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Kaip lenkiszki laikraszczei
garsina tai Kenosha, Wis. lietuviszkoje parapijoi pakylo
nesupratimas. Parapijonai pa
reikalavo nog kun. Klinovskio idant praszalintu savo gaspadine K. Vinciute— kunygas ant to nesutiko. (K. B.
366).
Kam tai kisztis ir privatiszkus veikalus kunygo.— Kas
per daug, tai sze lauk!
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ISZ AMERIKOS

Atsitikimas Szenadori. - Rado 83000 ant vietos kur
stovėjo bažnycze.
Shenandoah, Pa.— Tula?

MAHANOY CITY, PA. |

Isz Rusijos, Lietuvos
ir Lenkijos.

Davus tikėjimo liuosybe.
Nuo 30 balandžio 1905 m.
ligi 1 sausio 1909 m., anot
“Misionerskoje Obozrenije”,
nuo pravoslavu tikybos atpuo
lė, priimdami kitas tikybas, bu
(tent: kataliku 232 tukst. 795
,
žmones,
magometonu- 49 tuks.
759,
evangeliku—15 tuks.
(627, senatikiu—4 tukst. 240
budistu—3 tukst. 468, invairiu atskalų—3 tukst. 93, mazojistu—409, armenu-grigor,
407, stabmeldžiu—150. Iszviso atpuolo 308 tukst. 753 žmo
nes.

Popiežius pavojingai
serga.

Rimas.— Popiežius serga
Belle Plaine, la.— Ant to
girtuoklis (Lietuvis) kuris tarigerkles
liga o karsztis pasikesios
vietos
kur
seniau
stovėjo
kei
užsigiardavo
o
atejas
na

Davė szliubii per telefoną.
lineje kas kart daugiau. Noplake savo paeziule likos katalikiszka bažnycze, Pranas
Coin, Iowa.— Pasteras II. mon
1
Baidykla.
rints žinios apie popiežiaus
isz to bjauraus pij* Robinet tebyris locniniuinkas,
B. Minton, davė szliuba tomis iszgydintas
1
Czernioveckineje
gazietoja
sveikata
danesza buk nesiran
kasdama
pamata,
rado
bleszipratimo
sekaneziu
budu.
Mo-į
dienomis per telefoną pannai j
da jokio povojaus nes ne ku
paprasze pas save szeszi:eg. ne kuriuoje radosi 3000 dole- patalpinta, jog prieszmiestije
Mary De Witt su Jurgiu Pren tere
’
rie bažnytinei virszinykai tvir
>e->, riu aukse ir bumaszkuosia. Klokusze, viena moterele patice. Jaunikis radosi vienam kūmutes idant jiai prigiallie-..
gimdė kūdiki parszeli. Akitina buk popiežiui daug blo
Kaip
mena,
tai
piningus
pas

tu
iszgidyt
savo
vyra.
Paslėpė
mieste, mergina antram o ku- 1
vi nusidavi pas Juozą Vengiau ne kaip telegramai skel
nygužis trecziam. Jauna pore jiaises artimam kambarelije d. lėpt turėjo kunygas.
žovski, (ba tai jio pati taje
bė.
kožna
buvo
apsiginklavus
in
le da su savim nesuejo.
Rado kūdiki pelenuosią.
gera lazda. Kada vyras parėjo) Philadelphia, Pa.—- Kada baidikla pagimdi) o kuris usz
Gromata isz ano svieto.
Veluk mirt ne kaip
girtas namo ir pradėjo paprasti peleniai surinkinejo isz ryto siiminejo variniu nupirktu
Utarnyko diena, PhiladelpKeli metai adgalos mirė
pasilikt motina. ta plakimą, niotere sukliko:]
kiaulu in paskirta vieta. Ta
hioi likos aresztavotas garsinWiedniuje kupezius P....
bleszines
su
pelenais
arti
Eli

sai kūdikis yra senumo vieno
Logansport, Ind.— Alicye “Szventos patronkos, gialbe-1
snigas apgavikas John K. Pea
Trumpas jiojo pagyvenimas
Hartman, pati peczkurio ant kit mane!” Kūmutes iszbegisj zabeth uliezios, vienas isz jin menesio kaip reike žmogui bu
ke ir adgabentas in Wilkessu jauna paeziule, sumaisze
geležkelio, pabudus isz ryto, isz kambario pradėjo pliekt iszgirdo klikyma rodos kudy- tie. Kojos ir rankos kaip turi
Barre. Peake pardavinėjo lo
jiuju gyvenimą dydelis užvyAviatorius
užsiinusze.
kio.
Žmogelis
su
dydeliu
karsz
būtie. Bet galva yra suvis ki
apreiszke savo vyrui buk pasi užsigerusiii kiek tik kožna paj
tus ant “Marso” ir balnosią
Petersburgas.—- Lekiojania dėjimas, kuria kupezius nužiuliks taja diena motina. Vyras jege ir tuojaus3 visos dingos ežiu pradėjo grabaloti pele tokio pavidalo, panaszi ant
kuriu suvisai nesirado o ypa
nuosią
ir
baisei
nusistebėjo
ka
maszina
kurioje radosi M. rinejo tankei. Ar turėjo prienubėgo tuojaus pas daktara, o Vyras apsimalszynes su gai-i
kiaules, ba akis nosis ir apati
tingai Wilkes-Barre, Easton,
da
iszgavo
isz
pelenu
naujei
Slusarenkas
puolė ne toli žastes tame, tai nežinia, nes
pati teip-gi atsikėlė isz lovos leseziu paszauke: “Gilukis'
nis žandas yra suvis panaszus
Allenton, Reading ir kitose
ant mirtino patalo užvidejimas
ir marszkiniuosia nubėgo prie mano, kad nepaszaukei in pa-i užgimusi kudyki sverenti apie in kiaules snuki. Kūdikis žinst Casko celo. M. Szimanskis ku
dalyse,- apgaudamas žmonis
jin neapleido, o paeziule turė
szeszis
svarus.
Dave
žinia
api
ris
kelavo
su
Slusarenko
užsi
upes Eel atitolintos keturis gialba szventos Urszules sir
ne gali, tai motina peni
ant szimto tukstaneziu doleriu.
jo .kelioleka kartu prisiegt,
blokus ir nusiskandino. Kada draugėms, nes mane butu už- savo radini nalieijei kuri ku szauksztelu. Vienok yra svei niusze ant vietos o Sluserenka
Terp ji įjo kostumeriu buvo
būk po jiojo mirezei ne isztevyras sugrižo namon su dakta musze ant smert. Jau daugiau dyki iszprause ir aprėdė, nu kas ir kaip daktarai tikrina, mirtinai likos pažeistu. Tame
daugeli Lietuviu ir Lenku.
kes antru kartu. Kupezius mi
siuntė
in
priglauda.
Dabartės
laike
adbuvinejo
lenktines
BU
ru pati jau buvo ne gyva. Ku tave neplaksiu, nes tosios tavo
tai užaugs.
re o naszlaite adgijo.
detektivai
turi
darbo
sujeszkoisz
lekiojamoms
maszinoms
na jiosios tuojaus surado.
patronkos turi sunkės rankas.’” ti nelaba ir be jauslos motina, Girtuokliavimo pasekmes. Petersburg© in Moskva.
“Biskupas Hoduras” nezaDabartės turėdama daugiau
Saulito alinėje girtuokliavo
Szendien tasai vyrukas pa kuriteip nemilaszirdingai ap
ležnas lenku biskupas Scran- Stnmc karuti isz Atlanta
luosybes, pradėjo atlankyt sa
9 darbininkai. Galu-gale be
in New York.
mėtė gėrimą ir gyvena su pa siėjo su savo kudykiu.
tone paszauke ant iszsiteisini
vo pažinstamus, lankytis ant
girtuokliaudami susipesze. Pa Perėjo ant pravoslavu.
Manassas, Va.— Franas Orr eziule malszei.— Pasinaudomo priesz bažnytinia valdže
baluku, teatru ir kitu zoboveMergaite kuri dirba— kad
Vilnius.— Laikrasztis “Ku- lu, kur susipažino su daugė
“kunyga” Juozą Zelouka isz isz Charlotte, N. C. susilaižino kyte isz tosios rodos motere-ri Ktisijerius apsaugojo 5000 imta buvo in darba peilei,
jia Dievas užlaikytu kanoildoleriu
|
bonkos, kėdės ir suolai. Vie- ryer Wilenski, danesza, buk toms ypatoms. Kokis tai jau
Baltimores.
Badai Zelonka su savo draugais buk nustums les!
giausia— yra ne tingyne ir
i
Steubenville,
Ohio.
—
Kada
nas-gi isz pesztuku namu sta praejta nedelia Vilniuje perė nas kupezius, patogus vyras
karuti
isz
Atlanta
in
New
slaptingai apsipaeziavo 1907
Smarki apgavike.
narsi. Tokia mergaite nesiįsupredentas W.II. Werkens tytojas Zalemenoks ant vietos jo ant pravoslavo buvusia ku- rado vieta szirdeleje naszlaites.
mete Sunbury mieste, perlanž- Yorka. Apleido atlanta June
Pottsville, Pa.— Koke tai?,
sariuatina dirbti ant užlaikimo
Szlamas Tula vakara apvaikszcziojo
daraas kunygiszkas tiesas, nes 23 be piningu ir zapalku ke- nežinoma apgavike užėjusiu,įvažiavo su savo paeze ir su su- paskerstas, kitas—Zidkinas— ningas Boleslovas
saves, nesisarmatina kada jiaja
uezalezam kunygams yra už loneje nepraszyt nieko kaip karezema Borinskio, o užtikus,^i num veždamas su savim 5000 vos pusgyvas nugabentas in sūnūs kaimieczio, lietuvio, gy- sugertuves. Ant rytojaus paužtiki prie savo užsiėmimo.
tik vandenio. Ant dienos pa Borinskiene apsiėmė parodyt?.doleriu kuriuos ketino iszmo ligonbuti. Kiti sudaužyti ir mes 1871 mete kaime Kamei- barszkino kas tokis in duris
drausta paeziuotis.
Nuolatos turi ant savo veide
daro api 20 miliu o turi pri jiai “triksa” su piningais. Bo- i ket Glen Run kasikiu darbiny supjaustyti suimti ir patupdyti ku, gmino Uszpolske, paviete naszl.iites, buvo tai gromatnelio užganadinta nusiszipsojiVilkomerskam, Kauno guber szis kuris padavė jiai gromata.
Szv. Petro katedroje Scran- būti in New Yorka 10 Augus rinskiene padavė apgavikei ;'kams likos užkluptas per ketu in szaltaja.
nia Gal jiosios rankos bus
Naszle dirstelėjo Jant koperto
ris
piktadarius
kurie
szove
i:i
to, nes Orr’as tvirtina buk pri 130 doleriu nes toji atkreipus 1
Girtu ir triuikyuis iszsi- nijoj. Po iszsiszventinimui ant ir su kliksmu numėtė gromata
kietos nog darbo, szlavinio, tone, Pa. biskupas Hobanas
P
us
jin.
Werkens
sugražino
Ugne
kunigo
nog
1894
lig
1900
bu

bus greieziaus.
gaudo.
ant grindų. Pažino raszta savo
atyda aut ko kito, perniaine-r
skalbimo, taukuotos nog fa iszszventino septinis' klierikus
lne su revolveriu o užkirtęs arkliui
Sugavo mariu karve. piningus ant gazietiniu iszkar- su botagu laimingai iszsigavo Netoli Dvinsko stoties kely vo vikarijuszu Goldynge, Kur- vyro ant koperto! Drebanbrikinio darbo arba pajuodin ant kunygu. Terp tu randasi
isz
je tapo sustabdytas traukinys, landijoi, kur likos suspenduo cziom rankom atplesze koperGalveston, Tex.— Inlunke- pu. Padarius “triksa” apleido isz rauku piktadariu.
tos nog drukorinio atramento, Romanas Vandalevskis
West
Scrantone
ir
Szimonas
no. 7. Pasirodė kad geležinke tu per biskupa Pollulioni ir ta o da daugiau persigando
je Madre ne toli Brownsville staigai karezema o kada Bo
nes tai yra teisinga ir jauslus
kada perskaitė sekanezia gro
Strukus
isz
Plymouth
abudu
liu ėjo keletas žmonių kurie iszkeliavo in Amerika o dabar mata:
Teksuosia, žuvinykai sugavo rinskiene dirstelėjo in pinin
ranka. Praszalina nelaimes isz
ne traukinio szvilpimo nepa ne senei isz ten sugrįžus, pe
namu o ir daugeli szeimynu pabaigė mokslus seminarijoi teip vadinama mariu karve, gus, rado tik popiera.
“Esi susižiedojus su kitu;
Trumpi Telegramai klausė ir traukinys nenore- rėjo ant pravoslavo. ~
nog gavimosi iii priglaudąs Szv. Bonaventūro, Alleghany. kuria iszmete ant pakraszcziu Prasarga kitoms
saugokis
kalbu tau, vela
Nedeloje 9 diena s. m. Vil
dams ju kaulelius sutrtuszkinmilžiniszka vilnis. In 30 žudel vargszu.— Tokios tai mer N. Y.
iszteket nes tau neduosiu
mergaitėms. § Chicago.— Geležkelio ti— sustojo. Tais drąsuoliais niaus sobore su dydele iszkelvinyku turėjo užtektinai dar
gaites bus moterimis isz kuriu
atsilsio diena ir nakti.”
Hazleton, Pa.— Jauna mer kompanijos Soo ir Baltimore žmonėmis pasirodė esą valdi melikos pnymtas ant pravosla
visuomene džiaugsis.
Tieje ka ilgino su iszemimo bo pakol taja baisybe isztrau- gaite keliaudama viena, susiti
Po
pirmu usaku vela aplai
ant Ohio, statys neužilgio nau ninkai F. ir S. su savo paezio- viszkio tikėjimo drauge su sa
ukesiszku popieru dabar grau- ke gyva. Turi jieje in 20 pė ko ant stoties su nepažinstamu
ke
antra
gromata nog nebaszvo
paezia
ir
trejetą
vaiku.
An

ja stoti kuris kasztuos 6,000,- mis ir vaikais visi gerokai
Paskutinis cenzusas iszrodo dinsis, nes kas kart uždeda du ilgio, galva suvis panaszi' vyru kuris meilei su jiaja kal
tanas buvusia kuningas Kami nyko daugiau kerszinanti užinmove
degtines.
Už
tokia
ne

000
doleriu.
buk Pennsylvamjos steite ran sunkesni junga tiems ka gei- in karve, priszakines kojas tu bėjosi, ant galo pakvietė in
pirmutini. Naszle apalpo ir pa
§ Washington, D. C.— In paprasta drąsą tapo suraszyta lus Jermoloviczius, sūnūs vardasi 11,895,903 visztu turin- dže pastoti u kasu szio sklypo. ri ant peleku o užpakalije mil kokia restauracije ant užkanprotokolas ir drąsuoliai pa goninyko, gymes Krondsztade sake apie tai savo sužiedotilaika 3 menesiu ant geležinke
žiniszka uodega. Toks suėmi
czios verte $7,020,000; kurku Sztai pirmutinis ukazas.
dalo. Kvaila avele nesusiprato, liu likos užmuszta 2124 ypatos traukti atsakomybėn.
1864 mete o iszszventytas 1887 niam. Sztai inejna tarnaite
mas
ne
tankei
duodasi
suymt.
Nog
szio
laiko
visi
ludinto136,942-$313,000; aneziu 167,
Keistos vestuves.
buk szetoniszkas voras savo o 16\430 pažeido. Ant elektrimete, buvęs vikaru Minske o klaupdama tarė:
777—$114,000, žasu 46,318 — jai, kurie Judins del aplikanto Iszlaimejo ant loterijos vortinklus aplink nekalta mu— Iszpažinsim viską tik do
Kaip
“
L.A.
”
raszo:
Valsti

po tam filialistu Loszeve, Mokiniu kėlu 61 likos užmuszta o
$66,500 ir t. t. Gyvulu randa ant iszemimo popieru turės su
vyra.
sinke verpe, sutiko ant užpra- 696 pažeido.
jos banko Liepojaus skyriaus hilevskoi diecezijoi, likos pra- vanok man poniute kalte! Tu
si už $141,371,540, kiaulu už savim atsineszti ir savo ukesisz
Boston, Mass.— Laike pa szimo. Kada radosi vieni resvaldininkas D. buvo insimyle- szalintas nog kuningystes už rėjau teip padarit nes už pi
• $7,619.505 ir t. t.
kas popieras idant patvirtyt silinksminimo laikyto prie tauracijoi, nepažinstamas pra § Lancaster, Pa.— Czionai- jes in turtingo vietinio namu
vedima paleistuvingo gyveni ningus prislėgiau iszpildyt no
tiniam paviete perkūnas sunai
kad yra ukesu.
rą mirsztanczio. Nes dabar,
Szv. Mikolo bažnyczios Avo- dėjo
i
rodyt savo plunksnas, ko
savininko dukterį, gimnaziste mo.
kino 20 tvartu vertes szimto
Kada Lietuviams gerai sek Antras prisakimas da sun ne, padare loterije ant vyro. kis
kada viską iszpildžiau, ne ga
'
jis do pauksztelis. Mer
M. Merginos tėvai liuterionai,
tukstaneziu doleriu.
sis?
kesnis: Idant kožnas aplikan Gilukninga bilietą isztrauke gaite
liu užtylet idant nebutau prie;
supratus nelaime kurioje
neprielankiai atsinesze kaslink
RYGA.
— Kada nesirūpins bažn y- tas iszymantis popieras kuris pana Maryona T. Peziute isz- radosi, szoko per langa pen§ Tuscarora, Pa.— Franas tokio jaunikio, jie buvo svajo
žaste juso nelaimes. Viena die
Žveriszkos inusztynes. na ponas paszauke mane pas
cziotns.
pribuvo in Amerika po Ju laimedama Jamesa Smitha. kioleka pėdu žemyn, truputi Dubickas 32 metu, norėdamas
je apie geresne “partija” del
Szreiubusze prie pirmos lini save kalbėdamas: “Onuk ar
— Kadai atlankines kar- niaus 30, 1906 turi parodyt Priek tam Peziute iszlaimejo pasižeisdama. Tojo paukszte- nžszokti ant Pottsvilles tavori
savo dukters, nekaip beturtis
jos netoli Klevine alines susi- nori uždirbti tūkstanti gul
czeraas ne del pasigėrimo tik bilietą kokia diena in czionais puiku deimantini žiedą vertes lio pravarde Charles McCa nio trūkio, puolė po ratais li
valdininkėlis, kuris apart kitu
musze gerai inmove darbinin denu?”
tai pasidrutinimo ir draugisz- pribuvo ižduota pei virszini 150 doleriu ir už dyka ženybu rron, žinoma žalablekis. Szi- ne teko kojas.
ydų buvo dar katalikas. Pirm
kai. Kol atbėgo policija ir
ko pasikalbėjimo.
kus tosios pristovos in katra laisnus o prieK tam ir dykai tas atsitikimas privalo būti
“Sudidžiausiu noru!— nes
kokiu metu merginai ant ne
pesztukus nuramino du buvo tiek piningu da nebuvau turė
— Kada kožnas skaitis laik atplaukė.
szliuba.
prasarga del kitu mergaicziu Kunigaiksztis spekulanttis laimes, bet adverniai tėvams
sunkiai sužeisti ir viens tuojau jus savo gyvenime.”
raszti toki, katras kam patin
Prokuratorius Reese aplaike
ant džiaugsmo, liko D. perkel
“Raganius” dingo su idant neužsidavinet su nepaAnglijo pasklido pasaka
nusibaigė.
ka.
žine nog rando idant jokiu ap
“Tai gerai, te tau tankstanti
žinstamais kurie tik lauke ant
piningais.
apie kunigaikszti vienuolikos tas in valstijos banko Samaros
— Kada palauš musztines, likantu ant iszemimo popieru
guldenu, jagu man prisiegsi,
auku
o
ypatingai
ant
geležke

skyrių.
Merginos
tėvams
rodės
Vinona, Wis.— Akyva ži
metini Aleksandra Battenberskundstis pas skvajerius ir ka- ne priyminet jago neiszpildys
kad mano norą iszpildysi.”
lio stoties.
ga: Ne senei gavo jisai no sa kad dabar bus vėl viskas ge
ziriavima.
aukseziau minėtus prisakimus. noti savo atejte, kokia taijeng
Asz turiu mirti o mano pati
vatike moterele nusidavė pas Mirusia vyras kerszimi vo motinos 5 dolerius (dukters rai, Bet “tikra meile nepažins— Kada užlaikis prisako
jauna ir linksma. Ne noriu
ta
kliueziu
’
,...
Szesztadieni
bir
pacziulei.
“raganių1’ Walkeri, praszydaanglijos karalienes). Iždave
mus Dievo labjaus ne kaip
idant jiaja kas kitas apturėtu
5000 namu sudege
želio m. 4 d. sz. m. Kažin kur
ma idant jiai iszburtu jiosios
Coshockton,
Ohio.
—
Kada
Bažnyczios.
ATSAKYMAI. atejte. “Raganius” pamisli- Szimas Fisher jautėsi, jog tu tuojaus ant visokiu nieku ir prapuolė ir veikiai tėvai gavo
po mano smert. Jago po mano
turkijoi.
praszi kad duotu kita, o kada
smert vela susižiedos, tai ati
Tada ne turės jokiu ergeliu,
nelaukiama
“
siurpryza
”
nuo
Konstantinopolus.— Czio duosi taja diena szita gromata
J. B. M. Baltimore.— Ant nias truputi, apreiszke lengva- rės mirti, paszauke savo pa motina nedave, nusidavė su
bus sveiki kaip putinai ir pidukters atėjo telegrama, kad nais pakylo milžiniszka ugnis ant paczto. Jago ktas negialnygu turės pilnus kiszenius o tamistos užklausimo ar gali bu tikei, buk aut jiosios farmos eziule prie lovos, melsdamas praszimu pas savo bobute. ji suvineziavota su D. ir dabar
daliję žinomas kaipo Stambu betu, tai po pirmu usaku duosi
randasi
užkastas
dydelis
skarjiosios
idant
daugiau
neiszteViktorije karaliene, nedave
tuom laik ymkites visi už skai ti Židas ar Katalikas preziden
meldžia tėvu palaiminimo. Pa le. Vejas buvo tame laike szita antra gromata. Tai kalbe
ketu
po
jio
mirezei,
paeziule
bas,
kuri
jiai
parodys
už
du
tu
Suvienitu
Steitu,
tai
atsako

jam
piningu,
ba
dažinojo
apie
tinio “Saules.”
sirodė kad D. gavės laikini pa
damos iszeme isz po paduszkos
me sekanezei: Zidas, Katali tukstanezius doleriu. Motere po teisybei prižadėjo, nes da nepaezeduma anūko tiktai pa- liuosavima, atvažiavęs in Ma smarkus neszdamas liepsna žai dvi gromatas o asz jiam pri
paskolino nog savo kaimynu gerai kūnas Szimo nesustingo raszi jiam kortele su bausme žeikius, parsikvietes savo nu biniu smarkumu. Yra tai dy- slėgiau kad jio norą iszpildykas,
Mormonas,
Metodistas
ir
Seredos diena apie 10 valau
mylėtinė ir sekmadieni birž o džiause ugnis nog ugnies Pero siu.
da visosia katalikiszkosia baž- ypatos kitokiu iszpažinimu tūkstanti doleriu o kada nuėjo —in menesi laiko paėmė sau ir persarga. Mažas kuningaik d. kataliku kunigas “suvinezia
je kuri pakyla europiecziu da
už vyra Waltri Carnes.
pas
raganių,
apreiszke.
jog
atarba
ir
netikėlis
gali
būti
pre

sztis
davė
atsakyma
ant
raszto.
Nes dabar matau kiek tai
nyczioje suskambėjo varpai
vojes” juodu.— “R. N.”
liję miesto mete 1870.
In kėlės dienas po svoubai
nesze
jiam
tūkstanti
doleriu.
zidentu,
bile
tik
turi
paszelpa
ergelio
tosios gromatos pridarė
ant ženklo buk biskupas Pren
“Milema Bobute!— Aptei
Naujas laivas.
Dvi keturkampines milos ir da padarit gali per ka to
Raganius pasakė moterei buk prasidėjo rodytis name dvasios
dergastas likosi arcibiskupu nog žmonių ir yra gerum žmo
kiau groniata no tavęs ir
16 birželio pabaigta statyti miesto iszdege, suvirszum 5000 linus ne galiu užtilet.
tai užteks o perskaitęs pinin ir duotis girdėt visoki skam
Filadelfijos diecezijos. Cere- gųmislinu. jog ne inislisi, kad ir paleista jurosna vienas isz namu sudege lig pamatu isz
Galima dasiprast su kokia
gus indejo in koperta ir liepe bėjimai ir dejavimai o sze ne
Konstitucije
Suv.
Steitu
tam
monijosia dalibavo euvirszum
asz ne aplaikes piningu no didžiausiu Rusijos laivu. Va kuriu didesne dalis buvo medi linksmybia naszle priėmė tar
delia pasirodė Szimas teip kaip
neuždraudže
ir
nėra
paskyrta
moterei
neszioti
ant
krutinės
500 kunygu, 12 biskupu ir artavęs rupinsuosiu. Labai dinasi tasai laivas “Sevastopo nei. Bledes isznesza ant milio- naites iszaiszkinima teip bai
teip ilgai pakol sugriž. Ne- jin parėdė dienoje laidotuvių
cibiskupas Folconi apasztalisz- kad tik toks ar toks gali būti
džiaugiuosiu isz duotos man lis”. Jo maszinu jėga lygi 42 nu doleriu.
sios mysles o laimėje sužiedoprezidentu. Nes ne kurie Anie sziojo motere koperta per ke- o rodindamas su kauluotu
kas delegatas.
geros rodos nes taje tavo tukstaneziam arkliu jėgai. Jam
Badai miestą padege prie- tiniu jau niekas daugiaus nepirsztu
in
savo
paeziule,
grū

lioleka dienu, ant galo pradė
rikonai
nedaleistu
kataliko
Po ceremonijų kožnas isz ku
gromata tuojaus pardaviau pastatyti iszejo 500 tukstaneziu szinykai naujos konstitucijos. perszkadino. Naszle in ketos
jo suprast buk likos apgauta. mojo jiai už nedalaikima sanygu pabuczravo arcibiskupo būti prezidentu, nes yra bai
už 22 doleriu.”
pudu plieno ir geležies. Laivas Stambulas yra užgyventas per dienas vela isztekejo ir buvo
Atplesze koperta, nes vietoje> vo prižadėjimo. Penki sanarei
žiedą ant ženklo buk nesiprie mėje idant tokis pasilikęs pre
Ar-gi
tai
ne
spekulantas?
'
kuopuikiausiai apginkluotas, Mahometonus, kuriame randa linksma su savo antru vyru o
piningu
rado
jioje
popiereles
i
tosios
szeimynos
prisiegauje,
szins jiojo valdžei ir bus jiam zidentu, bažnytine valdže jin
iszkirptas isz senu laikrasz buk teip-gi mate Szima nak Mat, daug pirkiku atsiradoi Atsiejo jis apie 30 milijonu si svarbiausi maldnamei, mau- apie taji atsitikima nesenei kai
traukinėtu
už
nosies.
Ta
gir

isztikiami. Po tam nusidavė
zolei sultonu maudikles baza- bėjo savo geriems pažinstacziu. “Raganius” žinoma din ties laike. Nelaba paeziule su kad turetie rankraszti paeziosi rubliu.
visi in Szv. Charles Seminarije dėjome nog gerai pažinstamo
go isz miesto jeszkodamas kitui savo antru vyru apleido taja karalienes ir ta užlaikit kaipoi
Džuma Odesoje tebesiplati- rai randaviszki namai ir grai- miems ir teip gavosi in laimasono
ir
sanari
1
aunu
Ameri
ant piet.
kiszki senoviszki užliekiai.
kraszczius.
didžiause relikvije.
na.
kvailiu,
aplinkine.
kos.
Iszdavineti laikraszti yra pa
naszei kaip užlaikineti koteli
tik su maža permaina. Kada
žmogus apsistoję hotelije o
randa ant stalo valgi kuris
jiam ne labai patinka, tai neiszvadina, neiszkeike nekritikavoje gaspadoriu ir ne liepe
jiam insikiszti savo koteli
in.... Žinoma kad ne. Pasta
to malszei torielka su valgiu
ant szono, jago jiam nepatiko
o jinia isz to ant kurio jiam
patinka. Bet kitaip dalikas
turysi su laikraszcziu. Jago
skaitytojas randa laikrasztije
straipsneli, kuris jiam nelabai
patinka, tai be jokio apsvars
timo, kad tasai straipsnelis gal
patiks del szimto kitu skaity
toju, tuojaus pasipueze raszidamas groniata in redyste su
pamokinimais ir kaip kada
kerszindamas, kaip turi redaktoris rėdyti laikraszti, bet aeziu
Dievui tokiu žmonių randasi
mažiau kas metas.

ISZ VISU SZALIU.

hi—r*. —

f.

Septimos Žvaigždes
Pasaka isz labai senos knygos.

Kaip tai senei buvo, niekas
ne gali pasakit, bet jau tai bus
labai, labai senei. Tiek to,
kiek metu ir kada tas buvo
gana, jog priesz daugeli metu
paszauke Dievas septinias
žvaigždes pas save ir teip in
jaises tarė:
— Matau, jog žmonis ant
žemes ne labai laimingi, tai
noriu nusiunst del jiu svarbes
dovanas. Ejkite, persiverskite
ant jaunu ir patogu merginu ir
isznesziosite dovanas, nes kad
pirkta daigta ant žemes geriau
paguodoje, negu dovanota, ta
pasirūpinsite nevos parduot.
Žvaigždes stovėdamos tilejo
o kada Aniolas szviesu su spar
nu kožna dalipstejo, pavirto
in mergas, Dievas toliaus kal
bėjo.
— Tu pirmutine žvaigžde
nuneszi parduot žmonims pro
tą. Da yra ant svieto daug
kvailu, o per juosius ’atsitinka
daug nelaimiu ir vargo.
— Tu antroji neszk doribe.
Kada doribes bus daugiau,
dings visokios tasines, rugojimai, vagistos ir barnei.
— Tu treczioji
nuneszi
sveikata, nuolatos girdžiu,kaip
žmonis rūgo ant ligų visokiu,
tai kaip gaus daugiau [sveika
tos, bus užganadintais.
— Ketvirta žvaigžde nunesz
ilga givaste. Tiek ten ant svie
to verksmu kai kas numirszta,
tiek rugones, jog per greitai
žmonis palikia savo turtus trau
kesi isz szio svieto, palikia vai
kus, ir prietelius, reike pamė
gint, ar ilgas gyvenimas juosus užganadins.
— Tu penktoji žvaigždele
nunesze unarus ir augsztus
dinstus. Ba randasi tokiu, jog
u naru geidže. Užmirszta apie
daug svarbesnius daigtus, tai
nuneszk jiems tuosus unarus,
dinstusaugsztus ir szlove, gal
bus tada laimingi, o atsimins
kas nori turėt turi givent viežlivai ir teisingai darbszaut.
Žvaigžde užsimislinus nnludo, kitos stovėjo su palenktom
galvom, o Dievas po tam [kal
bėjo:
-r- Szeszta žvaigžde nunesz
smagumos svietinius, o septin
ta piningus. Duosu ta viską
ka svietas geidžtt.... o teminsu, ar jiem tiejei giesmingi
daigtai duos tikra laime.
Užėjo debesis auksines borvos.... paėmė žvaigždeles ir
nunesze ant žemes.
*
*
*

klikt, kad tojo tavoru. gaut.
Tame sujudime net žvaigžde
padūme ir visas tavoras pasi
bėrė aut žemes.
Žmonis pradėjo rankiot,
pesztis usz kudlu su Etimsziz'oms musztis, o jagu katram
mažesnis szmotelis pateko, tai
bego namon, kad ir to jiam ne
isz veržtu.
Kada visi žmonis iszsiskirsti, biedna žvaigžde pasikeli no
žemes... . nusikrati nubus no
dulkiu ir stebėdamasi pamati
jog tikras unaras tai yra,.garbe
doiiu žmonių likos ant dugno,
o iszsiberi tiktai visoki~dinstai.
Sugrįžus in dangų, sugraži
no Dievui skrinele o in- seseres tari:
— Atsiras ant svieto daug
žmonių, kurie norės rodintis
iszmintingais, gerais dorais ir
augsztais nes garbe žmonių do
ru ne teks niekam, ba paemi
tiktai dinstus, o ne visa^galibe
ir nuopelną.
*
*
»

— Kaip patinka mokytojas
A. J. Keydoszius
muzikos, kuri prirūdijo mana
mama?
-AGENTASDayton,
— Nesuprantu, kaip ji ga 202 Troy St.
lėjo toki rodyti?
— Kodėl?
— Na-gi jau jisai kada kas
vedes.

0,

0
ft
ft
ft

NAUJA KNYGA
-PO VARDU.
RIEJGIAUSES
MOKSLAS

ANGLISZK0
LIEŽUVIO BE

Parduoda Szipkortes ant visiu i>
EAGIALBOS KITO.
Geriausiu Linijų in ir greieziausiu e
Yra tai praktiezniause Kaygi
iz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.
S'unozia Piningus in visas dalis B kokios lig sziol Lietuvei turėjo.
./•reitai. teisingai ir pigiau negu kiti
Ir teip sudėta, jog ka tikUi
\gentai.
Mano agentūra yra po
pribuvias Grinorius isz Lietuvos
.r'ežiura Obijos Val-tijos.
h gali in trumpa laika pats per
Su virsz minėtais reikalais galite
>is mane kreipits per gromata ar h save iszmokti Angliškai sziek
tiek kalbėt.
Habiszkai o visame kanogoriause
a tarnausiu.
Toji Knyga druezei apdariu
keliaujantiems in Lietuva parūpinu
in Franouzini raudona audima
’aszportus su patvirtinimu Konsulio.
ir kasztuoje tiktai £ | ( Kasztos
■ox

Ligonis, atsilankius dakta
Union City randasi tokiu pus rui, tarė:— Mažu ponas dak
taras ir mano szuniuka iszgygalviu,
dysi, nes pas veterinarą ne no
Arba kaip juos ten vadina riu siunsti, galop, juk vis tas
avingalviu,
pats, ar tas, ar kitas daktaras.
Kurie ne turi jokio žmoniszDaktaras atsako: — Tegul
tamistos szuniukas naudojasi
kumo,
isz tu paežiu vaistu, ka tamisVyriszko supratimo.
tai
užrasziau, juk vis tas pat,
Po langais klauso kas ka kalba
liga ar liga.
Ar kas kalba malda.
nusiuntimo mes apmokame.
O ypatingai kur jauni žmonis
SAULE Mahanoy City
susrenka,
Sau smagu vakarėli i«zrenka;
Po tam po miestą aploję,
Piteris su Vincu ant Meres žiuri,
Isz to svajoje.
O ne vienas piningu ne turi,
14 METU!!!
Džentelmonai teip ne daro,
Mat, Mere ajskrimo labai geidže,
Tokius in paikszu narna už
14 IVIF
T l J kaip
Dr- E-Medicaližka
c- ColliM
IVIL.IU
Uždėjo
Nes tuszti kiszenei sportu prie josios neprileidže.
Sveikatos Jieszkantiems!
daro,
Instytuta,
po
vardu
“
The
Collim
— Kur Piteris su Vincu?
Katras po langais sustoję,
Jeigu kiti daktarai taip pasekmin
New York Medical Institute".
gai
išgydytu
sergančius
kaip
kad
Klauso ka kiti kalba stuboje;
Nuo 14 METU “X
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOJE,
szaut naudingai del savo du- sau po velniu su tokiu tavoru.
Tokiems vyrams dydele geda, tai ir jie būty taip mylimi žmonių,
luto “The Collins N.Y. Medical Insti
Vos
žmonis
iszsiskirsti
in
Žvaigžde pasiiri tolin velei
szios ir giaro brolu... niekad
tute" gydo Lietuvius Amerikos. Jaigu
O per tai gali papulti ir in taip populariški, jiem dėkavoty taip
gydymas ne butų pasiekmingas ir vai
kaip iš daugybės išgydyty, nors ke
namus sztai naujės kliksmas
ne yra gana mokintis, nuolatos paszauke:
beda.
stai ne užganadintu paciento tei Melios padėkavouės žmoniy žodžiais
dikaliSkas Institutas The Collins New
— Pirkite sveikata! Sveika pasikeli mieste. Kas gyvas be
stokuoje iszminties. Pirksu no
kalba, neminint tokiy padėkavoniy
York Medicai Institute” ne butų di
Dr. E. C. COLUNS
go in viena szale miesto szauk
už išgydytus nesveikumus, apie ku 9
Uždėtojas.
džiausiu Institutu tokio budu Amerikoj.
ringai tavo tavora, patalpinsu ta!
Devernone morezini katina at riuos paejentai nenori kad kas bent ® N I m 14 IVI F T l J musu Daktarai gydė tianai, kur kiti
Sztai szoko prie josios gra- darni:
jin knigose dorai raszitose, gal
būty žinoma.
IINUO l*r IVI L. I W daktarai gialbet ne galėjo. Tukstančiej
radau,
IV
Odėkingu
I
IVI
C-T
ra
gnte
įpiarašiti
gįeti pier pier
gerai musu
uziuokietus
Aptuom spasabu žmonis apsisz- borei ir fabrikantai grabu, atė — Begkime, skubinkime...
NU
Im
14
IVI
F
l J y
vaisai
Daktaras,
laišku
darodija
apie
tei.
Aš St. Suska turėjau didelius skaudėji •
tekorius ir Chemikus Institute, o pier tei prašalintas kokis pri
mė no jiosios skrinele su svei o greitai! Atėjo koke tai mer Svetimoje stuboje užtikau, mus ausyje, kilo skauduliai arti metą lai
vietines.
Nuo
14
METU
užpirkdavom tiktais geriausius ir grinimalsimas
ne
čistu
preparatu.
ko, gydžiausi pas daugeli daktarų bet be
IV U U 1*+ IV
I
ausius chemikališkas vaistas, ka patvirŽvaigžde nuludus sugrižo in kata, nubegia kur in laukus ga, kuri pardavineje ąjnagu- Kuris turi papratima teip da pasekmes. Kuomet atsilankiau gi prieg
Kiliotit
14
IVI FTlSankrovos
J Medikališkas
gali didžiausios
AptekuInstitutas
Amerikei. "The Oollins
HglNUO
l*+
IVI
I
—
I
M
N. Y. Medical Institute” buvo yiaetas
svirtinius
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOS
užkasė in žeme ir kalbėjo tarp mus ir visokius
ryti.
dangų ir tarė:
sumlaniškai. Musu Daktarai neduoda pagialbos nelegališkuosė
daktarų, tai į trumpą laiką man are} ir
džiaugumus.
t
Kitu gyvenimą tik vis sumai- galvos skaudėjimą visiškai išgydė. Dabar
acitikimusė, miasnekados negvarentinam už išgydymą, musu
— Visi ant žemes panieki saves:
prekės pigiausios ir vaistai musu gieriausi, kadangi žinome
esu visiškai sveika ir labai dekavojii PU IVos sprandu sau ne nusisu
szyti.
Jagu jije sveikata parduos
no protu. Visi kalbėjo, jog tu
kaip jas sug,-unite.
LA. M. KLINIKAI. Su guodone —
St.
Suska
2335
C
’
alowhill
St.
Phila.
Pa.
ri invales, o tiktai kone vienas tai mes ne turėsime isz ko gi ko ir kojų ne nulauži, o ugna- Isz jio priežasties vienas vyras GUODOT. M. PHILA.. KLINIKA. ffil
Atsiųskite 10 centu markiems pačto, o apleikisitė garsinga
knyga "Vadovas in Sveikatą’’. Knyga ta mokina Jumis,
gesiai mislindami jog kur ug
Ilgai sirgau sunkumu krutinėję ir a bei M
motere savo apleido,
iszmaningas ir mokintas žmo vent.
kaip
sveikata
‘savo užlaikite o ligoj-kaipgalima ja atgautė.
nu silpnumu skaudėjimu galvos irdidello
Biedna žvaigždele užlaužė nis, leki su kubilais vandenio, Atszalo nog jiosios kaip szmo- kosulio, nors gydžiausi pas keletą dakta
gus apcieniavojo ta tavora.
R. ši k i te dar šiadiena prie Dro S. E. Ilyndman, Miedikališko Direkt.
rų per ilgą laiką, bet niekas nemaczyjo.
tas ledo,
smutnei rankeles, pasikeli in parmuszinedami žmonis in pa*
*
*
Jau buvau visai nusilpęs kad negalėjau
ne lengvą darbą dirbti. Bet kaip atsišau
szali.
O
tai
vis
per
katina
priežaste,
debesius, o sugrįžus in dangų,
kiau prie PHILA, M. KLINIKOS dak
— Antra žvaigžde ėjo tuo skundėsi ant to, kaip jei atsiti
tarų,tad manę j greitą laiką pilnai išgydė.
Ir tas stojosi su paskutinia
Motere vyras pamėtė.
Dabar jau galiu gerai dirbt ir sveikas esu,
jaus paskui pirmutine savo se ko.
žvaigžde. Parstumi ijaje ant Šlaistąs ant to katino jau už todėl širdingai dekavoju už sveikatą.
J. MELNICZAKS. Coatesville, Pa.
sute ir szauke plonu skambanžemes sumindžiojo o smagu
dėjo,
WQ NEW YORK MEDICAL
*
*
*
GUODOTINI DAKTARAI.
cziu balseliu:
Negaliu
atidekavotl Tamistoms už gemai ir grožibes avietines pasi O ir karabina užprovinta ten radejystę kurią
‘INSTITUTE
man padarėte. Pas daug
— Pirkite doribe! pirkite
Už valandos pasirodė ket pili ant žemes. Žmonis, kaip
: ■ 140 W. 34T« Strelt•New York City
daktarų buvau, bet nieko nepagelbėjo.
padėjo,
Kaip tik atsišaukiau prie Tamistų,gavau
doribe!
virta žvaigžde ant L žemes ir induke szunes mėtėsi ąnt že
Ofiso valandos: šiokiomis dienomis nao 10-5 po pietų. Nedeldieniais ir
Jago da in kur atvežlos,
Jus vaistus dabar antrus, tai tik pusę su
Šventadieniais nao 10-1. Utarniukais ir petnyčiomis nuo 7-8 v. vakare.*
vartojau, tai jau aš nejaučiu jokių skau
Ant to szaukimo visi juokė szauke kaip kitos:
mes rankiot ir vienas antram Tai ne užmirsz už nedelos.
dėjimų ir viskas jau gerai. Kada nors tik
si, antri apžvelginejo ir szandi— Ilgas givasties ant par isz ranku isztraukinet. 0 kad
reikės daktariškos rodos, tai visada tiktai
*
»
*
pas Jumis šauksiuos ir prašau neatsakyt.
no.
davimo! Ilgas gyvenimas!.... kožnas bile ka pagriebe^nepai
Mag. Weiwerene, bx 64 Hardwick, Mass.
*) name koncertą. 2.
Ši I) V kil j—Phkite pas mus už $6 vertes Tabako
Geriausia Armonika
ir iszsirinkit sau dovana isz sekau
Biedni kalbėjo:— Kam ne —Cielas miestas susibėgo aki- si ka ima, o stojosi tas jog isz Isz New Baden tiligrama ga Kurie tik norit išsigydyt, tai pri- • i
vokiszko iszdirbimo
Iczin daiktu: Naujausias import uotas Fonografas
būkite bei atsišaukit lietuv. kalboj |su didelia nikeliuota dūda ir rekordu, kuris gra
reikalingai iszdavinet pininga mierkuoja ant to szaukimo- to ka pagriebi nesidžiaugi.
su notom ir 1.1
ga",
o apturėsite tikry pagelby. Geras ir sina gmei *r aiszkei. Kievienas galituret savo(*
3- Gražus, nikelinis
ant doribes... ar jije mums Žmonis teip spaudėsi, jog vos Ba....
Tuojaus in ten keliauti pasi greitas atgavimas sveikatos, verta
Laikrodis su mužike
kiekviena karta mnžygio.
Jaigu
dėl
tolumo
negalit
pri

duos duona ar turtą ?
vieni kitu ne užlogino, o suMoterems ne kuriom teko
rengiau,
žikegrajina 10 minu.
imt asabiškai, tad parašykit, aptu
Turtingi atsakinėjo:—Sze- neszinejo visus skarbus kokius pipkes, cigarai ir puczkos.
1 4.- Vyriški arba moIdant ne kurios sporte]us nu rėsi t rody ir pagelby sveikatai.
j
’ leriszki laikrodėliai,
dien svietas doribes nejeszko, tik turėjo, kad ilgai givent.
Virams—czepczei, kvietkos
.į 5 .- Stalavi tarankiai
baust,
Jeigu liga neišgydoma, tad Išsyk aptugražioje dežuteje: 6
resit teisingą pranešimą, nes čionais yra
geriaus runintis apie turtą! .Ir
Tokis sumiszimas, triuksz- ir kitokie bobinei daigtai.
Ir per klintis truputi užgaut. teisingas, lietuvis daktaras, kad lietuviam
peiliai, fi szauksztes,6
dideli szauksztai, G
tarnautų
ir
gelbėtų
nelaimingus
iš
ligos.
dadavinejo:] Ne verta doribe mas ir kliksmas pastojo apie
Silpni gavo szoki. ,
Pasigeria in svetimus namus
■
G
maži, 1 peilis sveiPHILA. M. KLINIKOJ, visokias ligas
pirkinet, ba jije girtavima ir pardavike ilgo amžiaus, jog
stui, 1 szauk^ztukas cukrui.
Kurtinei-muzike ir giedala.
lenda,
kaip vyrų taip moterių pasekmingai, ge
Apart
tu
duodame
iszsiskirti:
gydo; slaptas, užsikrečiamas ir visas
karczemas bjaurina o ir su net [vaiskas turėjo atitraukt,
Neregei-maloriste ir kelo- Gaspadines intrauke in beda, rai
albumu fotografijoms su muži
ligas, kurios tik užpuola ant žmogaus kū
ke,
10-Įcol.
gražu
užbonaalni,
no bei organizmo.
mergom laika linksmai pra- kad tvarka padarit. Pastate nes.
Skundže pas skvajerius,
sn muzike, 8jcol., sugražioms
figūroms,
kada užbona
leidinet draudže žmonis, o vė žvaigžde ant iszkelmes "o visi
Visuomet kreipkitės šituo adresu:
Senei-meile, veseile norą
Tieje ne iszmanus;
grajina,oknda
pastatai
vėl
perstoją.
The
Phila.
Medical
Clinic
1117
Walnut
St.
lei kiti atsiliepinėjo:
apie jaje buvo apstoja, isztrau- geisminga.
Kaip pribusiu visus iszczisnet minis firma.
Atsiuskit mus ant
Philadelphia,
Pa.
| [Kad tu ir už dika (lavine- ke rankas su piningais. Vieni
unis
prisiusime
40
pakeliu
tabako už $6,
Senos bobos-vainikus karo
tinsiu,
lovana per expresą. Kum prekes nepadks, gali ji sugražinti.
Vai. ofiso: Nuo 10 ryt. ik 4 po piet. Nedotum tai niekas ne imtu.... norėjo gaut ilga givasti už 100 lūs ir vistaites.
Su krukiu savo pavieszinsiu. liom Nuo 10,30 ryto ik 3 po piet. Utarnl- English-Asiatic Tobacco Co., Dept.S. 115 E. 7th. St., New York, N. Y.
kais ir Petnyčiom. Nuo 6 ik 8 vakare.
pasikavok su savo doribe!.... rubliu, kiti ir milijoną davi
Mergos-Szobles ir puczkas.
*
*
*
Biedna žvaigžde apsiaszaro- nėjo—o buvo ir tokie ka už Gana, jog kožnas ėjo susi
Po szimts milijonu baczku
jus ėjo tolin. Tame paregėjo paskutine timpa norėjo pirkt raukiąs kalbėdamas: Kas man
raugytu
velniu, jagu bobelemaža mergaite renkante žiede- sveikata.
isz to, ka asz veiksiu.
per daug trauke aluti ir ariellus
laukuose,
kad
padabint
Žvaigžde
tame
sumiszime
Pirmutine žvaigžde leidosi
Nusiszipsojo žvaigžde ant
Kiekvienoje valstijoje rasi žmones naudojanezius Severos Vaistus.
kele, tai yra ne gražu, nes ja
žemeje, o ejdavo no kaimo in križiu stovinti ant križkeles. to visko, o pamisimus valan pasikeli ant debeselo ir labai
“Ju»u Vaistai pasiekė tikslą mano atsitikime." V. Kratoclivil, Bancroft, Neb.
— Kaip rodos tai ta mer
"Visi mano prisiųsti Vaistai davė kuogeriausius vaisius." Jos. Lysek, Carneyville, Wyo.
juokėsi, jog net su žiurstelu gu merginos riaukė aluti, tai
kaima, no miesto in miestą
dėlė tarė:
jau velneva!
"Severos Vaistai nuo Kolera ir Paliuosavimo iszgelbejo mano vaiko gyvasti." Stephen Treblik, Woodford, Va.
gaite
pirks
doribe.
Ir
prisiar

szauke:
— Tuojaus, tuojaus mano aszaras sau szluostesi. Tame
Savo akimis maeziau,
— Turiu protą ant pardavi tinus atidavė doribe mergai brolei, duosiu jums kiek tiktai pasitinka grabeje savo sesute..
Ir tycze žiurėjau,
tei,
o
žvaigždele
už
tai
gavo
mo, pirkite, labai pigei par
norite, nes klausiu jus, ar pir- Ka czion veiki ?.... pasakik!
Kaip merginos po kiszenius
gniaužtele
laukiniu
žiedelu.
—
Nesziau
piningus
žmoduosiu !
kinejote katras tavorus no ma
grabalojo,
Kada sugrižo in dangų, su
Sztai tuojaus davėsi girdėt
no trijų seserelu, kuriuos ne nim, nes mane pagavo kokie Pas vyrus pinygu jeszkojo.
dėjo
prie
kojų
Dievo
ir
tarė
balsai.
labai senei praejtinejo per tai razbaininkai, sugrebi viską
O ka, meilei prisigretina,
nevisados reiszkia senatve, nes
ir vos da ne užmuezi.
— Ana ve.— szauke vienas su aszaromis:— Niekas dori miestą.
tankiai jis paeina nuo kepenų
Už jiojo teketi paketina,
— O!... sudejavo skaudžei
— ar tu to ne žinai, jog kož- bes ne troszko ne davinėjo už
ir malimo organu nesveikumo,
— O ka tavo sesers parda žvaigžde prikeli sesute ir pasi Tame prie kiszeniaus prity
jaja,
tiktai
maža
mergaite
paė

nas turi savo protą, kam man
arba vėl reiszkia kraujo silpnu
vinėjo?
keli
in
dangų.
Kada
visos
sto

kina,
mė, nes kasžin, ar už laikis ta
ma. Paragink kepenis, pilvą
svetimo proto?
jo ant savo vietos, tari Dievas: Masznele su pinygais prisisa
— Viena protą.
je doribe.
ir žarnas szeikai veikti; užlai
Cze vėl antras szauke:
— Bus kaip buvo.... nes
—
Ne
pirkome
jio,
ba
vina,
kyk savyje
gyvumą ir
*
*
*
— Gal tu esi be proto, rei
laimes
ne
bus
ba
žmonis
nemo
mums jio ne reike.
Irigana.
veiklumą, imant
kėtų tave uždarit in narna be
ka gaut laimes. Idant būtie
Taje paczia diena, kad
— Antra doribe.
Tai szirdeles ne gražu— tai
laimingu, reike mokėt givent.
procziu,— kitas dadave:
— Ne pirkome, ba szendien veikt, mislit ir jauts. Maža la yra vagysta, tai szelauk su to
žvaigždes sugrižo in dangų, in
— dagu kožnas turėtu pro dideli miestą inejtinejo trecze suvis ne reikalinga ir jokios
bai maža daleli turi jausla tie kiom funem!
tą, tai kvailu ne butu, o ka ta žvaigžde szaukdama kiek tik vertes ne turi.
jei tai yra laimingi.
da mokinti veiktu? Ka mes tai turi pajėgu:
— Trecze sveikata.
mokintume?.... Ilei iszvikite
Tpfu, net man bėga seile, “
— Turiu parduot sveikata!
— Ir to ne pirkome, ba no
taje mergina.
Kaip atsimenu apie ta veseile,
sveikata!
rėjo no mus pasninko, procios
Kataliogas
Dykai!
Žvaigžde prasiszalino ir ėjo
Ne sakisiu kur teip buvo,
Puikiausių ir geriausių: Armonikų,
Ant to balso kuopinosi žmo ir kantribes.
toliaus, nuolatos szaukdama, nis visi isz visu szalu, szauke
Ir keno veseile atsibuvo.
— Tai man labai ne smagu Koncertinkų, Klernetų, Smuikų ir kito
Senos ir silpnos ypatus
jog turi—protą ant pardavimo atkiszia rankas stumdėsi ir atsake žvaigžde—jog no ma kių muzikališkų instrumentų, t e i p g i,
Buvo veseile lietuviszka,
Silpnos motinos ir pailsusios moteris
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.
nes niekas ne norėjo nupirkt. szauke:
Iszbly zke ir be kraujo merginos—
O žinote, jog tada viskas
Užsakymus išpildo teisingai, greitai ir
nės turėsite trauktis su nie
Kožnas kalbėjo:— juk asz
Visi ramia jame sveikatos ir gyvumo szaltini. Preke 7.5c.
per express^ ar pačtų. Pasiusk
piszka;
— Man duok sveikata! man kuom, ba žmonims, ka stekas saugiai
aiškų adresą ir pačto markę, o Katalioturiu savo protą. Nuludus ire- sveikata! O asz gausei užmo- proto, doribei ir sveikatos, il savo
Galvos, nosies, stalai, kėdės,
gą gausit dykai! Rašykit šeudi, adresuojant;
si biedna žvaigžde su protu — kesu.
Kol ne pribuna su paikom
M. J. DAMIJONAITIS
gas givenimas ant niek buna.
Severos Vaistai aprūpinti brukuotais lietuviszkais paaiszkinimas. Teisinga gydytojo paturima
812 W. 33-rd SI.,
CHICAGO, ILL
szauki, idant pirktu žmonis,
dėdės.
kiekvienam suteikiame, kas tik paraszo musu Gydytoju Skyriui.
— Ar daug sveikata kaszUždare savo skrinele greitai
nes pirkiko ne rado. Turczei tuoje?— klausi vieni.
Kožnas rankoves atkosojo,
o szposuodama davė szmoteli
kalbėjo, tog nepaiso apie pro — Ar užlaikimas sveikatos
Bile innagi pasijeszkojo,
savo tavoro papūgai, kuri sė
tą, ubagai, jog bile pavalgia, yra sunkus?— kalbėjo kiti, o
Ir prasidėjo vaikine musztine
dėjo szale žvaigždes ant med
ft s \tž
tai ant proto ne žiuri, jauni žvaigžde apsilpta per žmonis,
ft E \lž
O barszcziu galybe.
žio. Už tai papūgos szedin gi(0 V Už
ft E xt>
kalbėjo: jog da turi gana lai tarė:
ft R
vena 300 metu ant svieto. Pa
Nuraminimo
sujudintu
nervu.
ft
O <•/
reumatizmo ir nugarkaulio skaudėjimo
Iždaveme Didele Kninga
ko kaip daugiau metu turės,
Kuningas;— Del ko tu žmo
— O ne, atsake žvaigžde.— sikėlė in debesis, pakejo skri
S \lž
Sustiprinimo
pailsusios
dirksniu ft
sztyvumo ir susitraukimo raumeniu ir
ft
w
Dainų
susidedanti
isz.
U
tai ir protą gaus, o senei Reike mažai valgit, giarti tik nele, o sesutes su nuliūdimų
geli nuolatos paeze niuszi ar
9
systemoe.
sunėrimu, aptinimo, uždegimo, iszsisuft g 0/
Ingijimui
sveiko,
šudrutinanezio ft Y \l/
sznabždejo: kas jiems isz pro tai czista vandeni, gulasi ank- jaja sveikino akivai lauke da
390 DAINŲ 5 žinai, jog gražeis ir szventais
kimo ir užsigavimo, vartok
ft D \|/
miego, imk
ft U
žodžeis geriau paeze pataisisi
to, kad jau ne toli grabo.
szcziau, kėlėsi tiakant saulėje, trijų seseriu, kaip jomis kupft O
ft L 0/
negu su lazdiniu arba su kums
ft e 0; Severos Szv. Gothardo Aliejų
Butu nebageli sugrižius pas reike dirbt be piktame. Be tų cziavimas pasiseks.
Severos Nervotona
ft s \!ž
-7 Knyga druezei susiūta.
<
Dieva su niekuom, nes ant sa- jų daigtu, ne galu sveikatos
cze.
Preke 50 centu.
Preke Vienas Doleris.
v Kas nusipirks, rus visokiu (J
*
*
«
Žmogus:—Gana jau, jegavojgilukio pabalado in grincze parduot.
n Dainų isz visu užkaboriu ka t,
Penkta žvaigžde greitai iule biedno iszminczio, kuris
— Tai ve!— niurnėjo vieni
masti, tu ne pažinsti mano padainoja Lietu voja.
v
Parsiduoda visose užsitikejimo vertose vaistinycziose ir pas vaistu pardavėjus Pirkdamas
ciela savo gyvenimą paszven- —kas man isz tokios sveikatos, bego in miestą ir drasei apgar- « Nusipirkite o turėsite Dainei u, H ežios. Jau asz visaip mėginau
visados reikalauk “SEVEROS” ir neimk kitok. Persitikrink ar ant už vyniojimo yra pavarde.
W
Per ciela meta ant visu dienelu
*j
ti mokslui. Szitas, dažinojas jagu giart arielkeles ir alaus no:
ir su maldakningem ir kantiez
Lrnara! szlove ir visokius
ka turi ant pardavimo, pasvei ne gali!
kom ne viena karta per galva
?
“SAULE”
dinstus turiu ant pardavimo.
kino su džiaugsmu ir tarė:
musziau, o vienok nieko ne gel
Kiti sznabždejo:
ft Mahanoy City, Pa
Da labiaus pradėjo spaustis
— Idant paimt protingai — Tai ve, da ne pikt, kad
bėjo.— Turi bestije upara no
gyvenimą žmogaus, idant darb žmogų in piktumą, trauke. Ejk giventojei miesto, stumditis,
užgimimo.
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MARIJAVITAI.

Gauname laiszkus su klausimais “Kas tai
yra Marijavitai?” Visiemsi klausantiems
Goduot tęva tavo ir motina ta
laiszkais jokiu budu nebegalime atsakyti.
vo idant tau gerai sektųsi ant
Tad indedami szi straipsni, tikimės žinsvieto ir kad ilgai gyventum.
geidži uosius sziame klausime užganėdin

sime.

VI
1887 metais Plocko mieste
Teip tokiu pi'iklodu ezen- (Lenkijoje), keliu dievobai
dien atsitinka labai tankei, jog mingu moterėliu, buvo insteigvaikai tėvu ne klauso. G vie tas “Ranku Darbo Namas.”
kas tas, yra griekas didelis,
Ten dirbo bažnytinius rū
del kurio nesiranda ir nesiras bus, audė ir siuvo baltinius
palaiminimo Dievo, o kuris (skalbinius) ir kitokius rublis;
gana tankei atsitinka Maži vai isz sykio prie to darbo te priaai ne nori motinos klausit, sirasze vos 5 siuvėjos. Tame
prieszinasi, atsakineje sziausai: name rado sau prieglauda ma
ne noriu! ne eisiu! ne reikalai! ži vaikai. Instodamos ton drau
ju žinot! ka jau arszesniu ne gijon moteris, prižadėdavo gy
galiu apraszinet, katrų ir sar venti pagal antrojo szv. Pranmata klausit, o ka apie tai ra ciszkaus instato— iszsižadejo
szit. Didesni už tai vaikai tę savasties ir pasižadėjo užlai
va ir motina už niek laiko, o kyti nekaltybe.
užaugusi sunus dantis už danTokiu budu siuvėjos darti su tėvais barasi.
buodamosi ir melsdamosi ra
Ant to galas, ba kiek kar miai pergyveno, nelyginant
tu atsitaiko, jog vaikai ant tė kokiame kliosztoriuje (vienuo
vu pakelinėje ranka jog se lyne) isztisus 6 metus.
nius niekina ir pažeidže, jog
Rugpjuczio 2 d. 1893 m. to
pavidi viralo, kampelo ir dra jo namo perdetine ir insteigebužio jog iszvaro ubagaut.
ja M. Kazlauskaite regėjusi
O kas atsitinka tada, kada stebuklą. Visa ji buvusi ap
seni tėvai sunui arba žentui siausta nepaprastu szviesumu,
paveda gaspadorista! Kokie jai buvęs parodytas abelnas
keiksmai, rustibe Dievo musz- žmonių sugedimas, o ypacz
tinęs, provos o ir tankei te kataliku dvasiszkijos nupuo
vus užbeldže. Net baime ima limas, kaip antai Czenstakavos
raszant baime pamislit, ba isz su Macochu atsitikimas ir
to ant tokiu vaiku puola no
daug kitu. Ji iszvydusi artiDievo bausme o ir aut visu
nanties Dievo Teismą, ir bu
žmonių. Dievas pasako ket vęs jai s isimylejimas žadėtas,
virtam prisakime. Pagoduok jeigu žmones grižsz prie Die
tęva tavo ir motina tavo, idant vo, permaldavimui esąs reika
tau gerai ant svieto vestųsi ir
lingas kuotankiausis. Szvencz.
idant ilgai gyventum ant žemes
Sakramento garbinimas ir mal
kuria tau duosu.
dos prie Motinos Dievo. Be
Jagu mes Lietuvei norime tokiu maldų ir pasaulis turė
ant muso sklipelo žemes, kuri siąs pražūti. Padidinimui diev
mums Dievas paskiri, tai turi maldystes prie Szvencz. Sa
me tėvus paguodot. Be to ne kramento esą reikalinga inžemi nes bus muso, ir gerai steigti kunigu draugija vardu
mums ne siseks, ba Dievas sa “Marijavitai.”
vo žodžiu ne lauže. O priek
Tos draugijos instatai (zotam tasai prisakimas tai yra konai) pavesta yra jai paežiai
pamatu paredku ant svieto..
sustatyti pagal Szv. FranciszNamas teviniszkas yra del kaus Zokono.
vaiko pirmutiniu svietu ir jis
Tokie stebuklingi regėjimai
turi jame iszmokt visu doribiu aplankydavę ja ne viena kar
kuriu Dievas ir žmonis reika ta. Apie tai ji pranesze savo
lauja, o kurios žmogui ir tau iszpažinties klausytojui kuni
tai del laimes reikalingos.
gui Strumilai. Szis pritaręs
Name_ teviniszkam raudina jos užmanymui uždėti kunigu
tėvai. Kūdikis privalo iszmokt draugija ir pirmas in ja instopaklusnumo ir paguodo nes jes.
del tėvu, privalo klausit su
Ilgainiui toji slaptai instegpaguodonia jiuju prisakimu ta draugija pritraukė prie sa
o vale tuom turi būtie del jio ves nemaža skaitliu kunigu,
szventu daigtu. Jagu to visko net isz 3 deceziju. Vyskupai
iszmoks, tada daugias mokes pajutę apie koki ten moteriszguodot provas Dieviszkas ir kes uždėta susivienyjima, kur
žmoniszkas, bus žmogum, ku sai noris pataisyti blogus ku
ris del tautos giaro pataikis nigus ir padidinti szv. Sakra
gyvent pagal to, kas del tau mento garbinima eme perse
tos bus pastanavita ir reikalin kioti prisirasziusius kunigus
gu. Jagu-gi tėvu neguodoja ir kilnoti juos isz parakviju in
ne klauso ir teip užaugs, tai ko parakvijas,— szian ir ten. Per
jisai kiaušis? Tada stosis pa sekiojimas padidino tik ju užleistuviu prie kožno kabinsis sikietejima. To “zokono” inir bedieviu.
steigėja Marija Franciszka Kaz
VII
lauskaite buvo vieszai isz sa
Karalus Iszpaninis, Ferdi kyklos papeikta, buk ji invedanti kunigus in papiktinimą.
nandas II, pavedi savo kara1903 m. tos draugijos szv.
liste del sunaus savo Alfonso.
Sakramento garbintojai kuni
Cieloje karalisteje vienok
gai prasze Varszavos arcivysniekas teip ne paguodavo se
kupo užtvirtinti ju “zokona.”
nio karalaus, kaip jio locnas
M. Kazlauskaite su kunigu
sunus ant sosto. Viena karta
Kovolskiu nuvažiavo Ryman
isztrauki jaunas karalus ant
praszyti popiežiaus palaimini
vainos priesz mahometus, o
mo. Jiems atvykus Ryman,
Dievas davi, jog nevidonus
popiežiaus ne buvo— Leonas
nugalėjo. Kada sugrižinejo,
XIII ka-tik buvo mires ir
iszejo tėvas prieszai jin. Su
kardinolai rengėsi rinkti jo in
nūs nusėdo no arklo ir pabu- pėdini nauja popiežių Iszrineziavo tėvui rankas, ir norint kus Piusa X kunigai-Marijatėvas sėdo ant nesztuviu, tai vitai inteike jam savo praszysunus ėjo szale tėvo. Senis mus Popiežius sutikės Marija
praūži sunaus, idant sestu ant vitu kunigus labai maloniai,
arklo, ba karalui ne isz puola juos priemes, gražiai su jais
pekszcziam eit, kada jio vais pasikalbėjęs, bet tikro atsaky
kas sėdi ant arklu. Ant to at- mo Marijavitams nedavęs.
saki jaunas karalus:
Vėliaus Marijavitams buvo
— Teve milemas! jiejei ga- praneszta, jogei popiežius juos
Ii sau jotie raiti, juk tai ne ta- laiminąs ir neužginas gyventi
vo sunai!
jiems pagal instatu szv. FranKada pribuvo priesz paloci ciszkaus. Kunigai Marijavitai
jaunas o drūtas karalus paemi būdami Ryme persitikrinę,
tęva ant savo ranku ir nune- jog vargu Katal. Bažnyczia
szi jin in pakaju, kalbėdamas, jiems pavyks pataisyti ir in
jog jiam tai labai meilus daig tiKra Evangelijos kelia atvesti,
tas ir jog butu noringai jin ne negut reiketu, anot Kristaus,
szias nesztuve su kitais per cie- iszginti isz Bažnyczios visus
la kele.
perkanezius ir parduodanJuk tai puiki paveizda, ar czius— Farizejus.... Taip
teip?.... o dabar apie ka ki viskas buvo Ryme nupuolė.
ta.
Viena ju viltis likusi naujai
(Toliaus bus.)
iszrinktas Pius X, dar ne pri-

siriszes prie žemiszku turtu ir
Nieks ant svieto daugiau nei tuszczios garbes.
Sugriže Marijavitai Lenki
simeldžia už savo neprietelius,
jon,
iszgirdo naujiena: Varkaip maskoliai, nes jie kasdien
meldžiasi už cara ir jo visa, szavos Arcivyskupas iszpeikes
j u mokslą, ir prisidėjusius prie
azeimyna.

Marijavitu kunigus, iszsiuntinejes in tolimiausias ir netur
tingiausias parakvijas. Kata
liku kunigai ir-gi eme peikti
Marijavitu mokslą, bet ir Ma
rijavitai jiems nepasidavė....
Kazlauskaite sustacziusi nau
jus instatus (pagal szv. Prancziszkaus) inteike popiežiui
patvirtinti. Rugpj. 21 d. 1904
m. Pius X maloniai priemes
Marijavitu atstovus, prižadėjo
jiems užtvirtinti jeigu tik koks
Lenku vyskupas paims juos
savo globon. Bet netikėtai, rug
sėjo 22, iszejo Rymo Inkvizici
jos paliepimas: uždaryti Szven
cziausiojo Sakramento garbin
toju arba Marijavitu sąjungą.
(Kunigams užginta susiraszine
ti su Kazlauskaite.) Marijavi
tai vėl szaukes Rymo užtary
mo. Popiežius prižadėjo jiems
padėti, bet viskas liko posenovei.
Tada tu parakviju žmones,
kame Marijavitai kunigai bu
vo kamendoriais ir paskui liko
praszalint', eme siuntinėti sa
vo vyskupams skundus kuriuo
se kaltino in vieta Į Marijavitu
atsiunstus kunigus už laikymą
gražiu gaspadiniu, kurias va
dindavo seserims, už girtuo
kliavimą, už kortomis loszima
už parapijom! pleszima* ir už
kitus blogus darbus. Bet vys
kupai nutylėjo. Tuomet para
pijoms iszrinko isz savo tarpo
atstovus ir pasiuntė juos in
Ryma, kad jie papasakotu
apie nedorus kunigu darbus
szventajam Tėvui. Atstovai,
važiuodami in Ryma, ’’žinoma,
nuveže popiežiui gera auka,
(kelis tukstanczius rubliu).
Popiežius Marijavitu auka
priėmė, bet skunda nusiuntė
Lenkijos vyskupams, vyskupai
apskunstiems klebonams, o
klebonai jau žinojo ka daryti
su skundikais. Nenustodamas
vilties kun. Kovalskis dar sy
ki praszo Varszavos Arei vys
kupo aiszkiai pasakyti kas yra
reikalinga sugrąžinimui Santai
kos ir ramumo Kataliku Bažnycziai ir kuom kaltinami yra
Szvencz. Sakramento Garbin
tojai. Varszavos Konsistorija
atsake: — Marijavitai esą kal
ti klebonu szloves nupleszime,
kurstyme savo parakvijonu
priesz bažnyczia. Ne užilgo
pats kunigas Kovalskis buvo
suspenduotas.
Tuomet kunigai— Marija
vitai susirinkę Plocke (1906
m. Sausio 30) atnaujino savo
Susivienijimą, kuri vyskupu
liepiami buvo patis panaikinę,
ir galutinai iszstojo isz Rymo
Bažnyczios. Ta paezia diena
kun. Kovalskis likos iszrinktas
Marijavitu vadu (Generaliszkuoju Ministru.) Paduotame
Arcivyskupui raszte Marijavi
tai sakos “patis iszstoja isz tos
smirdanezios duobes (Rymo
Bažnyczios), tad ne jus mus
iszskirint, o mes patis pameta
me jus. Jeigu su Arei vyskupo
žinia kunigai nedorėliai eina
szventvagiszkai kasdien prie
altoriaus, tai tegul bus leista
norintiems dievobaimingai gy
venti nepripažinti. Jusu ir ne
prisidėti prie juso nelabiszcziu
ir paleistuvavimu.
(Toliaus bus.)

MOTERYS!
Čedyklt Pinigus,
Laiką ir Sveikatą

Dept. S,

Chicago.

arba

288 Puslapiu; 5x7į Coliu Dydumo.
Telpasi sekanezios Istorijos:

Tom Sopwith, angliszkas aviatoris.

Karalių sultoną, jio sunu, dideli
galineziu ir karalaite gulbe.
Prapuoluse karalaite ir 7
galinezius.
Juozas ir Marijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaite Miranda.
Kaip tai giliukis mainosi.
Ragana.
Elnes, velioribas ir arelis,
Medėjus.
Dvideszims keturi razbainikai.
Szluocziaus duktė.
Vaiskus Sz. Jadvigos szale
Lasovicu.
Vaitiekus.
Protingas Jonelis.
Nelaimingas bagoeziua.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Staliorius daktaru.
Nedora pati ir tris popai.
Ilgasis, platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.
Meszkinai.
Baidiklos,
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Juokingas atsitikimas.
PREKE TIK

75c.

Nusiuntimo kasztus mes
apmokame. Adresavokite:
Mahanoy City, Pa.

ISZPARDAVIMAS! »
Gramatika Angliszkos kalbos mo
kintis be mokytojo (apdaryta) §1.

Vaiku Draugas arba kaip mokytis
skaityt ir raszytbe mokytojo

15c.

Naujas Budas mokytis raszyt be
...

mokytojo

10c.

Aritmetika mokinimuisi rokundu
su pav. (apdaryta)

Viso $1.60.

-

35c.

Dabar už $1.

Pinigus siuskite per Money-Orderi
sziuo adresu:

P. Mlkolalnls, Box 62. New York, N. Y.

Reginaldas C. Vanderbilt.
Garsingas milionieris kūris daugiausia užsiyma parodinu
savo arklu ant parodu. Juk turi ant to užtektinai laiko o to
lesnis apraszimas api jin yra neužymantis del muso skaitytoju.

KUR BUNA

Introligatorne.^
AVD1BBTUVK KSTfitl.

Mano sunus Jonas Žukauckas paei
na isz Suvalku gub Augustavo pav
Labno gmino Adamavicziaus para.
Lososnas kaimo, 8 m kaip amerike
pirmiau gyveno Pittsburge paskui
Minersville o dabar nežinau kur jis
pats ar kas kitas praszau duot žine
ant adreso:
(to 61)

Aysidirba senos maldaknyges, istorines
natos ir laikraszczei, kaipo tai:
Linksma Valanda, Dilgeles?
Dagia,
Draugas,
Tėvynė ir Lt.
Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ft)
ekspreso kasztus.
Adresas:
Lithuanian Bindery,
514 W. Spruce. Mahanoy City, Pa

įrengė ligonbutį ir klynika
su laboratorija Philadelphijos mieste. Tame pačiame
name įrengė savo locna ap
tiekę, kurioje randasi naujo
išradimo geriausi vaistai

P Žukauskiene
R F D 175 Jonestown
Minersville Pa.

Mano tėvas Antanas Bukeviczius
paeina isz Suvalkų gub. Starapoles
pav. Prienų para. Aszmuntos kaimo,
13 m. kaip isz lietuvos jis pats ar
kas kitas praszau atsiszaukt ant adre
so:
(09 °»)
Kaz. Bukeviczius
Castle Shanon Pa.

Mano draugas Aleksandra Stenulukas pirmiau gyveno Waterbury
Conn, paeina isz Suvalku gub. Sta
rapoles pav, Balbieriszkio kaimo praszau atsiszaukt ant adreso: (qq oj)
Jos. Žvirblis
15 Armory st.
Worcester Mass.

Mano ligon-

butyje ir klinikoj turiu po
savo priežiūra svetimtaučiu
daktarus specijalistus pagel
bai prie operaciją ir pavo
jingų ligų. Pas mane visi li
goniai išsigydo ir pasilieka
sveiki. Vaistus siunčiu ir į
i kitus šteitus ir į visas šalis.

Gydau Visokias Ligas.
Su sena ir nauja metodą su
I chemiškais ir medicinos gy•9)
«■ —
f
, duolėmis, su vandeniu (hy
drotherapy), kraujo skysti Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Ig.
mu (serotherapy), su moks Stankus su pagelba elektros šviesos
lu psychologi jos (psychothe (X—ray) permato visą žmogaus kūną
rapy), kaip tai žodžiais, nu ir atrauda pavojingas ligas.
rodymu, atkreipimu atydos
_____ _________
ir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X—ray (šviesa, permalanti visa ku
na žmogaus), greita elektra (hyfrequency) Galvana elektra, Faradėjaus elek
tra ir kitomis suvienytomis elektromis. Darydamas operacijas išgydau viso
kias organiškas ligas, kurių negalima išgydyti vaistais ir kitais prietaisais.

Turiu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas.
® Visisreganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku, o
busite užganėdinti nes jis gydo pasekmingiausiai visokes ligas ir daro visokes operacijas savo locnam ligonbutyje. Daktariška rodą su teisingais patarimais duoda DYKAI, — ypatiškai par telefoną ir par laiškus beskirtumo
kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalise svieto.
,

DR. IGNATIUS STANKUS

1220 So. Broad St., - Philadelphia, Pa.
Nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4 p. p. ir nuo 0 iki 8 vakaro.
-•

—■

r

Antanas Matuza ir Kleopatas Jonawskis abudu paeina isz Kauno
gub. Telsziu pav., pirmiau gyveno
Colorado o dabar nežinau kur jie
pats ar kas kitas praszau duot žine
ant adreso:
R. Brown
Box 64
Goldfield Colo.
Mano szvogeris Jonas Marazas
pirmiaus gyveno Westmorlando pa
viete o dabar nežinau_ kur, teipo-gi
ir Szimonas Lioranta pirmiau gyveno
Oglesby, Ill. o dabar nežinau kur
jie pats ar kas kitas praszau duot žine ant adreso:
(to 61).
V. Matuleviczius
Box 37
Linfield, Pa.

Draugyste parapine szv. Juozupo
isz St. Louis Mo. pajieszko kunigo:
jeigu kur rastųsi kunigas be parapi
jos o prigulintis prie Rymo katalikiszkos bažnyczios tai del gavimo
platesniu žinių meldžiu kreiptis pas
komitetą ant szio adreso.
G. Savickas
1300 Merchant st
St. -Louis. Mo.

Del Draugyscziu...
Pristatau puikes Szarfas
Juostas, Kepuras, Karūnas
Špilkas ir t. L

Su kokiu nors reikalu
kas-link Szipkorcziu,
Piningus ir t.L
pas mane •
teisinga

VYRIU LIGOS
Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa
nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingu
Žyduoliu, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka
augiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados iazgydint-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:
e
“Dingusia Pajėga” vyru “Exzema” ir kitas panaszas “Užtrucintas Kraujas” in 39
ligas iszgydau labai trumpam dienu-be naudojimo merikuriiszgydam in 14 dienu.
uszo ar potasa.
laike.
“Silpnas Vyrus” ja kuna
sugražina in normaliszka "P«.l»ptingMLipU”iD3IZg
“
k
B
b
J° skaudėjimo.
padėjimą in tram pa laika.
“Varicocele” gydan in 15 d.
“Romatiszma” visoki
“Hydrocele” in 24 adynos, “Szaszius” ir skandalas skaroc
iszgydau greitai ir ant visados
iszgydau labai greitai.
be operacijos.

OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg 8ad. vakare.
I’etnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedaliomis
10 lyg 2ad. popiet.
Gyveniu Pittsburge
nog 15 metu toj paezioj vietoj.

“Lietuviszkas
Dainomis”
SUSIDEDANTIS ISZ

390

Visokiu Dainų

Dr.Lorioz-“'p’”»į,1.
Kalbame Lenkiszkai,Rusiszkaiir Vokiszkab

P. V. OBIECUNAS & COMPANY
r^(ALL NATIONS DEPOSIT BANK)
& Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.
Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000.00
' randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežines
kapitolas $40,000.00.
Locnas Namas vertas $150,000.00.
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 4-ta.
J procentą nog szimto. Sziuncziame piningas in visas dalis
’’
svieto ir parduodame Laiva-Kortias ant visokiu Linijų.
I|
Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir Užrubej
žinių Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats P. V.
5
Obiecunas organizatorius tos Bankos. Kreipkitės su visokeis
11
reikalais prie Musu Bankos per giomatas ar asabiszkai o mes
j
iszpildisime visokius jusu reikalus greitai, teisingai ir gerai.
1*4; Piningu ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi
įp* per Express arb Pacztini Money-Order.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway

W. D. Boczkowski-Co.

* DrTIgnotas Stankus

Nodeldioniais nuo 1 iki 4 po pioliį.

Parduoda Szipkortes ant
risokiu drueziausiu ir
reriausiu Laivu,
oiuneziu Piningus in
Visas Dalis Svieto
freieziause ir pigiause.
Visi tie kurie per mus
iunte apie tai geria žino
Iszduoda Dostovierne
lel tu ka nori savo dali
oiatuvąje kam pavesti.

Surinkimas visokio Pasako
isz visokia liežuvio.

Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoi

Valandos ofico:

Nusipirkit naujos
gadynės prosą, jis
gamina šilumą sa
vyje vienodai.

“MUSO—: PASAKOS
”
:-

Boll Telephone, Dickinson 3757 w

PASARGA:

Apsaugoja Namoa ir Naminoa Rakandus nog Ugnies.
Didžiaose Lietoviszka Agentūra.
Kutoras Bankinis ir pardaviste Szipkorczio ant visokia Linija

THE J. ILGAUDAS NOVELTY CO.

Yra tai tas pats kuris perkele su lekiojama maszina angliszka suspauda ir už tai aplaike §10,000. Ne senei užbaigė
pasekmingai kelis lekiojimus aplink New Yorka. Vidui stovi
Sopwith su savo sesere, jiojo mandžeris stovi isz tiesies rankos
o kiti yra jioje maszinistai.

Mahanoy City, Pa.

233-235 W. Centre St.,

Nesikankinkite vasa
ros karščiuos su sun
kiu,neparankiu prosu

Suprosinsite drapanas I pusę laiko su smagumu,
geriau, parankiau ir dešimt, kartų pigiau negu pa
gal senovišką būdą; beto suččdysite savo brangią
sveikatą, pajiegas ir nervus. Prosinimas bus jum
smagumu vietoj kankyne. Prosas šildomas vidu
ryje su gasolinu ar alkoholiu. Geresnis ir pige
snis negu gazu ar elektra šildomas. Nereikia
laukti kol prosas įkais, nereikia bėgti nuo pečiaus
firie stalo Ir atgal, nesudeginsi drapanų. Prosas
ildo vienodai visa laiką. Šilumą galima reguliuo
ti kaip norima. Už vieną centą šildo per penkias
valandas. Nepavojingas, švarus, bo atsida
vimo. Galima vartoti kur tik norima: viduj, lau
ke po medžiais, ant porčiaus ar kelionėje. Vi
suomet gatavas. Pilnai gvarantuotas
Pigus.
Užsimoka į tris menesius. Kaina tiktai $4.00.
1613 S. Halstcd St.,

W. Rynkewiczius
-:N0TAHIU8ZAS:-

New York, N.Y.
Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
jo reikalai liktu greit,
tlikti tegul atsiszauki in
a

Kampas Reade Elicze
Telefonas; Worth 2822,

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.
Pinigus siunczime in Kraju kuo greicziausei.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodamė ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujencziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
— : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :—
I
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad,
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greicziausei, teisingiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

368Puslapiu; 6x9 col. Dydumo.

PREKE $1.
Nusiuntimo kasztus
mes apmokame.

=• Adresavokite :=

W.D. Boczk owski-Co
Mahanoy City, Pa.

“LIETUVISZKAS
PASAK0R1S”
-:arba:Surinkimat visokio Pasako isz
visokia Liežavia.

414 Puslapiu; 5įx7į Coliu Dydumo.
Telpasi sekanezios Istorijos:

Jonas karalaitis, pauksztis ir
vilkas.
Paikszas Jonukas, arkliukas
antaite ka auksinius kiauszinius
dėjo ir kiaulaite žemeziugpile.
Karalaite paversta in varle.
Karalaite stebukl-merge.
Jonukas karalaitis ir nematomai
muszanti lazda.
Netikėtas karalaitis.
Remuneles vainikėlis.
Velnes ir mužikas.
Melagis.
Giliukningas zbrajus.
Zerkolas.
Gudras Žalnierius.
Melage pati,
Paikas Jonas.
Milžinai, maži žmones ir
niksztukai.
Du brolei.
Karalaitis vargutis, szunitis
lojutis, katinėlis niauklelis ir
raganiszkas žiedas.
Petras Bude.
Tris brolei karalaiczei
sergantis j u tėvas.
Szleivis (tikras melas).
Mužikas karalum.
Mikutis kupriukas ir niksztukas.
Raganiszka pleczkute.
Jonukas pauksztukas.
Karalius vargutis.
Žuvininkas, geniuszas ir juodu
salų karalius.
Akmedas ir raganaite Paribana.

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš
perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų,
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų,
trūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų
Kitu
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir malda-knyglų. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tuZiną už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne
turite mano katalogą, rašyk šiądien: prisiUsdami už 5c markę, o apturėsi mano
Didelį Katalogą Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,

3225 So. Halsted St.

Dept. s.

UNION NATIONAL RANK
MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK $125,000.

SURPLUS IR PROFITS $300,000.

Suv. Vairi. Raudat tori moto Banke todeto piningo.

Mokame antra procentą ant sudėtu pininga
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma
diena Saulio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneszi parodini knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą sa
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.
Harrison Ball, Prezidentas.
F.J. Noonan, Vice-Prezidentai.
W. H. Kohler Kasijerios.

DR. KOLER,

LIETUVIS

-:AGENTAS:-

J.li.Bnuidzi Co; Nov York ŠBrcoklji.

GYDITOJAS

nn VAI ED 638 Penn Ave., Pittsburg, Pa.
U Hl KULLII Adiaoi: 9iki 6 vakar*, Nadaloj neg 91ki 4pepl«L

Szlpkorcziu in ir isz Europos
Sulaiko puolauczius plaukus, prigialbsta
plaukams augti. Turime tukstaneziu padeLavouiu. Iszsiuncziame dykai geras intorma
cijas apie priežastis puolanczius plaukus ir
kaip tame užbėgti, adresavokyte:

9 ryte lyg 3 popiet.
...Sobatomis...
9 ryte lyg 12 ad.

Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotaa
Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo,
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isa
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimua
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gyd»
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimas
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozh*
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi,
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvu,
Reikale raszykite ant adreso

V. Lapinskas
Naujas Iszradimas.

Chicago, Ill.

Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto
•01 W. Mahanoy St.,
Mahanoy City, Pa.

Parduoda Szipkortes isz
Hamburgo ir Liverpool tiesog in
Piningus aiunozia grietei ir pigei o
MBM m kawrij* tau turit* abejoti mano teisia-

Kaip Jurgis iszrode.

Vasarinei Siutai Pas Rynkeviczia.
■

)
Sziame laike pargabenome (g^
į)daugybe Nauju Vasariniu Siutu (gS
Į)del Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai
i)yra gražiausi visam mieste, pas sinti pagal naujausia mada.
>)
Szitus Siutus parduosime už
^pigesne preke negu kiti sztorninpiai, todėl jaigu reikalaujate^
.Naujo Siuto tai ne eikyte kitur
.kaip tik pas mus o patis persiti'krinsyte kad gerinus ir piginus 34
įgalima pas mus pirkti negu kitur.
i)

VISOKIU MADŲ.
VISOKIU PREKIŲ.

W
©

i) Teipgi visokiu kitu Vasariniu^
j) Drapanų; žinome kad perkant pas (gg
^mus busite visame užganėdinti,
Pirkyti savo Vasarini Siutą pas

W. RYNKEWICZIU
233-235 West Centre Street.
— Tomis dienomis sugrįžo
isz Lietuvos del daugelio pažinstamas p. Petras Navickas
su savo pacziule. Kalba jisai,
buk Lietuva yra “ai rait’ nes
Amerike geriau gyventi.
Lietuvoje pergyveno tik 14
menesiu
o pribuvo in Maha— Laikas greit bėga, sztai
Utarninke jau ir turėsime pir noju utarnyko diena.
— Parsiduoda namini daigma diena Augusto.
— Paszventinimas naujos tai, kas pirks gaus ir stubas
Lenkiszkos mokslaines atsibus del gyvenimo. Parsiduos nebrangei. Atsiszaukyte pas V.
4-ta diena Septemberio.
Januleviczia 131 South Alles.
— Park Place, Primrose,
— Andrius Lakickas užde
vulkanas ir Bukmaute dirbs
visa atejnanczia nedelia. Pede jo nauja buczerne ant kampo
Spruce ir Catawissa ulycziu.
bus szendien.
Pardavinės steika po 16c. Szol
— Ir vela Dievas nusiuntė derlus po 110 ir t. t. Jaigu no
gailesti ant p. Juozo Margelio, rite suczedint piningus tai piratymdamas vienatini pamink kyte mesa pas Andriu Lakiclą po mirusiai pacziulei viena ka.
tini sūneli dvieju menesiu, už
•f Ketverge atsibuvo laido
kuri paaukavo motina savo gy
vasti isz priežasties cicariszkos tuves Silvestro Pranckevioperacijos. Sūnelis Juozukas cziaus kuris nuskendo praeita
mirė panedelio vakara pas Nedelia. Nabaszninkas prigu
uoszvius Karaszauckus kurie lėjo prie Vincentines drau
augino mažiuleli. Laidotuves gystes o ne in Szv. Antano
atsibuvo seredoi popiet o kū kaip tai buvo raszyta praeitam
nelis silsisi ant lietuviszku ka No. gazietos.

Žinios Vietines

piniu. Lai jiam buna linksma
pas aniolelus ir prie savo mo
tineles.
— Antanas Pecziulis, gy
vendamas ant 21 Seventh uly
czios, pradedamas darba Buk
maute likos užgriautas per an
glis aplaikydamas pažeidimus
konia ant viso kūno. Daktaras
prižiūri namie.

— Kaip rodos kasiklosia
bus užtektinai darbo ant ru
denio. Marketai konia tuszti,
visur užkalbinimu ant žiemos
turi daugybe.
— Ana vakara kada muso re
porteris radosi ant krutancziu
paveikslu, pradėjo rodyt indijonus. Vienas isz Jndijonn no
rejo užklupt antsedinczios mo
teres grinczioje, nes tame lai
ke atejas jiosios vyras, supra
to nelaime ir_pradejo jeszkoti
nevidono. Indijonas buvo pa
sislėpęs už skrinios laikydamas
'rankoje peili. Viena lietuvisz
ka moterele teip buvo persiemus tuoni regėjimu, jog laike
kada vyras jeszkojo indijono
moterele staigai atsikėlus rik
telėjo: ‘,‘sziut him hiz bihaind
di baks”. (szauk jin, randasi
už skrines). Žinoma juoku bu
vo invales, o moterele užsisarmatinus apleido teatreli.
— Marijona 15 metu duk
tė ponetovos A. Ramaszaucku,
turėjo nusiduot in Ashlando
ligonbute ant operacijos pendesitis (iszpjovimo aklos žar
nos). Dr. Biddelis pats dare
operacije o Mariuką ant tiek
pasveiko kad szia nedelia sugriž namon.
— Sekanczios gromatas ran
dasi ant paczto: Juozas Bubi
lą, B. Perski, Viktor Paczeskin, Mrs. M. Paczulis.

— Menesi Liepos užgyme
57 kudykei o per ta laike mirė
44 ypatos, 35 isz miesto o 9 isz
užmiesczio.
— Antanas Szukaitis tai
progresiviszkas biznieris, ma
tydamas reikalą padidinimo
savo grosersztorio idant kostumieriams butu parankiau, pra
dėjo darba ir neužilgio užbaigs;
intaisis naujus barus, lentinas
ir 1.1. Bul i boj!

Didelis Piknikas.
Draugyste Szv. Ludviko isz
Mahanoy City nutarė laikyti
dideli pikniką, kuris atsibus
Utarnike 15-ta diena Augusto
ant Pleasant Hill kalno.
Sztai turėsime gera proga
praleisti visa diena ant szviežio
oro. Draugyste užpraszo visus
pribūti ne tik isz Mahanojaus
bet ir isz visu aplinkiniu
miestu ir miesteliu, o stengsis
visom pajėgom parodyt vi
siems linksma laika. Muzike
katra grajis visokius szokius
bus geriause ka galima gaut.
Inžanga ant platformes bus
tiktai 25^
Ateikyte kanoskaitlingiause o nesigailesite.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

. South Milwaukee, Wis.
(Atsitikimas Mahanojui)
— Darbai ejna vidutiniai—
dirba pilna laika. Pribuvu
siems ne sunku gauti darbus. Jurgis kuris ne Renei npsipa
— Lietuviu czionais visai eziavo nuėjo ana vakara in
mažai apsigyvenia bet norints mesti in skrinute gromata o
mažas pulkelis, nes ir tai gy  i kad toje vietoje nesirado lain
vena nesutikime o ka jau ant pos per tai su vargu atitiko
moterėliu tai pribus Baltru skrinute. Ne toli susitiko, kaip
jiam iszrode su savo pacziule
viene “sziur.”
-— Ne senei susimusze < zio- kuri sugrižiuejo nog krutau
uais keli lenkai prie lietuvisz- ežiu paveikslu, o priejdamas
kos karczemoso pribuvęs pa- pro jia susznabždejo:
— Tuojaus su tavim busiu
licmonas aplaike sužeidimą
duszele.
galvos. Tada szove in viena,
Vos isztare tuosius žodžius,
pataikindamas iu peczius o in
devinta diena numirė o du ki motere begte bego namon dirs
teledama ant jio veido persitus paszove.
— Koke tai lietuviszka sena gandus Jurgis dabar buvo to
porele nupuolė nog tilto ejda sios nuomones kad ant tikrųjų
rni namon. Mažai pasižeido nes ne buvo tai jio pacziule o tam
sumoje padare klaida. Apie
pirti purvine turėjo puikia.
tai nutarė užtilet.
Duryea, Pa.— Parapinei
Kada sugrižo namon rado
vaikalai puikei ejna, kožnas savo pacziule sedinte iszbalus,
užganadytas isz savo dvasisz- drebėdama kaip lapelis, kal
ko.
bėdama:
— Diena 6 Liepos rado isz
— O Jurguti, kaip asz nu
ryto ant gonku Juozą Czižaus- sigandau! kada ėjau namon,
ka kuris likos nužudintu. Nu kokis tai žmogus norėjo mane
žiūrėjimas puolė ant paczios sulaikyt Kalbėdamas tuojaus
Elzbietos ir burdingierio Jono su tavim busiu duszele! Began
Surku. Abudu sėdi už sztangu namo kiek turėjau pajėgu ir
Wilkes-Barriu kalėjime. A.a. baisei nusigandau.
Czižauskas buvo malszausirdo
Jurgis ka tik norėjo iszajszro gyvenimo žmogus, pergive- kyt jiai, kad tai jisai buvo,
no ant szios pasaulės 36 metus nes užklausė pacziules:
o Amerike 11 metu, apsipa— O kaip tasai vyras isz
cziavo 7 metai adgalios, pali rode?
ko ketvertą vaikucziu dydžiau
— O-gi maeziau jin ajsz
sem varge, nes tėvas silsysi ka- kei, da tokio rakalaus savo gy
puosia o nelaba motina kalėji venime ne buvau regėjus. Bu
me. Czižauskiene jau karta vo tai dydžiauses piktadario o
buvo pabėgus nog savo vyro, ant veido, galėjau suprasti,
susineszdama su kitu, nes ne- jog tai buvo žudintojas pirmu
basznykas surado o vos iszgy- tinis lipsnio, kuris nevilkintu
venia metus laiko likos per tą ne minutėlės mane nužudint.
ją iszgama nužudintu.
Jurgis truputi užsimislino ir
(Apie taji atsitikima, jau nutarė, jog geriau apie viską
buvo karta, nes isz priežasties užtylet.— Teip, “baime ture
netikru pravardžių garsinam dydeles akis.”.
vela.)
Sziupinis. ’
Chicago.— Jonas Bagulis,
* Chigoje yra 16,200 kareze
25 metu senumo gyvenantis po mu.
No. 1859 W. 21 uliczios mirė
* Žmogus turi 223 kaulus,
ligonbuteje iž priežasties aplai reike prirokuot ir dantis.
kytu žaiduliu kokius aplaike
* Senas jaunikis no 40 me
puldamas in 80 pėdu gylio gra tu, sunesziujas yra 85 poras
bes prie dirbtuves Union Li szkarperku, 74 surdutus 62 po
me Works.
ras czebatu, 298 kravatus ir
— Pranas Strankus svilino 326 kalnierelus. Tegul apsipaczebatukus pas 13 metu senu czioja, tai tiek ne reikalaus.
* Pakrasztije Floridas pa
mo Brigida, duktere Kelpczaicziu isz po 2316 So. Iloyne gavo milžiniszka czerepoka
Avė. Tėvams nepatiko Pra kuris svėrė 110 svaru.
* Isz visos žmonijos ant
nas kuriam davė vokiszka
‘‘raus mit ju,” bet Pranas ne svieto tiktai 500 milijonu turi
teip lengvai davėsi atmest. drabužius kaip reike, o 250
Prikalbino pana Biigida idant milijonu suvis buna nuogi.
toji su juom “runitu’ ka ir Tas pats ir su givenimu: 500
padare. Badai nukeliavo in milijonu turi namus kaip reike,
Rockford, 111. kur Strankus ki 700 milijonu gi vena urvose ir
tados gyveno. Palicije pabė būdose, o 250 milijonu buna
gėliu jeszko, nes ar pasiseks po grinu dangum.
* Daugiause skaititoju turi
surasti jiuju lizdeli, tai nežilaikrasztis “Saule”.
ne.

MOKYKLA SZOKIU.
Waltz, Two-Step, Side-Step, Bato
tt/blL Dance, Buck & Wing, Irish Jig Clog,
Spanish Waltz ir 95 kitokius.
Prof. Julius, 2124 S. HaIsted St;Chicago,III.

BUKifi VYRAS

Ruptura,
Varicocele,
SHENANDOAH PA.
Prapolus Pajėgas,
— Feliksą Cvik nupuolęs
Utrucintas Kraujas,
nog gonku savo namo laike
mygio baisei pasižedo.
— Szkarlatina vela pradėjo
ant giaro vieszpataut czionais.
Karlevicziu 7 metu dukriuka
mirė o sūnelis Petras teip-gi
pavojingai serga.
— Badai kun. Mickunas
apleido Szenadori ant vakacijos(?). Žmonis pasakoje kad
likos per biskupa praszalintas.
Visoki paskalai apibegineje
aplink miestą apie kurios da
Pr. O’Malley Budas
bar užtilesim nes da tikru fak
Visados iszgydo!
tu nedažinota.

ATIMA JUMIS_VYRISZKUMA.

Bukia Iszmintingas
Likia Sveikas.

N. Adams, Mass.— Kokis
tai Sirionas važiavo ant karuko isz Pittsfield in Adatnsa.
Kada kunduktoris pareikala
vo penktuko tai užsispyrė už
mokėt o isztraukes brauninga
pradėjo szaut;, pataikindamas
viena mergina kuria užmusze
ant smert o penkis kitus paeažierius pažeido. Dabar silsysi
už kroteliu lig provai.
— Czionais
vieszpatauje
puikus oras, darbai ejna vidutiniszkai, lietuvei malszei gyve
na tik kaip pas katras gaspadineles žada atsilankyt poni
Baltruviene jago trumpam lai
ke neapsimalszys.

Iszbandyta per 30 metu!
Be peilo ir vaistu!
Iszrasta |>er mane!
Naudojamas tik mano ofise!

prasarga: Darbininkai katrie pas
mane dirbo, gal sakyti kad jie žino mano
methoda ir pagal ju gydo be operacijos, jie
gal ir pamegžioja mano rasztus.
Bet ran
dasi tik Venas Dr. O'Malley Budas ir
naudojamas tik Mano Ofise.
Asz negaminu jokiu Gromatu Lygbniu,
kadangi atsilankymas in mano ofisą parodys
jumis kad turiu daugybe Gromatu nog
Lygoniu isz visu szaliu pasaulės kurie tapo
iszgydinti.

Dr. Alex. O’flalley
158 Washington St.

S. Walunas
Geriausias Lietuviszkas
Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiavimas už pigesne
preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku.
Geriausius skurinius ir guminius darbinius
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti.
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite
užganėdinti ir suezedinsite piningu*.
Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu,
geltoniu ir kitokiu kolonu Czeveriku ir
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už
labai pigia preke. Neeikyte passvetimlautezius pirkyte pas tautieti:

Simona Valuna
526 W. Centre UI.,
Mahanoy City, Penna.

Reikalingas.

GRINA TEISYBE.
Mabanojaus gyventoje!
(apie szita gerai žino.
Mrs. Julia Brennan nog 1027 E.
Mahanoy St Mahanoy City, Pa. Sa
ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa
girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka
da tik ateina proga vis rekamendavo
i» szitas pigulkas asz pažinstu keletą
žmonių kurie likos iszgiulbeti nog
skausmo pecziuose ir inksftiose. Szi
ta pati liga mane vargino per ilga
laika, būdavo mane apkvaitina ir pai
kino kad negalėjau atlikti namini
darba. Turėjau ženklus kad mano
inkstai buvo netvarkuoje. Nusipir
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas
Timms aptiekoje, ir jio tuojaus man
pagialbejo ka kitos gyduoles nega
lėjo padaryti todėl veliju kitiems
naudoti taisės pigulkas.
Ant pardavimo visuose aptiekoso
po 50c baksukas. Agentai ameriko
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo,
N. Y. Neužmirszkito vardo ‘Doans”
ir neimkyte kitokiu.

85 dovanu katras suseks
Rugsėjo menesi atvažiavo
isz Brockton, Mass. Vincas Rakauckas ir buvo pas 'mane ant
burdo lig 12 Liepos. Ant ry
tojaus atsikėlęs anksti, atplesze kaparelus Frano Žiliuskio
paėmė §35 ir Jono Kavalaucko paėmė §33 o už burda man
kaltas §21. Vincas Rakauckas
yra suvirszum 5 pėdas augszczio, 32 metu senumo, su nu.
dribuseis ūsais ir turi panerias
akis, mili giarti o kada užsigė
rė tai dainuoja ir keike. Paejna isz Kauno gub. Sziauliu
pav. Lukes par. Kas api jin
danesz aplaikys 5 dolerius do
vanu.
(to 61)
St. Wermauckas
6 Mechanick Str.
Iloosick Fall, N. Y.

Ant Pardavimo.
Ar žinote kad Tamaqua,
Pa. bus geriausias miestas aug
le.kasese. Pirkyte stubas, o ne
lankyte kolei pabrangs. Turiu
stubas ant 4 fainiliju vidurije
miesto arti Broad ulyczios ir
parduosiu nebrangiai (to 60).
C. K. Young
318 Lafayette st.
Tamaqua, Pa.

Bastian

FR STRAWINSKAS
Lietuviszka Krautuve
...Vyno, Likeru, Areilkot ir Akiu...

Roberinltį iSdirbimų, Painų, Šlukų. Brukuojamų
Marinėlių. Armonikų Koncertinų, Britvų, Pavin
Eevonių ir Siuitai kitokių kožnnin reikalingų da
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrę vardę, pra
vardę, adresu ir keletu markių apturės musų No. 3
kataliogį dykai. RaSyk šendlen, o už kcletos die
nų Sitų naudingu knyga bus tavo namuose.

JOHN’S SUPPLY HOUSE
2J34-ZJJ8 SU. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILL ,

Dekyte piningus in muso liauka, tegul jie
daugiaus jumis uždirba.

UŽLAIKO PUIKU

SALUNA
Ashley, Pa-

Procentą pridedam prie juso rokuudos syki iu
6 menesius.

---- o---Puikiause užejga del Lietuviu i’
svetingiauaes priėmimas del visu.
Arielkele, Alus ir Cigami tinkam*
karalut. Sale del zob<»vu ir mitirtf

D. M. GRA HA M, Prezidentas.
C. L. A DAMS, Vice-Prezidentas.
D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijeriuu.

Nemokėk dykai §10.00,

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju
ant viso loto po no. 604 -606
West Center ulyczios. Dasiži
nokyte ant adreso:
(p j')
Thomas Haughney
12 E. Mali. St.
Mahanoy City, P r

W RYNKIEWICZ
A. DANISZEWICZ.
M. GAVULA.
C. F.KAIER.
J. HORNSBY.
W. I. MILES.
T. F. FLANAGAN.
L. ECKERT.

>
I

Vasarinis Pardavimas

į

Kožna Liepos ir Augusto menesi peržiurinejame
savo tavora iratraudame daugybe likucziu kurios
parduodame savo kostumeriams už labai pigias
prekes. Kaip kada pasilieka keletą Krėslu,tada
jias iszparduodame pigiai idant padaryti vietos
del kitokiu tavoriu.
Kaip kada atlieka mažas szmotasKlijonkesvertes
§1.25 mastas, tai atyduodame už 85c. mąstą.
Teipgi daugybe kitokiu daigiu pasilieka, kaipo
tai Vyru ir Vaiku Siutu, Karpetai, Lovų, Sieniku
ir t. t., ir tuos parduodame už labaipigai preke.
Mahanoy City, Shenandoah
Mt. Carmel, Landslord.
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Polithania [State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtas pas runs
pinigus mokam 4-ta procentą, paskaitau!
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus io visas
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam
laivakortes ant vLu linijų ir geležkelin
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbaiu
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir
vedam provas senam krajni. Rejentelna
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notare
J. G. Miliaucka. Užkvieeziam lietuvius ir
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums
jusu bankinius reikalas o persitikrisit, kad
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus išpildyta greit ir teisyngai. Pinigus
siunezant paczed*imui in Badfia, arba siust
in Lietuva, galima siust Paežio Money
Orderiu,
Registruotam Laiszke, ar per
Ex preso Money Orderi.

Uotu v isz kas F’otogral’istas
205 E Centre St. Mah noy City.
---------o ------Puikei ir pigei nutraukė v i* ik e-- Fotografijas

indeda iu Bei nna.
Indedu in Špilkas
Koiiipti-in ir 1.1. Punluo Iu visokes Beimąs
Lietuvei su viisz- iiinetuis reikalu s netur
kitur eiti, kaip lik pas savo sena gyventoji I
ir pažinstaina Varžinska kuris padaro
viską k nuogei i a use o ir busite užganėdinti.
I'eipgi daro Fotograpijas aut Post Kareziu.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkas
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Sztoruose ant pardavimo, kad musu
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir
nereikalautu iszduoli
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztoniinkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras* Lietuvi.-zkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No. 1................................. 25c.
Egiutero No.2................................. 50c.
Zmijeeznik............ 25c , 50c. ir $1.00.
Gumbo La-zai ................................35c.
Meszkos Most is............................... 25e.
Trejanka ............................
Linime.itas vaikams ....
(iyduoles nuo Kosulio................ 25c.
Liepiu Baisumas ............. ............ 25c.
Anty-Lakson del vaiku ........... 25c.
Milteliai vaikams nuo Kir•mėli u. 25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu......................... 25c.
.25c.
Igmatraukis......................
Skilvio Laszai............................... 25c.
iyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios............................. 75c.
‘Uicure* arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
lyd. del nemalimo Pilvo.......... 50c
ibeliai a])stabdymui Galvos
skaudėjimo................................. 10c.
Laszai uuo Dantų.............. ........ 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų............................................. 25c.
Geležinis sudrutintojassveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto................... 15c.
Gyd. nuo Grippo....................... $1.25.
Plauku apsaugotojo*..................... 50c.
Muilas del Plauku.......... ............ 10c.
Milteliai nuo Kej»enu................... 35c.
Rožes Baisarnas.....................
2^c.
Kinder Baisumas............... . ......
Bobriaus Laszai........................ ...50c.
Szvelnintojas............................... ...35c.
Kraujo valytojas........................ 12.00.
Nervu Ramintojas.................... .$1.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus ........................ .$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)............ ...25c.
Pomada Plaukams.................... ...25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 25c
Gyduoles nuo Riemens,................. 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu.......... 15c.
inkstu Vaistas............... 25c.ir $1.00.
Akines Dulkeles............................. 25c
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nuo Parku ir Niežu........ $2.00.
Gyd. nuo Dedervines................ $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos .... $5.

duo
“U
koji

M. VARZINSKAS

GRABORIUS

ma!
tojo

...DIRDKT0RIAI...

Apsigarsintoju. Jeigu apser
gate liga, tai eikite pas savo
miesto daktara.
Jaigu turi dantų gėlimą: kor
nūs ant kojų, tai gausi po 5^t
gyduole. Jaigu nepagelbetu
bus sugražinti piningai. Teip
gi iszsius placzes informacijas
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir
nupuczkave veidai. Tukstauczei dekavoja už dyka rodą.
Raszyk tuojaus ant adreso:
Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg
Brooklyn, N. Y.

Ant pardavimo.
Kampinis bizniavas namas
ant viso loto. Teip-gi groseriu
ir ceikiu kromas. Gera vieta.
Dasižinokyte apie danginus
po No. 601 E. Pine St. Maha
noy City.
(yę 0'4)

Frank

Jisai gali silsėti karsztam laike, o jio piningai
jiam dirba.

K. K0NEWK0
98 Main St.,

PA.

Žmogus kuris turi piningus banke, visades
uždirbineja piningus.

S. Norkewicz

A. G. GROBLEWSKI

SILAS DAVIS

MAHANOY CITY,

408 West Mahanoy Ave.

Ant pardavimo.
Tris lotai 40x150 pėdu kiek Iszcistina Vykadus pagal naujausia
viena, keli maži namai ant lo ir sveikiausia būda.
Darbas
tu randasi, prie Green, Spruce gyarantytas. Preke ne perbrangia.
ir Van Gelder ulycziu Tama
qua, Galima budavoti prie
trijų ulycziu.
(to 60).
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pa.
Mrs. M. R. Davis
207 Spruce st. Tamaqua, l’a.
Garsiu Lietuviszku-Lenkisaku Vaistu.

Ant Snpei’vaizoriaus

BANKING TRUST COMPANY

NORKEVICZIAUS NO. 6.
(ieriaiibia Arielka Visam
Mitale. Tik $1 už Buteli.
Teipgi ežia gausite ir visokiu
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
priesz laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyk

134 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
211 N. Emerick St., Shenandoah, Pa.

Ant pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Senas
Ceikiu ir groser sztoras. Pui
kus popieru ir knygų sztoras.
Gerai užmokama duoukeptuve Teip-gi daugybe namu ir
lotu ant pardavimo už neperbrangia preke.
([ tupj)
Turiu ant pardavimo koteli
su laisnais ant Main ulyczios
Win. Shugg.
246 E. Broad st. Tamaqua, Pa.

MERCHANTS

keletą

u
Pa^nmd
Parsiduoda vargonai.
[lyginus
’n-tvnžinej n
Mažai naudoti. Parsiduos
pigiai ba locniniukas apleidžia Su virst iiiinetaia reikalais kreipkite* p;<
miestą. Atsiszaukyte po No. jin o busite •. isnme užganėdintais.
1232 E. Water St. Mahanoy 520 W. Centre Si. M«hanoyCit>
City, Pa.
(os o4)
D. J. CKEEDON
•«2n’’

Barsdaskutis arba balberis, kadan
Balsi loky t e už ji.
gi man dar yra vienas reikalingas. Repu bl ikonas.
Isz Mahanoy City.
Teip-gi iszmokinu balberiauti. Jau
niems vyrams arba vaikinams, kurie Ant Clerk of The Court
turi ukvata mokytis barberiauti, t. y.
J.
mokytis plaukus kirpti ir barzdas
Demokratas.
Isz. Mahanoy City
skusti, praszome atsiszaukti per laiszka ir indeti už 2c. stampa del atsa
kymo. Mes paaiszkinsime, kaip pir
visai Šeimynai randasi musų No. 3 katuiiogo
ma syk stojant prie darbo reikia isz Jame
telpa apraSyinai suvirS 200 Ilgų, vyrų, mote
ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip Ja*
muiluoti ir kaip paskui pradėti skus rų
pažinti, kaip nuo Jų apsisaugoti, kokias gyduolei
ti. Iszmoke gerai barberiauti, gali naudoti, klek jos prekiuoja ir k ur jas gauti. M u
sųgyduolės kainuoja tik nuo 25c ik i 31.00. Telpa
visur greitai gauti darba, kur tik paveikslai ir prekės yvairių kvepenėių ir gydau
nori, ir visur tiks, kad ir Karaliau- ėių muilų, Perfumiį, Elektro-gydanėių aparatų.
cziuj. Tai yra lengvas darbas ir ge
rai apmokamas, ir kurie tik mokinosi
pas mus, visi džiaugiasi Gero veli
jantis mokytojas muzikantas, (r,g o;)
Dom. Galinis,
207 C. St.,
So. Boston, Mass

Wilkes-Barre, Pa.
Atraszykyt man gromata, o asz jus
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai pertikrinsiu kad galit pas mane gaut
susikalbama ir susiraszoma.
tavora pigiau ne kaip kitur.
Suvirszum 30 metu daktaravimo
Fr- StrawinskaSmieste Wilkes-Barre, muso glaunas
1807 Carson St, S. S.
ofisas. Prisiusk 2c. marke o gausi
Knygute apie Ruptura dykai.
Pittsburg, Pa. a .ON

NO. 6
Nusipirkite sau
Buteliu

Kusiszkai Amerikoniszku Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8-1 dienu in Roterdama
H j dienu in Liepoja
"III k lasu $29.
„
.......
_ HIklasa$3U.
H
” $45
T Del smulkesniu žinių kreipkitčsm nnisnl
,,
I
n
$52* L Agentus ir centraliszka kontora.
J į
,,

A. E. Johnson & Co.,(General

Passenger Agts.)

27 BfOadway, New York, N.Y.

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.^
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargai
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
J ekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del
apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

ĮTIK
I R Hl
IrlnnPl

1

I>a8 Wmu8 Center
dirba Lietuvaites.
122
Str.

lull UlUUu

I

Mahanov Citv.

Senas Britvu pardavėjas
ir Agentas.

Pigus lotai.

Jeigu tamista reikalauji geros
britvos, tai pirk nog manės, o ne kur
kitur.
Ne vienas nesigraudino katras nog
manes pirko nesigraudysi ne tu.
Torrey yra barberines britvos jeis
visur parduoda po 3 dot, nog manes
perki už 2 dol.
Paklausk savo sztore po kiek par
duoda “Torrey” britvas, o kada persitikrysi kad pas mane daug pigiau,
tada atsiusk Money order, arba re
gistrą votam laiszke 2 dol. o in pora
dienu per paczta apturės: “Torrey”
britva. Szitos britvos yra padirbtos
isz puikiausio plieno, o barzda teip
lengvai skuta kad net darosi szilta
in smakrą. Atmik tamista kad cze
neperki tavora 20 dol. vertes, o tik
tai perki tikra tavora biski pigiau
negu kitur. Jeigu tamistai nepatiktu
tai mainau ant kitos arba gražinu
tamistos pinigus pasilikdamas 20c.
už savo klapata:
(g[ d»’g)
Fr. Uokas,
Box 80
Minden, W*. Va.

31 lotai su stuba ant vienos
frmilijos Pottsville, arba lotai
parsiduos pavienium. Turiu
teipgi 44 lotu St. Clair ir par
duosiu labai pigiai. Da turiu
ant pardavimo namus Potts
ville ant 6 familiju kurios atnesza §45 raudos ant menesio,
ir parduosiu jias pigiai atsiezaukyte ant adreso; (Sep. 15)
Jos. Mauer,
422 N. 2 St.
Pottsville Pa.

Fartapijoniu ir Vagoniit

...STR AJOT AS...
Taiso ir strajina visokiu gatunku
Fartapijonius ir Vargooius pagal
geriause būda. Preke neperbraogi,
darbas gvarautitas. Turiu daugybe
padekavonu. Prisiuskyte post-karte
o pribusiu.

B. RAGAŽINSKAS

Sziomia dienomis muso tautietis
B Ragažinskas pargabeno visokia
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu.
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Arako, Kimelio. Dziniu irt. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.
Duokyte dabar orderi o bus jumis
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St,
Mahanoy City.

G. llamond Beck

St. Sielio las, Pa. u.sn«

A M E R1 (’ A N -EI R O P E A N STEAMSHIP COMPANY

Atyda!

Labai Svarbi, Skaitykyte!

UŽTIKRINAM ta, kn<l niekur ne gausyte Laiyakorcziu teip PIGI AI pirkti
kaip PAS MUS (parupinam nakvine piiziurime jusu bagažu).
UŽTIKRINAM kožnam VALNYSTE GRON1CZIOJE ir PASPORTA
nog Konsulo Rus'szko.
UŽTIKRINAM kad jokia agentas ne iszsius piningus teip GREIT ir
ATSAKAN ZIA kaip mes.
UŽTIKRINAM ta kad niekas kitas nepatropis teip greit, atsakaneziai ir
teip pigiai atlikti juso reika us, kaijx) tai, notarial! ’zkas pro v as
atimti arba kam kitam pavesti dali, Ezmokejimai, padarima
dostoviernes, kontraktus aktus ir t. t.
UŽTIKRINAM u/ganedinuna visiems tiems katrie prie mus kreipsis.

AMERICAN-EUROPEAN STEAMSHIP CO.
121 NORFOLK STREET

- _
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