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ISZ AMERIKOS

’’ik trijų metu o suruko
3 cigarus ant dienos-
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F. W. BOCZKOWSKI, Editor.

Isz Rosijos, Lietuvos
ir Lenkijos.

Metas XXVI

ISZ VISU SZALIU.

Waterbury, Conn. — Dak1914 metas bus del Euro
Dagirdome, buk nuo Nau
Už sutarszyma szeimynisz -irai labai stebysi isz trijų me
pos pavojingas
jo Meto ketina iszejtį nauja?
koigyveuimo 1000 dol. Lu senumo Jonuko Lippke kuBetas atsitikimas.
Parižius,
Francuzije. — Gar
laikrasztis po vardu ‘ Ateitis”
Ph ladelphia,— Kovo 19 f.is suruko per diena tris c ga Amūro apygardoje, netoli
singi
pranetzai
Madam Thekurio gyvastie prasidės iezejtidiena 1913 buvo prova sude rus o pr:ek tam ruko pypke ir Uczalovos kaimo, 26 rugpiubesiene
pranaszauje
del senos
het iez po No 306 W. Broad
lietuvio Antano Galbogo su .perosus. R-ikimas visai tam czio lijo raudonomis, kaip
Europos
sekaneziai:
w.y, Bo Boston, Mass. Preangliku restauracijos savinin-i Jbokui nieko nekenke, bet kraujas, kirmėlaitėmis kurios
Angliję turės dydeliu pavo
numeratk ^l'tio nfetama:
ku Jchn Stanley už sutarszy-Y ktarai tvirtina, jago teip ru- apdengė 2 J ketr. versto per pu
ju
su ludusais. Londonas bus
Kas kiszasi siuntimo prenu
ma szeimyniszko gyvenimo. kia lig 15 metu tai isz to mirs. santro colio. Kirmėlaitės tuo
užlietas per tvana, žmonis la
meratos naujam lajkraszcziui,
Antanas apskundė Joną Stan Kaip ajryszei gydo “fo- jau pagaiszo..
bai nukentės. Portugalijoi ve
tai paliekame ant *ateargumo
ley už paviliojima jo moteres
reignerius”.
la užstos monarkije. Austrijoi
Žydu iszeiviu kontora
muso skaitytoju.
Mares.
Scranton, Pa. — Vaitiekus
pakils sumiszimai ir pralieji
“Eko”
Antanas žmogus nesenas, yklickis innesze skunda prie
mas kraujo Viedniuje. Italije
Kokis tai vokiszkas moky
visada gerai uždirbantis, turė dais Pennsylvania Coal komSkundžiasi, kad dabar daug
reges
nauja Popiežių kuris bus
Teip,
teip,
mano
milemi
val

tis tvirtina, buk moteres gali
jo moteria Maie neblogo bu- ,j anije aut $15,000 paszkada- sunkiau ileidžiama Amerikon
daug prietelingesnis del ran
kelei,
skaitėme
“
Saulėje
”
vie
daugiau kalbėti ne kaip vyrai.
davojimo, leido ja dirbt pas į ujimo už neprižiurejima gerai del ivairiu ligų.
no vaikino arti prie kartuvių do. Prancūzija turės bjauru
O tai del to, jog turi mažesnes
Johu Stanley in restauracija. p-iike sužeidimo. Ryklickas IiRusijos
kaliniai,
stovinezio
paskutini atsisvei skandalu, kruvinus straikua ir
skylutes gerki je, naudodamos
Stanley žmogus ženotas ir ne Į, o0 0ūžel8to0 0]d F
kaaik.
Kaliniu,
skaiezius
nuolatos
kinimą
su
pasaule, . pažysta praliejimą kraujo. Del AmetnT-ivann
n
Ir
«
1
va
i
mažiau oro ir ne paylsta plaujaunas, nopostis žino kaip ten i;..psia kuriam laike szuvio angkila. 1897 metais vieno Rusi mais ir visais lietuviais.
riko nieko da neiszpranaszavo
cziai teip greit.
vuostesi ir eusivuoste su Mare s su draskė labai koja. Ate
jos kalėjimuose buvo 77 000
Ilgame savo tas vaikinelis Mme Thebes.
kad Mares vyras Antanas pa isi eupredentae, liepe eavo pakaliniu, 1906 metais - ju buvo raszte, numeta kaltes už visus Kruvina musztyne Meksi
Marconi bepaliovos dirba
sijuto jogei isz jo moteres pa į albininkui nupjauti kabante
111 000, 1912 metais - 187, bjaurius ir baisius darbus ant
aut pagerinimo bedratinio teke.
sidarė prieszinga jam bizgele, > oja su žirklėmis ir nuo to ap000
kaliniu, o szimet - 194, girtuoklystes ir salinninku.
legrafo. Ana diena padirbo
patyrė kad isz tikro jo Mare .ike užtrucinima kraujo. Už
Meksiko City, Mex. — Terp
000 kaliniu. Ate naneziaie 19
Nabagas ant kartuvių kan pasikeleliu o randaviszko vaisbedratini tebfoua per kuri ga
susivuoicziusi gerai su angliku jokia “puikia” opera c je da
14 metais tikimasi sulaukti didatas kaltindamas girtybia
lerna susikalbėt per Atlantiko
ko pakylo baisi musztyne ant
Jonu, paėmė lojeri Simona Vr skundže kompanije ant 15
210,000 kaliniu.
ir saliuninkus, nors jisai yra visos linijos nuo Bauche lig
mares Muso diedukams ne
Backen ir padavė sudan skun >kstancziu doleriu.
Nyksta slbira tauteles. žmogžudžiu, bet sav tiesmokos Beleno. Musztyneje dalibavo
nesisapnavo apie tokius st da ant Jono už sutarszyms k
■f
įgalima
maityt
vyrus
su
buklus.
Anot laikrasziu, mokszlinin- kaltes nepripažysta, ,Czion suvirszum 10,000 žmonių.
Galbogu szeimyniezko gyveni
H
muilu.
kas
Makarenko susekęs, kad klausimas — kas žin kuomi Daug kryto ant abieju szaliu.
mo.
Marinette, Wiskonsine, atsi
Sudas iszklausinejas gerai ji Brooklyn. — Williamas oreczenu tautele jau baigianti tas vaikinas but atsimokejas
150 namu sudegebuvo svodba ant kuriuos dastovi reikalu isznesze savo ver [7 i .’eller sugrįžęs isz darbo ne- nykti. Priesz 10 metu ta tau tam, kuris butu ji nuo pikta Levis, Qie. Kanada. —
darystes
padraudes
arba
ranka
Prezidentas Huerta, visa priežastis ergelio dikta, kad John Stanley turi tido ant stalo pagamintos va- tele aplankiusi kazoreczenu.
lybavo tris ezeimynos o kuriu
Sainte Marie, miestelis suside
pravardes buvo “Johnsonai”.
užmokėt Antanui Galbogui Hrienes o pseziule sėdėjo sau Pereisią dar 5-6 metai, ir ore sulaikęs? Vai negražei! Pa dantis isz 1600 gyventoju visas
Meksikoje.
Jaunikio pravarde buvo Jihn1000 dol. už sutarszyma szei- ui. siubynes ir skaitė meilinga czenu tautele visai ieznyksianti žystame ik sziadien visokio bu iždege ana diena. Pusantro
szimto namu sudege. Ugnagesonas, nuotaka J. bison, pa
įiitorije. Williamas pareikala Per paskutinu du szimtmecziu do žmones ir gėrovus.
Ar norite gyvent szimta me Tokia pat paranki yra pro myniszko gyvenimo.
merges ir vyrai Johnsonai ir
vo vakarienes o pr.cziule pada- Sibire iszmire skaitlingos tau Padoriaus vaikinas ar žmo siai iez Leviso pribuvo in pa
tu arba 150 o gal ir 370?
ga da dviem kaiminkom t. y. Kova terp laiviniu komvisi sv< czei Johnsonai. Tik
- ? jam szmoteli muilo liepda- tos: jukagiriu, amoki ir aulu. gus iszaukletas, nors jis kar gialba bet ugnies neingalejo.
“Kovai” ir “Žvaigždiai” PhiBledes padare ant 500 tukMokinti
profesoriai
yra
to

panlj u — szipkortes
tas pradiedukas ir prabobute
- : “e .k tai jago nori”. Už Iszmire taipgi visos arijiecziu tais buna ir girtas, niekados staneziu doleriu.
sios nuomones, jog tai galima ladelphijoj, nes ir tos kaiminatpigo
nebūna
toksai
žiaurus
baisū

Johu^maį turėjo būti smar
Jaike kelis ypus nuo in- tautos: arinai, asanai, katai.
kus žmonis, jOg įįeį Jansonu padaiyt, jago iszpildysit se kos netoli viena nuo kitos gy New York. — Czionaitinei
, s-«. vyio per. land na. Ba.-. Nybste-taipogLJenisejaua-sse- nas kaip t"s. kursai blogai iez-. Nv-guli su jlajc glventL
kancziuo prisakimus:
vena.
bjaurai pardavimo szipkoicziu cziule už tai apskundė savo tekai, o taipogi Olekmino apy auklėtas.
paliko po savim.
Tūlas Italas tvirtina ir duoda
nusistebėjo nemažai kada aplai
Saliuninkus, su ju medici — Tegul bus pagarbintas.
tokia rodą: ejki gult subatos West Virginijoi kokis tai ke žinia buk Hamburg Ameri Willemuka, bet sudže jin už gardos jakutai ir Irkutsko gub nomis kaltint reikia tuomi,
— Ant amžiui
Szendien visam Steite Ohio
tai nenubaudė tik pasakė mo buretai Daugeli smaugia ypacz
vakara ir miegok lig panede- vargszas už pavogimą dvieju can kompanije sumažino pre
kad
jie
nepildo
tiesu,
kurioms
— O ka sakiai mano vai
dydelis aszaru liejimas ir dan
tetai
ydant
eavo
vyro
nemaitydžiova.
lio ryta o tasai ylgas miegas Kiaueziniu likos nubaustas ka ke ant szipkoreziu iez Ham
prisiekė gaudami laisnus t. y. keli?
tų griežimas, nes dydesne dalis
tu
muilu,
nes
kita
karta
jaja
priduos tau daug pajėgu.
lėjimu ant vieno meto. Isztik burg in New York ant $9
Pasmaugė tris sargus. dueda gerti pas save tol, kol — O ka, jegamasti, asz su
karczemu turi palaut ezinkaviKitas vela prcfisorius isz ruju, tasai atsėdės prigulineziai Priesz tai buvo $29; kompani nubaus.
Tris Marijiško kalėjimo sar geroves ant kojų jau nepasto Agnieszka ne galiu giventi,
ma pagal perėjusias naujas tie
Czikagos kalba: privalome už savo bausme, nes szendien je Holand-American įnumaži- Kalba 17 kalbu, neinleido gai nakti nuvede 4 kalinius vi. Tokie saliuninkai eavo ap- atėjau ant rodos ir noretau su
sas per legislators.
jiaje atsiskirti.
valgyt mažiau o gerti daug kiauszinei brangus kaip dei no da daugiau ba nuo $29,50
in Amerika.
duonos kepti. Kaliniai užpuolė tiekos medicinomis,’užnuodina
Neviena pati sudės rankas
— Kaip tai? Priesz ana ne
vandenio jago geidžeme su mantai.
ant $18 isz Rotterdamo in New New York. — Jago žmo sargus nuginklavo juos, pas žmonija ta, kuri girtybes asz- delia susivinezevojei ir jau
isz džiaugsmo ir neviena molaukt senatvės. Teip-gi ma
Yorka. Rusiszka linije isz Li- gus kalba 17 kalboms, tai ne maugė ir pabėgo. Pabėgėliu truma nepajauezia ir pasiduo nori atsiskirti. Kas do priežas
tyna padekavos Dievui už to
žiau dirbt o daugiau siausti,
Bagccjius
žyvato
pasekme
’
,
bavos per Rotterdama in New yra ženklu, jog gales save czio- dar nesurado.
da žveriszkiausiam budui. Sa- tis?
kia dovana.
daug silsėtis, gerti pieną ir jau buvo beviaik užmirszta, Yorka numusze $3 50. North aais iezmaityt, teip nutarė
liuninka ar jo gėrimą kaltint — Na priežastis ira ne ma
Baisi audra
nuolatos būti linksmi.
negalima, jeigu aneai prisilai
bet dabar vela pradeda laik- deutacher Loyd da apie tai migrantu virszininkai kastelViadivostoke (Sibire) apy ko duotos prisiegos ksda gavo ža.
Daktaras Emilus Huha isz R'isiszkas profesorius M<cz- raszcziu
ezpaltose rodytis. neapgarsino. Rusiezki imi jardeje, Tuom žmogum yra
— Apsimislikie gerai, ba
B-lino, tvirtina, buk jago sa nikovas paliepė gerti daug Kaip žiūrima, bene tiktai ren grantai kurie keliauna in Rot Lucianas CanallaR umunae. gardoje kasmetai sziuo laiku tiesa szinkuot, nes jo darbas tai ira svarbus dalikas.
vo kana snnaudotumem, kaipo ruk-ztaus pieno, duodamas pa giama kas nore akyvesnio pa terdama arba Hamburgą tu Ka su juom padaris, tai da ne- baisi vėtra vadinama tifonu. kasztuoja jam pinigą, ir val — Asz ne noriu su jiaje gi
Nesenai tifonas ežioje aplinko džios daleidžiamas.
materijola, tai gautumem už veizda isz kalnuocziu Bulgaru gamini in lietuviu Enclkliope- rinti tankei laukti kėlės dienas iinirf.
venti...
je
padare daug nuostoliu. Pa Kandidatai ant kartuvių bu
— Ar jiji ligūsta?
jin $7,87. Isz sieros, kuri kuriu ten randasi net 4065 dija. Dieve padek, bile kas ant laivo tai vis da mokės už
Iszplake paežiai kaili gadintos gatves nunesztoe isz na tie, kurie jaunuteliai pasi — Ne ne, sveika kaip žuvis.
randasi muso kūne padirbtu senelei kurie turi po szimta akyvesnio veikiama.
szipkorte po $30.75.
kabos ir stogai, uoste nuskan pratina nei szeszkai lakti kiau
2,080 kartu.
— Ar ne klauso tavęs?
mem 2000 zapalku, o isz “mag metu ir gere tik ruksztu pieną.
Narsus
kuningas.
dinta
daug laivu Kalnuose au szinius, tai jie ypatingai sznapPittsburg, Pa. — Už tai,
netizmu” puikus fijerverkus
sa, tie tai vienas kita priveda — Klauso nėra ka sakit
Austrijos valdžia apsižiuręNtw York. — Ugnis pasi tad josios vyras plake jiai kai dra užtiko 17 mokiniu ekskur prie nedorybių, musztyniu ga — Gal kas jiaje pakalbino
— neskaitant tauku, geležies,
Pirmesniuos mes laikraszti- jusi, kad labai d:delie skaieziue rodė katalikiszkoje Sz. P. Ma- li karta ant nedėlios nuo apsi- santu, kurie liko apipustyti lop žmogžudyseziu ir, tik pa kad tave pamesti ?
skūra, krauja ir t t. — I« to
ninkystes laikuose, redakto gyventoju labiansei jaunu ap- ryjos Brooklyne.
Liepsna zedimo — 40 metu adgalios sniegu ir žuvo.
žiūrėkime apie per 24 m. kada
— O ne, Asz jej kaulus su
ducdasi matyt, jog mažai esą
riams gaut žinias isz Lietuvos liaidžia savo tėvynė, bėga jau buvo užėmus altorius kur — arba isz viso 2080 kartu,
pirmutini lietuvi pakarta Ame laužicze.
me vert’.
bužo sunku, o laikraszti pri- Amerikon in Suvienytas Vals radosi hostijos. Prabaszczius Petras Edwards likos nubaus Užsigėrė ant smert Nesu rikoje, o kiek jau ju girdime
— Na tai kas do priežastis?
laukė turto.
dabar pakliuvusiu lietuviu in Sakik!
pildint rasztu vis-gi reikėjo.
tijas, arba in Canada pradėjo kuningas O'Connell, 80 metu tas kalėjimu ant 30 dienu. Už
Dabar iszeidami lietuviszki rūpintis kad kaip nore sulai senukas norints sirgo, atsikėlė tiek plakimu, tai da per ma Vilnius. — Praejta meta kartuvių kandidatus.
Mokinti neužilgio indės in
— Nugi, jagamastie, pata
Jau neviena syki tenka pri lus atsigabeno teip trumpus,
mire New Yorke kokis Jaceisz lovos ir su pagialba keliu tai.
nauja angliszka žodyną, kaip laikraszcziai Lietuvoj, patalki kyt.
viezius palikdamas puse mili sižiūrėti in jaunus vaikinus, jog mane kojos lig keliu nuo
rodos ylgiausia angliszka žodi na nemaž Taikraizcziu redak Juk tai nėra ezposas kad iez- asistentu ižgialbejo Szv. Sakramenta
akyse
susinnkusiuju
jono doleriu. Vienatinia jojo kurie czion neturėdami Aevu gos, o‘cze tokis szaltis, jog net
Barbariszkas
pasilinks

kuris yra Honorifcabilitudu- toriaus su savo žiniomis Ame bega kas metas in užsieni Aus
parapijonu. Ugnis padare blegymine buvo jojo brolis, 70 savo, užsimovė juoda žipona turi dantimi barszkiti.
minimasnitatibus. Kitus ylgus žodžius rikoje, o szie su savo žinioms trijos 480 tuketaneziu ypatų. des ant 10 tuketaneziu doleriu.
Chicago. — Ana diena už metu senumo gyvendamas Vil balta kaunieriu, inrietia spran
Lietuvoj.
teip-gi indės kaipo tai:
Vieni liekasi uždarbiaut Vo
mokiklo.je.
369
lekiotoju
likos
Cz:on turime proga inžiure- kietijoje nes ten stoka darbi
sibaigė sezonas grajimo in teip niuje, būdamas vargszu per vi dus, beragaudami pragaro laiAgathakaklogical.
Daraktorius:
- Zose, ar tu
užmuszta.
vadinama 1 foot ball.” Per tąjį sa savo gyvenimą. Daug laiko szus, paduksta, daužydami m kada garni matei?
ti, kad yra Amerikos lietuviu ninku, o kiti turtingesni in
Amoronthologosf hous.
barus
reikia
kaip
levai
—
"ru
San Diago, Cal. — Pul laika in taji paezelusi graju li praėjo pakol sūdai nusprendė
Inanthropomoryhisability. tarpe laikraszcsiai labai kai- Amerika.
Zose; - Ne, ba kadai tik at
kauninkas
Ellington ir Hugh kos užmuszta 14 o sužeido 175 buk jisai tikrai yra broliu mi pužia pasigausiu, uimusziu neszdavo garnis mamai mažių
myniszkai
sugyvenanti,
ir
tai
Kaip
laikraszcziai
pranesza,
Q ladradimensionality.
labai gerai, nes daug suczedi- kad pagal isztyrinejimus, gy Kelley du randaviszki lekioto žmonių. Iez ta paskutiniu, rusio Jacevicziaus Amerike ir kaip gyvatia nors ir asz gala ka broleli ar sesuke, tai teve
Priek tam turime ir kitus na vienas kitam sunkaus dar ventojai jieszkodami pelno už- je! nupuolė su maszinom ir daugelis pasiliks koliekoms lauke tosios dienos kada ap- gausiu, bet nedovanosiu 1”
lia iszvaridavo mus laukam.
ylgus žodžius kaip Llanfairp- be.
Toksai padūkimo apimtas,
laikye milžiniszka turtą isz
sienos Austrijos, gali ta pati abudu užsimueze. Yra tai 198 ant viso gyvaeczio.
—>
wilgwyngyll gogerychwyrndrotegul tik tuom laik susitinka
Kaimynhzkiausei sugyvena pelną rasti savoje szalij, bet aukos lekiojimo szimet. Nuo
A metiko.
bwillandyssilogogogoch. Ang artimos kainūnkos “Vienybe agentu pagundas laikraszcziai 1906 meto likos isz viso už 3,304 salunai uždaryti.
su
tuom
kuriam
kerszina,
tai
TŪKSTANTIS
Dažinoja Jacevicziaus paColumbus, Ohio. — Pagal žinstami apie palikimą miru veikiai ir pasiliks kartuvių ar
lesejoi, Valijoi, randasi kaimas L” su “Tevyns”, nes ir jos kad nejveikia, žmones melui muezta 369 lekiotoju,
NAKTI/
IR VIENA
kurie vadinasi Tetramethyldia- kaip Lietuvoj kūmutes sako: geriaue tiki kaip teiiybei, tai Musztyne terp kuningu nauja invikusia prova, kuri sio brolio, paskolindavo senu ba auksztalanges kandidatu,
ARAB'^ZKOS istorijos
Perdėjo
Liehrmzkai
pavėlina tik viena saliuna ant kui piningu kiek tik panorėjo, ir ant ryt gailestaus jaunystes
midobenzhyrois.
sziidele ka asz kramtau ir tau valdžia griebėsi veikt asztriau
už piuingus.
a. T. BOCZKAUSKA8.
kožnos
500 gyventoju, liko ana nes žinojo, jog po aplaikymui savo nupuolimo. Jus įaunuduodu” — kas yra “Vienybe" kad tik iezeivyste apmalszyt
540 Puslapiu; 6i9 coliu Dydumo.
Michigan City, Ind. — Len
rasi žodis in žodi ir “Tevyneje Jau turi sutaisiusi ■ projektą ku kuningelis ° J. Bolka susi- diena uždaryta 3,304 salunai, turto užmokės skoles su geru cziai vaikeliai kurie da nepa
PREKE $1.
Sztai naujas būdas kaip ga ir, žmogau teip gerai nutaiko
Tik Ant Trumpo Laiko!
nauja Emigracijos link tiesu. mueze ana diena su savo vika tik paežiam Cincinnati likos procentu. Gerdavo ant prapal tekote in nastrus isztvirkusiu
lima pastoti turtingu: laikykie ma, kad net ir klaidas viena
Nasiuntimo kasztaa
Nelabai gerai Austrijai at ru kun. Hileroekiu už pinin uždaryta 400 saliunu. Visi na ir užsigėrė ant smert pakol draugu saugokitės ju! Drau
szimta visztu ir tegul kožna kitos nesumilija apleist. Dievs
mes apmokame!
tieje saluninkai susitvėrė ią turtą susilaukė.
gaukite su žmonėmis ir vaiki
siduoda su iezeivyste ir tas. gus.
W. D. Boczkowski-Co.
isz ju sudeda kas diena po vie Tevs žino tik kuris kuri re
Dabartės skolininkai jeszko nais dorais, saužiniszkais, skai
kad daugiausei iszbego vaiki Nuo barnio pradėjo musz- viena unije ir protestavos
Mahanoy City, Ea.
na kiauszini. Užlaikymas visz- daktoriai pavaduoja?....
per sudus pripažinimo ju vek tykite knygas jums gerai sunai in kariumenia tinkanti, o tis, vikaras mete prabaezcziu priesz tokia prova.
tos ant dienos kasztuoje du
seliu ir spyrėsi ydant jiems už prantanezius, laikraszczius, ir
Patalkinimas labai lengvas, czion negali iszgaruot szmekla ant grindų ir pradėjo smage
c mtai o kiav.fizini gali parduot nes Vienybes redakcijoj stato
Iszteislno.
t
mokėtu kada piningus aplai klausydami saulines balso, pri
busenezios kares isz keliu szo- apdaužinet su kumsztem. Ant
po 7 centru, arba ant szimto ma literos del “Tėvynės”, teip nu.
silaikydami prie doros, busite
Kuningas:
Tai
delk~>
tu
kys Vilniaus bankos.
riksmo subėgo kukarka ir gasi
kiaueziniu galėsi uždirbt kas su kontraktuota; tai kam du
naudingi
szalei kurioje gyve
nedirbi
?
v
padines, nutraukė vikara nuo
diena $5 arba ant meto $1,825 sykius reik lietie sz paltas, ge Wira,’ atsisėdės ritmetije prabaszcziaus ir visi tris pra Juk procia pasaldina gim
GWMSWISZYENTU nate, ramus protingi pasielgi
SURINKTofiŠŽ LIETUVOS
— bet pirma reike padaryt su rinus vienu žinių, korespoden- lovoja -'<Maria, ar jau auszta? dėjo muezti vikara. Vikaras ta!.. .
Didele knyga api 1300 pualapu muos; tuomet nepateks isz mu
Visos 6 dalis druciiai ir puikei
Yra tai rinkiniai gražia Dainelio.
visztomi kontrakta kad sudėtu ciju kad užtenka ir liejimo
Žmogus: - Ach, geradejiu!
apdaryta. Kasitus nusiuntimo su tautos niekas ant nelaimin
78 pu. 6x9 coL dyd. Preke 25c.
Pati jo's - O tu ar nematai ? apskundė visus in suda o kairi
mes apmokame. PREKE TK |4 gu kartuvių virves.
’^mažiausia po viena vieno, o “Tėvynė” teip ar teip Wrras:..Nenoriu akiu at teismas užsibaigs tai sunka in- Jus tik teipAalbate, o patiem
W.D.Bocxkovaki-Ce.,
Mahanoy City, Pa.
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tai netikite!
turi už save mokėt “Vienybėj”. merki pastų' iszsibudinsiu.
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Del muso vaiku.

vien; s esmių: vadinuosiu Ka
Kiek žmonių gali iszmajrolue Lesnikev’czius.
titi visokios vieszKaip nutirpus motete in
smeigi savo akis ant pribuiezo.
patistes.
’ Vienaip sako, kitaip daro.
Nutveri už atlo-zi kedee idant
Vienas pavargęs žmogelis
ne parpultu, lupoe ateidari, bet
Sziame laike ueznimineje
■ pavydėjo turtingesniesiems iezžodžio ieztart ne galėjo.
ekonomiszku (ukiszku) moks
metinedamas
jiems
ezykez— Kae ponei? Kuom teip
lu ir tirineje mokinti, kiek
tuma.
nugaedinau ?
— O kad a°z tiek turtu žmonių katra vieszpatiete ga
— Niekuom—tiktai pravar
li iszmaititi. O žinome gana
Kaip kur, tai sunkus gyve turecziau kiek jie, tai visus
de —Karolue Lesnikev:cziue—
gerai jog žeme neaididina, nes
pavargėlius
suszelpcziau,
o
nimas vyrams, o da sunkesnis,
isztari eu nebegale.
da
per valkanus daug salų iez
— Ar ponei žinoma toji jago nesiranda jokios draugys man niekas nieko neduoda.
niksta.
Szeezioliktame amžiu
Viena karta jisai pasitinka
pravarde? Daug yra žmonių tes arba kad ir yra draugyste,
je ministeris frarcuz'szkas Col
prieezais
ateinanti
senuką,
ku

pravardia, —atšaki pribuiszae. o in jaje nepriguli. Tegul kat
bert sutvėrė savo eklipe daug
— Mano tevae ir brolis teip ras suserga o ne turi piningu, riam ir pasiskundė apie savo fabriku ir drt czei paremine
vadinos’. Jau daug metu ka:p tai buna kaip Lozorius o jagu dideli varga del neturtingumo. jo prekiete, majneriete ir ver
3252 So. Halsted St., - Chicago, III.
tokios pravardes ne girdėjau, o ir katras turi pasidejas kelio- Senukas tarė:
ti Igiste R i pinosi apie ta’, i—
Te
tau
du
krepsziuku
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
I dabar matau prieez eavia ka leka dolerius, tai piningai kaip
eu vienu auksinu, kuri isz- dant Fone zai kuodaugiause
{STEIGTA 1893 METUOSE.
toki, kurie taja paezia pravar ledas suterpa.
piningu engobtu in savo akli
emes
rasi
kita,
ir
prisiimk
pini
Skrantuose
vaikyneliui
nu

PRIIMA
pinigus
taupinimui
nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir
dia neszioja. Net man ant szir
pa, ir kad ka nomažiaueia iez 1 moka už juos 3 procentą.
gu
kiek
reikia,
o
jei
nors
viena
laužė
koja,
dies saldu jog net iez džiaugs
kitur tavorue pargabento. Del
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
mo drebu—ir padavi jiam ran Kurie da ir ezendien dejoje, iezleisi, jau daugiau nerasi.
to gi ant pargat eitu tavoru
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir štorus
Žmogelis
eu
e,
eme
pini
O kad turėjo piningu,
ka.
ant lengvų išmokesčių.
uždėjo
d
dds
ake
ze.
Buvo
tai
gus isz krepeziuko, prisipylė ju
Nevažiavo iez namu,
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
Paskui tolaus kalbėjo;—Dė
Istoriezka myslis: — Du ezimtai metu adgalioe (1674 mevisus kampus, nieko n pirko, kaip tėvu prekistea ir ūkinio- r ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose
Daktaras atejtinej”.
kui Dievui, jog atradau toki
te) mirė garsingas rasztininkas ir poetas Jonas Miltnnas.
kietes. Sz-dien kalbame jog
bankose.
giara žmogų kuris turi pravar Grąžei vaikyna prižiūrėjo,-a* bijodamas daugiau nesnraeiap labiauee užimtos trekiste; ir
— Kur jojo draugas?
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskųir
taip
po
kdiu
dienu
r/
do
jin
Už pininga vieko turėjo,
dia mano milemiaueiu teveliu.
SIUNČIA pinigus Į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greita'.
vertelgietee, Anglija, BeJgije,
begulinti ant krūvos pinigu ii
Ko tiktai užsinorėjo,
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos kousulio
Prisiartino prie moteres, ku Toji mislie ir—in tas paveiks
S.fksonij--,
kitoe-gi
vieezpatieNavatnas atsitikimas.
numituei isz bad >.
pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
Sau nesigailėjo.
tee, kaipo R eije, Mekle uburg
ri stovėjo prie stalo ir tari; — las. ...
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir
Bet
kada
už
mėsa
užmokėt,
Siesartics
upe
Paemi
medalikeli
ir
atidarė
ir
tt.
ukiuibkiste.
Kožna
vieez
,
Perpra'ziu,
jog
dryatu
ponia
Jonukas paemi kepuraitia
pigiai.
reikėjo,
Suvalkų gubernijoje. Nau patiste no pargabentu tavoru
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant procen
dirstelėjo meilei ant motinos atlankyti; nes sūnelis ponios su džiaugsmu, kad parodyti
Smulkiu piningu neturėjo, mieszio apskrityje, yra ne ufd da didelia akcize, tai ir
to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų pasidemania in czion partrauki. Ka- nepažinstamui.
ir iszejo.
* jimą
ir išėmimą.
kožna
vieszpatiete
turi
apie
Dvideszimts
doleriu
gaepaPadavi
savo
ta
didžiausia
didelis Szakiu miesteli*, pi o
Uliczios miesto pradėjo tuez. da pats vienas ėjau uliczia ir
i
Rašydami adresuokite šiteip:
žmonių reikalus rūpintis ir da ž
dinei padavė,
kuri teka Sieeartiei upe.
tytis pamaželi ir jau konia, ižgirdau meldžentisi vaikineli. skarba pribuiezui ir tarė:
vineti
uszpelna.
Užmokėjo
bi
czeriui,
reezto
t
— Tai yra mano motina.
A. OLSZEWSKI BANK
Žmones apie ta uje pasako
žmonių nebuvo, ba prieez teipi pastanavijau pažinti motina,
nedave.
ja vienas kitam ez toki pada E -ropoję nekurtus vieszpa
dydele szvente jau daugumasi kuri augina teip dievobaimin Giaras prabaszczius, kuris ma
3252
S.
Halsted St.,
Chicago, III.
tistei ira labai tirt z tai apgi- X
nia augino, perteiki rūpestin Vaikynelis klausė kur pi vimą:
ga kūdiki.
buvo apsireikalavia.
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ningai, (
Motina padavi pribuiezui ke gai, kol užaugau. Yra tai ma
Szakiu miestelis jau nuo se ventos, jog jau ne gali savo
Del to-gi Jonukas ėjo patei
Gaspadyne
kaip
padukus
no^es garsus savo arkliava giventoju iezmajtitie iez savo
vienas uliczia. Dairėsi malezei de ir pati prieezais jin atsiee- no vienatine atmintie, ka turiu
ALL NATIONS DEJ CST tAMt
pa
’
zoko
staigai,
- LA1VAKORCZ1U tKYKUS—
giais. Taigi viena kaiti at d tvos. Tuketarcjei žmonių
in visas ezalee, o veidelis buvo, do.—Teip, vaikai mano yra po savo milemiaueiu teveliu.
P. V. OBltCUNAS IR KOMPANtA
Ir ant visos gerkles garsei sitiko, ksd fyda;, gyvenan kas m-itae turėtu no bado nuVos aki užmeti Karolius
raudonas no szalczio. Ėjo in didžiausia laime del manias,
Cor. 12-th. & Carson 8t., 8.8. Pittsburg, Pa.
suezūko: koki piningai?
tieji viduiyi girios, pavogė mirtie, ja^u neuezsiiminetu
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviezka
bažnyczia, in kuria teip tan- nes lig sziol mano gyvenimas ant paveikslėlio, tuojaus paO
ar
tu
rakali
nežinai,
Banka en Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
ūkininko sarta arkli. Ūki vertelgiste ir ne uždirbinėtu
kei su motina vaiksztinejo perpintas vargais kenteymais szoko etaigai no kėdės ir pra
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinusi locnose na.
Kad nuo manes visa vigada ninkui beie zkant arklio teko piningu, usz kurios gali eav
Kada norėjo atidaryti duris, ižekirent trumpa laika gyve kalbėjo drebaneziu balsu:
tnuose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.
pargabenti
maieta
iez
kur
no
apturėjai?
Priima Piningus ant paezedumo ir moka 4
p r ta pi c ii g-rria keliauti ir
jau buvo užrakytos. Atsiklau nimo su mano nebaeznyku vy — Ar gal paeimetei pone
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto
ri Gel žkelei ir laivai vieko
Juk
sergi,
o
asz
tave
visame
Hamburgia
su
savo
tėvais;
keliaudama*,
n
tycz'a
pamatru.
pi tada ant ezaltu akmeniu
greioziause ir pigiause. Parduoda 1-aivakorb s ant
prižiurejau,
priiiszta prie p-szi e sarti, o pristato iez kitu žirniu.
Gailei dyrstelejo ant ijoeios tarp žmonių prietovoja laivine
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
triapu ir meldėsi, kalbėdamas:
Pris’živr.-ikime Anglijoj Že
Visko tau siūliau,
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus
ja? Tėvas liepi eiti paskui mo
ji iezvydee suszuko in savo
— Brangiauses Jezuleli juk ir■ pribuiezas.
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
,
kurie jam padėjo me, k ek joeoe turi, draugia eu
— Biedna esi moters. Gal tina, nee ijosioe ne radai ? Kal Kad tik gre:cziau paeveiktun, draugus,
tu turi motinėlė kuria myli —
Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius
žuvininki»te,
vos
galėtu
isz
Kad
ilgai
lovoje
negulėtum.T
j
ie’zkoti arklio: “Szia sartis!
BU tiesomis Russijos.
tai ir asz turiu milema motinet galėsiu kamia ponei paszelpti. bėk pone, ar teip ne buvo? —
Vaikynas ausie suglaudę tylėjo, Szia
;
sartis!” Žcdai-vagis pra majtiti 24 mi’ij nūs žmonių.
le, tai mudu abudu su eesukia, Tioksztu tai iez c’eloa srirdiee- priepirinejo pribuiezas.
,
— Teip, teip tikrai buvo,— Iez burdo aut rytojaus iszejo dėjo
i-z ūkininko tycziotiee, Tuom laik Arg'ije (be koloApsidairi po maža grintele,
praezomia. Tavęs labai, duok
niu) turi 44 milijonus givento
pamėgdžiodami: “Szie sarti--,
TIKRAS SZALTINIS SVEIKATOS.
sveikata motinėlei, o kitokiui kur viskas buvo szvaru ir dy- atšaki ir žiurėjo lyg su baimia
jo. Jagu-gi iez kitur ne parga
szie
sartis
”
.
džiansia davadia. Prieez jin ant ateivio.
dovaneliu ne noriva.
Prof. Owen sako: kad žmonis kencz'a ir ne
Kvailus r-.p<)b.r!
bentu majsto, tai 20 mil jonu
Tai atsit ko ne toli nuo upes žmonių turėtu numirti no ba
gali iszsigydyti del to, idant kreipiasi pas dakta
— Asz tai žinau iez ra^to
Pere-žegnojo ir jau pradėjoi ant štai, lio gulėjo puikus siuTai vyreli ne ka».
rus, neturenezius praktikos :.rba pas aptiekori
D<lto ir upe nuo to laiko gavo
pasikialt, kad sztai pajuto ke- vinis uo kuiiu akiu ne galėjo kuningo prabaezeziaue, kurs
do..
Vienas sako: namon žinos'dkurie ne turi provož ant gydimo. Norint iszszaiesarties
varda,
kuriuo
ir
mu
mania
surado
tarp
žmonių
ver.
knint liga, būtinai privalo kreij ,:s pas daktara >
no tai ranka ant savo galvos nutraukti.
li begk!
Suvienita V<-k‘etij»>, teipo
kente laivynee prietovoja. 1 Tž
su laikuose vadinama.
specialistą,' kuris ne tik turi
’ ’’io d vploma b< i
f
ir ižgirdo baisa meilu; —geras — Gal poni dirbi del ko
gi apgiventa tirezbd ir savo
Paskubink — žiūrėk!
ir iszplatita praktika.
raezi
visus
mano
žodžius,
kaip
Pavydas
:i duras esi vaikelis! Kudyke- kios krautuves?
vaiseis vos galėtu iszmaititie
Ti-.v bob: nu
.i
Prof. Owen yra ne tik
Motere patvirtino klausymą. diena, kadai teip buvo.
Ii Jezusas iszklausys tavęs tik
gera alų,
lista*, bet ir turintis 34 mt
Maryte ir Matukas sėd 50 mil jo’ u žmoni’ ; o turi 57
; ralifita,"**
kuria dasiekie privatiszkam gydynv ir Londono I
— Tai yra nuobodus dar — Janinka, milema, bran- Gil iez to but - siekio aut galu- prie lango. Maryte mueias milijone e žu <m’j<w, tai del 17
rai. Kaip vadiniesi?
Szpitolije: “The Great Hos . ' oi L •udon." ( ž 3
. — Jonukas,—atšaki drasei bas, o gal ne kas užiuokeede, įgi sesute, ant psgaloe radau ta
Žmogelis isz mainu aar.jn gaudo ir nuo ju Mitika gi milijonu turi j argabenti ma-’etai jis pažista gerai kaip .
a1 J
PBOF. OWEN
vaikas, — o mano sesute Mor- ar teips
žmogaus ant tiek, kad de jo ue Lj j . ga, ku- *
parpiežkejo,
na. Motyna kamba’yje triū eta iez kitu žemiu.
vet »ąu daug metu jesz
riuos jis ne galėtu pilnai iszgydyt, tcdtl ne devanai žmonis vadina £
— Teip nuobodus ir reikia
tuka.
— Valakai (Italij ) gali
sia, bet in vaikus nežiūri.
ves ir ne galėjau ant pėdu už ir nieao b.vgo _^r_. o j
jo mokslą ir iszmanima ‘Szaltiniu Sveikatos.’
■
— Kur gyveni? — paklausė gerai temyti. Vienok dėkui eiti. Buvau baisei nuludias sze Teisybe alus stovėjo ant stalo,
iszmaititie
28
mihj
>nue
žmo
— Mamyte užgink Mary
Jis gvarantiioja ir praszalina ant visados ligas paprastas f
Dievui ir už tai, jog davi ežio dien, ba jau ir kuczia prieiarti Žmogelis net visas pabalo. tei ant lango rausias mutzt ! — niu o turi 33 nil, turi teipg
ir cbroniszkai užsitenejusias, kaipo kentėjimus: krutinės, plaučziu, į
nepažinstamas.
viduriu, inkstu, gerkles, pūsles, nerviszkas, szirdies, kesulio, sic gos, į
— Tenaie, toja augsztoja ki toki uždarbi. Dievas mus neja ir ne žinojau kur pasidėt! Griebe tam vyrui už plauku, suriko Matukas.
pirgabenti maieta.
nuszalima, karszti, drugi, reumatizmą, spievima krauju; kuila, snti- Į
akmeniezioja,— ant pate vir- vis laiko savo apgloboja ir gal Jau nieko ne naudojas su dyde
—
Szvajcarije
turi
maisto
Nes neturėjo tiek pajėgu,
nima kojų ir kūno, vandeninia liga; skaudejtma pecziu ir nugaros, f
Molynai patiko vaiko gailiszojus, spuogus, nieJus, ve ežius, is^metin us, vengrus, slenkima ?
szaus. Ir parodi su pirsztu ant mus ne apleis jagu....
liu nuludimu ketinau gryžt ad
Vyras buvo drūtesnių
leszird.ngumae. Jinai prie jo aut 2 ir | mil žmonių, o ’ra 3
plauku, vidurinias moteriszkas ligas, džiova ir t. .t teipat ir visas. T
— Cze motere nustojo ir gal in Amerika. O cze tavo
vieno augezto namo.
Ir skabresnis;
piiejo ir paglo c dusi pa milijonai.
Faslaptas Vyriszkas ir Moteriszkas Ligas. J
vaikutis
suvedi
mudu
eu
savim
pravirko.
— Nes dabar jau turiu grei
— Japonai iszmaitina 33
Reže in galva eu stiklu,
klausė:
Ne yra 1 gonio, kurio Prof. Owen ne galėtu visiszkai pagydy- ?
— Gal poni nesveikauji, ir del to dabar linksmai apmil
žmo
,
o
trr'.
47
mil.
given
tai skubyt namon, ba mano
Net žmogelis sukrito,
ti nuo litiszku ir kitokiu ligų. Ne yra Amerikoje daktaro kuris tu- f
— Kodėl gi tu nori, k«d
t -ju.
retu tiek padekavoniu, už pilna iszgydyma, kaip Prof. Owen.
f
motinėlė labai rupytusi apie jog esi teip nuludus, tari pri vaikezeziosime szvente Kalėdų
Vyras per duris ižbego,
Maryte mušiu nekankintu?
Todėl, jeigu esate suspausti kokia nors liga, atvirai ir su atida o
Jagu turime tokias žeme’,
buiezas. Gal asz kamia gaiszi Jau asz tave atvesiu in sveika Žmogelis pas daktara nubėgo,
mania, o teip labai serga.
— Asz pats jas noriu už
apraszikite visas kanezias lietuviszkai o Prof. Owen atraszys kožnam o
ka turi uezsiimineti vertelgis— Gerai, eikite ir pasvei- nu ir per mane da dydesnie ta, o beda ir vargai eu durnais Daktaras žaiduli apžiurėjo, muezti —atsake Matukas.
ka reike daryti, kad atgaut pilna ir gera sveikata, už tai
te ir aroata, kad save iez mai
busite jiam dėkingi ant visados, nes jis ka padarys, kaipo professornupleszkes. Malda kūdikėlio
kik motinėlė no manias. Pasa- emutkas apima?
Paskui žmogelis pas vaila
Žydas ir lietuvis.
ius ne padarys to paprastas daktaras.
Baszidami laiszkus, ’1
tinti, tai da ira tokiu szaliu
Motere buvo dėkinga usz ta atneezi laimia Užgymusio Kū
kykie ijei, jog rytoi pate atsi
nuėjo;
malonėkite adresuot teip:
11
ant
svieto,
ka
turi
daugiau
že
Viena
karta
žydas
atėjės
dikėlio !
lankysiu. Mislinu jog galėsiu ne puikumą ir atšaki:
Vaikynas lakupe dejuoje,
mes
ir
maisto
negu
del
saves
savo
kaimyną
lietuvi
— Teip, turi ponas teieybia; Dabartės po ilgu vargu užėjo O žmogelis namieje dueuoje. pas
kame paezelpti.
reikalauja!
221 E. 17th ST., NEW YORK, N. Y. "
Veidas vaikiuko pražibo —nesmagauju -o kae labiausia laime ir džiaugsmas tarp brolio
Nežine, kaip prova iszeis, tarė:
— Ir teip Rosije gilėtu 3
Ui,
Baltrau,
paskolink
Tiems, kurie nori pribut ypatiszkai, ofisas ada ras yra kožna 11
no džiaugsmo. Greitai nubėgo mania vargina esmių viena ir ir eeeeries, o kada užėjo vaka
Gal abiem kasztue užmokėt’
diena, nuo 10 iki 5 vai. vakare. Utarnikais ir pelnicziais nuo 10 <1
kartus
tiek
žmonių
iszmajtitie,
Szautuvs,
nee
žvirbliai
man
ras
atsirado
ir
aglaite
eu
dau
uliczia net pasiszokinedamae, apleista. Gal ne užilgo ne gale
pareis,
ritmeti iki 8 vai. vakaro, o Nedelicmis ir szventais dienais nuo 10 <|
baigi valgyti vieue mano kiek del savo giventoju rei
itmeti iki 1 vai. po pietų.
o da greieziau trepais augeztin siu nieko uždirbt, o kas tada geliu žvakelių, žibėjo szvieea,
Tai mat, ezpoeai niekai,
kvieczius.
kalaujo.
Visados iezejna blogai.
bėgės, kad pasidalyti su moti stosis su mano vaikeleis ? — J au buvo linksma kaip danguja.
— Žmogus paskolino. Žy
— Suvienitos
Valdiboe
Gaibe ant augsztybes D:edabar ne galėjo no verksmo
na toke linksma naujena.
das paėmė ezautuva ir eida Amerikos 7 kartus gali da tiek
vui
o
ant
žemes
pakajus
žmo
— Motinėlė, motinėlė 1-szau susilaikyti, o aszaros kaip žirVienas iez Czikagoe raezo, mas pamate polka žvirbliu, iszmaitintie, kiek turi žmoni
ki jau, kada vos buvo slenksti nei byrėjo. Pribuiezas davė nyme gero noro!
leeareziu miežius. Kaip szove, jos.
Ir praezo:
BISCHOFF’S BANKING HOUSE
pražengiąs.— Ryto ateis pas ijei ižsiverkt. Motere nustojo
tai
ne in viena nepataike
Kampas Hcade Ulicze
—
Brazilija
gali
iszmaititi
Ant
vyrszaus
užlipau,
287 Broadway
mus ponas, ka Kūdikėlis J ezu- matydama, jog atrado žmogų,
Telefono*.* Worth 2822.
New York, N.
Nieko nelaukdamas griežta da 23 kartus daugiau.
Miegot
nueiredžiau.
Kas reikalauna teisingo
sas prisiunezia. Pasveikina ji kuris su ijaje jau ežia sopuli.
Mat isz veeeilios parėjau, žydas atgal pas savo kaimyną
— Argentina 30 kartu dau
patarnavimo ir nori idant
— Ar poni ne turi artimes
sai grąžei, o gali mus paezelpt.
ir sako:
giau.
Tai
miego
norėjau,
Jo reikalai liktu greit,
O kaip giaras tasai Kudikelye niu pažinstamu, ar gyminiu,
— Ui, kaip daviau, tai vie — R imunije turi 6 milijo
atlikti tegul atsiazauki in
Tame pradėjo langas braezket,
del pavargėliu! Kaip tik pa pas katruos galėtumei atsini negyvi nulėkė, kiti kruvini
Nežinau
ka
turiu
pradėt;
nus
giventoju,
o
gali
iszmajtibaigiau maldele, stojo tas po ezaukti toja nelaimeja?— pak
voliojosi ant žemes.
Seniausi
Ka tiems užpuolikam daryt,
tje 9.
nas uezpakalyje manias ir asz lausi jaunas žmogus, o žodžei
Bet žmogus klausia:
Bankini
Ir kaip juos nuvaryt.
— bpanije turi 19 mil giv.
suvis jiojo ne persigandau, ba jiojo buvo dydelei prilankue,
— Na sakyk tie a, ar daug
Narna
teip meilei ant manes žiurėjo. isz kuriu galema buvo suprast
I-zejau laukan žiurau,
o gali iszmatitie 28 milijonus.
nuezovei ?
Uždėta 1848m.
Ir su baime matau:
Konia teip, kaip tu motinėlė. jog atjauezia ijoeios varga.
— Ui, vei, žmogeli, visi nu — Frarcuzije skaito 40
Pinigus siunozime iv Krajn kuo grelozIaaseL
Po tu žodžiu mėtėsi motinai
Kaip du viena ekerdineja, lėkė,—atsake žydas.
mil. gali iezmajtitie 48 milijo
Su nuludimu dirstelėjo nelai
Pinigus Tisu krasztu iszmainome pagal kurna.
ant kaklo apemi savo ranke minga motina ant pribuiszo, o
Smūgius sunkius uždavinėji.
nus.
pinigus priimama ant procento ir iazdnodame ant pareikalavimo.
kii
Delko
szuo
nekenezia
lėms ir paeaki.
Tuodu mėsininkai pabėgo,
ant akiu ijosios galema buvo
— Vengrije turi 47 milijo
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linija ia ir ist
tęs,
o
kate
peles.
— Ne, ne teip meilei, kaip suprast ciela varginga padėji
Krajaus už pigiause preke.
Savo aukos iezeižadejo,
nus o gali iezmatitie 62 mili
Paszportus del kshaujenoziu ia Krajn paatorojama aoroIkalandaE1 ;
Viena karta szuo ir kate jonus.
tu, motinėlė,—ne! Teip meilei mą ir tarė:
Tas nebagas gerai gavo,
jokio poperas.
neeze laiszka. Keliauti j ems
kaip tu, niekas ant mus ne žiu
Ba vos kvėpavo;
— Ne, nieko ne turiu. Da
— Kinai didžiauee vieezpa
...Moraliszka Kabala.
Dovierp estes padaroma pigiai ir visas kitas rajoatallaaku Paparti to
Ylgai pagulės,
prisiėjo lankomis kur buvo tiste ant svieto ir da lig eziopaliudyimu Konsolių.
Katra iszdeda žmogaus ateiti
ri, ne!
turėjau keturis metus, tai pas
Atjeazkojima Dalin atlieka
teisinglaualaL
Preke — lOo.
Ir paetenes.
daug vand ne, Szuo gai’ejoei lei gali savo giventojus lezMotina ne norėdama turėjo kutini karta maeziau mano tė
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vis
sveikatos
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Sudėjo Cigonka isz Egipto
Užpraszome atlsnkit! mumis aeabiszkai ar per Įaiaoka Ir jiawdtikrinti
Mueztukai prieez vaita etoj», sitaikė gana plati upe Kate uezsiimti vertelgiste ir prekisRVBINA 8ULVA.
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— Pakel avingas jieszkantie tai tam galva perskelsiu. VerKaip visokios’ tautos
nakvvres — atsake Jurgis.
kitia mania pas karalių.
paprastinai piningus
— Jaigu teip tai ejki in vi Po tokiu grasinimu tarnai
neszioje.
dų ateiliepe balsas grintialeja. atszoko bijodami pajudinti,
Jurgis padare kaip buvo mislydami kad raganis ar vel Tūlas didelis kelauninkas
liepta.
nias jaigu teip kalba, ir nieko Frarcazas tikrina, jog gali
loejae pamate sėdinti ant ke nelaukdami nuvede pas kara žmogų pažinti kokios jis tau
tos per neeziojima piningu
dee ir tajsanti cziabatue bajsu lių.
siani visa apžėlusi plaukais,
Kada radosi prie karaliaus prie saves ir teip:
Prancūzas^ naudoja prasta
ant ko pažiurėjas Jurgis supra tarė:
to kad taj esą raganis.
— Asz noriu kad tu savo ekurini krepsziuka del laiki
Isz bajmes Jurgis norėjo dukteria duotumei man usz pa nio smulkiu piningu ir auksi
bėgti per durie laukan. Bet ežia. Asz esiu raganis ir jaigu niu.
raganis buvo grejtesnis. Pa- tu man ne duosi tai asz visa ta Vokiet’s-gi naudoja mėgsta
ezokias no kėdės pagriebęs už vo karalyetia užlejsiu ligomis iez ezilku masznele padarita
ziegorelio tada jau turi $25 czisto uždarbio. Dabar žinote kodėl fabrikas
per mergina. Ba kada buna
rankos kalbėdamas:
ir tau mirti padarisiu.
gal parduoti žiegoreli už teip pigia, preke.
kelionėje
ir
ima
piningus,
tai
— Ne bijoki manias. Ne
Karalius tarė:
Jaigu norite giara žiegoreli už fabrikos preke tada pirkite nog mus
sykius brangiau arba ir daugiaus už žiegoreli?
Atsakimas: Už tai kad
mažai supranta apie fabrikantu prekes arba nežino kur galima pigiau pirkt. o suezedinsite daug pinigo. Musu ziegorelei yra labai gražius, naujos
esiu tokie kokis tu mania mis— Jaigu tu esi raganis tai mielina apie savo milema?...
isz geriausio padirbimo, gvarantiti per fabriką ant 20 metu (I4k.
Anglisas laiko kiszeniuje Klausimas: Kodėl sztorninkas ima 4 kartus brangiau už žiegoreli negu jis mados
liji. Seskie ant kėdės ir apea padarykie teip kad greieziau
vertas? Atsakimas: Už tai kad sztorninkas parduoda viena arba ttk keletą Gold Filled) puikiai iszmarginti, geriu viduriu, regulavoti ir iszbandyti
kyki man kas tu esi per vienas ne kaip asz galėsiu tavia pa- kelnių palaidus piningus auk per sanvaite, isz to turi užmokėti už sztora. pragyventi ir uždengti kitokius įdant laikytu atsakanti laika. Ja’gu dadar norite viena isz szitu $25 vertes
ir kaip in czion atkliuvaj. Tik matyte butai ant mano augsz- se, sidabrą ir vari: kada kam expensus, priek-tam sztorninkas gerai žino kad žmones mislina kad gera žiegoreli už $6 peržurekite virsz padėtus paveikslus, iszkirpkite kokis ju
žiegoreli negalima gauti už pigia preke. Dabar ežia jumis iszaiszkinsime mis geriausia patinka, prisiuskite mumis su $1 ir bus tuojaus jumis iszsiužiūrėk kad nemeluota j, ba asz cziausio bokszto. Jaigu teip reikia užmoketie tai tu sauja szita dalika. Jaigu fabrikas žiegoreliu indeda in laikraszti szitoki apgarsi- stas
iszrinktas žiegoreliu. gražam baksukije. Kada atnesz jumis in stuba
tuoj suprasiu, o supratias tau padarysi tai tau atiduosiu dūk iezimineja eu mandrumu ir pa nima ‘‘Kode! mokėtsztorninkui $25 už žiegoreli jaigu galite už §6 toki pat žiegoreli, apžiūrėkite ir jaigu jumis patiks tada užmokėsite reszta pinigu
žiegoreli pirkt”. Ka žmones sako apie toki apgarsinima? jie mislina kad $5 su nusiuntimo kasztus apie 25c. Jaigu žiegorelis nepatiks tada neimkite
ima kiek rejkia.
epranda nusuksiu.
teria.
tai negalima but, yra tai apgavyste, sako kaip tai gali pirkti žiegoreli už o mes sugražinsime jumis juso doleri. Temikite kad jaigu pirkaite nog mus
Amerikonas popierinius pi $() jaigu kiti ima už toki pat žiegoreli net $25 arba 4 sykius daugiaus. Ar žiegoreli tai neapsigausite. Ziegorelei gvarantiti ant 20 metu ir jaigu priesz
Inbaugintas Jurgis vieką
Ka’p karalius norėjo teip
ningus gražej ieztaieitue, deda žmones teip nekalba apie teisinga apgarsinima? Dabar žinote kodėl sztor ta laika pasigadytu, mes dykai pataisysime arba duosime nauja žiegoreli
tejsingai apsakė. Kada pabai Jurgis ir padare.
ninkas ima 4 sykius brangiaus, bet da nežinote kodėl fabrikas gal parduot visiszkai dykai, tik reiketu prisiust 25c. del apmokejima nusiuntimo kasztu,
in
tam tikra makezti ir prie toki
gė kalbejas raganis tarė:
Karalius tuoj suprato kad
pat žiegoreli už 6. Dabar tik skaitykite! Fabrikas neperka ziegorelius Praszome guodotiniu skaitytoju idant kitiems’parodytu szita apgarsinima
— Geraj kad in czionajs tai r’ganis, kada pamate kaip krutinės kiszeniuje lajko. O nog kito fabriko bet patis jias padirba priek-tam fabrikas neparduoda už ka busime jumis dėkingi. Adresą vokite:
arba keletą žiegoreliu ant sanvaites kaip tai sztorninkas daro. Fabri
atejaj A»z reikalauju berno Jurgis iez akiu isznyko o isz- pradinis kapitalistas iez piet - viena
kas parduoda szimtai arba tukstaneziu žiegoreliu kas dien. Jaigu fabrikas
NATIONAL COMMERCIAL CO,
ir noriu kad tu man ant vieno ejas laukan pamate ji stovinti nio Ameriko ir turi apsijuosę1 parduoda tik 100 žiegoreliu per diena ir turi tik 25c uždarbio ant kožno DEPT. 111. 605 EAST 5-TH. ST.
NEW YORK CITY
meto dirbtai. Asz tau gerai ant bokszto. | Tuojaus prižade prie kūno.
Itabjonas darbinis, sueirieziužmokėsiu.
jo atiduoti dukteri.
Priežastis sutraukimo prietelystes su Meksiku.
Jurgis ir sutiko ant to. Tar Ant rytojaus Jurg’s likosi neje in mazgeli savo skepetėles
navo per visa meta tejsingai su karalaitia suvineziavotais, ir sergsti kaip akie3, — teip
iez ko raganis labai buvo už- Vesejlia tęsęsi per keturias ne daro ir iezpanai.
Burlokae d<da smulkius pi
ganadytae.
delias. Kokis Jurgiui buvo
Kada pasibaigė metas ra džiaugsmas tai negalima ne ap ningus in pasiūta krepsziuka
ir kisza in czebato aula, o buganis tarė.
raszyti.
— Tarnavaj man tejsingai;
Dgai abidupo veseilei gi- maszkas insiuvmeje in drabu
taj dabar noriu tau už tai už veno mejb.ja. Karalaite labai ži, in skrarda.
Jau nuo keliolikos motų Brooklyne-Now York gyvuoja Vienatine Ir Didžiausia LIETUVIŠKA
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius
Kovoje žmonelėj kaip iszmokėti. Ejeime in skiepą. — ji my’ejo nepamindama ant to
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo
visokių ligų ir kūno silpnybių.
Taj iez tarias pamojo Jurgi kad buvo raganis, ba buYo la mano. Lietuvis visus tuosius
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ligų metų prityrimu išrado daugybę specljallškų gyduolių,
sutaisytų iš šviežiausių Ir geriausių medikamentų Ir labai pasekmingai gydančių ilgas.
spasabiis nacdije, norint ne
idant tas paskui ji ejtu.
bai mejlus ir patogas vyras.
Tarpo kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Jurgis ir nuėjo paekuj ragaNe trukus numirė senas ka daug turi piningu, ba ne mėgs
Kraujo Valytojas ...................... $1.00 Del išvarymo soliterio......... $3.00
ralius, o J urgis apėmė sostą.
ti czedinti ir ne mielina daug
ni.
Gyvasties Balsamas.................. 75o
Nervų Stiprintojas......... 50o ir $1.00 Nuo Reumatizmo ... 50o. ir $1.00
Ineja in skiepą rado daugy Po mirezej karaliaus Jurgis p’ningu turėti.
Nuo kojų prakaitavimo......... 25c
Gydanti mostis........................ 50c
be geležiniu puodu pilni auksi pasakė karalaitei, jog jis ne
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50o Antiseptiškas muilas............. 25C'
niu pinigu Raganis tarė:
yra raganius bet prastas žmo
Skilvinės proŠko° ......................$1.00 Antiseptiška mostis................ 25c
Pigulkos del k j lų................. 25c Nuo dusulio............................. 50o
— Imkie szitu pinigu tiek, gus ir papasakojo kaip jis ta Kaip kūdikius užlaikiti.
Nuo galvos ska
ima .............. 25c Proškos del dantų .................. 25o
Nuo kojų nuosp
ų .... 10c. ir 25c Nuo kosulio del vaikų......... 25o
Czionaie paduodame gera
kiek tu nori, o kurie bus leng stebuklą padare parody darni s
Nuo dantų gėli m
......................10c Kastorija del vaikų .... 10c. ir 25c
spasaba. kaip eu mažais vaiNuo peršalimo ............................. 25o Nuo viduriavimo..................... 25o
vesni usz plunksnas.
lazda.
Plaukų stiprintoj 9......... 25c. ir 50c Kraujo Stiprintojas................ 50c
Jurgis net paezoko iez
Iszgirdus tai karalaite d,r kajs apsiejtinet lajke karezeziu
Linimentas arba
lelleris .... 25c Gumbo Lašai.............50c ir $1.00
Anatharynas plovimui.................. 25c Nuo plaukų žilimo.................. 50c
katra motina tosios rodos laiki
džiaugsmo pamatias blizganti labjau ji pamylėjo.
Nuo kirmėlių................................ 25c Blakių Naikintojas................ 10c
Karpų Naikintojas................. 10c
aukea ir nieko nelaukdamas
I’gai Jurgis vieszpatavo pa eis, apsaugos savo kūdiki neli
Spocijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynorios 25o
gos o ir no emerties. Szitai svar
ateineeze savo kefara kuri pil kol mirtis nepaeme jo.
Taip pat i3 Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žoles, Šaknis Ir L L, kokios
■
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
na pripylė, Kada užsidėjo ant
Parasze Juozas Sziapetie biausi rodą:
Reikalaukite prisluntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.
I. Maudiki kas diena kūdi
pecziu tai nejautė jokio sun
Kreipiantiemslcms per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus
patarimus kiekvienoje ligoje.
ki drumbname vandenije ir
kumo rodos kad kufaras buvo
Jeigu |ums brangi yra |usų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA
laikiki ezvarej. Ia vandeni datuszczias.
dek biskuti alkoholiaus (spiri
Kada Jurgis atsisvejkinejo
daunora
raganis intejke jam labai sena Mano vyras Jonas Pakntinskis pa to) arba ukeneo (-eto).
eina isz Kauno gub., Raseinių pav.,
_ _
APTIEKOR1US
II. Ne varžinki kūdikio vis
lazda kalbėdamas:
Taurges miesto, 5 m. kaip isz Lietu
229 Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.
— Prijimki ezita lazda nuo vos pirmau gyveno EIco, Pa o dabar tiktuose aprengineki lengvai
nesziltai.
manias kaipo dovana, kuri nežinau kur, vydutinio ūgio, turi
Lietavisda WIREOMBM
III. Migdiki tuojaus po nutau bus labaj reikalinga. Jaigu mėlyna ženklą ant kaktos, o ant no
Asz esmia po kaucija Ohio valstiioje
norėsi tai patrinki lazda su sės raudona ženklą, pribuvau isz sileidimuj saules. Nuredik kū
Augszcziau patalpinti paveikslai parodo ajszkei del ko
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
Lietuvos
ir
jio
pajieszkau,
jis
pats
ar
diki
ant
nakties
ir
apvilk
crisnikczcz:u tris kartus ir pamiesavo loonam name vertes $12,000,00
prezidentas Wilsonas nesutiko ant pripažinimo Huertos kaip<
Parduodu laiva kortes ant geriausiu ir
lyk kur nori būti o tuojaus kas kitas praszau duot žine ant adre- tus marszkinelius.
prezidento
Meksiko.
Pirmutinis
paveikslas
perstato
bands
greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in
so.
('96 o»)
IV. Ne davineki jokiu la- kraujageriu ir plesziku kurie save vadina rendaviszku vaisku
ten busi.
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
Ona Pakutinskiene.
szu ant migio arba giduoliu be o kurie tikrai apipleszineja malszus gyventojus ir papildo kipas save nei vienos dienos, bet tuojaus
Jurgis pažiurėjo in ragani Box 86.
Elco, Pa.
iszsiuncziu
in
prisakyta
vieta,
Iszmainau
Rusiszkus piningus ant amenko*
rodos daktaro.
netikinezej mielydamas kad tae
tokes bjaurybes. Žemiau matome nuezautus gyventojus pei niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius
V. Davineki kudikiuj gerti Huertos paliepima ir palikti ant ulfcziu kaipo aukos del dras marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip
ezposuoja.
Mano brolis Antanas ZobaloviMatydamas taj raganis ta ozius paeina isz Suvalkų gub., Kalva pervirita ir atauezita vandeni, kaneziu paukszcjiu.
J. KEYDOSZ1US.
202TroySt. Dayton. Ohie.
rijos pav., praszau atsiszaukt ant ad- nes mažiauses kūdikis, kada
re:
('86 °?) karszta nori gerti.
— Jaigu netiki tai pats pa- reeo.
Gerai pasaki.
Iszpilditas paliepimas.
P. Zobaloviczius.
VI. Kūdiki rejke laikyti
pabandyki.
Box 375.
Hartshorne Okla.
ant šviežio oro, ipatingai rit- — Jonai, ka tu padaritum,
Jurgis norėdamas iezbandyNesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems •
— Ž.de, ezalin su nosia! ti patrynė lazda tris kartus su Mano draugas Franas Norbuta pir metije ir vakare.
jagu tav užsidegtu kege su pa riktele vienas pakelevingas,
. žmonėms. *
i
Tie, knrio Ilgų laikų sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigų Išmokė- ■
nykezeziu pamislinias idant miau giveno New York o dabar ne VII. Namas ir miegetube tu raku.
negalėdamas kęst žido, stoviu jo tiems, kurie netik neišgydė, bet dar paaršino labiau užsendlnant ligų; per kų negalėjo fL
gerai dirbti; tad apturėjo duboltavų nuostolį, — ve bo naudos išmokėtus pinigus Ir nustojlmų W
butu karaliaus soetmiestija.
žinau kur, paeina isz Kauno gub., ri būti gerai iezvedinta, diena
— C-gi su kepure prislo- ežio ant kelio.
uždarbio; tik todėl,kad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurie negali išgydyt.
J
Vos tik pamielino pamate Raseinių pav., Viduklės para., Vana- langai atidanti o ir nakti,'ja- gintau. kaip mano motina viBET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES;
V
Židas
mažuma
pasukęs
gala
bet
su
visokioms
šviežioms
ir
užsendytoms
ligoms
atsišaukė
prie
garsaus,
visiems
Žinomo
kaiW
giszkiu
kaimo,
turiu
svarbu
reikalą,
gu karszta. Nesibijos traukio. ■e krupninką, tai kaip arielka
kad randasi vidurija pujkaue
po geriausio Amerikoje PHILADELPHIJOS MEDICAL KUNIKO mokslinčių daktarų, tad ta- J
nosies in szali, atsake;
*o;)
po išgydyti trumpam laike, netrotijant dovanai pinigų ir uždarbio; per kų apturėjo didelį J'
VIII. Ne atitraukinekite ku užsidegi, tai su žiurstu užmeti
miesto. Dabar suprato kokia praszau atsiszaukt ant adreso
du
bei tavą pelnų, sveikatą, drūtumą |r pinigus sučėdijo.
K
—
Ny,
važok
dabar
pons!
Fr. Norbutas
dikio no krūties kanztose die- ir usztroszkino..
galybia lazda turi, iez ko labai
TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONĖS RAŠO
f

Keliolika fzimtu metu atga
lios, vienos karalystes kajmeli
ja gyveno sau vargingas gaspadorii’B su p? ežia, kurie turė
jo viena maža sūneli vardu
Jurgis. Mylėjo ji abudu kaip
maža paukszteli ir saugojo
kaip savo akiu.
Teip augo net iki dvideezim
tu metu.
Kada suėjo jam dvideszimts
meto, pra°ze tėvu idant lejitu
ji in karium' n;a.
Tevaj iszgirde apie taj, ne
norėjo kisti bijodami idant
kartais atsitikus kar j nepra
žūtu. Nes Jurgis tejp užsispy
rė jog tėvai turėjo leidi.
Jurgis būdamas patogu vy
ru tuojaus likosi priimtas in
sargybini pulką prie paties
karaliaus. Ten būnant tankej
pamatydavo karalajtia in ku
ria buvo insimylejas net iki
ausu.
Žinojo gerai, jog josios ne
gaus. Per tai bandė už mirszti,
bet viskas buvo ant tuszczio.
Scejus penkiems metame pa
eibajge Jurgio tarnyeta ir gryžo namon.
Kada pargryžo namon, tė
vai labai nužiugo matydami
evejka ir gyva. J urgis tuojaus
papasakojo ka buvo svietia
matias.
Po kokiam laikui pradėjo
tėvai kalbinti Jurgi idant tas
pjezuotusi, per ka jiedu galės
ant senatve* ramej pagyventi.
Jurgis apie tai ne pamislyti
nenorėjo, bijodamas idant kar
tais nepatajkintu pajimti ko
kia gr'ežlia, žinodamas geraj
kokis yra gyvenimas su tokia
paezia.
Matydami tėvai, jog nepri
vers prie to, nustojo kalbinia.
Ne trukus numirė tėvai pa
likdami Jurgiui visa gaspadorysta.
Jurgis likias locninyku gaepadorvstes nradejn gaspadoriauti kaip pat’ galėjo. Bet
nieką jam nesiseku. Visokios
.•’“laim.s oezpi Idineję; tai ezal
naja. JS. ■ de, taj viesulą
su ledajs
w . taj vela
nuo pavietres givulej isztipo ir
tejp tisesi toliaus.
Ant galo trip j’ nuvargino
jog neturėjo ka valgyti. Maty
damas tai viena karta nusis
pjovė ir tarė:
— Po szimts paraliu! ar a; z
esiu kalinis kad asz czionajs
turiu kankytis kaip kokiam
kalėjime. Parduosiu, o pasie
mias savo dajktus ejsiu in evie
ta lajmes jeszkoti.
Kaip pasakė teip ir padare.
Pasiėmęs pinigus pajimtus už
gaspadorystia ir sudiyskusias
savo drapanas indejo in kc ta
ra, o užeidejas ant pccziu iszejo in svietą.
Ejdamas keliu klaupdavo
kiekviena susitikusi poną ar
ukinika; ar jam ne duotu dar
bą Bet žmogus pažiurėjas in
jo sudriskusias drapanas atsa
51 N. John St.
Pittsfield Mass.
nose.
kydavo kad del jo neturi dar džiaugėsi.
bo, mielydamas kad kokie vai
IX. Ne žindikite kūdikio
Inejas in viena kroma nusi Mano pusbrolis Kazimieras And
Pasirengiąs plaukti in Meksika.
kata.
pirko sau pujkiae drapanas riuszkewiezius paeina isz Suvalkų tankiau kaip kas 3 adinos, o
Teip praėjo ir metas bet nie tejp, j°g ka’P apsirėdė jomis gub,, Starapoles pav., Laumenu kai nakti ka-norecziause.
ko naudingo nerado. Drapa tai iszrode ant karalaiczio.
mo 19 m. kaip Amerika pirmiau gy
X Del kūdikio geriauses
nos jo buvo pavirtia in skar Pasisamdiae pujku pakaju veno Gilberton, Pa. isz ten iszvaževo valgis pieniszkas. Pienas turi
malus rodos kokio pustelniko. viename vieszbutija emagej in Chioaga o dabar nežinau kur, tu būti szviežes ir pervirtas, —
Nog ptesio iezejimo isz namu dienas lejdo, žinodamas kad riu svarbu reikalą jis pats ar kas ki ž alio pieno ne davinėti.
dar nebuvo pas žmogų nakvo jam pinigu uszteks ant viso tas praszau duot žine ant adreso,
Ona Jurozikoniene.
jas, ba niekas nenorėjo prigim gyvenimo.
Nieko nesistojo
Box 203.
Silver Creek.
ti, mielydamas kad valkata. Viena vakara sėdėdamas mis
New Philadelphia, Pa,
Poni, kuri labai milejo ka
Per tai nakvojo ant žoles pa- lijo apie karalajtia kuri eenej
tes,
paklausi tarnajtes sugrį
kelija. Majtinosi vienais rie- jam galva grauže, norėdamas
žus
isz
kelones:
szutajs ir vaj-ejs, ba buvo pra- iszmielyti spasaba su kuruom
Sesziu metu filozofas
— Na ka, Magduk, asz mis
lejdae visus pinigus ir neture galėtu gauti ja už paezia. Il
gai apie tai mislijo, bet ant
jo usz ka daugiau pirkti.
Kuningas prabaezezius ejda linu jog laike mano nebuvi
Viera diena keliaudamas galo iezmislijo spasaba isz ku mas ant sptcierio, pasitiko eu mo namieje, gerai szerej mano
priėjo prie vienos girios per rio ketino tuojaus pasinaudoti. vaiku 6 metu, Povileliu ima kacziukes?
— O-gi kaip piaszau po
kūną ėjo kelias. luejas in ja Patiynias lazda su nykszcziu jin už rankos, parsiveda in
nios,
tiktai viena karta užmir
keliavo per keturias dienas tris kartus pamielino idant klebonije ir davi jiam ant tcbet kraezto nepriėjo, iez ko ne tuojaus rastųsi karalaites kam rielkaites aviecziu apibertu eu szau duoti esti katinėliui.
— O ar niekas jiam neken
mažai etebejosi.
bari ja. Vos tik pamielino tuo cukrum. Waikas su džiaugsmu
ki?
jaus
radosi
karalajtes
kambaViena vakara kada atsigulė
valgi.
— Niekas! ba suedikanarpo medžiu, pamate toli terp rija kuri pati ant lovos miegoPrie tos progos kuningas no
ka ant puarit, o papūga ant
medžiu koki taj žiburėli.
ri
duoti
vaikui
pamokinimą,
g°piet.
Tarnajte kuri sergėjo kara sako:
Nudžiugo taj pamatias mislydamae, jog galee po stogu laite pamaožius nepažystama Mano vaikeli, žinau, jog tu
* kada-nors laikraštį
"NToa
— pg
vyra ir nežinodama kain pale,
pernakvoti.
Atsikelia’ p’.snko " genius jogauiisin ežia norint karej- eita kitu ejtie pro n; no soda
“PRAUGĄ“?,
vej buvo apsupia pa’oci ir do inkieztumei ranka, { r tvora
link žiburėlio.
“DRAJGAS” yra
didžiausio
vv’inH'
Netrukus prisiartino prie r’s buvo užrakytos, sukliko iez ir nuskintumei kelee avietes,
riaušių redaktorių. Rar. Jame
geriau
raštininkų raštų ir vi
vienos mažof gi intialee iez ku baimes mielydam kad velnias na ar tau lutu teip gardžios,
sokių it iių iš Lietuvos, Amerikos
<r iŠ viso pasaulio. ’DRAUGAS“
rioj langelio į riesi aj ..ki gel Klibamas tarnaites eubudi- kaip ežiuos ka.czion turi?
gvildena svarbiau sius gyvuosius
uo visus tarnus kurie atbegia — O / ne! - tari Povilukas
tona ezvife®,
lietuvių reikalus.
"DRAUflAi" ahlelia tutins $2, pusnį n. U
Priej'as prie duriu pabanz ir pamatia Jurgi norėjo ji ge tikrindamas.
Užsli’iluiiu metais
pusei metu $1.60
Vice admirolas Frank F.. tehei turi kamauda ant amef— Labai gerai, - tari kuko atsiliepe bajsue rai apkulti ir iezmesti laukan.
RaZydar- 1 •
n aki L
'
onirzkus
įlotos kuri tebyriam laike randasi V era Gruže ir
uiv
'.as.
O
dtįl
ko!
net szirpulej Bet Jmgs suriko:
ORALWkS PUb. vO.
If ūke tos dienos kada r’V- Maukti in Meke. k» plakti maijVaiaAs - i-’
nebotu eu •1634 W. t>7u. .-t Chlcigo, HL
— Ne driekitia mania
Įjudinti! Jaigu kas pajudėtu Įcukium apibarsti*'

Klausimai ir Atsakimai Skaitytojams!

KUR BUNA

JĮ^

VINCAS J.

PRISIUNČ1ANT SAVO PAVEIKSLUS DEKAVODAM1:
0
GARBINGAS PIIILA. M. CLINICI Siunčiu didžiausių padėkavong už greitų išgydymų Y
I nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimų valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjusio A
viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, bet anie tik vietoj pagelbos daug pinigų iš* ■
kaušę, o ligų labiau paaršino. Vienok kaip prisiųstas Jus liekarstas suvartojau, tad pasilikau L
piluai išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartų ištariu ačiū Phila. M. Klinikų! ir Jus ąt
garbingų vardų garsinsiu terp savo tautiečių, kad išgydot ir tada kaip kiti neįstengo. Su guodo- 1
ne J. Bemot, 42 Franklin St, Springfield, Mass.
GUODOTINAS DAKTAREI
Labai dėkingas už tikrų išgy
dymų ir už liekarstas, nuo ku
rių pastojau kaip naujai ant
svieto užgimęs, išgelbstintnuo
slaptos ligos. Taip gerai dabar
jaučiuos, kad į trumpų laikų
net 16 svarų daugiau sveriu.
Prlsiunčiu savo paveikslų, lik
damas sveikas ir džiaugdama
sis, pilnas guodonės S. Kolomčlukas, 41 Avė, L., Salves to n,
Tex.
TEIPAT Mr Žukas, McKees
Rocks, Pa., pris i uosdamas sa
vo paveikslų, nemažiau yra dė
kingas už Išgydymų nuo sun
kios ir pavojingos Ilgos. Kiti
negalėjo Išgydyt
Mr
Mr S. Kolomčlukas.
_
Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and St Paul st. Sobieski, Wis. Štai kų rašo: Nesuskaitytus j
I kartus labai gražiai dėkavoju Phila. M. Cllnlkul, už išgelbėjimų manes išgydan* nuo moteriškų
' nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėli^ sveiku ir daugiau gydyties nereikalauju.
»
GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; kų užtvirtina didelės dm^ybės išgydytų.
*

f

| KAD JAUTIESI NESVEIKAS,

IŠSYK LESIOK PRIE KLINIKO į
kreipsies, nesllekarstas išsiunčia po visų Amerikų ir kitas dalis p/teto, o busit dėkingi kaip ir V
I visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tnom didžiausiu ti^u»
■veikata.
.
|
THE PHILADELPHIA MEDICAL CUNIC -> I
f todėl greičiau už kitus daktarus išgydo ir tokias ligas, xurių kiti neįstengė; kad čionai klek- »
vienam atsišaukusiam užrašo ir auta įso spedališkai liraarstas iš geriausių gvarantuotų mediką- t
I mentų naujausių išradimų, Kurio pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prlo Phila.
| M. Kliniko yra net kėlėt** Pr°fcsioiiaiiškų Daktarų, torp kurių yra net Amerikos valdžios meda- J
F )»ų apdovanotų.
#
ŠITIE GAUSINGI mokslinčiai, Profesooal. Daktarai, pirma ranka prlo Klinikoj
|
L Daktaras AtEX. BROWNAS, Superintendent, Dr. WINCAS Y’ODER, Medical Director. <

pITEMYK, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada.
’

K

*

An M-iOl.
pci INFQVFIKAS
BBT nori pastoti sveiku ir lai. J
’IILO V
MINGU, tad atsilankyk, o jeigu toli gy. W

veni, tad apršyk savo ilgų bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi L
k tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurio jau džiaugiasi irdčkavoja, nes Čionai išgydo ir
| b kius,kurių kitiiH-Mulč.’o iScydytlkaip Šviežias teip ir užsisenėjusias[ligas nuo skaudėjimo: A
i Juos, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj,strėnose, galvos, šonų; Išbėrimai spuogais nuo W
bįpgo i r nečysto kraujo, nuo sa užagystės sėklos nubėglr»o, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, ui- F
rkietėjlu.oslogv , nrt-lto pailsimo, nerviškumo, bului" •. silpno Ir ni i.-.r-JUjuslo kraujo, užkrečia- Jį
!mų slaptų lytiškų Il^ų. Širdies, kepenų,Jnkstų, silpno plaučių, kosėjimo, sunkaus irvėnavlmo, 'j
Inu peršalimo si '■gų, blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, bo pjaustymo be opo- 3
racijos. |»wt su 1 iekarstoms, kurios tnkstančius išgydė. Tcippat moteris ruo skausmingų me- V
nesinlų i r kitokių Ilgų, kurios užpuola varginimui ~;nouių, VITIŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant
rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po Šiuo adresu:
*

•

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,

1117 WALNUT STREET,

PHILADELPHIA, Pa.

į
I

VALANDOS; nuo 101M ryto iki 4 pn p. Šventadieniais nuo 10 iki J. Ūtarn. ir Pėtayčlonris nuo q
d iki 3 vok. Reikalaukit uo Klinlko dovanai Įr sk'-učytųt knygų „Oskcsras”.
i
Pasargą: kurio dah arui negali išgydyt, taj gali kreipilg
M-Cltoko, Ę

__ oastaSė rMų.

W. RYNKEWICZIUS
.. NOTARIUSZAS..

233-235 W. CENTRE ST.,

MAHANOY CITY, PA.

PKIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU
....... PO PBIZUBA BANDOS........

Mano Privatiszka Banka yra po
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir
pinigiszkus reikalus galima pas mane
be jokios baimes atlikinėti.
Paszportus del keliaujaneziu pa
mpinu.
Didžiause Lietuviszka Agentūra
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo
Pinigus in Visas Dalis Svieto greioziause
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 1.1., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma.
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.

...Žeminu Siutai ir Overkotai...
Jaigu reikalaujate Žeminio Siuto ar Overkoto
i tai gausite geriausia pirkti musu sztore. Visokiu
gį gatunku ii' prekių ir yra isz ko pasirinkti.
Teipgi visokiu kitu žeminiu tavoru, kaip tai:
Kepures, Pirsztines, Apatiniu Drapanų ir t. t.
Pirkite pas mus o suezedinsite pinigą.

Žinios Vietines,
— Nedeloje Adventai.
— Panedeli jau turime 1
diena Gruodžio.
— Pirkinekyte dovanas pas
savo tautieczius"
— Morejoi kaimelije neužjlgio atidaris krutaneziu pa
veikslu teatreli.
— Jonukas Banuikas, 9 me
tu senumo, pasivogęs bonka
į,UBUtes nuo vežiotojaus alaus,
’ nuvejo in krumus su draugais
n» ir nradeio traukti. Jonuin kele valandas mirė o
• ugai da ir szendien serga.
- Sūnūs P, Vinco Traskauc
> jraboriatsugrįžo namon
irz r'iladejfįjos kur užbaigė pa
sėkmingai mokslą balsamojia c mirusiu kernust
— North Mahanoy kasi
kiais, szlopoje No. 4, pradėjo
apaisesl gyslos anglių arba
kaip tai vadina “skviz”. SzimU-1 1 .’biniku gilukningai ga
vosi isz kasikiu. Paramos kasik losią sulužo ir kitokes ble• dės padare.

Akivos Žinios iszLietuvos.

DŪKIA VYRAS!

Dienos svaigulio.

Saugokitės
Ateina daugybe Mahanojaus gy- Nevertu
Ruptura
Pamegdžio
Ventojams.
Varicocele
Prapolus Pajėgas
Yra dienos svaigulio, galvos skau jimu,teipgi
Užtrucintas Kraujas dėjimo diegliai pecziuose, szlapumo Temykit
netvarkos. Doan’s Kidney Pigulkos
yra specialiszkai padirbti del netvar kad gautu
kos inkstu. Sztai ka viena Mahano mėt tikra
Uukia Isz mintingas
jaus gyventoju sako: Mrs. James J.
Brennan nog 1027 E. Mahanoy St. Pain
Likia Sveikas!
sako: Asz turėjau skausmą peczuose Expelleri
apie inkstus. Tszbandžiau keletą gy
duolių bet Doan’s Kidney Pigulkos kaip szitas
buvo tai pirmutine gyduole kuri man paveikslas
palengvino. Po vartojimui tosios gy
duoles skausmas prasiszalino. Dabar parodo

No. 6.
Nusipirkite sau keletą
Batelio

Darykite Prietelius su Savo
Piningais

NORKEVICZIAUS NO.

I.
’Geriausia Arielka Visam
Mieste.
Tik $1 už Buteli.
Teipgi ežia gausite ir visokia
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
priešą laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyt*

Atima Jumis Vyriszkuma,

DR. O’MALLEY, SPECIALISTAS.

Dr.O’MalIey

Visados iszgydo!
Iszbandyta per 30m!
Be peilo ir vaistui
Iszrasta per manei
Naudojama^ tik
mano ofise.

PRASARGAI Darbininkai katrie
pas mane dirbo, gal sakyte kad jie
žino mano methoda ir pagal ju gydo
be operacijos, jie gal ir pamegžioja
mano rasztus.
Bet randasi tik
VIENAS Dr. O’MALLEY BUDAS
ir naudojamas tik MANO OFISE.

su džiaugsmu rekomendavoju taja
gyduole kitiems naudoti.”
Ant pardavimo visuose aptiekose
50o. baksukas. Nepamirszkite varda
Doan’s ir neimkite kitokiu. FosterMilburn Co. Buffalo, N. Y, parda
vėjai del Suv. Valstijų.

Dekite piningus in Merchants Banking Trust
Co. banka o rasite prieteli kuris jumis prigelbes laike reikalo. Musu depositorei yra musu
prietelei ir mes visada bandom jiems prigelbsti.
Busime jumis dėkingi už padėjimą savo
piningus in musu banka, arba jaigu kitus pri
kalbėsite kad deitu savo paezedžius in muso
banka. Užpraszome visu idant prigialbetu
mumis dasekti milijoną dolerini skaitli.
Mokame procentą ant padėtu piningu ir
iszmokiname jus kaip czedint piningus.
Banka yra atsargiausia ir geriausia vieta
juso piningame.

International

Bureau,

419 FourthAve. (Skersai paczto)
PITTSBURGH, PA.

I©“ Kožnas gal iszmokti būti Balberium
trumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu.
Raszykite apie daugiaus pas

Asz negarsinu jokiu gromatu lygoniu Nossokoff’s Barber College
kadangi atsilankymas in mano ofisą
parodysiu jumis kad turiu daugybe
i Popieriai laiszkams
gromatu nog Lygoniu isz visu szaliu
raszyti.
pasaulės kurie tapo iszgydinti.
Popieriai laiszkams raszyti su viso
Reikalaujate GERU Gėrimu. kiais gražiais pasveikinimais ir su tam
Pirkite nog savo Tautieczio pritinkaneziomis dainelėmis, su szilkuris teisingai jus užganedis. kinemis kvietkomis ir su visokiais
Atsiųskite adresa o gausite paveikslėliais. Parsiduoda labai pi
kataloga dykai.
giai. Kas prisius 25c. pacztos mar.
aplaikys 12 popieru su kon’MALLEY kemis,
vertais ir dar pridėsiu dovana, labai
158 S. Washington St., Wilkes-Barre, Pa. gražia stainele Kristaus užgimimo,
iszleidžiama ant pavydalo altorėlio
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai vertes 2 5c. Už §1(0 ducdi. Gtuzisusikalbama ir susiraszoma. Su virs- nūs popieru. Reikalaujam agentu
zom 33 metu daktaravimo Wilkes- ir duodam gera uždarbi.
Barre, Pa., muso glaunas ofisą.
Adresuokit:
(gg o;)
Prisiusk 2c. marke o gausi Knygute
K. J. Intas
apie Ruptura.
P. O. Box 73
Chicago, 111;

■

In.

RUSSIAN - AMERICAN

LINIJA

Laivai plauke tiesog tarpe Rosijos ir
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgreieziausi Rusiszki Imperaliszki Pacztavi, nauji riubeltavi szrubinei laivai.
RaHKla, 16,000 tonu. Kurwk, 18,600 toon,
t zar, 111,000 tonu.
In Rotterdam^ In V dienas In peraedlmo.
11 dienu be pernedimo In Llbava.
IN ROTTERDAM

M
h

r£
M

•

IN LiBAVA

*31.00 TrecxIoR Klason 833.00
&15.00 Antroa hlanoN 160.06
S65.00 Pirmos Klaros 176.01)
Laivai iHzeina kaa antra Subata,aple dauglaus informacijos kreipkltee pan
. v
1 ..t 97 Rrnadwav

Russian American Line—Pier SlsL Street

Darbo Invales, — Gera Mokestis
Reikalaujame in 500 Mainieriu, Leibėriu,
Sialoriu ir t. L Mes atrandam darba ir
busite užganėdinti.

S. Mewinz
401 Watt

‘APSZVIETA’ Moksliszkai

...DIREKTORIAI...

D. .M Graham Prezidentas.

Iiietuviszkas Agentas

D. F. Guinan, Kasijerius.

SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
linijų* in ir sz Lietuvos. Siunczia
Piningus in v sae dalis svieto, greitai,
pigiai ir teisingai
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
savo gymines ar p ižinstamus tai raszykite pas mane kadangi dabar turi
labai pigias prekes Szipkorcziu ir
galima dar pirkti Szipkortes už labai
nužemintas prekes. R szant prisiuskite už 2c. stempa o gausite greita
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
Valgomu tavoru ir Buczerne.

C. E. Adams, Vice-Prezidentas.

W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

M. Gavula.
W. J. Milės.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

Istoriszka Knyga

palytinti daug iez Lietuvio praeitea
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
su 780puslapiu, preke:
Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10o
Gaunama pirkt tik pas:

T. Astramski. 943 S. 2nd. St., Phlla. Pi,

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elei & Main St*.

Plymouth, Pa.

-SAVININKAS IR FAD R1 KANTAS...

Moterių
Siutai ir
Kotai

Auksinis szliubas.
Suvalkų gub, Kalvarijos
pav. Krosnos para-, Kroeneniu
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
kaime, 22 diena Lapkriczio
atsibuvo auksinis szliubas Mi
ko ir Magdės Isodu. Senukai DR. ALEX. O
Geri Siutai ir Overkotai yra jumis geriausi. Geriaus
AR TURI KATALIOGĄ? iszrodo, geriaus nesziojasi ir gvarantinam kožna Siutą kad
jau suvirezum 70 metu senu
yra padirbti isz giaro ceiko per atsakanezius kriauezius.
mo ir abudu drauge pergyve
U
lietuvišką KNYGŲ nuo
Užsimoka pirkti giara drabuži.
■ ‘^7 seniausias iki naujausio*
no 50 m.. Jie gyvena pas sunu
laidos, pilnas naujas katalogas,
o keturi sūnūs ir dvi dukters
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI.
Žinote kad musu Pecziai
randasi amenke. Franiene KaTik iškirpęs šitą apskelbimą ir,
randasi daugybe namuose Mahanoprisiąsk
drauge
su
savo
adresu.
raszauskiene isz Mahanoy City
juje. Kožnas kaiminas žino api
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti
ir p |Gumauckiene isz MiddleAnt pardavimo
“MODEL KEYSTONE” Pecziu
Gerai kepa ir giažia.
geYą muzikališką instrumentą
katalogą, įvairiausią armoniką,
porto, Pa. yra vienatines dūk Szeimina kraustosi in mažesni
iszrodo. Atyduodam piningus jaigu nebusite užganedintii
koucertinką, klernctii ir 1.1.
i Visiems tie Pecziai patinka.
terš.
narna todėl turi parduoti kele DR. J. W. ZIGMANTA
Rašant man laišku, adresuokite: .
(LIETŪVISZKAS DAKTARAS)
mi
o -rv ’ o Mahanoy City, Shenandoah,
tą
naminu
daigtu
ir
karpeti.
M.
J.
DAMIJONAITIS
Ukmergės gyventojai.
185 South Washington Street.
MAIL ORDER HOUSE
Mt.Carmel, LandsU ’d.
Parsiduos
pigiai.
(t.
f)
812-814
W.
33rd
St.
CHICAGO,
ILL.
Randaviszkos žinios skelbia,
Wilkes-Barre, Pa.
W. H Snyder
kad 1 diena Sausio 1913 mete,
Spcclollszkal Gydo Visokias Lygas.
133 W. Center st.
Vyru -Moterių—Vaiku.
Ukmergėje buvę 10,862 gyven
olithania tate ank
START business, make money for yourself,
Mthinoy
City,
Pa.
Pabaigęs Mokslą Medlco-Chlrurglcal
toju, kuriu tarpe: žydu 7,045;
S- S. Pittsburgh, Pa.
not for bosses; send postal for 20 ways to Corner 22-nd. & Carson Streets
Kolegija Philadelphia, Pa.
independence and begin making money at
lietuviu 3,200; rusu 542; len
Didelis pardavimas
PRIIMA LIGONIUS...
once. Sell maiketable specialties paying
Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suczedinimu,
300 per cent, $12 to $25 daily. Address pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
ku 20; vokiccziu 17; latviu 1
6 LIG 10 AD. PRIESZ PIET.
arkliu
Reliable Distributors, Box 9, Station W. priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
2 LIG 4 POPIET.
ir kitu tautu 27 žmones.
Brooklyn, N. Y.
6 LIG 8 VAKARE.
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokam -ntus.Lietuvai
Atsibus A hlande, Pa. tvar
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Rankos virs* paminėtu adresu.
p Ar Vyras ar motere gali uždirbt
Užpuolimas.
te pas A P. Grosser, petnyczicj
OZO
luošam
laike
ySD
tnt
panvalGarbus Tautecziai:
Luoke (Sziauliu apskr 28 Novemberio pirma adyna
27m. SENAS LAIKKASZTIS tes, Apie platesnias informacijas
Laikau už garbe praneszti jums, kad
Luokės karezemoje užpuolė popiet. Parsiduos visas karas
jau asz nesu daugiau nelocniniku nevirazininku,ne darbiniku
raszykite ant adreso:
‘ All Nations Rankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar
du pesztukai ant P. Žukaus visokiu arkliu ir mulu, nog 2
LIPMAN SUPPLY HOUSE,
atidariau ofisą mano naujoi vietai
ko ir baisei supjaustė peileis lig 5 metu senumo del visokio ISZEINA KAS SEREDA BROOKLYN,N. Y. Dept. 14, 527 S. 5-th Ave. Chicago
Kampas 22-nd. & Carson Streets
“VIENYBE LIETUVNINKU”
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)
jam burna. Žukauską paliko darbo. Parsiduos tam kurie didelio
formato, 12 puslapiu, talpina
Reikaluosia meldžiu kreiptis prie’savo seno pažįstamo po
karezemoje kraujuose, o pesz daugiause ineiulie.
moksliszkua strapnius, eiles, feljeto
tokiu adreso*
E Z Handley Pardavėjas nus, naujausios žinias isz visos pasau
tukai greitai ižbego.

Vyriu
Siutai ir
Overkotai

Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaisia.

iaii

Musu Pecziai

LjrUinan S
P

S

B

VIENYBE LIETUVNINKU

Kiekvienas Lietuviszkas bnorninkas
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
bztoruose ant pardavimo, kad.mūra
tautieesei reikalaudami galėtu; nusi
pirkti
ir
nereiks taute
issducti
piningus dovanai kokiems nore apg*
vikams tose apielinkew. Sztominkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; panlnokyte
musu tyras Lietuviuakas dyduoles,
kuria* mes gvaran tu oj ame.
Egiutero No.l. ... ...................... 25g
Egiutero No.2.... ............................. 50c.
Zr i’.srmik.......
25c., 50c. ir $1.00,
G:unbo Laižai.... .............................. 35c.
Miszkoc> Moslis.. ............................... .25c.
Trejanka............... ............................... 25c.
Liniment? -aikims.............. ......... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio.................... 25c
Liepiu Ralsamaf...............................25c.
Anty-Lakaon del vaiku....... ......25c.
Milteliai vaikam a nuo Kirveliu. 25c.
” nuo Kurmeliu o* auau^ut_u 35c.
Vanduo nuo Akiu.... — —..--^25c.
Ugmatraukis.......................................25c.
Skilvio Lustai...............
,25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios................................ 75c.
'Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.50,
Gyd. dt 1 nemalimo Pilvo............. 50c.
Milteliai apstabdymui Galvoe
skaudėjimo................................. 10c.
] ašiai nuo Dantų............................ 10c.
M outis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų................................................... 25c.
Geležinis sudrutintojaa sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto..................... 15c.
.$1.25.
Gyd. nuo Grippo........
Plauku apsaugo toj as..
...50c.
...10c.
Muilas del Plauku....
Milteliai nuo Kepenų.
,...35c.
...25c.
Rožes R a isamas............
,...25c.
Kinder Bahamas.........
Bobriaus Lasxai...........
....50c.
...35c.
Ssv einintoj as..................
Kraujo valytojas............................ $2.00.
Nervu Ramintojas............. ......... $1.00.
Kgzema arba odes uždegimas
pas Vaikus.............................$1.25.
Fleisteris (Kasztavolo)................... 25c.
Pamada Plaukams............ ............... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Auaise........ 25c.
Gyduoles nuo Piemens........... 50c.
Vengrisskas Taisytojas Usn-... .15c.
Inkstu Vaistas................. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles............... .................. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
a behi a i skausmo ir skar būtis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu......... $2.00,
Gyd. uuo Dedervines...................$2.00,
Gyd. nuo Paslaptingoj Ligoa $6.00.

b
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— Brolei ‘‘Moose” neužmirsz
kyte, jog szi vakara atlankis
PAUL V. OBIECUNAS
lės, daugiausia iszLietuvos gyvenimo
Q
viriauses kalbėtojas draugas
Cor. 22-nd. & Carson Sts; 8.8. Pittsburgh, Pa.
ir paezios LIETUOS savo korespon
Laižuva.
Reikalinga.
dentu
VIENYBE
LIETUVNINKU
Martinas Barnet isz Columbus,
K. g. Pas mus, rodos, žmo Moterių ir merginu del isz buvo visu pirmeiviszku organizacijų
Pirkyte už $6 vertes musu
nikeliuta
dūda, kuris
Ohio. Susirinkyte kanoskait- nes neblogi, bet blogu darbu
_l_z(H dildo* žinomostabakoe delcigaretu
dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
graina gerai ir ait-zkei
eimokinimo proeimo. Mokesti organu,
ir iszsirinkti sau dovana isz sekaneziu daiktu:
visokias muzikes ir dain
Pernai
10
d.
Vasario
sukako
25
metu
lingiause visi.
netrūksta. Nesenai nežinomas
I-Naujausia importuotas Fonografas su didelia
as. Kiekvienas gali turėti
gauna kada mokinasi. Atei- kaip iszeina. isz tos priežastie iszleisavo name koncertą.
2— Ketverge likos atidaryta vagie pavogė dvirati 150 rub.
dome
dideli
žingeidu
“
Jubilujini
Geriausia Armonika vo
zaukite pas.
Numeri” kuris liks tik istoriszku
nauja publikine mokslaine vertes isz traktierio stalcziaus
kiško iszdirbimo su notom
J. Jenonvich Slr'rt Fac atminimu nes pirmas da Lietuviuku
ir nurodimais. 3-Puikus
prie parko. Szimtai ypatų at 100 rub , dabar apvogė manistalavas nikelinis Laikro
tory Butcher Al ir Birch St, Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant
dis su muzike, kiekviena
lankė mokslaine.
poliu. Musu zakristijonas laike
meto užsimokės $2 gaus ta numeri,
karta grajina 10 mini tu.
Mahanoy City, Pa. (t f )
kaipo DOVANA.
4-Vyriszka ar moteriszka
— “Moose” balius nusida pamokslo uždarinėja visas baž
paaukuoti laikrodėli.
VIENYBES
LIETUVNINKU
PRENUMERATA
nyczios
durie,
kad
niekas
ne

L’ž musu dovana vien no
vė pasekmingai o tai del to,
Apvedimai furmonams
rime kad pagarsintumeti
Metams
§2.00.
jog buvo uždrausta visoki ne galėtu ne iezeiti, ne ineiti.
del žiemos laike
musu firma terp savo pažįstamų
isz Amerikos. Atsiusk munis ant
Žmones tuomi labai neužganė Pirsztines, blanketai, uždan Pusei Metu - - 81.00.
padorus ezokei.
rankos 50c. markėms o mes jums
Užrubežin
§3.00.
prisiusime 40 skrinueziu tabako, 4
galai nog lietaus. Pas GruApie Szita Banka.
— Menesije Novemberio už- dinti.
Užsiraszyti galima visada
gatunku už $G ir jusu iszrinkta
Szrta banka atsaKas nori gaut tik ‘Jubilejini Nurieti’
beri,
E Ave
Center
St. N.
Pod birže.
gyme 42 nauji ukesai o atsis
560 34
Sutter
, Brooklyn,
Y.
Ss,
1
dovana. Likusius $5.50 užmokėsit gavės tavora. Kam taRussian
Tobacco
Co.
H
voras nepatiks gali ja neimti. Kanado ir abeloai in užrubeprisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.
kaneziai atliko
kyrė su eziuom svietu 25 ypaK. g. Pas mus Bajoriszkiu
žius, tavoro siuneziame tik gave iszkalno $6.00
Paprasta numeri peržiureiimui
bankavo bizni per
tos.
sodž., rugpjuczio men., nakti- f Geras Uždarbis! Kožnas
English Asiatic Tobacco Co., Dept.E. 115 E. 7-th. St., New York City.
siuneziame dovanai, raszik tol
49 metus. Yra tai
lengvai uždirbti $18 ant nedelos
je
gyvulius beganant, tapo iez- 1• gali
Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku”
— Utarninko pusiaunakti
seniausia
banka
per iszplatinima musu Rusiszkosreikia siųst prenumerata (MoneyTurkiszkos
Tabakos.
Sampeli
.„Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras..,
Q_ FT Z?
velp baisi ugnie subjaurino žaginta 18 metu mergina. Ji
National
Banka
Order ar Registruotu laiszku pinigai)
e £.§
Tabakos siunrziame dykai.
Apie
visam paviete.
daugiaus raszykite ant žemiaus pa
muso puiku miesteli, sunaikin nors jauna, bet nekvaila, tuoant vardo leidėjo azituom adresu
Ka tik aplaikeme nauja-rudenini ir žemini tavora ir už
dėto adreso ir prisiuskite stempa del
B
Turi kapitola ir
E. S*
R N<
*
dama turto ant $100,000. Ug jaus pasiskundė tyrinėtojui,
praszome ateiti peržiureti o jaigu pirksite tai suezedinsite
atsekimo.
“ o g
pervirszutine
sumą
o
pinigo ir busite užganėdinti. Szitas tavoras susideda isz visokiu
nis pasirodė žydelio krome ant kuris tuojaūs paliepė suimti
-3 t;
$250,000.00 ka pa
□ų “ 9
gatavu žeminiu szlebiu del moterių, merginu ir mergaieziu,
120-124 Grand St Brooklyn, U. Y.
p Er: o
West Centre uliezioe ir aki- Alfonsą Slavinska 25 metu ir
rodo drūtuma szito
visokiu
žeminiu
ceikiu,
andaroku,
jekiu,
ilgu
ir
trumpu
kotu
J.
Meszkini
21
metu,
intariamirksnije prasiplatino in abi
banko.
ir šutu, visokiu kaldru, blanketu, paduszku, plunksnų irt. t.
Seniausia Banka
Parsiduoda Namai.
szalie. Ugnis dege arti 5 va mus prasikaltime, kurie prisipa
Užtarnauta bausme
Mahanoy City, Penna.
TiU ninkn
f ^"Pas
Namai ant trijiu familiju,
landas isz ryto o prasidėjo apie žine prie kaltes tapo iszgabenNaujas Iszradimas
Kiekvienas prasižengimas
1 valanda. Ugnagesiai pribu ti in Panevėžio kalėjimą. Jie tik 4 metai kaip pastatytos, užsitarnauja bausmes. Tie, ku
Aprasziiua siunczia dykai
INTEREST-PAID ON SAVINGS
Kaip galima apsaugoti no li^u ir jute
vo in pagialba isz Szenadorio. dviem gresia bausme po 6 me kožnas namas pastatytas aeab- rie peržengia gamtos įstaty
& CERTIFICATES OF DEPOSIT
iszsigydyti be daktaro visokias lig*®
Iždege Mayer Paret czeveriku tus prie sunkiu darbu (kator nai prie didelio kelio ir arti mus perdaug valgydami, arba
Plauku puolimą ir užsiauginiinav
sztorae; W. Snyder tapicierius; gos). Tai ka daro tamsybe !(7j prie darbo. Apie daugiaus gerdami, reatbodami kino
Nežali, Papuczkus, Pleišką**®
23 AkmsnuRailroad Laikrodi
dasižinokite pas
(to 98)
Patentotas regulatoris
ir kitas panaszias ligas.
Miss Horan skribelninke; Abe
Joniszkis.
manksztinimu ir tinkamo atužsukamas isz virszaus,
MAHANOY CITY, PA.
Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o
J. Balsis Saloon
Gūžinėki czeveriku eztoras;
del Moterių ar Vyru, 18k
K. g. Pas mus spaliu isz 11
silsio, yra sunkiai baudžiimi
CAPITOL STOCK {125,000.
SURPLUS IB PROFITS {300,000.
Nuo Komu užtrinu tik do.
Mes
gvarantuotas ant 20m.
Arnoto ville
Mrs. Doyle saluninke; Diperio in 12 d. nakti tapo papildyta
8uv. ValsL Randas turi musu banke sudėto piningu.
aiusim szita laikrodi
turime apie puse milijono laiszku si
viduriu apsunkimu dyka nevisiems per C.O.D.
8t. Clair, Pa.
padekavonemis nuo žmonių visokį*
karpetu eztoras;
Dillono baisi žmogžudyste. Kirviu su
džiaga, kuri rūgsta kūne ir
už $5.75 per expres,
Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
tautysoziu. Raszykite tuojana ***
“UiU jei nebus toks
wholesale; Abramsonae ir ke kapota,, žydo Celkaus szeimyKalnuose szvnjcarijos. nuodina jin. Kitaip sakant, tai
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
adreso pas Specialistus:
Nei.iokekyte nei Cento.
ar
atneszat
parodyt
knygute
ar
ne.
Mes
norim
kad
ir
jus
lios szeimynos.
Atminkit, kitur už
Poni, ka atlankinejo kalnus yra priežastim taip vadinamijo
na; tėvas motina ir 18 metu su
mokėkite už toki lai
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
krodi $35. Su kožnu
— Dr. M. J. Petrikas, lie- nūs. Nužudymas su tikslu api- Szvaicanjoje, o kuria vadžio pat apsvaiginimo. Kraujo jiiga
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