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KAS GIRDĖT?

ISZ AMERIKOS

Isz Kijevo daejna žinia, jog
per paskutinia mobilizacija
dalipstejo ir pravoslauuus
kliosztorius. Isz visu kliosztoriu paėmė zokoninkus prie
kariumeniszkos tarnystes in
vaiska o isz paties kijovinio
kliosztoriaus paėmė juju net,
250, trockinio suvirsz 60 vyru.

Visa szeimyna iszmire nuo
grybu.
Portland, Ore. — Szeimyna
Ha venų iszmire užsitrucijus
nuo grybu Pritaisus ant piet
ana diena motere Haven gry
bus,matomarknd nežinojo kat
ruoš atskirt gerus nuo blogu,
szeimyna pavalgė ir tuojaus
apsirgo.
Dviejetas vaiku tuojaus pa
simirė sekanezia diena. Vyras
su paezia kovojo su -m i režia
per kėlės dienas, bet daktarisz
ka pagialba nieko negialbejo.
— Atsargei
O su Ogrybais!
J

Daugelis moterių likusiu
Lietuvoje, raszo pas savo vy
rus ka pabėgo isz vaisko in
Amerisa kad jau daugiau gal
nesimatys ir meldže idant jiaisės atsiymtu. Norints žmogus
oralaiviu* taisės vargszes par
gabentu in czionais, bet ir tuBiznis ne ėjo —atėmė sau
jn nesiranda. Del likusiu me
gyvaste.
teliu tenarš tikra pekla. Ka
Norristown, Ohio.— Vincas
daryt, ant to gyduolių 4da‘bar
Koval, pusrieziaujent tare in
nesiranda.
savo paezia: “Mano biznis ejna szvakai tai gal turėsiu trum
Juom daugiau advokatu, tai
pa vakacija1’ Motere palaike
pro v a prasiylgins,
tai už szposa Vinco, bet kada
Juom daugiau daktaru, gy
nuėjo in kroma Tado savo vyro
vastis susitrumpys.
kroma uždaryta o kada duris
Dievulis duos, jog tosios iszverte rado jin kabanti ant
baisios kares gal neužilgio už virves'kitam kambarįje.
Priežastis patžudinstos buvo
sibaigs, caras batiuszka ukaza
duos, jog visiems bus vale su menkas pelnas biznije.

MAHANOY CITY, PA.,

Szimet gera rugepjute Suv.
Steituosia.
Washington, D.C.— Kornu
užderėjo szimet 78,000,000 bu
szeliu, tabako 92,000,000 sva
ru, 11,000,000 buszeliu bulviu
21,000,000 avižų, vasariniu ru
giu 4,000,000 buszeliu. Žodžiu
tarent rugepjute buvo užganadinanezia. Vaisiu teipgi yra už
lėktinai o ypatingai obuoliu
yra tiek, kad szere juos gyvu
lius o daugelis supusta po
med 'eis.
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VOKIECZIAI PAĖMĖ ANTWERPA
Belgiszka sostapyle Antwerpas pasidavė Prūsams. Lietuva prie Prusiszko rubežiaus konia visa
iszdeginta ir isznaikinta. Maskolei paėmė du miestus. Vokiecziai visai apleido Suvalkus

Po laikui amerikonkos
graudinasi.
White Plains, N.Y. mis dienomis innesze teismą
Elzbieta Hanan ant atsiskirimo
nuo kuningaikszczio
Arturo de Majo Durazzo už
kurio isztekejo szimet. Kvaila
amerikonka (kaip ir visos mili
jonierkos) geide apsivesti su
augszto gymimo bankrotu, na
ir gavo ka norėjo. In kelis me
nesiūs po szliubui. Elzbieta dabuk 'josios bankrutas

grįžti in tevynia, tai žmonelei
Nuszove. penkis nigerus.
pulkais dums in Lietuva. —
Turindale, Ore. — Sargas
Duotu tai Dievas kagreieziau- medžiu sankroves Mansfield,
sia.
užpultas per septinis nigerius
buvo priverstas gintis ir panau
Jagu jaunikis rojų turi,
dojo revolveri, pirmais dviem
Tai ko apsipacziuoti nori?
szuveis paguldė lavonais ant
žemes du nigerius, tris kitus
Žmonis- ne yra tokeis vargmirtinai p&žeido kurie -PfrUa
(Uriutwtwliu valandų mirė. Du kiti tuom
ant to davadas yra tebyre eu
tarpu pabėgo. Mansfield už ta
ropine kare ant kuriuos vieszja žmogžudinsta ne bus nubaus
patystes iždu oda dvideszimts
tu.
milijonu doleriu kas diena.
Už taja suma galėtu puike'i Kvailys supjaustė *10 ypatų.
isz m ai ty t visus vargszus ant Nanticoke, Pa.— Petras Du- kuningaiksztis Durazzo buvo
svieto.
daczek pribuvęs isz Fort Way pavogęs 800 vienam isz paraži
ne, Ind., iszbegias ant uliezios niu koteliu už ka buvo apCiesoris Vilhelmas ir caras apsiginklavęs in britva užpuo- skunstas ir tai tame laike iszte
Mikalojus apdovanoja savo lincjo ant praejgiu ir supjaus kejo už jo kada radosi po kau
kareivius'medaleis už narsumą. te deszimts ypatų pakol jo pa- eij e. Bankru tas norėjo nuo sa
O kas ir kaip apdovanos szei- licije neapmalszino szuveis. vo amerikoniszkop pacziules
mynas tuju nelaimingu karei Terp sužeistųjų randasi ir ke $50,000 idant apie juju vinezeviu, kurie dingsta užmirszti lios moteres. Po ylgam laikui vone nieko negarsys, jog inant kares lauko o tankiausia palicijei pasisekė jin inginti in kliuyo in tokia matrimonialisz
apie tokius szeimynos niekad užkabori apsiaubdami isz visu ka bala.
,
nedažinos; kur ir kada dingo szaliu. Dave in kvaili devinis
įr kas su jiais kūnais atsitiko. szuvius ir kožnas pataikė, bet
Dudaczekas pasiliko gyvas no Apvogė kroma ir nuszove
jubileri.
Daejna žinia isz Rymo, buk rints jojo padėjimas ligonbute
je
yra
gana
pavojingas.
New York. — Tris apsiginpopiežiaus sekretoris kardino
klavia pleszikai, dienos laike
las Ferrata, mirė ant aklos žar
Kudykis užgyme su trim
ateja in jubilerini kroma Juozo
nos.
rankutėms.
Nashville. Tenn. — Garnys Sareckio, ne vos ka toki nuAmerikonai szendien užsi- paliko del W. S. Glynn kūdi pirkt oz kada tasai apsisuko
yma daugiau baseball ne kaip ki su trim rankutėms. Trecze vienas isz juju uždavė ypa in
enropinia kare. Visi laikrasz- rankute randasi ant kaires ran galva su revolveriu o kiti du
czei pripildyti dydelia kare kos tuo prie alkūnes.
sukrovė kelioleka auksiniu zie
terp dvieju klubu.
goreliu in maiszą ižbego. TreParduos narna buvusio prezi czes piktadaris iszbegdamas,
Sukatoje mirė Rumumijos
szove in Sarecki pažeisdamas
dento Thomas Jefferson.
karalius Charles apie 6:30 va
New York. — Ant galo da jin mirtinai. Myne žmonių
kare Sina.joi, Walachijoi. Bu
vėsi prisikalbet Jefferson M. pradėjo vytis paskui pleszikus
vo tai gymine austrijokiszko
Levy del rando idant parduo suymdami viena isz juju o du
^ciesoriaus Franciszkaus-. Ka
tu senoviszka narna kuriame kiti prasišzalino su pagialba
ralius turėjo apie 75 metus.
gyme ir užaugo buvusis prezi automobiliaus. Ziegorelius ra
dentas Tamoszius Jeffersonas. do szaszlavu bleszineje arti
* Beflino Zologiszkam dar Levy parduoda taja sena už- kromo.
že randasi dydžiausia restau lieka kongresui už puse milijo
racija ant svieto. Joje sutelpa no doleriu.
Neturėjo už ka nusipirkt tikieto
10,000 ypatų, turi .1000 tarnu
ėjo pekszczia—likos
ir 500 kukorius.
užmuszta.
* Szv. Bernardo zokoninkai
Wilkes-Barre, Pa. — Ejdaintaise telefonus pavojingiauma pekszti isz New Yorko na
siosia vietosią del paklydusiu
mon in kaimeli Old Farge už
pakelevingu.
tai kad buvo per biedna Mare
* Jago Holandijoi neužmo
Kubaliene, naszle, likos patai
ka padotku, tai randas siuneze
kinta per truki ant Lackawapas toki žmogeli du iszalkuna geležkelio arti Tobyhanna
sius kareivius kuriuos turi už
ir užmuszta ant vietos.
bausme roaityt pakol neužmoAnt nelaimingos moteres
kes prigulineziu padotku. Yra
kaklo rado rožaneziu ir 75 cen
tai geras užvedimas.
tu s piningais. Josios brolis pae
* Arabijoi randasi “juokenme kuna pas save. Motere ke
ti auguole” kuri iždueda ma
tos dienos priesz tai nusiuntė
JEFFERSON Z7. LEVY,
Prezidentas Jeffersonas užė broliui 50 doleriu idant užmo
žus szebelbonus. Jago kas taji szebelbona suvalgo tai juo mė vadeles rando nuo 1801 kėtu skola ant namo ir rasze,
kėsi ir szoka per valanda lai lig 1805. Mire July 4, 1356 tu jog atejna po savo pastogia gy
ko, po tam užmiega, o kada redamas 83 metus. Buvo ketvir vent malszei. Iszsipilde varg
pabunda nielto apie tai neatsi tu prezidentu Suv. Steitu po szes noras; szendien silsysi gra
Washingtonui.
mena.
be be jokio rupesezio.

Miestas Antwerpas bombardavotas ir paimtas per Vokįeczius praeita petnyczia.

i
Parižius, Oct. 10. — Prancūzai paėmė in nelaisve 1600
Parižius, Oct. 12. — Prancūzai supliekė Vokiecziu? prie
vokiszkus kareivius musztyneje po Roye kuri tęsęsi per dvi Lys upes. Vokiszki lekiotdjei numėtė 20 bombų ant miesto
dienas. Musztineje po Lille franeuzai supliekė pulką vokisz Parižiaus, užmuszdami kelioleka ypatų ir daug sužeido.
kos kavalerijos kurie prašitrauke prie belgiszko rubežiaus.
— 6O;OO0/kata!ikiszkii kimingu‘kariumeneja.
Jptverpa, leidže bombas keJia 20 ant kožnos minutes. Visas
Rymas. — Pagal ižduota raparta isz Vatikano, tai- tebymiestas dega, Ugne galima matyti 20 miliu. Žmonis apleido reje europinėje kareje tarnauja prie kariumenes 60 tukstanmiestą. Badai belgiszkas karalius toje musztyneje likos sužeis cziu katalikiszku kuningu, ypatingai su belgiszka, francužinia
tas.
ir austrijokiszka armija. Juju užduotis yra prižiūrėti sužeis
London, Oct. 11.— Sukatoje miestas Antverpas pasidavė tus ir parenginet mirsztanczius ant amžino kelio.
Vokiecziams. Miestas visas liepsnosią nuo bombardavojimoDaugeli gyventoju užmusztu o senoviszkos užliekos randasi
griuvesiuosia.

Parižius, Oct. 11.— Maskolei paėmė nuo prusu miesteli
Margardova, netoli nuo Suvalkų ir miestą Lyka. Aplinkinėje
Virbaliaus tesasi kru nnas muszys. Vokiecziai bėgdami nuo
Maskolių degina visus kaimelius ir apipleszineja gyventojus.
Zudina moteres ir vyrus be mažiausios priežasties.
Lietuva
prie prusiszko rubežiaus kone visa išdeginta.
London,' Oct. 12. —
Vokiecziai visai jau apleido
gubernija Suvalkus, apipleszdami kaimelius. Badai Vokiecziu
dingo 60,000 musztineje po Augustuvu.

Akivos Žinutes
* Ant Szv. Melo bažnyczii- •
Chicagę randasi elėkfrjMnįįį
križius 12 pėdu augszczio o 9
ploczio matomas nakties laike
po visa aplinkinia.
H
% Nevisos tautos apvaiksztineje Nedelia taja paezia die
na. Krikszczioniai apvaiksztineje Nedelioi, Graikai panedeliję, Persai utarninke, Asyrai
seredo, Egipcijonai ketverge,
Turkai petniezioje o Žydai su
katoje.

Maskolei ejna ant Berlino.
Petrograd. — Kitas korpusas rusiszkos armijos kuris ap
leido Warszava pradėjo ejti ant Berlino, vokiszkos sostapyles.
Tasai korpusas susideda isz geriausiu kareiviu ir jau randasi
arti Vocloviako, 120 miliu nuo Berlino. Kita/armija randasi
90 miliu nuo Poznaniaus. Kruvinos musztynes atsibuna pake* Kokis tai vyras vardu
liję bet maskolei yrėsi kas kart gyliau in Vokietije.
Gaul, Paddingtone Anglijoi
susilaižino buk iszgiars 13 pus600 Vokiecziu nuskendo upeje.
kvatierkiu alaus in 10 mimitu.
Parižius. — Kada trūkis ėjo isz Meaux in Parižiu su 600 Iszlaimejo laižybas in 7 minusužeistais Vokiecziais, tiltas sulužo per upe Marne ir visas trū tas bet ant rytojaus rado jin
kis sugriuvo in upe ir visi nuskendo.
negyva.
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Sztai puikus miestas Antwerpas svarbiausia ulieze ir puiki, katedra kuri likos sunaikinta.

SITAI VAISEI BAISIOS KARES. LAVONAI PRŪSELIO GULI VISOJE APLINKINĖJE PO VIRBALIUM

ST

KARISZKOS MYSLIS.

ne atsake ant paskutinio vai
kiuko klausimo ir «sus dreban
ežiu susijudinęs balsu trauke
toliau s.:
— Kada motina paemei už
rankos, ar buvo szalta?
— Labai buvo szalta —atsa
ke vaikiukas: Nes ne yra dyvo
ba mus grinezelei visada labai
szalta! O motina miegojo la
Vienas sp’ortehs teip paezia
bai grąžei: Turėjo rankas sude
mylėjo, . .
tas ant krutinės, o tos rankos
Jog namieja sergante laike
snvi ai buvo iszbaU. Ir galva
ir negialbejo,
turėjo in augszta pakelta, kaip
In ligonbute patalpino,
rodos in dangų žiurėjo.
Kur ir numarino.
Senis Lambertas pamislijo
Su girtuoklium vis teip atsi
sau: “Pavideiau turtingiems,
ėję a,
norint turiu ka valgyt ir gi art,
Isz girtybes tankiause mir
o czion žmonis isz bado mirsztis pare j n aT
ta!” Ant galo nnsisžviete jio
veidas • susidrutino savije, pa Teip ir su taja motere buvo,
Kur randasi Prancūzas ir vokiszkas apicieris?
U,ž girtuoklio vyro žuvo.
ėmė vaikiuką ant keliu ir tarė
Net ir kūno jis nepalaidojo,
— Neturiu ane vieno pi- graudingu balsu:
Viktorėlis sieratelis ningelio.
— Milemas vaikeli, tavo Nebagelis visai nesigailėjo,
Kur padėjo, nežino,
gromata jau paraszyta, nusiims
—
Ar
ir
motinos
ne
turi?
Badai kur sudegino;
Buvo tai pusiažemis, pava
ta ir atsakimas jau atėjo. PirVaikas
tyli.
Toki latrą tik pakąrį,
kare. S zal tas vejas szvilpe po.
miause- nu ves-k ■m^ie-pas-Aavo
—
Na,
tai
matit
ant
’
tavęs.
Arba perszaut.
miesto uliczes, kaip rodos puti
motina.
Nori
turbūt
ne
meluodamas
-X*
#
mu savo norėjo szviesa dienos
— Gerai! —atsake vaikiu
per
gromata
apie
ka
praszit.
givasti užgesint. Mažai visai
Kuom kasiklosia pede dy— Teip yra, norėjai! praszit kas, — Nes ko tu verki?
praeigiu ant ulieziu m.atit —
Asz
ne
verkiu
—
atsake
desne,
kas tikro reikalo ne turėjo, ve- — pripažino, nusilinksmines senas Žalnierius ir prispaudė
Tai linksmesne-.
Viktoras, jog senas Lambertas
lijo sau namie pasėdėt.
varginga vaisiuką prie kruti
Musztynes karczemosia atsiTame isz szonines uliezios teip greit atmine jio mieri apie nes.
buna,
iszeina vaikinas ir skubei žen- gromata.
1
— Buk malszus; asz tave mi
Revolveriai ir peilei darbia Vokiėcziai naudoja daug lekiamoju maszinu tebyreje kareje o ypatingai prie rusiszko rubdžiaus L’et woje. Alt p įveikib
— Na tai sznekek — užbaige per rinka. Vejas judino jo
buna,
liu teip, kaip savo locna kudi
matome telegrafistus aplaikanczius telegrafus isz Išklojamos maszinos kuri duoda žinia kur randasi maskoliszkipulkai.
buinius garbiniukus, kuriu ge
; Lambertos —arkuszo popie
Su
si
pjausto
kaip
m
ei
tel
ei,
ki.
Ir
asz
turėjau
motina,
nes
jiam ne viena motere bei mer ros man ne brokas.
Arba kuilei.
Naszles skatikas
gina pavidejo. Vaikinas didė Atsisėdo, parengė popiera, jau senei, labai senei. O vienok
kaip szedien pamenu, kaip gu
*
-x*
pavilge
in
juodila
plunksna
ir
lėmis melinomis akimis dairėsi
Įėjo ant mirtino patalo ir man
Bažnyczoj pasibaigė miszios,
aplinkui —-nes tos akis parau parasze reikalingus žodžius.
Nedydele S. yra apigarda,
— O dabar adresa: Malo kalbėdavo: Lambertai, pamyk
donavę —ar nuo szalto vėjo, ar
Ten negali žmonis duoti rodą, pakilo judėjimas: vieni iszeida
nus Pone... na, kas yra tuom buk doru žmogum, buk geru
gal nuo verksmo?
Szpicukai szokius atprovineja, vo, kiti ineidavo laukdami ki
kataliku! Tada ne kiek buvau
Kas gerai but prisižiui ėjas ponu ?
Ir szlapuoses užprasžineja. tu raisziu, o žingsniai ju atrauį-ggs
— Kokiu ponu?—užklausė už tave senesniu. Augszcziau
sze
placziu
atgarsu
iszlenktu
musu mažam Viktorui — ba
Guzutes parsigabena,
M
SS
lovos
ant
sienos
kabojo
Moti

vaikiukas.
bažnyczios
sienų.
Bet
ežia
ma

teip buvo vardas vaikino—tas
Ir tai to da negana,
— Tuom ponu, pas katra nos Dievo paveikslas. Buvo
žoj, szalinei koplyczelei buvo
but ant kart atminės istorije
Alaus pora bertainiu,
tas paveikslas pigus ir suvis
tyla ir tuszczia; rusezia szviesa
jio givenimo. Turėjo jis apie nori raszit?
Kaipo del avingalviu.
— Na kad jisai ne ponas! prasto darbo, bet vienok ir igi
skaudžiai prašipleszdarna per
6 metus. Per supliszuses jio
Nesisarmatiria žmonių,
szendien ne galiu jio užmirszt.
kelnuke.s buvo matit grini kė — Na tai gal poni?
Saviszkiu ir svetimtaueziu, maža vienatini langeli gel
Matai, tai mane tas labai suju
svai daže.paveiksią szv. Juozą
lei, kiszeniui ant tusezio jio ran
Kas per daug linksminasi,
dina ir kaip isz miego iszbudipo su kudik’u Jėzum ant ran
kūtes jieszkojo susiraminimo mik ežioj o vaikinas.
Tasai paskui graudinasi.
— Ale tai juokingai! nori na. Buvau visada doru žmo
ku popierinius žiedus po jo
]X'iesz dideli szalti. Ziponukas
-x-x*
pastai y: us, marga paklode pa
S ra ant saves turėjo, buvo raszit gromata, o ne žinai pas gum, tai teisibe, nes ne visada
buvo doru krikszczioniu.
mesta ant plytų grindų prie
Ten kur Bostone,
seniau kaip tai galima ka?
altoriaus... Kz mažos sidabri
Czion pertrauke senis pats
— O, asz žinau! —. atsake
Negerai vaikyne,
W
pažint ant darbo, locnasTokios grabes ne tik apsaugoje kareivius nuo nevidonu kulku bet kada musztyne toje
nes lempeles kybau ežios vidu
savo
kalba.
Stebėjosi
pats
savi
greitai
vaikinas.
Per
daug
bobos
girtnokliaūje,
jkinuko tėvu iszaugtinio,
je, liepsnele tai iszszokdavo aplinkinėje pasibaigė tai lavonus užmusztuju in jaises užkasa.
je
jog
teip
didelei
susijudino,
—
Na,
tai
sakik,
pas
ka
np
Per
dienas
nepalianje.
.en ne vienas ubagas jin
auksztyn,'tai vėl tarsi užges
telteteltelteTIEI|g|g|tete!teitete‘te!teltel«!tell«lte!teltelteltelte1tell51tei.teltelte!lfftel^te!telte1te,teite'teteltete]tei]g]lg!teltellg][g!ig]g
kožname
priesz
tai
laike
butu
ri
raszit!
Skubink!
Kaip
vyrai
in
darba
iszejna,
idiotu. Ant tiesos kojos tu
davo,.. Szen ir ten klūpojo ke
Akyvi sz metelei
Vaikas užraudonavo. Jaute gedisis tokio ‘susijudinimo,
lios moteriszkes ir meldėsi paį moteriszka czeverika, o
Į
''.ri1?- VįUėi
am
-L JUUKetkaręžias tik ra r
(g]
kaires czebafa, vienas ir jis vienok, jog tai jio - darbas
j o ;|~t> 11 il^,"rrrjŲ, uum»
B
i®
aitras be kurk u ir dideli ir — yra navatnas, bet ant galo insi- kurie sudije, jog viriszkas, o Lėbauja ant nieko nežiūri
ieldisžka bažriyczia, ku
TEIP SAKO ŽMONIS, kaip jokios liekarstos ir profeso- g
niąs, arba iszgirdai balsiaus’
ypacz
Žalnierius
turi
kieta
szir
O
vyruezei,
drasino
ir
atsake
:
|jriai
nepagelbejo, tai Pliiladelpliijos M. Kliniko, garsus |g
kas arsziause, suvisai nuplitarta maldos žodi...
ri kasztnvo septynis milijonus
di
ir
be
jokio
jausmo.
O
dabar
Esate avuczei,
— Prie Motinos Dievo no
te daktarai su savo liekarstoms pamatiszkai iszgyde. Sztai te
sžia. Dadek da prie to bada ir
te)
Priesz
mane
arti
prie
altorubliu.
Balkiams
pakelti
ju
jį. paežiu žmonių žodžiai:
.
f
.
.
g
te)
verkę
kaip
mažas
kūdikis.
Pa
Jog
vale
bobai
duodate,
riu
raszit.
'g|
DAUG GALINGAS DAKTARE: Szirdingai dekavoju už Jusu proce ir stebuklinga isz-B
szalti— o turi tikra vargdienio
riaus
klūpojo
jaunas
>vaikas.
dvašiszkiajai
pareikalavo
vir-.
g
x] Žydyma,
sikele, paėmė vaikiuką ant
Ant
to
viso
nepaisote.
Senas
Lambertas
nesi
juoke,
fev
• kuri visur terp savo pažystamu apsakinėsiu buvo teip: gyvenau Warszuwoj, taima-l" g
«
abroza.
g] no žmona visa savo jaunyste perleido baisios ligos kentejimuose. Ja gydė profesorius Bara- te
Galva
jo
auksztyn
pakelta,
lu
ves
isz
moteriszku
plauku.
50E nauskas, Warszuwoj ir isztyres pasakė, kad migrina ir apleido. Paskui gydė Dr. Grodziens- g
Per visa diena ne turėjo tik padėjo plunksna, iszsieme ranku ir glausdamas jin prie
X-K
pos
vos
kruta,
is
’
z
akiu
in
000
Japonijos
mdteriszkiu
nu£ kis, Hospitalej Sv. Dvasios; teipat kreipiausi prie Ordinatoriaus Hospitales Daktaro Kru- g
gi kowskio, paties vyriausiojo ir szitas profesorius galiausia apreiszke ta pati, kad liga neiszgy- Įg
gl
Įx
Viktorukas nieko burnoje — isz dantų pipke ir paszauke szirdies tarė:
g] doma.
■
- ir prie Daktaro Rubin, Meriden, kuris szventa
paveiksią
insmeigtu
si
sirpo
i
savo
ilgus
plaukus
ir
Czion
Amerikoj
prie
daug
daktaru
kreipiausi
Š
— Mano mieliause motinėlė Vienas krajui paezia turėjo,
dabar atėjo jiam ant mislies asztrei:
kad mano pacziules liga neiszgydoma.
ryto iszlengvo dvi didelios a-Į atidavė budavones reikalui. gg patvirtino,
. .
te
Vienok vis troszkau, kad nors ant senatvės mano miela pacziule iszgytu. Ir sztai dabar te]
O su kita susibėgo,
— Vaike, rodosi man, jog busi užganadinta su manim.
paraszit gromata prie Motinos
g
Szaros... Apdaras jo neiszpasa- Ta anos aukavo dievaieziams g kaip svietas stovi, atradau Daktara Philadelphijos M. Kliniko, kaip isz dangaus stebuklingai, Gs~
Tegul
baiminai
isz
manes
juo
Pati
gromata
parasze
kad
at
nori
isz
manes
paszpigeliuot.
daktaras sutaisė ir atsiuntė savo
g kuriam aprasziau diga ir kaip tik Ph. M. Kliniko, garbingas
_
....
te
Dievo. Nes kaip paraszit?
kytai
menkas:
pilka
sermegele
—
o
ka
mes
lietuvai

g] jiekarstas, kurias mano žmona suvartojo, tad stebuklingai tapo pilnai iszgydyta už ka szii^iin- g
važiuos;
kesi
kaip,
nori,-to
vaikiuko
Per
daug
esi
mažas
ir
biednas,
dekavojame už gera sveikata; asz ANT. ZARZYSKAS, mano ŽMONA ir DUKRELĖ, V
Per visa savo givenima bu
teip sudriskusi, jnog visur tes darom savo tėvynės ir tike g;;Į giause
133 Hingst.
Britain,
č ' New
'T ' ”
"
. Conu.
_
g
jau
ne
paleisiu
no
saves.
Jio
Žmogelis
vos
neiszejo
isz
g
vo vaikinas mokslainei vargo> nes jagu ne tas tai jau krati
TEIPGI labai dėkingas J. S. GASUNAS, 36 Main st., Norristown, Pa. už iszgydyma sun- [g
szkarmalai
kybojo,
basos
ko
jimo
reikalams?!
g kios inkirios ligos strėnų, skaudėjimo szonuose, kaklo, nusilpnėjimo ir blogu sapnu.
te
galvos;
cziau už ausu. Dėlto—gi isz gromatos mierei iszsipilde; vai
g
o ten raszit ne iszmoko.
LYGEI DĖKINGA nemažai už iszgelbejima nuo 3 metu ligos bronhitis, skaudėjimo krū g
jos, kepure, kuria turėjo ran
kiukas
atrado
tęva,
o
manije
Rakandus
^ueme
kvėpavimo ir kosulio, Mrs. L. Ewanauskiene, 131 Ave. F. Bayonne, N. J.
g
Aut galo uliezios, ant kat eik igi sveikas. Greicziau eik!
* Viena Tirolaus praszczio- tinėj, sunkaus
kose,
labai
sena
ir
suplyszusi..
LABAI DĖKINGAS, už iszgydyma nuo užsenejusios ligos IGNAS GAIGALAS, Box tel
Isz Skulkino iždume.
L«
Prielankus vaikinas pasiren szirdis atsigaivino. Eisim VikKitzmiller, Md. ir dideles daugybes išgydytu nuo visokiu ligų, kurie prisiuntė ir savo pa g
g
ros dabar vaikina matome, ten
ke iszprasze kaita daleidima 217,
Vaikinas
tas
pritraukė
ma

veikslus, tik czionai negalima sutalpyt, tad nors keletu labai dekavojaneziu talpinam sztai:
g
toruk, eisim pas motina.
ge
jau
iszeit,
o
aszaros
per
vei
*
-X-Xg
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kur keletas ulieziu in viena
prieiti
prieAustrijos
Ciesoraus
no atyda: jo bednyste užgavo
fe
tel
Kas
dabar
stojosi,
ne
sunku
te]
daigta susiejna, sėdėjo budikei dus kaip žirnei ritosi. Ir vela
Franciszkaus Juozapo, kuri tai tete]
te]
man
szirdi
ir
pažadino
gilu
Trys
tikri
brolei,
te]
atmint.
Biedna
motere
numi
te
susijudino
seniui
szirdis.
K
vienas isz tu publieznu raszti
gailesti... O jis pasikėlė ir atsivedė su savim savo du sunu. teig
Nesutinka kaip gyvulei,
tel
re isz bado, užmigo amžinu
—
Palauk
da!
—
paszauke
tel
ninku kurie dideliuose miestuo
priėjės prie karbonkos, prie “Nri, matusze, ko tamsta no te)tel
g
Tankei
terp
saves
muszasi,
miegu.
Kas
ji
ji
buvo?
Asz
g
te)
se už piningus užstoję tuos, ku senis. — Kaip vadinies?
g
ri,” ciesorius užkalbina praszsienos
prikaltos,
inmete
in
ja
Kaip
szunes
ėdasi.
g
ne
žinau.
Koke
buvo
istorije
—
Viktoras.
g
rie raszit ne moka. Kožnas ži
czioke.
“
Jusu
majestotas
te

varini
pinigėli;
paskui
atsi

Vienam sudaužė galva,
g
iaa
vargingo
jios
gi
zenimo?
Ir
te
g
no jo sena Lamberta, kuris toj
gul
bus
mielaszirdiugas
ant
klaupė, persižegnojo ir iszejo
g
a
Tai turėjo už tai belda,
ne žinau.
g
la
budikei sėdėjo. Buvo tai senas
g
manes, atėjau prie jusu mylisMan
gi
atsiminė
naszles
ska
Vienas
net
95
dolerius
padėjo,
Jonas Bobikas
Tame
paeziame
mieste
give
—
O
ka
nori
in
Motina
Die
Mitchell
Ona Dailidžiute
Box 312.
atsislužines vaiske Žalnierius,
a
tikas... ir ilgai dar klūpojau tos pasiteirauti; ežia ta mano gg 144John
O
antras
50
dol.
užmokėjo.
Madison Co.
116 North 3rd st.,
Jenkins Jones, W. Va. a
nri
dabar
kvietkos
dienose
vy
Livingston, Ill.
Brooklyn, N. Y.
tel
kuris ant vienos vainos biski vo nuraszit?
ir mislyjau: Ko jis praszu? Ko senesnįjį sunu, kurs, man teip g
tel
Oze
velei
per
pedes,
ras.
Cielas
beveik
miestas
jin
— Noriu nuraszit, jog ma
norėjo? Koks tikėjimas buvo yra reikalingas prie ukes, man B)gj ■ GERESNIU FAKTU nieks negali reikalauti; ka užtvirtina dideles daugybes iszgydytu g
likos sužeistas už ka mažite
Kad Jautiesi Nesveikas, tai geriau padarysi, kad isžsyk |
Velei
tris
brolei
edes,
jo tvirtas, kokia gili Dievo nor atimti kariumenen, o Jusu te)ij(| TIESIOK
PRIE KLINIKO kreipsies, nes liekarstas po visa Amerika ir kiths dalis svieto isznuo rando alga gaudavo. Ne no motina no vakar vakaro žino. Vardas jio. Viktoras. Ira
„i,' ./i ikaip
—: irnk.'i
a,t tp-i.'„ii--.
.. M. Klinikas +nz-vm
H Iri -zi micin
L- didžiausiu
gj siunezia, o k,.
busit jdėkingi
visi, kuriuos
Phila.
apdovanojo
tuom
Tai
buvo
ant
stryto,
jisai teip gi rasztininku, ai e
meile,
juog
basas
ir
apdriskęs,
gj turtu, tai yra sveikata.
g
miega,
tai
moretau
praszit,
buvo jis didelei pabažnas, nes
majestotas
esat
apgarsinę,
kad
The
Philadelphia
Medical
Clinic
todėl greicziau už kitus daktarus g
Badai
isz
pats
ryto.
paskutini savo skatiką ant jo
ir tok'as ligas, kuriu kiti neistenge; kad czionai kiekvienam atsiszaukusiam užraszo ir (g
gera labai szirdi turėjo, o kad idant teiktųsi Motina Dievo jau ne tokiu kaip jo aprink
vienatiniam sūnui nereik stoti g)g] iszgydo
sutaiso specialiszkai liekarstas isz geriausiu gvarantuotu medikamentu naujausiu iszradimu, g
garbes
paaukavo...
Vienam
perpjovė
gerkle,
............................
...... ” ir todėl, kad-----------tel kurie pasaulyje yra žinomi
kaipo geriausi
prie Phila. M. Kliniko yra net keletas [g
ne retai turėjo savo givenime ateit ir pribudit jia, ba asz jau tas tėvas: yra jis szedien garsia
gj profesijonaliszku daktaru, tarp kuriu yra net Amerikos valdžios dideliu medaliu apdovanotu, [i:t
in
kariumene...
Bet
tie
abudu
Kas.gal žinoti, ar valgė jis
Badai net su stemple,
gu gazietos redaktorium. Ir se
te
ISITEMYK, KAD SLAPTYBES LIGŲ SAUGEI UŽLAIKOMA VISADA.
g
gj
visokiu klucziu ir bedu, tai mėginau iszbudint, nes ne ga
mano
vienatiniai.
“
Visi
aplin

Kad
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,
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K
szendien?
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pinigėli
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da
norėjo
pabėgti,
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g]
atsilankyk,
o
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gyveni,
tad
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nesveikumus
lietuyiszkoi
Kalboj
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g
liu. Teipos-gi noretau del mo
kožnam praeigus buvo.
kenkia,
o
tikėk,
kad
apturėsi
tikra
pagelba
sveikatai
kaip
tukstaneziai,
kurie
jau.
džiaugiasi
ir
kui stovinti prasijuokė; ir te] dekavoja, nes czionai iszgydo ir tokias, kuriu kiti negalėjo iszgydyii kaip^szviežias teip ir už- gg
negalėtu
sau
alki
numaiszinBęt
gaspadinei
pasisekė
užtai
laimingiau
sės
senukas,
ku
seniejusias ligas nuo skaudėjimo: pecziuos, rankose, kojose, sąnariuose., krūtinėj, strenuose, M
Viktoras prisižiurinejo per tinos ir del saves prasziti kąs
pats ciesorius negalėjo nusitu g] galvos,
szonu; iszberimai spuogais nuo blogo ir neezysto kraujo, nuo saužagystes sekios nu- g
»ti?!...
ris
su
džiaugsmu
žiuri
ant
savo
bėgimo, nusilpnėjimo, viduriu nedirbimo, užkietėjimo slogos, greito pailsimo,, nerviszkumo,
-------------- » ,
i-----------langa seniui, kuris sėdėjo szil- nelio duonos.
rėti nuo juoku ir pasakė jai: g baimes, silpno ir numažejusio kraujo, užkrecžemu«slaptu lytiszku ligų. Szirdies, kepenų, in- 'g
augitinio. Senio paniurus bu
Už 6 menesius iszmokejo,
kstu, silpnu plauežiu, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo ‘perszalimo slogu, blogu sapnu, ne- [į
Szirdis
senam
Žalnieriui
pla
toj szviesoj budikei prie stalo
g mičos. neturėjimo apetito, be peilio, be pjaustymo, be aperacijos, bet su liekarstomis, kuriosig
{
Kuknioja.
“
Na,
tegul
szi
karta
teip
das persimainė ant linksmaus
Na ir iszrunijo.
te tukstanczlus iszgyde. TEIPPAT MOTERIS NUO SKAUSMINGU MĖNESINIU irkitokiu|K
fg
K ligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRU ir MOTERŲ.
rukidamas pipke ir lauke ant ke kaip, su plaktuku girdint to ir mielaszirdingo užstojo teipos
bus.
”
Bej
tolesniam
laikui
Kukarka in savo jauniki pa
g
Reikalaujant rodos nuo įlaktaro, visada adresuok arbai«
-X-X*
K
tu, kurie jio raszime pagelbos kius vaikiuko žodžius; supra gi senas no jaunu dienu abejo
licmona, kuris tankei pas jiaje tamstai reik žinoti, kad tiktai g ateik po sziuo adresu:
g
K
M
to
ant
kart,
kas
stojosi.
Vie

reikalavo: Ant galo atsirado
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC,
n
jimas, ba stojo tikrai pabažnu Jus vyruezei navatni esate, atsilankinejo, . kada ponstvos viens vienatinis tėra liuosas.”
g
11117 Walnut Street,
=
=
Philadelphia, Pa. |
pas vaikinuka drąsos, inejo in nok sulaikė susijudinimą ir už no szito atsakimo su gromata Jog apie viena ypąta raszote, ne buvo namieje: — Kodėl tu
gj VALANDOS: nuo 10 isz ryto iki 4 po p. Szventadieniais nuo 10 iki 3.Utarninkais ir Petnyczio- l«l
klausė.
pradejei
teip
prie
manes
'at□
prie Motinos Dievo. —Nes ži Ypatingai ja go ant katro
* Francuzijos
senatorius It] mis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knyga ‘■DAKTARAS”.
budike ir nedrasei prisiartino
|g
B
.
szalti"?
— Ar ir duonos ne turit?
nau gromatneszio — sako jis
prie senio. Kepures neturėjo,
Renands buvo savo laike tikru
mergyna ne žiuri,
•— Palicmonas: — Del to krikszcionimi; su juo syki
— Ne, neturim. Priesz už dabar—kuris butu toke groma
per ka jos nuo galvos suiimt
Tai jau piktumą turi.
kad mane vis su szalta mesa tas atsitiko. Kad Renands at DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
migima, motina atidavė man ta nuneszes: bet gali but, kad
ne galėjo.
Tuojaus in marie raszo,
szeri?
Viktoraus gromata daejo in
Yr* tai vienatiniu gyditojas Pittsburg®, dip loma vot®g
keliavo pirma karta in Pary
— Ka nori, vaike? —užklau
Taradaikos praszo,
Varszavoj®,
kurie turi suviręs 15 metu iszbandime^
dangų po žinomu visiems adre
Persimaino.
žių, jis nusisamdę vieszbutyj”
se senas Lambertas, stebėtinai dvieju dienu nieko ne valgė.
Ana ta sziokia,
gydime visokia ligų. Iszgydo visoke* ligas nepaisanti ūn
kokien priežasties paeina, kaipo tai: Naktin na Trotimws
—
Priesz
szluba
kalbejei,
žiūrėdamas ant apdriskusio vai Kalbėjo mums visados: asz ne su.
sau gaspada ir užmokėjo už
Ta tokia ir tokia.
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gy^s
jog givensiu kaip rojų ja, o da visa mėnesi pirma: szimta pen
alkana!
kinuko.
Su kitu valgo ajskrima,
Savvalinzkah Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydicaaa
bar, kaip tik kada papraszaip kesdeszimts franku. Vieszbu— Ir ka tu darei, kada tu
Jagu Viktorukas butu tureUteiaenanjosiąs Ligas, Nervą, Rumatizma, Plsnosaa,
Nusiszipsojimus priyma,
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe b Krauja Nubėgtas#
kad
intaisitumei
szlebe
ar
skr
1
jas nors penkis sidabrinukus, jia norejei pabudint?
czio savininkas klausė: “Ar
Su ženoezeis valkiojesi,
UAnjsM4sjo®j®s Ligas kad ir mjinanoxioai
Tevtt«
bele,
tuojaus
uosi
užsuki!
— Ta, ka ir visada. Pagrie
isz tikro ne butu ateja jiam
tamsta
nenori
prijimti
kvitą
Lig
pusiau
naktų
trankosi.
Mylėtojai gerų kningų, norinti
Reikale rassylritte ant adrwa®
—
Mat,
nežinojau,
kad
ro

išlavinti
savo
protų
ir
išsimokinti
biau
už
rankos
ir
in
veidą
paant mislies apie raszima groma
už užmokėtus piningus?’1 —
Gerai raszai,
O
Am., FWfct&arg, Fau
angliškų kalbų, kviečiami pirktie
jų
ja
nesziojo
szlebes
ir
skribetos. Nubudo dabar vargszas ir bu ežia vau.
“Nereik,” atsake Renands,
Rodos teisybe sakai,
Knygas iš mano krautuvės. Čia
les.
>
atsigrįžo in duris. Tas sujudi — Ar jautei kaip motina
gaunama visokios lietuviškos
‘‘Dievas yra liudytoju” —“Ar
Bet kad pats su taja mergy
knygos,
taipgi
angliškos
ir
lenkiš

$1.00 ANT MENESIO
no sena Žalnierių.
tad tamsta tiki in Dieva?”
atsiduso?
na vaikszcziotum,
Atsigulejąs,
kos ant užsakymo. Scenos mylė
Galesite ant muco Gramofono savo na— Na, —paszauke senis —
— Asz nežinau. Ar—gi tai
Tai tylėtum ne žodelio netojų rateliai imdami kompletus,
— Ar tasai vinas ka tau isz klausė paniekinau ežiai savinin
muosia iszgirst Lietuviszkas Dainas ir
s. v. gauna papiginta kaina. Krau
palauk da!! Keno tu esi vai žmogus visada turi atsidusiNew Yorko prisiuntė, gerai at kas. “Teip!” atsake Renands.
Muzike isz ko džiaugsis visa szeimina.
.
1 szytum.
tuvė adara kas vakaras.
Parduodame Gramofonus Amerike ant
kas?
— “O ar tamista netiki?” vela
net?—užklausė su juoku vai
Asz noriu apie visu pasiel si gulejas?
Iš kitų miestų atsišaukusiems,
lengvu iszmokescziu
ant menesio,teipgi
— Mano motinos — atsake kiukas.
— O broleli!. Tur but ątsi- klausė Renands. “Ne, pone”
pasiunčiu katalogų dykai. Adre.:
gimą,
parduodame nž kesz. 24 dainos ir muzikes dykai.
Raszykitn o aplankysite platesnes ž nias
vaikiukas.
Bobeliu ir vyreliu gyvenimą, gulėjas, kad a^žkaip pora bu —“Aha!” suszuko senatorius,
Senas Žalnierius užsigrižo,
M. J DAMIJONAITISZ ,
ir muso puiku Kataloga DYKAI.
— Ir ne turi penkių sidabri idant paslėpt aszaras kurios 901 West 33-rd St.,
teli! iszgeniau, tai dvi dienas “tada meldžiu, duokit man
Ba vienas viturys,
CHICAGO, ILL.
ROYAL PHONOGRAPH CO.
nuku ?
gulėjau !.
Pavasario nepadarys.
isz akiu pradėjo roditis. Nieko rw
kvitą!”
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Nelaimingoji
“paskutine

Alkoholus o žinista

Pamokinimai
Kas didele szeimina laiko
tankei būdavo j a,
Tasai ant senatvės bedavoja

Po tokiu antgalviu iždave
kriokavine “Glenterije” atsiSkirstėsi svietas isz Staraszaukima gidytoju in visuome
poles isz jomarko. Aiszkiai
ne. Tasai atsiszaukimas su pa- Jagu ne moki grąžei kalbėti,
kalbėdami ūkininkai važiavo
Tai privalai veluk tileti.
siraszimais per 158 garsingus
namon sukupinomis galvomis
gidytojus isz visu szaliu szi-. Apredalas nieko ne giliuos
degtines smalkiu, pešti siūbuo
teip skamba.
dami ėjo keliu. Moteris pasiJagu katras piemeniszkai isz1.
Kvotiniai
moksliszki
iszro
kiszusios sijonus skubinosi na
sižios.
de jog alkoliolus kad ir mažom on. Vis labi n ir labi n tilo jo
Jagu nori givata užlaikyte
sia dalelesia naudojamas, daug
marko balsai, nyko ženklai joTuri nuo asztriu gėrimu su
kenkia ant smegenų, pergali
marko, tiktai smarve degtines
silaikytu.
pajiega.noru, bukina atminti:
ir žydu kaip buvo teip ir liko.
bukina pajautima eticzna ir Linksma veidą visada turekie,
Ant rinkos jau neliko veži
esteticzna, ant pagalios apsilpAnt sv'eto su džiaugsmu žiu
mu, nuo kiemu irgi isznyko,
nina
drūti
vieszpatavimo
ant
rekie.
tik ties karcziamomis pasivėli
saves. Jagu alkoliolus turi to
nę pirkėjai sustoję da gere ma
kias veiksmus ant žmogaus, tai
Biauriai iszrodysi,
garyczias, ir senei nesimatė
turi
būti
pripažintas
už
nuo

Ir greitai pasensi.
sėbrai nenorėdami greitai at
dus (truszina) tai ir ant toliaus
si skirti d a vis gere “po pasku
Kad ir barzda turėsi,
ne gali būti naudojamas, kai
tinia.”
Ir puikei iszrodysi,
po maistingas dalykas.
Žiopliu Tamoszius pardavė
O jagu proto ne turėsi
2. Zinista daseke toliaus jog
arkli ir gavo už ji netikėtai
Tai juokingu busi.
naudojimas alkoholiniu gėri
dviem rublem virszaus, ne jis
ms
mu, kūnas stojosi linkias viso Jagu daug piningu turėsi,
rengėsi gauti. Na, tiems pininkiom ligom ir per tai trumpi- Tai ir prieteliu daug regesi
gams užsimajie jisai padaryti
naši givastiš žmonijos.
gala. Viena tik jam rūpėjo,
Jagu turcziui lankavosi,
3. Žmonis blaivus, yra tin
jog važiuodamas ant jomarko
Tai ir nauda išz to tuiesi.
kamesni prie puikiu vtiksmiu
iszsitare, jog griszias priesz pa
praaugsztina nevet tuosius kat
vakari. Bet kur tai tu prager
rie ir mažai geria arielka ir
si du rubliu teip greitai, kad
alų, daugiau turi inteligencijos
galėtum priesz pavakarį griszJagu žmogau ant gražibiu
ir
ne
yra
linkia
prie
ligų.
ti, jeigu tam tyczia nesiskubi
svieto dirstelėsi,
4.
Didžiausia
pavoju
mato
ni; o ypacz jeigu randi sau to
Tai greicziau sutvertojo pa
mia
isz
szalies
alkoholiniu
ge
ki draugą kaip Zuikiu Myko_____
rimu iszsiginimia žmoniszko žysi.
Nauda jokia,ne turėsi,
Arti San Angel, Mesike, randasi baltas križius po kuriom sztamo. Veisle girtuokliu atsiIszgere juodu alaus pas
Kaip pikta girsi, o giara
Merkei i po dvi kvorti, iszruke guli 13 ajrisziniu szeszku isz ajriszkos brigados “Sz. Patriko” ženklina abelnai silpnu sutva
po tris pipkes, paskui nuėjo kurie likos pakartais už tai kad pabėgo isz savo glitu laike ru kūno, o ypatyngai apsilpny
pas Berniuką. Tenai iszgere ir Amerikoniszkos meksikoniszkos kares/ Ajriszei nelabai atlan mas nervino sudėjimo pavojus, Del musu reikalingi daigtai du
gi po kvorta. Nuėjo pas Abe- ko taja vieta nes kitos tautos žmonis kada pribuna in Meksika apie kuri kalbasi, didinasi loSavžine del mus, žodžei del
bimania
laikia
per
tai,
jog
ir
kitu.
liute ir tenai pasivaiszino. Pa atlanko “szeszku graba”.
moteres
pradede
naudoti
alko

ragavo visur alaus, pauostė vi
Kaip tik turteli turėsi.
holiu o ir daug girtuokliu mo
Senoviszka Daina
sur, kuomi katras žydas smir būti, jog vagius veja ir veja in
Tai ir sziksztuma ingysi
terių atsirasti pradeda. ■ Pertai
da... Paklausė kaip plūstasi vagiu lizdą, in Kauna.
Ten už giriu ir girelių
— Na, ar tu žinąs beveik
nuodiję ciela vidurini organa,
Pikta žmogų gerumu ne
ant rinkos miesezionys... ir jau
Ten už upiu ir upeliu
ir
tiesa.
Tik
ka
dabar
padary

nuodyjo
krauja
ir
ciela
mote

pergalėsi,
buvo besirengia namon, — bet
Gyven rusai, prusai, (2 syk) riai sistema. Jagu moteres, Tiktai kaip rimbą parodysi.
ti,
kad
padėtu
mime
suimti
va

pakeleje ant Kauno ulyczios
Kurie dienoms ir naktelėms motinos ateinanczius pakaleigius?
žiuri irgi
stovi
da
viena
karO
Ne vienas daug daro,
— Palaukime, — pratarė Kersz ant mušu szios sžales nes pradės gerti teip kaip ir
cziama.
Nes labai mažai gi aro
Tėvu bocziu, tos žemeles ( virai, tai žmonių sztmas no
— Tamosziau! — j atarė antrasis — kaip arti atvažiuos,
tai pulkime prie arkliu ir su
szios žemes isznyks ir tas ne
Mykolas.
x x
Giriu, kalnu ir pilelių
užilgo užstos.
laikysime.
— Mykolai! atsiliep
Visados užsimoka būti
Upiu, peikiu ir upeliu
— Na, ar tai tu nori sau ga
5. Girtavimas ne tiktai ken
moszius.
Nor valdžionais tapti,(2 syk) kia gyrtuokliams, nes ir blai
teisingu.
ties lo! — atsake pirmasis,.— ark
Ir susimerkė sustoj
Q mus, vargus vargužėlius, viems. Tukstanczei (žmonių
liai
parmusz
tave
ir
sumin

kareziama su vežimais.
Visados užsimoka būti tei
Giriu paukszczius ir žviere- dingsta is zpriežasties vieno
džios.
— Na, eime, iszgerkime da
singu kur nebūtum, ar prie zo
liūs
— Tai ka gi daryti?
girtuokliaus! Atsiminkime sau
po paskutinia!
l^pyog, arj^m-ig,. ar mokykloL
Po saves pabrukti,, (2 syk) apie .neiajmjn__a-i
—
Vyrai,
atsiliepe
vėl
tre— Eime!
Teipgi užsimoka- būti teisingu
—•T'uu'Kul luuihlš” ilStUvėlIub,
,f‘,?i 9 yi g pintjll nj nn I
ant mariu, Tabri u o šia, Uasy
~~^rauTTSTpO'ezinia''Isz
statykime vežimus .su medžiais Kaip žvėrelius ir jautelius, klosią, szaposia toliaus nei prie biznio, del to, kad ir tu
sirado keturi žydai ant gatves
skersai plento, tai jeigu atlė In jungus subrukti. (2 syk) musztinias, vagystos, uždegy- negali tikėtis kad žmonis tikė
ties kareziama ir teipos-gi mirk
tu in tave jago ne esi teisingu.
O, Lietuviai-Zemaiteliai,
kęs vežimas ir sumusz ka, tai
mai ir tt. Atsiminkime ant
telejo vienas kitam. Mirktelė
Melagis gal turėti pasisekimą
O, broliukai-brolužėliai,
sumusz vežimus, ne isz musu
szimtu
milijonu
esybių,
tuksjo ir prie arkliu Tamosziaus.
Nesnauskim mes tada!(2 syk) tanczius szeimyneliu, ka vargs per koki tai laika, bet atejs to
viena.
Bematai pažabojo juosius, be
kis laikas kad už savo netei
Turim girias, turim upies
— Tiesa, tiesa — suriko ki
ta isz priežasties girtuokliu tė
matai vadeles sutaisė... ir susingumą turės brangei užsimo
Turim peikiąs ir upelius
ti
abudu.
vu,
o
apmislikimia
apie
kito
sėdo. Pas viena isz žydu atsi
Turim kalnus ir pilales (2 kius vaisis girtavimo, tai pa- kėti.
Po valandėlei jau vežimai
rado ir botagas.
Szitai yra teisingas atsitiki
regesimia szimtus tukstancziu
— Nu for! užriko žydas ir stovėjo skersai plento nuo grio
Jei nenorim junga traukti, vaiku, paliegusiu no gimtos mas, kuris atsitiko mieste Pitts
vio iki grioviui (grabei).
sudundėjo vežimas.
ton, Pa. * Pas tūlą bizni'eri at
Ginkim musu ta žemele
— Klausykite, klausykite!
dienos ir didžiausiamia vargia
Iszgirdes Žuikiu Mykolas,
skatino pirmasis — dabar aisz Nuo rusu ir prųsu! (2 syk) juk tokie vargszai stojasi sun- ėjo vaikynas praszyti darbo.
jog nuo kareziamos nuvažiavo
Biznieris in jin prakalbėjo:
Imkim kucus ir»kucalius,
kiai jau girdėti kaip vieni ir
kenibia
del
visuomenes.
vežimas, ir patemijes jog nieks
— Jago asz tave paymsiu
Ir lankoczius ir ragoczius, '
kiti rėkia: “laikykite!”
6.
Žmonis
visi
turi
saugotis
isz kareziamos neiszejo, szoko
Ir kam kas pakliūna! (2 syk) tuju nuodu ipatingai tiejei, prie darbo, tai tikiu ošiu kad
Ir tai buvo tikra tiesa.
prie lango ir tam paežiam be
Muszkim rusus, muszkim katrie da ne inprato in ta smar teip darisi kaip asz tau liepsiu.
Praslinko da valandėlė ir in
veik laike suriko:
— Teip pone.
prusus
eile vežimu atsimuszeratai.su
via, kad suvis pamestu naudo
— Tamosziau! tavo arklius
— Jago asz tau šakytau
Laužkim j u galybe
dusuojaneziais arkliais, isz ra
ja
ir
kitus
atkalbinėtu
no
gežydai vagia!
Kad negniaužtu, kad ne rymo, duodami no saves pa- kad szitas cukrius yra kanotu iszszoke keturi žydai mėtėsi
— Et ka tu niekus kalbi —
geriausias, kad tu žinotum
spaustu musu.
in visas puses bėgti. Paskui
veizda
blaivaus
žmogaus.
atsake tas —- szen gersiva, ta
kad ir neteisybe, ka ant to at
juos nuseke ir vyrai nuo me
Jagu
žmonis
nustos
geria,
vo dabar kalei na.
sakytum 2
Kiek tai drąsos, galybes, pa
džiu
ir
nusivijo
žmones
isz
an-,
tai
daug
prisidės
prie
isznaiki
— Sakau tau, vykis kano— Sakytau
man
triotizmo tos dainos žodžiuose,
truju ratu iszszoke.
nimo
vargo
ir
pataisymo
žmo

greieziausiai — reke Mikolas.
paliepet sakyt,
kurie rodos, ir dabar gali mus
Pora
ar
viens
žydu
isztruko,
nijos.
Nusiminė dabar ir Žiopliu
— O kad asz tau lieptau
pora ar viens tapo užmusztu. sujudinti ir in dvasiszka karia
Tamoszius ir szoko prie lan
kostumeriams inkalbeti, kad
Tikrai nežinau, nes ten nebu per apszvieta sukelti. Tikrai
Lietu
viszkos
moteres
ne

go.... žiuri, arkliu -nėra, o plen
vau. Žinau tiek, jog Žiopliu jau man ji iszrodo tautiszka, greitai no gerymo atpras. Ge szita kava yra gėliause, kad ir
vtu dunda jo ratuose žydai.
Tamoszius pasiliko patrauktas kariszka giesme, kurios “Žini- re kaip da mergynos, gere per žinotum kad yra maiszyta su
— Dievuleli mano gelbėki
in suda, turėjo isztupeti keletą nyczioj” p. Mažagetas taip pa veseile gere atsikelusios, gėrė žvineis, ka tu sakytum?
te! užbliovė kaip verszis ir me
— Teip kalbetau kaip man
geidavo. Dainos ritmas nevimenesiu
kalinije,
neva
už
sunkiosia
dienosią,
gere
kaip
tesi pro duriu galvatrukcziais.
sur iszlaikytas, kaip tai isz tek
liepet.
žmogžudyste,
nes
žydai
tvirti

in
lova
parvirsta
(da
tada
dau
Iszniko ir girtumas. Vitis
— Na tai gerai. O dabar
sto matytis, bet nereikia užmir
no
priesz
dasekeja,
jog
užmusz
giausia),
gere
kaip
kūdiki
pe

rėkdamas, bet kur tu pesezias
, atsakyk man už kiek apsiymszti, juog szita daina, kaip ir
tasis
buvęs
nekaltas,
žydelis
pa
ni,
gere
be
paliovos,
be
mieros
pavysi važiuota! Ant laimes
sažierius, o vagimis buvę liku visos musu senovės dainos, isz- ir be galo! O kaip tiejei val tum dirbti pa&mania?
— Szimta doleriu ant nedė
lupu in lupas o ne ant raszto kelei iszrodo? Kaip szeszelei!
tele pravažiavo žmogus ir pra si ejie gyvi ir pabegusieje. Pa buvo ainiams paduodamos. akis ne turi skaistumo, veide lios, — atsake malszei vaikinevažiuodamas atsigrįžo pažiūrė kelta per žydus byla atėmė Kritikai tegul dainos vertybe lei be laszo kraujo, kojos kaip
ti, ko,teip vyras suaugės kaip nuo Tamosziaus nemaž skati apsvarsto, asz neclresu tai nu iszsukitos, pilvelis iszsiputias,
— Szimta doleriu, ar tu pa
kaip
paskandyto
szunuko
ar
mažas vaikas bėgdamas rėkia. ko ir sveikatos.
siutai ! ?
.
veikti. Gailiuos, kad negaliu
Teip
tai
brangiai
kasztavo
katuko.
O
kokis
buna
protas
— Dėdulė, arklius pavogė
— Ne ponuli, matai geras
ir gaidos padėti, būdamas pats tokio kudykio? Isz tos dienos
Tamosziui
ana
“
paskutinioji
”
ir važiuoja žydai ot ana kur —
bebalsis, bet, man regis, juog būna idiotu, paaugias buna melagis yra vertas geros užmo
su aėzaromis reke Tamoszius degtines puskvatierke... .
kiekvienas lietuvis giesminikas girtuokliu, ir ne iszsipagirioja kesties ir už toki turi užmokė
žmogui, — pavelyki arkliu vy
ti. Bet asz apsiymu žmonims
pigiai jos tikrąją gaida atseks, lyg smert.
Norėjo pabucziucte.
kalbėti teisybe ir dirbsiu už
nes daug musu dainų, kaip tik
— Na sėskis! atsake geras — Prasziau ponios, vienas vieno ir to palies ritmo, tai
tris dolerius ant nedėlios.
Tai
rots
protas.
t
ponas norėjo mania pabucziuo jau ant vienos natos ir giedąs.
žmogus.
Vaikiukas sugavo biznieri
.
—
Kodėl
tu
kumute
nuola

ant jo paties melagystes ir ap
Girdėjau kad ta paezia daina/
•— Isz kur žinai, kad norė kun. Jaunius nusiuntęs Kur- tos geri giduoles, ar tai, dakta turėjo darba. Mat biznieris no
Ties Vincziąs per plentą va
jo pabueziuote?
rejo tik dasižinot ir persitikszaieziui atspaudinti, vienkart ras liepe? .
žiavo vyrai su medžiais ir pa
— Na kad pabueziavo.
—
Tai
mat,
liko
no
mano
rint ar tikrai vaikinukas yra
su daug kitu, bet kur tas dai
kele gincza apie tai, kas rėkia
— Tai kam sakai, kad no nų rinkmenelis ?
nebaszninko
sunelo,
o
kad
tai
teisingas.
'
:
važiuodamas plentu nuo Starėjo pabueziuote?
kasztavo piningo, tai ne noriu — “Inkermono Vaikas”.
rapoles. Vienas isz vyru sake,
— Nugi kad ne butu norė
iszmeste.
/
būti tai nekitaip, kaip veseilijas, tai ne butu buezevias.
Zvierincziuje.
Gera mergaite.
Gerai pasakė.

Gerai suligino.
— Asz tave ne galu priimti
treezias tilej o
ant galo
Daktaras: — Na kaip Srunesziote, ba da esi per mapratarė:
— Vyrucziai,
czion Kas lau su tavo pilvu?
Mergaite: — Tai da geriau,
nors negeras, ne teip girti rė Srulis:— Ui, ponas daktare!
kia, neteip ir veselijoi gieda. Mano pilvas teip kaip niekai prasziu ponios, ba jagu ir paKlausykite czion: vieni rėkia skolininkas; viską jis ima, o leistau kūdiki isz ranku, tai
nieko ne" atiduoda.
teip labai ne susimusztu.

Sudžia in piktadari:—Kaip
rodos, tu nnolatos turi susineszima šti piktais draugais?
Piktadaris:—Teip, prašiau
pono gūdžios, asz turiu nuola
tos rdikal a su vage;" ir su sudžeiš.
‘
:
’

Visi stebėjosi, kaip dažiuretojus žvėrių in ėjo in kletka
tigriso. O vienas tare in szale
stovinti:
— Tai ne didele sztuke, tegul toja kletkoja butu mano
boba,' tai ne* drįstu ineiti.

KUR

BUNA? Polithania

Mes tris sesers pajieszkom savo
brolio Antano Bartu*evicziaus, pa
eina isz Suvalkų gub., Starapoles
pav.. Drgru kaimo, daugiau. kaip_ 12
metu kaip Amerike, pirmiaūs gyve
no Pittston Pa po tam Gilberton e.
Jis pats ar kis kitas praszom? duot
žine ant adreso.
( gg o;)
Katrina Bartusev’oz.
236 S. Levan St
Allentown, Pa.

State

1910 Carson Street S. S.

Bank

Pittsburgh, Pa.

-

Vienintele Lietuviszka Banka,' nuo 14 Spalio 1913m.
tapo perkialta in savo locna. nąfna 1910 Carson St., S. S.
Pittsburgh, Pa. Už tai praszom visus musu viengianczius,
Lietuviszkam Bankui kreiptis naujuoju adresu. Priimam
pinigus; snczedinimui ir mokaxa-4 Procentą už sudėtus pas
mus pinigus; siuneziam pinigus in visas dalis svieto, greit ir
pigiai; parduodam szipkortias ant visu linijų ir geriausiu
laivu; padirbam visokias ruszies rejentalnus dokumentus; su
teikiam rodąs dykai. Deltogi ne patingekit-kreipkytes prie
vieninteles lietuviszkos per valdžia kontroliuojamos Bankos.
GARBUS TA UTĮ ECZLAI: Kaip jau seniau pranesziau
kad asz pertraukiau visokius ryszius su savo senąja vieta, tai
yra: kur randasi ant kampo 12-tos ir Carson St. S S.
Pittsburgh, Pa., dabar praneszu kad mano biznio vieta randasi
Polithania State Bank Bldg. 1910 Carson St. S.S.Pittsburgh.Pa.
(7 blokai nuo mano st niau buvusios vietos). Užpraszau visus
savo senus prietelius ir pažistfimus kreiptis prie manias, su
savo reikalais, naujuoju adresa. Na-gi, savas pas sava
PAUL V. OBlJĖCUNAS, 1910 Carson St., S.S. Pittsburgh, Pa

Mano pussesere Morta Martinaicziuke (po vyru Kuczius) ir mano
pusbrolis Jurgis Martinaitis apie 3
metai adgalios gyveno So. Bethlehem
isz ten iszvažiavo in Detroit o dabar
nežinau kur buna.
Teip-gi man<>
draugai Petras Zakarauckas ir Mi‘
kas Garsziu teip-gi gyveno So. Beth
it-hem isz tenais iszvažiavo vienas in
Thomas W. Va. p Zakarauckas m
Philadelphia. Visi paeina isz Kauno
gub., Panevėžio pavieto. Tegul attdazaukia ant adreso.
(‘gg oą)
John Andruszunas1
Box 55 •
Morea Colliery, Pa.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LAI VAEORCZIU SKYRUS—

C,or.

‘ p. y. OB2ECUNAS ER KOMPAN1A

St., S.K. FittsbMrjr,

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietaviszkn
2 Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
L., žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi loonose na
C oiuose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto
| greieziause ir pigiause, Parduoda LaivakorUs an
| visu geriausiu Laivu. Užlaico Notarijialna ir ve
| dimo Provn kahoelarija po vadovyste K, Varaszan®
Natarijausisio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
1 liovernastis ir visokius Dokumcstus
ffi

UNION NATIONAL
BANK I|
MAHANOY CITY, PA.
CAP ITO L STOCK ¥125.000.

8>iv. VsIbl Randas iun

ujubu

SURPLUS IR PROFITS-$390 000
banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneezat parodyt knygute ar ne M ©s Dorim kad ir j
turėtumėt reikalu, su musu ba-nka, nepaisant ar misiąs ar didelis
i

,

Jurgis Tauras apie 39 m. senumo,
prapuolė apie tris menesius adgalios
isz Monongahela City, Pa, ir nežine
kur dingo. Buvo sakyta kad likos
suvažinėtas ant geležinkelio. Jaigu
kas ka.apie jin žino tegul malonin
gai duoda žinia ant adreso. (•£§ 04)
ggie Tauras.
Box 36
ew Philadelphia, Pa.
Mano pos-brclis Jurgis Paulius pa
eina isz Kauno gub , Raseinių Ujezdo, Skaudvilės volosties, 10 metu ad.
gal gyveno Chicrgo, dsbar nežinau
kur, jis pats ar kas kitas praszau duot
žine ant adreso1
pgg o;.)
Ona Radvilaite
Box 259.
Scalp Level Pa.
Mano dvi sesers Jieva ir Ucszule
Sakalauckiutes, po vyrais Daugiidie
ne irKaminskiene, teipgi mano du
pusbroliai Juozas ir Petras., Ziumąn
13 .ir
tiniku para. Keli metai adgaL Jie-va
ir Uteze gyveno Anglijoj, o dabar
girdėjau kad Shenadori. Turiu svaibu reikalą, jie patys ar kas kitas praszau duot žme ant .adreso.
Antanas Sakalauckas
13 6 Oneida St.
Shamokin, Pa.

...V1S!

Jaigu esi plikas ir pLukai slenka
nuo galvos, tuksztanczei jau likos
iszgydintais, gydimas dykai, adresas
“Professos” Box 9, Station 'W
Brooklyn, N. Y.

AMERIKOS LIETOVIO 0IE1ASZT1 “katma
DIENRASZTI “KATALIKE” žinios tilps daug greieziauš
ir placziau in visus pajudintus musu gyvenime klausimus kuonoplacziausiai atsiliepsime.
DIENRASZTIS “KATALIKAS” yra bepartyvis laikrasztis
ir prisilaikys ramaus kultūrinio darbo, nesistengdamas kenkti nei
vienai nei antrai pakraipų pusei.
Todėl DIENRASZTI “KATALIKA” bus galima aiszkai
ir placziai nuszviesti Lietuvius o ypacz Amerikos Naujokynuose
gyvenaeziu S. Valtiju ir kitu szaliu gyvenimas, paduoti kuodaugiausiai žinių isz Europos karo lauko ir visuomenes gyvenimo.
DIENRASZIUI “KATALIKUI” užvis labiausiai rūpės tik
Lietuvio kultūrinis kilimas ir* ju gerove, Bet nebus vietos tautiszkai neapikantai- DIENRAŠZCZIO “KATALIKO” tikslas-kelti
apszvietima tarpe lietuviu siekis-lietuviu gerove ir augszcziausis
kultūrinis lapsnis.
Taigi kas prijauezia musu tikslams ir siekiams, kam rupi
kultūrinis kilimas Amerikoje lietuviu tas privalo užsisakyti Amerikos
Lietuviu Dienraszti “Katalika.”

TV. Valstijos P r e k eUMetamsr "T" -'"$5,00
Suv. Valstijos Pusei Metams - - $3.00
Suv. Valstijos Trims Menesiams - # - $1.75
Užsenijė, Europoje ir kitur, Metams - $7.00
Užsenije,Europoje ir kitur, Pusei Metams $4.00

AMERIKOS

Long Cut Tobacco
Geriausias Tabakas - Geriausiam Pakeli

Navy tabakas yra szvelnas Burley tabakas
su stebėtinų priimnu skonu nesirandantis
kitam tabake.
Pasenejas ir sumaiszytas
del priemno rūkymo potam sudėtas in
keturias popieras kad užlaikyk tabaka
szviežiam,' czistam, saldam ir geram padė
jime.
Mes darom Navy ilgai pjaustyta
tabaka idant galėtumėt lengvai suvynioti
cigaretus, ylgiai dega ir vešiai nukosi.
Tabakas neiszpuolan'ei neiszsiryta isz po
pierukes. Yra tai vis
iszkąi populariszkas

The American Tobacco(

(G.W.GAIL&AX.

LIETUVIU

DIENRASZTIS

3249 S. MORGAN ST.,

Kas tai yra smagus rūkymas.
Jisai būna lauke ant visokiu oru
czisti, priemni, saldus cigaretai ka jisai
suvinoja isz Navy tabako, užlaiko jin
linksmam ir sveikam bude.

•BALTIMORE. MD.

UŽSISAKYKITE...

Prenumerata siusti sziuo adresu

NETROTINKITE VILTIES.

Į

9-ad. ryte lig 3 popiet.
Subatomia » lis 12-ad.

HARRISON BALL, Pretridaata-.,
F. J. JNOONAN, Vsce-PresideMass,
W. R, KOHLER

yra kvepantis ir atsa
kantis tabakas del
pypkes ir kramtymu]
Knygute Popierukiu
su kožnu 5c. pakeliu.

j

THE AMERICAN
TOBACCO COMPANY

chicago,jll

«
®

•^■Tinrrnn

Žinios Vietines

Narsus pasielgimas rusiszku

kareiviu

VYRIU LIGOS

W. RYNK1EW1CZ

W. TRASKAUSKAS

...GRABORIUS...
Petrograd. — Laikę muszio po Lvavu rusiszki artileris
— Kasiklos iždirbo visa ne- tai ižgialbejo 18 menesiu mergaite artimam kaimelije, ant ku
.. NOTARIUSZA8.. ’
delia.
rio Austrijokai pradėjo leisti szrapnelius. Maskojei paregėjo Ruptura,
ZJ3-Z35 w. CENTRE ST.,
MAHANOY CITY, PA
— Redingo pede buvo su- isz vienos grinczios slenkanti kudyki ant keturiuju, kuris sten Piles
WISCONSINO
PIMVATINZKA BANIU ANT SUDĖJIMO PINIGU
Varikocel,
gėsi
iszsigaut
ant
uliczids,
o
tame
laike
kulkos
bi'rejo
kaip
žir......P(l PRIZU1M BANDOS....!.
baloje. Nekurie uždirbo ge
FAR MOS
nei aplinkui. Maskolei netemindami - ant savo pavojaus kuris Kraujo
rai.
TIK $50 PINIGAIS
Užtrucinima
Mano Privatiszka Banka yra po
— Pottsvilles sude randasi grasino užmuszimu, pagriebė kudyki ir nunesze in skugia vie Nervlszkos
PASKUI
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
$5 ANT MENESIO.
350 aplikantu ant iszemimo ta; vos vienas isz artileristu pakele kudyki isz tosios vietos
pinigiszkus reikalus galima pas mane
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.
ukesiszku popieru.
puolė granatas ant tosios vietos ir truko su dydeliu trenksmu.
Galite įgauti puiku 40 akieriu Farma
be jokios baimes atlikinėti.
Wisconsino steite Lietuviszkoje kolo
...Laidoja Kunus Numirusiu...
— Petras Kaspara nupirko Artileristas geisdamas ižgialbeti kuclyki nuo mirties, puolė Tie kurie reikalauja atsakannijoj, ribg $15 lig $20 už akieri.
Paszportua del kėliaujanozfu pa
Pasamdo Riginus ir Vežimus del
saliuna nuo Juozo Staszaiczio ant žemes ir uždengė kudyki' savo kunu. Szmotelis szrapnelio czio gydimo, ‘tegul kreipėsi
rūpinu.
Užmokėkite $40 ir $5
Pasivažinėjimo, Krausto Daigius, ir
Ant Menesio
t.
t. Viską atlieka kanogeriause ir
(Ramaszaucko name). Permai sužeido narsiam vyrui peczius, jog negalėjo atsikelt. Du drau pas mus. Yra tai seniausia ir
Didžiause Lietoviszka Agentūra
atsafeancziausia Budas gydimo
puikiause.
Su virsz minėtais reikalais
o gausite puiku 40 akeriu Farma Liena bus trumpam laike.
gai pribėgo prie sužeisto, pakele ir drauge su kudykiu nune
pardavima Szipkoroziu ir siuntimo
tuvi^zkoj kolonijoj Michigano steite,
kreipkitės pas jin o busite visame
Prekes $12 lig $15 už akieri.
Pinigus in Visas Dalis Svieto greieziause
— Ar Lietuvei kruta poli sze in saugia vieta. Caras dažinojas apie toki narsumą karei
užganėdintais.
ir
pigiause.
Dar
Yra
Laikas
tikoje, ar gal kokius kandida viu, apdovanojo juosius orderiu Szvento Jurgio.
520 ¥7. Centre St., Mahanoy City.
Visi
tie
kurie
per
mus
siuntė
apie
tai
gerai
žino.
Iszduoda
DostoPirkti Giara Farma.
158
S.
Washington
St.,
Wilkes-Barre,
Pa.
tus pastate ant kokio urėdo?
Mes esame Locninikai ne agentai.
vierenes del tu ka nori savodali Lietuvoje kam pavesti.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai
Žinoma kad ne, ba neatsirado
GRIMMER LAND CO
susikalbama ir susiraszoma. SuvirsDel Draugyscziu pristatau puikes Szarfasi Juostas, Špilkas ir t. t.
ATSAKYMAI
zom 33 metu daktaraviipo WilkesSu kokiu nors reikalu kas-link Szipkoroziu Pinigus ir 1.1., raszykite
žaliablekio kuris pakurstytu
133 West Washington Street
C®r.E3m & Main Sts. Plymouth, Pa.
pas mane o aplankysite teisinga atsakyma.
Apsauyoju Namus ir
Barre,
Pa.,
muso
glaunas
ofisą.
A.
R.
Baltimore.
—
Nebū

Room 1007 : : Chicago, ILL,
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...
Lietuvio kad iszejtu. Kaip
Naminus Daigtus nog Ugnies.
damas tamista skaitytoju ne
Garsiu U £ Wviszku-Lsnklszku Vaistu.
kalba: “tai ve, ir be mus ap
SHENANDOAH, PA
galime talpinti koresponden
rinks, kur da man in tai kiszNaujiausias iszradimas.
cijos.
Jaigu turi dantų gėlimą; kornus
/
— Jonas Poluszcžikas už
ant kojų, tai gausi po 5c., gyduole.
B. Mahanoy City. — Kam
— Kaip jau visi žino, jog klupo ant paezios su britva ir
Jaigu nepagelbetu bus sugražinti
Idant padaryti vietds del Rudeniniu ir
isz vėžiu ėja pelenus ir szaszla- sužeido baisei ranka, jog dak tamistai da reikėjo taja daine- Daug Mahanojaus Gyventoju Dasi- pinigai. Teigpi iszsius placzes infor
Žeminiu tavoriu, tai per keletą dienu
macijas
nuo
ko
plaukai
slenka
ir
plin

lia
perraszinet
isz
druko?
rei

turėsime
Dideli Pigu Iszpardavima visvas po du kartu ant nedėlios. taras turėjo susiut. Jonuką už
žinojo Kaip Aplaikyt Palengvinimą ka, pleiskanų atsiradymas ir nupucz__
____
___
____
okiu
Vasariniu
Tavoriu. Szitas tavoras
fciMEKT
Pelenai ir szaszlavos turi Būti dare vietinio! fortėcoi kaipo kėjo geriau iszkirpt ir pru
kave veidai. Tukstanczei dekavoja
sus deda isz visokiu Siutu del Vyriu ir Vaiku,'yisoki Vasarini aprėsiunst, bet ir teip netalpinsim, Mrs. VV. D. Powell nog 1426 E
Už dyka rodą. Raszyk tuojaus:
pastatytos szale uli ežios ir drei- kariszka nevalninka.
da'ai kurias dar galesite pirkti už Lbai numažintas prekes, t« del
ateikite ir pasinaudokite isz progos ba szitas Didelis Pigus IszpardaGratis Specialists 9.
Vienok
vens pats payma.
— Stasis Minkeviczius li nes paraszo jokio nebuvo. Pa Centre St. Mahanoy City, Pa. sako:
vimas tesis tik ant keletą dienu.
“Per ilga laika kentėjau ekausma pe Box 106 Sta. W. Williamsburg
muso moteres pelenoriu iszva- kos pagautas per karukus Ma talpinome garbe.
Brooklyn, N. Y.
duoja, ba paezios in vežimą pi ple Hill kasiklosia kuriam nu Z. K. New York. — Nega czuosia ir mano inkstai davė man
daug ergelio. Doan’s Kidney pigulla. To nedarykite, —peleno- pjovė koja. Likos nugabentas lime tamistai gauti tokios kny kos palengvino man visame, Dar vie
Kiekvienas Liefcnvtszkas 8«tornmkas
teipgi privalo užlaikyti visada musu
r i aus privalumu paymti, o kaip in Aslilando ligonbuteje.
gos. Lietuviszkoje kalboje ne na yputa musu szeiminoje teipgi appuikias Lietuviszkae Gyduoles savo
pripratinsite tai to ir reikes.
siranda.
laike
palengvinimą
nog
tu
pigulku.
”
Sztnruose
ant pardavimo, kad„musii
— Nauja parapije žydi kaip
Nusipirkite sau keletą
tautieesei reikalaudami galetu'nusi— Viskas brangu —mažiau -x rože ant ledo. Rankas visi ap J. P. Naugatuck, Conn. — Ant pardavimo visuose aptiekose buteliu arielkos
pirkti ir
nereikalautu isxduoti
piningus
dovanai
kokiems jiors apga
sias daigtelis, tiktai pavieni leido nes nusiboda ubagaut po Jago tamisteliai vyras kaili 50o. baksukas. N epamirszkite varda mmiGZios o. 6.
vikams tose apielinkese. Sclominkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
vyrai nerugoja ant brangeny stubas o priek tam ir žmonėm tankei lupa tai juso kalte kaip Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- Geriausia arielka visam
les, nes geras uždarbis; parduokyte
bes. Užsimoka už burda 3 ar nubodo davinet ir davinet ant paezios raszote, jog “asz jam Milburn Co, Buffalo, N. Y. parda mieste $1 už bonka-.
sausu tyras Lietu visikas Gydadea,
vėjai d d St v. Valstijų.
Teigi gausite pas mane
karias mes gvarantuojame,
4 dolerius ant menesio, tai tu “garbes Dievo.”
nepasiduodu niekame ba cze
visokiu kitokiu gėrimu
m®
25c.
Egiutero No.l
Atneszkite Savo Pinigus iii Banka
ri visa vigada: kvatiera, pakokiu
tik
pareikalausite.
fri
kontri.
”
O
ar
nežinai,
jog
Cžedykyt Savo Pinigus.
Egiutero No. 2
— Bankrutas Strzčlczikas
Zmijecznik............ 25c., oOc. ir $1.00.
klodala, szilta vandeni nusi kuris nuskriaudė daugeli žmo jago truputi savo liežuvi priDarykite savo Alų namie. PrisiūsGumbo Lassai,........................ .-..35c.
Msszkos Mestis.......... .......
25c.
maudyti, pakepta duonele ir nių iszkelevo in Frackville kanstum ir nekarszcziautum kite tris deszimtukus sidadre ir 7c. S. NiRWiC?
Trejaaka..................................... ..25e.
stempomis apdengti visus kasztus o 408 W. Mahaioy Sireat
o
tokiu
būdu
stosites
vienas
isz
jio
prieteliu.
pagaminta valgi ir tai už , 10 kaip girdėt vėl uždėti priva priesz savo vyra, tai butu mes prisiusime 3 pakeliu sampeliu
Linim.entas vaikams.......... ........25c
Gyduoles nuo Kosuliu................. 25c
Mokes
jumis
procentą
ant
sudėtu
pinigu.
centu už para. O kiek toji tiszka banka.
daug geriau ir tavo vyras bu “Ambrew” Alino proszku isz ko ga
Liepiu Balsamas
-................... 26c.
lėsite
padaryt
18
goreziu
pirmo
klasos
Jumis
prigialbes
juso
biznije.
Anty-Lakson
del
vaiku
.. .......... 25c.
vargsze gaspadinelia triūso
Milysiiai vaikams nuo Kirmėlių..25c,
— Kaip žmones kalba tai tu daug malszesnis ir prilan- alaus, pridedant tik grino vandens.
Prigialbes jumis pirkti namus.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
turi per diena už 10 centu? greieziausia ligonis pasveiksta kesnis tau? Pamėgink o pati Gausite direkcijas kaip padaryt alų
Vanduo
nuo Akiu......................
Pagialbesv jumis lengvu
būdu užmokėti
O
in 5 minutas. Ambrew proszkas yra
Badai moteres ketina padariti jago perka gyduoles isz Kazu persitikrinsi teisybes.
Ugniatraukis ........................
2fic.
skola
ant
namo.
HkiMo Lasxai ..... ...............
25c.
padarytas
isz
Barley
Malt
ir
Bohemi

straika ir gerai butu.
h
<
y
d.
užlaikimui
Viduriavimo
ir
F.
Czizauckas.
Tamistos
no aptiekos. Turi būti teisybe,
an Hops. Daug kostumeriu sako kad
B.us jumis geriausias prietelis.
Kruvinosios.......................... 75o.
— Brocktone laike krikszti jago konia visas Slienandoris kningute jau gatava — galite “Ambrew” alaus geresnis už bravoro.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyamo $3.60.
Banka žino kaip jumis pagialbsti.
nu pas Danielių Sabaca paky- apie tai kalba.
Prisiusime
teipgi
proszko
isz
ko
ga

Gyd.
del nemalimo Pilvo............ 50c.
atsiymti.
Visada
yra
pasirengus
jumis
patarnauti
Milteliai apstabdymui Galvos
lėsite
padaryti
5
kvortas
Arielkos
ir
lo musztine kurioje likos su
skaudėjimo......... ................... 10a.
— Nedelioje buvo paszvenVinio. Reikalaujame agentu parda
visame.
Lassai nno Dantų............ . ...... _...10c.
pjaustyti su britva du brolei Sa tinimas akmens po nauja lenvinėti “Ambrew” geras uždarbis, gal
Mosūs nuo gedimo ir prakaitavimo
Banka klerkai juso kalboje gal susikalbėti
Drabužius
padaryti
nedeganime
neszioti kiszeniukije. Yra padar
Kojų..... ........... .b........ ........... ..25c.
bacai per Juozą Sunday.
kiszka bažnyczia per džiakona
Geležinis
sudrutintojas sveikatos 50«.
Banka
reikalauja
juso
paczedžius.
yta
pagal
randos
instatimus
ir
ne
yra
cziais.
— Ponas Lapinskas prisiun Massona. Kun. Gudriczas ture
Vaistas
nuo
Papauio................. 15c.
uždraudoma pardavinėti.
Gyd.
nuo
Grippo..
................... $1.26.
te gromata buk randasi geroje
Rengiąnties prosyti indek Apie daugJaus raszykite ant adreso:
Plauku apsaugoto]as........
jo
puiku
pamokslą.
Bažnyczia
sveikatoje ir geidže sugrižt nes
Muilas dėl Plauku...............
PAUL GATCH
skorbilan ketvirta dali volMilteliai nuo Kepenų.......... .
kasztuos
suvirszum
$150,000.
negali pribūti in laivinia prisAmbrew Extract Universal Agency
Rože? Balsamas.....................
D. M. G R A II A M, Pieš. L. EC K ERT, Viee-Pres. D. F. G UINAN, Kas.
traminęs
sodos)
tungstate
of
so
to va.
25o.
Kinder Balsamas...... ........ .
P. O. “Box 85 — Linnton, Ore.
NATIONAL BANK
da (volframas vok. tungstein);
Bobri&us Lassai..................
Wassan,
III.
—
S
zioi
apigar■*®HAHdWlTs?ff£PX^i:i
— Šeredos vakara Baczkair
Ssvslmutojas................ ...... ...86a,
r
da
til<
an
glekasiklu
j
”
a
BblH
Kraujo valytojas................... ,$2.00,
—__ —___Ant-nap-davimo.
sku saleje atsibus puikus, juo
.$1.00.
Nervu Ramintojas.............
iszprosyk.
kingas perstatimas po vardir darbo padėjimas, szi vasara
Puikus saliunas su namais,
pas Vaik xs. ..,Z...,nn....i §1.25,
Neskorbinamiems
drabu ant didžiausios uliezios, mieste
“Ducklings Big Burlesque dar slobhiau slenkantys, nors
Pleisteris iKasstavolo).....,, ...25c.
Pasekmingo Bankavimo
Co.” Inžanga tiktai vyrams kaip kurie szaptai pradėjo žiams paimk į svaro volframi- Tamaqua, Pa. Labai geroi vie
Purnada Plaukams...............
Gyd.
nuo skaudėjimo Ausise...... 26c.
Sukatoj
26
Sept.,
25, 35, 50 ir 75c.
dirbti, bet daug ir nedirba. nes sodos kiekvienam gorcziui toi. Parsiduos neperbrangei.
Gyduoles nuo Liemens........ »......50c,
suėjo 50 metu nog
Vengrisskafl Taisytojas Ūsu- ... 16o,
— Draugyste Sv. Kazimie- Kasiklos dirbo visa vasara ir vandens, suszlapink gerai ir Atsiszaukite tuojaus ant adre
Inkstu Vaistote...... ......25c. ir $1.00.
atydaiimo
“
SzitO
BaiHo
”
Nesiranda
Geresnio
August Yermal,
rio, nutarė priimti naujus sana dar lig sziol darbus pribūvu iszdžiovink, du kartu, jei nori, so.
akines Dulkeles ........................... 25c.
Nog
1864
m.
Szita
Gyd,
nuo uždegimo Dantų arba
Pecziaus
už
Model
rius už pigu insiraszima, tiktai siems nelengva gauti. Kito kad tikrai butu nedegami. Cor. Center St. ir Cottage Ave.
Abeliai skausmo ir skarbūtis $1.315.
Banka
dare
pasek

už viena doleri ir tai tik per
“KEYSTONE”
Gyd. nuo Ps4rku ir Niežu........ $2.00,
Tamaqua, Pa.
Vartok visuomet minkszta
minga
Bizni
ir
per
kiom
aplinkenybem
gyvenimo
Gyd.
dedervines............... $2.00,
tris menesius. Pavienius vyrius
Galima matyti daugeluosia naGH.
nuo
Pasl&ptiugfHi
Ligos $6.00,
tiek metu datire kaip
muosia Mahanojuje. Suvirszum
uriims nov 15 lier 40 m. senu- szios peczes, ne yra kuom pa vandeni. Galima prosinti.
Namas ant pardavimo.
geriausia patarnauti
900 szitu Pecziu mieste.
Kožna
mo o zenoczius lig <53 metu, sigirt. Lietuviu czion randasi
iszimti geležies rudis.
Už maža preke, galima nu
savo
koštu
meram
s.
szemina
rekomendoja
szita
Pecziu
yra tai giara proga insiraszyti pusėtinas būrelis — sutikimas
Dekavojam,e visiems tiems
kaipo giaras kvepykas.
Mes
ir kožnas privalo pasinaudoti. ir neapikanta sziom laik vidu Isztarpink puse szauksztelio pirkti namus ant keturiu fami
kurie prigialbejo -mumis daseteipgi
parduodame
Peczius
po
var
kti szendieini aukszta laipsni.
Susirinkimai atsibuna nedelioj tinis terp musu draugu, pra oksaliszkos rugszties (oxalic liju po vienu stogu. Namai
du ‘Canopy Fair’ ir ‘Real Apollo’
nauji ir labai gražioi vietoi.
aci
juodo ir rausvo koloro. Musu
kožno nenesio po 12-tam.
vardžiavimai ir per laikraszPecziai esą gvarantuoti, jaigu ne
Atsiszaukite pas
(^8 °1)
('II 03(I ’0 czius koliojimai. Nesenei ežiopatiks tai atmainom ant naujo a-ba
Jac. Burke
sugražiname pinigus.
— Gedemino klobas nutarė nais pribuvo kokis tai Perkū me surudintas vietas, arba su
Minersville,
Pa.
szlapink
su
kerpe
ar
skuduru.
priimti naujus sąnarius per nas su prakalboms kuris jokios
G-TTT1M
mahanoy city, shenandoah,
kJ
AJ
niN
O
MOUNT CARMEL, LANDSFORD
Kaip tik rudis iszdils iszplauk
tris menesius už $1.00 instojimo. Yra tai gera proga insi geros intekmes nepaliko ežio- tyrame vandenyj, kad tas neuž ANT KONGRESMONO
raszyti prie geros draugystes. nais del musu tautiečiu.
kenktu drabužiams. Kitas vėl
12-to. Distrikto
—Perkūnsargis.
BANK EXCHANGE
Uetuviszkas Agentas^
padavadijimas yra suvilgyti
Schuylkill Paviete.
SZIPKOBCZIU EH SIUNTIMĄ PININGU,
202 Troy St; Dayton, 0.
Cleveland, Ohio.— Darbai surudinta vieta citrinos sunka
jumis jias gauti. Sanariai bus
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
Sziomis dienomis perkelt m savo Sztora skersai kelio linijų"
Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva
in r isz Lietuvos, Siunozia
priimti nog 21 lig 40 m. am blogai eina, dirba po 3 ir ir laikyti ant garuojanęzio puo
in
Savo
Locna
Narna
po
K
O.
133
W.
Centre
St.
4
dienas
ant
nedėlios.
Isz
ki

kad
greit
nueitu
ir
kad
neprapultu,
tai
Piningus in visas dalis svieto, greitai
žiaus. Susirinkimai atsibuna
siuskite
per
mane.
Jaigu
norite
pirkti
’
Ateikyte
pažiurete
Nauja
Sztora
o
busite
linksmai
pigiai
ir teisinga^
tur
pribuvusiam
sunku
darbas
Nedeliomis po 20-ta kožno me
szipkorte
tai
pirkite
nog
manes
o
bu

priimti. Aplaikeme Visokio Naujo Tavoro kaipo tai: Kas nori atgabenti sz Lietuvos
nėšio, pirma adyna popiet aplaikyt. Teip-gi ir kriaueziu
28m. Senas Laikrasztis
site visame užganėdinti. Mano agent
Visokiu Moteriszku, Merginiu ir Vaiku Apredimu, visokiu Ceikiu savo gymines ar p tžinstamua tai raMokslaineje.
(;ipgi *aon) dirbtuves slobniai eina, Žinoūra randasi mano locnam name vertes gatavu Szlebiu, Kotu, Siutu ir t, t., Kaldru, Plunksnų taipgi visokiu nau szykite pas mane kadangi dabar turi
neliai labai nuliude, isz priė
$ 14,000 ir esi u po kauezija ir priežiūra ju pavasariniu tavoriu gausite pirkti geriau negu kitur.
labai pigias prekes Szipkoroziu ir
Ohijos Valstijos. Norėdami apie ka
žasties bedarbes. Daugjimas “VIENYBE LIETUVNINKU”
galima dar pirkti Szipkortes už labai
133
Centre St.,
dasižinoti prisiuskite 2c. stimpa.
nužemintas prekes. R vežant prisiū
žmonių neturi ka valgyt, turi didelio formato, 12 puskapiu, talpina
JLiW
Hahanoy
City,
Pa.
skite
už 2o. stempa o gausite greita
mies- moksliszkus strapnius, flies, feljeto
szauktis
prie
vyriausybes
i
atsukimui.
‘APSZVIETA’
teterixeka Knygę
Prisinnsta pas p. Sklera nuo
nus, naujausios žinias isz visos pasau
mais- lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo
to,
idant
parūpint
koki
Teipgi užlaikau dideli kroma visokio
palytinti daug isz Lietuviu praeiter
tėvu, kuri teip skamba apie
Valgomu tavoru ir Buozerne,
ta. Didelis vargas del nekuriu ir paozios LIETUOS savo korespon
gyvenimo, spausdinta priesz 20 mel
kare:
dentu VIENYBE LIETUVNINKU
■tu 780puslapiu, preke:
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
szeimynu.
buvo visu pirmeiviszku organizacijų
“Brangus rauso sunelei, ne
Apsžvieta, apdaryta $1.25.
— Czionais lietuviai norėjo organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
jMainieris
ir Lsberis su 60 pus. 10c
žinome ar nepaskutini karta padidinti bažnyczia, nes yra IDllm.lO d.Vasario sukako 25 metai
PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS
Gaunama pirkt tik pa”'
mes raszome in jus gropiata per maža, bet bedarbe sulai kaip iszeina, isz tos priežastie iszlei(S. A. Ramonaitis, Locninikas)
T. JstrjBskl. MS S.
SI.
k,
nes pas mus d y deles vainos su kė žmones, ir nežine kada pra dome dideli žingeidu “Jubilejini
CENTRAL HOTEL
Numeri” kuris liks tik istoriszku
...Didelis
Geležinis
Sztoras...
prūsais, visus žmonis nuo jau dės ka daryt. Clevelandecziai atminimu nes pirmas da Lietuviu
AnJ. Miliszauckas, Savininkas
Wholesale ir Retail.
Isz Ashland, Pa. /
niausiu lig seniausiu paėmė, malszei užsilaiko, negirdėt jo Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant
16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.
Republikoniszkas Kandidatas.
užsimokės $2 gaus ta numeri,
tiktai paliko senus ir ligotus o kiu kliksmu, isz ko Baltruvie meto
Skersai Central R, R. Dypa
Rinkimai Utarninke 3 Novemberio 1914.
kaipo DOVANA.
Visokiu Geležiniu prietaisiu Staloriams...
ir juso broli paėmė in vaiska. ne su Taradaika turi dideli VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
Stiklas, Aliejei, Kvarbos, Lakerai ir t. t.
Jaigu kada busite Wilkes-Barre
Ant
Pardavimo.
Neturime jokios ramybes czio- džiaugsma.
Visokiu
Tulsziu
Mainieram
ir
Staloriams...
tai
užeikite pas Andriu Miliszaucka
Metams - - - $2.00. Turime keletą geru namu
kur busite svetingai priimti ir gausite
Maszinierijos ir deganti Aliejei.
*
nais (Bocieniszkiu kaime, Sla
Pusei
Metu
$1.00.
visokiu geriausiu gėrimu. Puikios ka
Baltimore. Md. — Diena 7
Visoki prietaisai Kalviams ir Statytojams vežimu.
su salunais ant pardavimo
bados parapijoi) nes nežinome
dugines tikros rugines arielkos, mi
Užruhežin - - - $3.00.
Visokiu geležiniu Paipu ir tam tinkami prietaisos, teipgi
Spalio
rado
kuna
nužudinto
mieste
Mahanoy
City,
noriu
daus isz krokavo,. visokiu vynu, szal
kada ir kur galėsime pasidetie,
Užsiraszyti galima visada
Eletrikiniu daigtu.
saliuninko
Juozo
Kaliuszkevito
alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ tiejei
pirkti atsiszaukite in
nes apie Alitu visus gaspadoVisokiu daigtu in Grosernes, mediniu ir pintu daigtu. Klijonkes
mu.
Cigarai kvepenti net iszHavanos
prisiusk lOo. markėmis o tuoj gausi. “Saules” ofisą.
ant grindų ir ant stalu. Szniurai, Szluotos, Szepetos ir 1.1.
rius iszkrauste ir ju namus de cziaus. Velionis buvo žymus
Užeikite o busite visame užganėdinti
Paprasta numeri peržiurejimui
Lampos ir prietaisos Lampoms, visokio Acto, visokiu
Baltimores
Lietuviu
ir
geras
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeini
gina, nes tenais stato mines
siunoziame dovanai, raszik toi.
gatunko Vogos.
Anglini ir Aliejini Peczia.
Skaitykite.
prietelis
bėdoje.
Kuna
atrado
sugrįžta adgalios atsilankite.
Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku”
del priėmimo neprieteliaus, tai
Namini Rakandos, Lovos, Springsai, Sienikai, Ledines Szepos,
Kas prisiuns del mus adre
siųst prenumerata (Moneykūdikiam- Vežimukai.
nežine ar ir mums nebus neuž- szalije miesto apipleszta ir su reikia
Order
ar
Registruotu
laiszku
pinigai)
LIETUVISZKAS ADVOKATAS
su savo pažinstamu, tam iszSalų pinkams prietaisos kaipo tai Eletrikines, Vandenines ir ranki
ilgio ankszta ir Dievas žino muszta po tam inmesta in piu- ant vardo leidėjo azituom adresu
nes Pompos, isokiu Paipu, Sūkiu ir Stikleliu.
I
siunsime puikia dovana.
Baltrus S, Tankaus
kur galėsim pasidėti isz savo da. Piktadariu dar nesurado.
Visoki PlomHszka darba, tai yra: Blekinius darbus, Stogus,
o
Didele
daugybe
naujaus
:
os
£
ATTORNEY, COUNSELLOR AND
(’SI
°1) # mados Rakandu, Pecziu visokio
inlai-yma visokiu Szi ,mu atliekame kanogeriausia.
teviszkos pastoges. Vaina jau
ADVOCATE OF UNITED STATES
Europe Book Co.
Mus,u liksla yra vi-na preke, tik vienokia preke irtai už pigiau
COURTS.
jį darbo, Karpetu ir Divonu visotesasi prie Virbaliaus ir Kau
sia
n
e<
pagal
marketo.
Muso
tavorai
yra
gvarantyti,
didumu, Klejonkiu, blekiniu
Gertauses ir didfiftuaiM Barnis
no. Žmonis bėga in Sejrijus. Lempos stiklo padaryti- nes- R FI k A I I M G I Vyrai ir Vaikinai mokytis Bai 57 Dey St. New York, N. Y. £° irkiugeležiniu
į
t
(ju
ne
Mtik
lai
tmainom
ant
kitu
arba
sugražiname
indu
ko
pigiausia,
c
li L I f\nLI Ii U I berianti. Galima iszmokti in 4
piningo iszlaimeja provose už p»lig 6 nedeliu. Iszmokinam teipgi Merginas Balprogstamu.
Reikalingas.
Valdže paėmė geriausius ark
o
kad
užganadinti
darbo
žmonių
o
žeidima kasikloae, fabrikuose, geleberiauti ir Manicuring. Galite pradėt bizni su $50
u Kas ’ier.i i a vora nog $5.00 ir vyrsziaus tai pristatysime
lius ir vežimus del vaisko in
Indek puodan ant dugno Adresavokite: Nossokoffs Barber School
Jaunas inteligentiszkas vy o reikalus.
žinkeluose, Induose ir t.t. Tazlaimej
1202 Penn Avenue - Pittsburgh, Pa. \
dyka, in namus 10 miliu tolumo.
Atsilankydami in mus didele kranSuvalkus. Raszita gromata 3 skudurą, padek ant jo stiklą
provs.8 kurios kiti advokatai atsako «
ras mokantis Lietuviszkai ir jį tuve nusistebesite isz bargenu kuriuos
O
mes
suteikiame,
atsilankykite
pas
mus
o
atmeta.
Rodą duodu dykai,
Rugsėjo.
nuo lempos ar arbatai gerti,
Lenkiszkai, kuris galėtu pa ”5 senus rakandus apmainome ant nauju.
KARE! KARE! KARE!
Ądresa vokite:
...Kalbame Lietuviszkai...
Isz gromatu pasirodo, jog užpilk szaltu vandeniu, už Už 35c.
vesti keletą adynu vakarais.
prisiusime 50 naujausiu Poant tikrųjų Lietuvoj baisus kaisk ir virink valanda, pas tograpiniu-Paveikslu iržemlapi kares
Geras pelnas. Atsiszaukite po s 'PRENSKY BROLEI x
Austrijoje, Rusijoj, Prūsuose ir FranAntros dūrvs nog Pacztn.
jj
113=115 S. Main St., Shenandoah, Pa.
padėjimas kaip tai te gramai kui nukelk ir vandeniui atauNo. 329 W. Water St.
IM Nassau Street
cijos. Roland Co. 140 Liberty St, New York
o 109 E. Centre St; Mahanoy City į
skelbe.
szus iszimk.
Mahanoy- City, Pa. •MOMOliOttOliOlBOlIOMOMOlaoMOMOU
York, X Y,

DR. ALEX. O’MALLEY

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.
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