klausi kas tai steita. Jeigu kas jin suims gaus §5
Garsiu Lletuwlszku-LenklszkuVaistu.
122
W. Center Str.
nagrados. Duokite greita žinia ant
galėjo būti ? o biedniokelis pra
adreso.
Mnhariov Oitv. P°
dėjo:
■s? vA\ J E C-ZAJ/L'
Juozas Augulis.
E
tik
kadarbini— Szitai ateinant, ne toli
529 W. Mahanoy Avė.
kai szito banko
Laukti yra pavojus.
Naujausias iszradimas.
jusu namo, paregėjau ant ke
Mahanoy City, Pa.
yra pasirenge ju
Inkstu
ligos
yra
per
pavojingi
del
Jaigu turi dantų gėlimą:
lio baisei ilga kirmėlė, teip il
mis visados patarnauti
žmonių
atydeti.
kornus
ant kojų, tai gausi po
ga, kaip tosios diaszros szepobet ir banko virsziniBejėgis.
Naujas Iszradimas
Mrs. E. Reese, 1135 E. Centre St. 50 gyduole. Jaigu nepagelbenkai visados duos ju
ja, o galva turėjo teip dydeKartais, jus patis nežino da
Apraszima
siunczia dykai
Mahanoy
City,
Pa.
sako:
Per
koki
tu
bue
sugražinti
piningai.
mis rodą kas-link pinilia, kaip tasai uzbonas, uszmi kodėl, jus janeziates bejė
laika kentėjau nog skaudėjimo pe- Teip-gi iszsius placzes infor Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats
giszku
ir
bankavu
peozkija su alum! Kaip vireli
czuose, Neturėjau daug pajėgos ir macijas no ko plaukai slenka iszsigydyti be daktaro visokias ligas*
giu, bu galvos skaudėjimu, bu
reikalu.
pagriebiau dydeli akmeni
Plauku puolimą ir užsiauginima;
sunku
buvo man kvėpuoti. Kaip tik
mirgėjimu akyse, iszbliszkimu
ir plinka, pleiskanų atsiradyNežali, Papuozkus, Pleiskanas
kaip ta kiapta žasia pecziuje
Seniausia Banka
pradėjau vartot Doans Kidney Pi.
ir kitokiomis negalėmis. Paveidai. ir kitas panaszias ligas.
Mahanoy City, Penna.
gulkas, ėjau drutyn ir sveikyn ir ne- mas ir nupuczkave
su tuom akmeniu suteszkinau
Kiekvienas Lietnviszkae Sztorninkas
Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o
praseziausia to priežastis yra
teipgi privalo užlaikyti visada musu
Tuketanczei
dekavoja
už
dyka Nuo
užilgio
visiszkai
man
palengvino.
galva ir teip susiplojo kaip
Kornu užtrinu tik 5o. Mes
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
blogas skilvio virszkinimas.
rodą.
—
Haezyk
tuojaue
ant
Doans Kidney Pigulkos veike kaipo
Sztoruose ant pardavimo, kad‘musu
turime apie puse milijono laiszku bu
tiejei piragai stalcziuja!
tautieczei
reikalaudami
galetu^nusipadekavonemis nuo žmonių visokiu
Tokiuose atsitikimuose pavar
sudrutintojus ir pagelbėjo man visa adreso :
INTEREST PAID ON SAVINGS
pirkti ir
nereikalautu lazduoti
Sziksztuolis, mato jog ne
tautysoziu. Raszykite tuojaus ai*
me. Keletą kartu pasakojau kaip
piningus dovanai kokiems nors apga
tojimas
Triner
’
s
American
&
CERTIFICATES
OF
DEPOSIT
Gratis
Specialiste
9.
nusidavi szposas ir jog biedadreso pas Specialistas:
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
Doans Kidney Pigulkos man pagel
Elixir
of
Biter
Wine
yra
labai
raszykite
pareikalaudami
mus
gyduo

niokelis žino api viską, liepi
bėjo, dabar su džiaugsmu paantrinu Be x 106 Sta W. Williamsburg
les, nes geras uždarbis; parduokyte
paezei viską ant stalo sudėti patartinas. Jis urnai suteiks ANT BURGISO BALSUOKITE UŽ musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
Brooklyn, N. Y.
kad visiszkai esmių iszgydyta.
kurias mes gv a ran tuoj am e.
ir pavieszino biedniokeli kaip palengvinimą. Szis vaistas iezB’dway & So. 8-th. Brooklyn,N.
Jaigu turite skausmą peczuose,
E.
F.
McATEE
Egiutero No.l................................. 25c.
reikia.
valys visa organizma, iszvarys
jaigu
inkstai
negerai
veike,
tada
pir

SVEIKATA LIGONIU
Egiutero
No.
2.
...............................
50c.
Demokratiszkos Partijos
27m. SENAS LAIKRASZTI8
Zmijecznik............. 25c., 50c. ir JI. 00.
kite Doans Kidney Pigulku teip
isz viduriu visokias paezalines
PATIEKA ŠERGANCZIUJU
Gumbo
Laszai
.................................
35c.
...DIDELIS BALIUS... ir kenksmingas medžiagas ir Ant Konselmano Pirmo Vordo
kaip Mrs, Reese padare o rasite gera
V1ERA, VILTIES IRNODIEJUS
Meszkos Mostis................................ 25c.
Trejanka........................................... 25c.
gyduole.
ISZE1NA K/S SEREDA -:- BROOKLYN, N. Y.
Parengė “Birutes” Giedoriu sustabdys rūgima. Jis taipgi su
Prof. C. P. HERMA, garsingas
Mike Gavula
Linimentas vaikama,....................25c.
Ant pardavimo visuose aptiekose “VIENYBE LIETUVNINKU” iszradejas sekanczriu gyduolių nog
Gyduoles nuo Kosulio................... 25c
Draugyste isz Mahanoy City ir stiprina organus ir paakstina
Demokratu Partijos
Liepiu Balsamas............................. 25c.
50o, baksukas, Nepamirszkite varda didelio formato, 12 puslapiu, talpina dusulio nog rumatizmo, galite gaut
atsibus Seredos vakara 10 prie naujo veikimo. Szis vais
Anty-Lakson del vaiku.............25c.
Ant Burgiso - Balsuokite už
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- moksliszkus strapnius, eiles, feljeto pagalbos kokioj nebūk liga sergi,
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
Septemberio, Boczkausku sa tas yra geras skilvio ir viduriu
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 36c.
Milburn Co. Buffalo, N. Y, parda nus, naujausios žinias isz visos pasau vyrai teipgi ir moteres galite gaut
John J. O’Neil
lės, daugiausia iszLietuvos gyvenimo visokius patarimus. Paraszykite savo
Vanduo nuo Akiu......................... ,25c.
lėje. Bus tai vienas isz sma negalese, ypacz kuomet esti už
vėjai
del Suv. Valstija.
Ugniatraukis.................................... 25c.
ir paozios LIETUOS savo korespon kalboje, kaip mokate keletą žodžiu
Demokratas.
Praszo balso ir parėmimo
Skilvio
Laszai
.......................
..26c.
giausiu pasilinksminimu szi- kietėjimas. Taipgi patariame
dentu VIENYBE LIETUVNINKU apie savo liga irmenesio varda kuri
Gyd.
užlaikimui
Viduriavimo
ir
START
business,
make
money
for
yourself,
Ant Konselmano Pirmo Vordo
buvo visu pirmeiviszku organizacijų ame jus esate gimė, diena nekaneozKruvinosios..................................75c.
met, nes pasamdytas geriausias bejėgiams, nuvargusiems ir
not for bosses; send postal for 20 ways lo
Adresą vokite:
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo J3.60,
independence and begin making money at organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. nei reike.
orkestras kuris griesz Lietu- nerviszkiems asmenims. Ap
W. D. Boczkowski
Gyd. del nemalimo Pilvo............. 50c.
once. Sell marketable specialties paying Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu
PROF. C. P. HERMA, R.P.
Milteliai apstabdymui Galvos
300 per cent, J12 to J25 daily. Address kaip iszeina. isz tos priežastie iszleiDemokratu Partijos
viszkus ir svetimtautiezkus tiekose. Jos Triner, chemiszka
1000 S, Wabash Ave.
skaudėjimo............................... 10c.
Reliable Distributors, Box 9, Station W. dome dideli žingeidu “Jubilejini
szokius o kas geriause yra kad laboratorija, 1333-39 S. Aih
Laszai nuo Dantų................
10c.
Brooklyn, N. Y.
Chicago, I’ll,
Numeri
”
kuris
liks
’
tik
istoriszku
Reikalinga.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
balius atsibus ant gražiausios land avė , Chicago, Ill. Triniatminimu nes pirmas da Lietuviszku
Kojų.............................................. 25c.
Du vyrai, vienas prie bnezeGeležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant
sales visam Mahanojuje, nes mui kūno ir nariu skaudėji
Vaistas nuo Papauto.................... 15o.
LABAI GERA GYDUOLE
meto užsimokės $2 gaus ta numeri,
nes kitas prie grosernes, turi
Gyd.
nuo
Grippo
.......................
JI.
25.
dabar yra labai daug padidin mui vartok Triner’s Liniment
Dr. Gibowitch’io 25 Latza Iizgydymai.
kaipo DOVANA.
suprasti apie ezitus biznius at Plauku apsaugotojas..................... 50c.
Nuo Meszlingio,
ta ir bus vietos ezokti ir pasi
Muilas del Plauku............ . ..........10c.
VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
siszaukite pas
(ii -o;)
Milteliai nuo Kepenų.................... 35c.
Dieglio, Greitosi
linksminti iki velibai nakcziai.
Rožes Balsamas.....................
25c.
Metams - - - §2.00.
os, Vasaros Ligos
Mr. Auksztakalnis
Kinder Balsamas............................ 25c.
Taigi meldžiame ne pamirszti
Raudonosios,
Pusei Metu - - §1.00. Lietuviszka Agentūra
Bobriaus Laszai............................. 60c.
New Philadelphia, Pa,
TŪKSTANTIS
Priepuolio.
Szvelnintojas...................... :............ 35c.
ant geriausia Laiva
to vakaro, nuoszirdžiai užpraUžrubežin - - - §3.00. in Laivakorozia
Kraujo valytojas........................ J2.00.
Lietuva ir atgal. Teipgi siunozia
Gvarantuotaskad
NAKTŲ
IR
VIENA
Ant Pardavimo.
szo visus “Birutes” Giedoriu
Nervu Ramintojas.................... JI. 00.
Užsiraszyti galima visada
piningas až žemkase preke ir greitai
isz^ydys arba
ARABISZKOS ISTORIJOS
arba odos uždegimas
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ ne vienos dienos nelaikau pas sr re
Trijų piontru naujas medi Egzema
Draugyste. Inžanga ant sales
Perdėjo Lietuviazluu
pinigai atgal.
pas Vaikus.............................. JI.25.
prisiusk
10c.
markėmis
o
tuoj
gausi.
D. T. BOCZKAUSKAS.
nis namas 60X70 pėdu dydu Pleisteris (Kasztavolo)................. 25c.
svetima piningu paskirta siuntimai,
tik 250.
PREKE 25c.
Pamada Plaukams......................... 25c.
Paprasta numeri peržiūrėjimai
viskas dirbąs! teisingai nes esmių po
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
mo, kuriame randasi groserne,
Sudaryta...
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 25c.
siuneziame
dovanai,
raszik
toi.
‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga
kaaoije, taigi meldžia visa Lietuvio
Dr. W. Glbowitch’o Ins
buezerne, balbierne, didele sa Gyduoles nuo Riemens........ .. ........ 50c.
PREKE $1.
Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku” atsilankitie arba atsiszaaktie per
MankolljOH. Vienatine
Vengriszkas Taisytojas Ūsu..... .15c.
palytinti daug isz Lietuviu nraeites
le, krutanti paveikslai, krenTik Ant Trumpo Laiko!
Aventura Pennsylvania
Inkstu Vaistas............... 25c. ir JI.00.
reikia siųst prenumerata (Money- laiszka sa minėtais reikalais.
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
Akines Dulkeles........ . .................... 25c.
gelne. Parsiduos už neperOrder ar Registruota laiszka pinigai)
Su godone
Nusiuntimo kasztus
A. G. GAVĖNAS, P.H.G.
su 780puslapiu, preke:
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
brange
preke.
Atsiszaukite
ant vardo leidėjo azitaom adresu
mes apmokame.
abelnai skausmo ir skarbūtis JI.25.
FIRST WARD DRUG STORE
Apszvieta, apdaryta $ 1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu........ J2.00.
Viktoras Lapinskas
pas( 08 oi)
221 £ CENTRE ST., SHENANDOAH, P A.
W. D. Boczkowski-Co.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo,
Gyd. nuo Dedervines................ J2.00,
Reikalautame Agentu Ir duodame
P. J. Niroski.
Mahanoy City, Pa.
601 W. Mahanoy Avė. >
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos J5.00,
Gaunama pirkt tik pas:
gera nuosalmll.
120-124 Grand St Brooklyn, N.Y.
New Philadelphia, Pa.
Mahanoy City, Pa.
T. Atkurti, 943 S. 2ad. St., Pklli. Pa.
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