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Skaitome paskutiniam numari “Keleivi” buk ižduotojai
tojo laikraszczio ir mano ižduoti dienraszti po vardu
“Lietuviu- Dienrasztis Ameri
koje”, nes jago tam užmanimui
prita s užtikrinantis skaitlis
skaitytoju tada nog Naujo Me
to pradės iszleisti.
Tai jau turime du užmanimus iszleidimo dienraszczio,
pirmutiniu buvo “Katalikas”
o antru “Keleivis” — “whos
next?”

W. D. BOCZKOWSKI- CO.

Steite Pennsylvanios likos
iszimta pavelinimu ant varimo
automobilu in 50 tukstaneziu.
New Yorkas turi daugiause ba
skaitlis jiuju daejna lig 70
tukstaneziu.
Council Bluffse pranesze
vienai moterėlei buk]!josios vy
ras numirė staiga mirezia. Ka
da motere atėjo namon rado
savo vyra sveika ir gyva ir
tuom teip persieme, kad net
apalpo. Klausimas yra, kokia
buvo priežastis apalpimo: ar
džiaugsmas jog vyras gyvas ar
nusiminimas kad jin užtiko
prie gyvasties ?
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ISZ AMERIKOS.
Žmogus ar žvėris?
Milwaukee, Wis.— Stepo
nas Walentkeviczius 47 metu
senumo, kitados gyvenantys
Wanwatoss, likos czionais
aresztavotu per detektivus už
sužagejima savo 14 metu duk
ters. Walentkeviczius likos nugabentas in Wanwatosa. Mer
gaite likos patalpinta priglau
dus name.

Tarnaite aplaike 815,000,
Williamsport, Pa.— Miss.
Lizzie Berwick, tarnaite ap
laike žinia isz Szkotijos, buk
jiosios moeziute tomis dieno
mis atsiskyrė su sziuom svietu,
palikdama del anuku visa sa
vo turtą, kuris susidėjo isz 600
tukstaneziu doleriu, arba del
kožno pripuolė po 150 tuks
taneziu. Bervickiute dabar ke
liaus in Szkotije atsiymt savo
dale.

Nelaime ant geležkelio.

Sayre, Pa.— Ekskursinis
Niagara Falls, N. Y.— Ba trūkis ant Lehigh Valles ge
biy Leach turintis 49 metu se ležkelio turintis 230 pasažieriu
numo, paejnantis isz Niagra isz Indiannapolis Cincinnati,
Falls, Ont. “perplauke” van- Columbus ir Dayton ejnantis
denpuoli Ilorse-shoe Niaga in Atlantic City iszsirito isz
roje plieninioje baczkoje ir isz, sztangu 2:45 isz ryto. Konia
to kvailo baudimo iszejo gy penkesdeszimts pasažieriu li
vas. Tasai vandenpuolis yra kos maždaugiau pažeistais.
158 pėdu augszczio, baczka tu Vargonininkas pavogė
rejo vienolika pėdu ilgio. Po
81500.
nupuolimui baczka iszplauke
Bloomfield, Va.— Feliksas
ant virszaus ir likos suymta Cronkstank vargonininkas prie
per Leacho draugus. Kada jin luteronu bažnyczios, likos apiszeme buvo visas apdaužytas'
skundstas už pavogimą 1500
ir kruvinas.— Gal daugelis
užklaus kokia dovana už tai doleriu nog savo pažinstamo.
aplaike? U-gi nieko tik kvai Jiojo insimilejimas in muzike
jin pristūmė ant kelio vagys
la garbe.
Audrius Žukiiuckas per- tes. Mat ketino važiuot už tuo
sius piningus in Europa idant
SZillltUgalėtu
iszsilavint ant geresnio
Freeland, Pa.— Andrius
vargonininko.
Zukauckas, kuris kitados laike

Neszposuok su dinamitu.
Lexington, Ky.— Albertas
Pagett, dirbantis prie statinio
naujo tilto, priejas prie viedro
kuriam radosi dinamitas ir
spyrė jin nog savias. Jiojo
draugas jin in laika apsaugojo,
nes tas nieko sau nedare isz
apsaugojimo. Dinamitas truko,
nutraukdamas Pagettui koja
ir ranka. Nog pažeidimu mirs.
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Isz Hosijos, Lietuvos
ir Lenkijos.
Lavonu darkymas del
pelno.
Peterburge Roždestvenskame ligonbutyje sziose dienose
buvo szioks dar negirdėtas at
sitikimas. Ligonbutyje birže
lio 20 d. sz. m. mirė moteriszke Michailova ir po gydytoju
isztirinejimo ligonbutis turėjo
ja palaidoti. Tais ligonbuezio
palaidojimais visada užsiimda
vo sargas Udalovas, kuriam ir
pavedę Michailovos lavona pa
laidoti. T a paezia diena mirė
vos ka tik gimęs, kokio ten
pardavėjo žmonos V. vaikas,
kuri ir-gi gydytojai atidavė in
globa Udalovo, kad ir ta pala
doti. Udalovas, kad sumažin
ti savo iszdavimus, perskrodė
Michailovos lavonui pilvą, iszverte žarnas, ir inbruko in pil
vą ta mažinti kūdikėlio Javo
neli užsiuvęs ir indejo in vie
na graba, kad palaidoti kaipo
viena numirėli, o užmokesni
jam paimti už du palaidotus
numirėlius. Ta paezia diena,
vyras žmonos V. pareikalavo
savo kūdikio lavonėlio nes jis
pats norėjo palaidoti Ligon
butis sutiko jam atiduoti, bet
kad eme lavonėlio jeszkoti,
tad Udalovas prisipažino kur
dejos ta lavonėli ir ten-pat vi
siems matant isztrauke isz
anos, jau grabe gulinezios,
moters pilvo lavonėli ir atida
vė tėvui. Udalova paėmė po
licija, kur jis prisipažino, jog
ne be p;rma karta taip dares
ir dares tai del pelno, nes jam
mokama už kiekvieno numirė
lio didelio ar mažo palaidoji
mu vienodai.

Moterių tamsy be.

ATSAKYMAI.
J. T. Union City, Conn.—
Apie darbus Kanadoje dau
giau nežinome kaip tik tiek,
kiek telegramai apie tai skel
bę. Kiek kasztuoje geležkelio
kelione in Manitoba negalime
inspeti, nes tai gali dažinoti
ant stoties savo mieste.
M.B. New York.— Laikrasztis “Saule” tokeis daly
kais neužsiyma. “Saule” yra
bepartiviszka nieko ne bijo,
kerta teisybe in akis nepaiso
ant kritikavimo paikszu ir važiuoje sau drasei toliaus.
K. S. New Haven, Conn.—
Aplaikem. Po pertaisimui sa
vo laike patalpysim.
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Kvailybe Amerikonu.

Jau visi daejo in ta persiti
krinimą, kad laikrasztis “Sau czion karezema ir buvo vienas
les” yra naudingiausia del vi isz svarbjausiu ludintojum
suomenes, “Saule” nedave ma prieszais Ignaca Sicchio italioHusišitii AturiiiviuSUi
Asfritoibih LL1
Lų
UU3I3Z00I
žiausiu priežaszcziu ant vaidu na kuris nužudė du Lietuvius,
ie persėdimo Lilija tarp la-a-įį <
ne maiszacziu parapijosia. likos slaptingai perszautas in
“Saulėje” talpinasi naujausios peczius ir ranka. Zukauckas
rDd®uk»-EŠD!!pĖS!3ra,li
!
lAfaairccaiasntoa ]• /į
žinios isz viso svieto ir akiviau guli ligonbuteje ant mil tinio
~Co.,(Caml>w»FUal!lĮ||įn,,blllĮ t
si szmotelei ka žmogui apejna. patalo. Jiojo draugas, kuris su
juom radosi taja diena likos
į Turime daugeli korespondentu aresztavotu už užsikejsejima
davadnu ir teisingu vyru kurie ant jio gyvasties.
ne tingi laukei prisiunsti czis- (Zukauckas gyveno kitados
tas
ir teisingas naujenas isz Mahaanojui laikydamas kar
aphilome rišoLū hki ids Vazha
iergiiū ir MagūzĖ. upE&'aar.
lietuviszku kaimeliu kuriuos ezema ant Center ulyczios R.)
iti Nloja Tano, kdūi&a’S’zę
tiktai lietuviszka visuomene Musztiueje naudojo pcilus
Srus Tirtos Hski a Jns fa
apejna o bile kokiu netalpina kirvius ir kiausziniusL Szillra, viofa'c
lot Im.
, Trompū Koto ir nda ta
me. Suprantame reikalus žmo
Chicago.— Laike maiszaties
iria, Alerginiu, Vaiko ir Kufb
nijos ir del savo tautiecziu su terp perloriu straikieriu, ne
jkio Ceikio dd SdnIniaSdffetiaą
dydelu noru tarnaujeme usz kurie naudojo musztineje peiicdikic Krikšto tnrkė
ka turime nog visu dėkas ir lus, kirvius ir kiauszinius. Ke
11 Galina pas tačppapc$£
a perstikrjs- bd ps ta jas pi
puiku užsilaikima o kas dy- turi palicijantai likos pažeisti
džiause, turime sveikata ir tu
rime vilti, jog da ilgus metus per maisztiiiinkus o keliolika
į 122 W.CenterStr.
darbszausime del Broliu ir ne maisztininku likos aresztavoMahano»Citv.P»
sigailėsime padėti savo gyvasti tais. Mat miestas uždraudė per
del juso labo kaip padėjo a. a. loriams visokiu daržovių rėkti
pardavėja?.
PfnjMii.
D.T. Baczkauskes kuris per ant ulieziu o tieje nutarė netas.
tiek
metu del jus be palovos pardavinet tavora suvisai. Ne
3]
lotai-etilo is
ikilanji ferce
___
kurie prieszininkai norėjo isz
tarnavo.
nors, u ae kur fimjjijoi PffiA
i®
to pasinaudot ir padaryt “biz
pista
įsėIb.
paradus Į#®*
ni” nes dydesne puse straikie
Ant laikyto daktariszko eg riu užklupo ant “skebu” isz
iDokatruiky^jj^jiūiįįĮai.
,ra»etu.
r.luki«
ik M
ariu
zamino ant prieimo kandidatu .ko pakylo musztine.
duosio
lakai pjiai. Ui
S britVOBJeiš ant padarai mes teĮint lavinimosi ant daktaru, ku
L, nog nanes
rille ant«Mji ta11'
ris atsibuvo Philadelphioi nog
Dėsi
raiW>
26 lig 29 July, 377 kandidatai
po kiek pir, o kuli per ■r pante ji*
perejo pasekmingai. Terp tu
M’
daug pigini, szaokyte ibi
•adosi ir Juozas Baradofski,
kr. iria reJa ta
Kazimieras Groblewskis, Jo
į-TZr'Ai’S.lSt F®ill(Pl,
tas Keiskis, Stanislovas Ryni padirbus_______________ _—
teviezius Bronislovas Szmy> btraii trip
tovski, Jonas Sasnauckas,
įkrisi oflta
Leonas Wajczinski ir Juozas
sta kad ar
rrtrš, 0 tk
*
iigmanta.
aiški pigias
Tik 18 nesudėjo egzamino
ii nepatiktu
pasekmingai.
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I Per redysta “Saules” in me
nesi laiko likosi iszsiunsta dau
lybe piningu isz tolimu szalu
Amerikos. Siuncze po kelis
žimtus rubliu ir tai be jokios
Jaimes, ba žino gana gerai,
jog siunezent per redyste “Sau
es” greieziausia piningai nujna o ir neprapuls.

Kiek turime plauku aut
galvos.
Vienas franeuzinisstatistikas
pakaite maž daugiau kad ant
leno keturkampinio eolo ant
•aivos auga 1066 plaukai. O
elei priguli nog burbos. Dauiause buna gelsvu plauku, ba
nt visos galvos randasi; 146,Milžiniszka paroda.
06, juodu 105,000, rudu .29,Ant susivažiavimo ant sejmo draugistes po vardu Elks
00. Kaip rodos, tai niekas ne
urėtu norą skaityti. Bet kas (briedžei) Atlantic City turėjo milžiniszka paroda kurioje da
etiki, tai tegul pats suskaito. libavo 25.000 draugai.

Rostove prie Dono ne buvo
lietaus. Tad 8 moters, kas-žin
kokiam praeiviui patarus, at
kasė kapuose pasikorusio žmo
gaus kuna ir ten inpyle 40
viedru vandens, kad iszszaukti
lietu.

Užiuuszyste ir savžudyste.
Vilniuje turtingas dvarinin
kas Puzinas, 65 metu, nudure
kinžalu savo žmona, 60 metu
amžiaus ir tuojaus pats save
nusidure.

Pardavimas paežiu.
Kijev.— Laikrasztis “Kijewskaja Mys’l” pranesza, buk
kaimuotis Ignacas Stremenka
pardavė už 5 rublius ir buteli
arielkos savo paezia Ona. Tur
gus atsibuvo prie Judintojų ir
nekuriu kaimuoeziu, Povilas
Litvinsko, kuris pirko Ona,
turi ant to paludinima kvitą
su peczeczia. Parduota pati
da ta pati vakara pasiėmė sa
vo drapanas ir karve nuėjo pas
nauja “locnininka.”
— Antras panaszus atsiti
kimas buvo Keremiencze. Ne
senei Taboryszcze aplinkinėje
kaimuotis Berystas pardavė
karezemoje savo motere. Su
dėjo prie Judintoju 300 rub
liu. Berystas aplaike ant ran
kos 25 rublius o likusius ke
tino aplaikyt ant rytojaus.
Kupczius atejas ant rytojaus
atsiymt savo “tavora” likos
puikei apdaužytas o priek tam
gavosi in kaili ir vyrui. Berys
tas geide atsikratyt nog savo
pacziules už tai, buk jieje bu
vo dydelio ūgio, ant kurios
apsiredima turėjo iszduot daug
piningu.

Būkle ministro nudurta.
Petersburg. — Kokis tai ne
žinomas piktadaris užklupo
aut dukters ministerio Kuchlovo, kada toji vaikszcziojo par
ke. Piktadaris uždavė mergi
nai asztuonis ypus su peiliu o
po tam pats save nudure ant
smert. Mergina randasi ligon
buteje mirtinam padėjime.

ISZ VISjįSZALIU. Akivos Žiniosjz Lietuvos.
Išzmete paezia per langa.

Skenduolis.

1 Bytornius.— Tomis dieno
mis stojo priesz suda anglekasis Liberskis isz Siemianovicu,
kuris jau 14 kartu buvo ap
kaltintas už visokius prasižen
gimus. Ana diena sugrįžęs na
mon užsigeriąs, pradėjo muszti
pkezia ir vaikus. Motere nega
lėdama nukenst pažeminimu
girtuokliaus atydares langa
pradėjo szaukti pagialbos.
Girtuoklis tai paregejas, pri
bėgo prie lango, pagriebė pa
ezia ir iszmete per langa. Varg
sze baisei susimusze, iszsilauže
abi kojas ir sužeidimus vidurihosia. Girtuoklis likos nu
baustas ant trijų metu kalė
jimu.

Laižuvoje birželio 19 d. An
tanas Vanagas 40 m. amžiaus
isz Rengiu dvaro, besimaudy
damas Vadakstes upeje—nus
kendo.

Iszgiiinn motina.
Kaime Kuznica, Lenkijoi,
Mariona Osinskiene 25 metu
senumo, pagimdžius kudyki
tvarte užsmaugę, po tam insuko in senus skudurius indejo
iuf statyne o ant virszaus už
pile jevtl.
Žudinsta likos atidengta o
nelaba motina prisipažino.
Iszsikalbejo tuom, buk tai pa
dare isz vargo, nes jiaja vyras
apleido keturis metus adgalios
iszkelaudamas in Prusus ant
uždarbiu.

Senovės liekanos.
Pajūrio miestelio apilinkeje
(Ras. pav). bekasinėjant se
nus kapus, rasta labai daug se
nu archeologijos daiktu. Ras
tuosius daiktus paemus-gi
Pliateriene.

Iszvežimas kiausziu.
Pernai isz Telsziu per Liepoju buvo iszvežta užsienin
14,378 pūdai kiauszinu. Sziais
-gi metais in tiek pat laiko
iszvežta vos 5, o 15 pudu. Tai
-gi kiausziu iszvežimas sziais
metais žymiai sumažėjo.

Girtuoklystes

pasekmes

Krakiuose (Kauno gub). bir
želio 12 d. nedeldienyje ["grižo
isz miestelio vieszkeliu namon
in Sziponiu sodžių keli gerai
inkausze vaikinai ir pradėjo
akmenims svaidyti ir daužyti
telegrafo stulpu puodelius. Po
licija apie tai sužinojus tuos
vaikinus, tik jau žinoma, iszsipagiriojusius aresztavo. Da
bar juos už tai, žinoma, ne
lengvai nubaus. Dabar tie vai
kinai gailisi, bet jau nelaikąs
gailėtis.— Tai pamokinimas
visiems, kaip nenaudinga deg
T’nnipi Telegramai tine
gerti, kuri paskui (girtuo
klius prie tokiu pasekmių pri
§ Ashland, Wis.— Kun.
veda.
Augustas Babinskis, prabaszezius isz Superior, Wis., mire
I’lokszcziai.
ant trūkio terp Melleno o Glid(Naumieszczio apskr. Suv.
deno ant szirdies ligos.
g.). Czionais žmones labai gai
§ Milwaukee, Wis.— Povi lauja, kad szventadieniais už
las Maravicas likos aresztavo darytas vieszbutis ir manipotu už nužudinima savo bur- lius. Plokszcziu girtuokliai ir
dingbosio Steponą Novakovi- pusgirtuokliai ilgai galvas lau
ca. Nužudinto pati teip-gi li že, kad iszgalvojus, ka pada
kos suymta.
ryti, kad szventadieniais deg
§ Konstantinopolus.— Sul tines gauti nors ir uždarytoms
tonas Mehmed V keneze ant girtoklybes instaigoms esant.
vandenines ligos ir sudžiūvi Na ir iszgalvejo! Dabar mu
mo krauja-gyslu.
su mandragalviai atsiunezia
§ Parižius.— Turkiszkas subatoje su pinigais viena sa
ambasadorius Naoum Paska vo įgaliota bendra, priperka
mirė nog karszczio Parižiniam degtines, alaus ir sukrauja
Plokszcziuose pas koki žmogu
Klube.
ži. Szventadieni tuoj po visam
§ Monticello, N. Y.— Czioskubinasi už viens kito—die
naitiniam hotelije likos pažeis
dai ir bobeles, vyrai ir merge
ta 20 ypatn ant kart per per
les, pas ta žmoguži nors po
kūną. Vienas isz svecziu mirs.
laszuži užgriebti to skystimė
§ Atlanta, Ga.— James A. lio. Tik viską iszsurbe— skir
Cody, kuris turi vos du metus tos! namo.— Geda, Ploksztiszir 4 menesius, svėrė suvirszum kiai.
100 svaru.

Vilkaviszkls.

Akyvas aįiraszimas apie
fabriką ziegoreliu
“Elgin”.
Keturesdeszimts keturi me
tai adgalios užsidėjo fabrikas
miestelije Elgin, I’ll., kuriame
prasidėjo dirbt ziegoreliai, o
kuris isz paežiu pradžių turėjo
gera pasisekimą. Elgino fa
brikas buvo tai pirmutinis fab
rikas ziegoreliu Amerikoi isz
kuriuo nog laiko uždėjimo fa
briko iszejo isz po ranku dar
bininku apie 18,000,000,000
ziegoreliu.
Dirba tam garsingam fabri
ke suvirszum 5,000, darbinin
kai, moterių ir vyru o padaro
ant dienos 3.500 ziegoreliu ku
ria yra žinomi kaipo geriausi
ant svieto.
Fabrikas yra pastatytas ant
18 margu žemes ne toli upes
Fort River, 40 miliu nog Czica
gos. Daugelis isz muso Lietu
viu teip-gi turi tame fabrikas
visokius užsiėmimus o daug
isz mus neszioje ziegorelius pa
dirbtam tam fabrike.’

(Suv. g ). 25 d. birželio Merk
siszkiu sodžiuje ūkininką Kulvinska užpuolė pleszikai-galvažudžiai.
Pinnucziausia baisiai sukru
vino szeimininke, paskui insiverže in antra kambarį, kuria
me gulėjo szeimininkas, pir
miausia kirto mieganeziam
szeimininkui špatu per galva,
po tam varste peiliais, reika
laudami pinigu. Szeimininkas,
melzdamas palikti nors gyva,
parode lovoje szimta rubliu,
kuriuos vagie tuojau paėmė.
Bet galvažudžiams to pasirodė
permaža. Eme nelaimingaji
žmogų muszti, reikalaudami
daugiau pinigu. Szeimininkas
pagalios liko vos gyvas. Tuo
met piktadariai suskaldė kam
pe stovinezia spinta. Bet jo
je nieko nerado.
Tuo tarpu
szeimininkas kaip-ten iszlin
do per langa ir nuvežliojo
pas kaimyną. Kaimynas su
szeimyna puolėsi pagalbon,
bet vagiai pasiskubino iszbegti. Dabar policija stropiai pik
tadariu jieszko ir yra viltis su
rasti.

Marianipole.

Atsitikimas III aktuose.

3 liepos Apygardos teismas
nagrinėjo Juozo Vizbario ir Kuris buna atlosztas konia visur, o
knygariszio Mickaus byla. Pa svarbiause role atlosze uoszve.
traukta jiedu teisman už apvo
gimą a. a. kun. Senkausko,
(Tikrai atsitikimai.)
Marijampolės klebono.
Juozas Vizbaras pasmerktas
Aktas I.
trims metams aresztantu rotosKelioleka metu adgalios inna, o Mickus — pustretiems similejo jaunas virukas in do
metams. Abiem atimta teises. ra mergaite su kuria apsipacziavo, nes su visokioms kliuBirsz tonas.
(Vilniaus gub.). Birželio 3 tems isz szalies tėvu, geisdami
d. (seno kai). Antanas Kama kanodaugiausia apjuodint ge
rauskas, Birsztono miestelio ra varda mergaites. Vaikinelis
gyventojas, iszvežus meszla — netemindamas ant visokiu
savo tvarte rado kiaulių iszk- perszkadimu apsipacziavo ir
nista pinigu, iszviso 34 mone- gyveno su pacziule laimingai
bet pacziulei buvo tikras czisztais.
ežius gyventi drauge su uosz
Baisus apipleszlmas.
ve, kuri dagriso jai lig gyvo
Stoszku kaime (Vilkav. kaulo, (kaip tai paprastai atsi
apskr. Suv. gub.) birželio 25 tinka, jago marti apsigivena
d. buvo M. Kulvickis skau su uoszve). Teip tęsęsi per
džiai sumusztas ir bjauriai api kelioleka metu, matydamas
plesztas. Penki pleszikai in vyras nuskriaustos paezios, jog
lindo per langa ir ne žmonisz- gyvenimas yra tikrai pekliszkai muszdami szeimininka ir kas o idant apsaugoti paezia
jo motere pareikalavo pinigu. nog sudžiūvimo iszkeliavo in
Pasisekė pleszikams pagriebti kita miestą kur pasirūpino
tik 200 rubliu.— Policija ple- darba ir gyveno laimingai.
sziku jieszko, bet neranda.
Aktas II:

Dovanos už suėmimą.

Naumiesczio apskr. Suv.
gub. vyriausybe žada 100 rub.
dovanu už suėmimą Jono Liudžiaus kaipo pragarsėjusio vi
soje Suvalkų gubernijoje plesziko. Bet pleszimai vienas po
kitam atsikartoja, o Jono Liudžiaus vis dar niekas nesuima.

Plesziku darbas.
Merkiszkiuose (Vilkaviszkio pav. Suv. gub.) birželio
25 d. naktyje ūkininką M.
Kulvinski užpuolė 5 pleszi
kai. Kulvinskieniai pradėjus
rėkti, pleszikai reže su akme
niu in galva ir mėtėsi prie
Kulvinskio su kastuvu (lope
ta) muszdami ir parmetė ant
žemes pjaustydami ir szonkaulius laužydami. Primusze szokosi pinigu jieszkoti. Pagrie
bė 200 rub. pradėjo spinta
laužyti kurioje buvo 11 szimtu rub. Bet pleszikams apie
pinigus betrusiant, Kulvinskis
atgijo ir jiems nematant pro
langa iszlindo. Pleszikai per
sigandę iszbego. Ant rytojaus
atvežus gydytoja, Kulvinskio
galvoje buvo 3 skyles, du szon
kauliu nulaužta, dantis su bu
teliu iszmuszta ir ranka su
pjaustyta. Policija suėmė ūki
ninko tarnus. Plesziku jieszko

Pardavė lietuvaite.
Mergina lietuvaite Jankautyke 16 metu nuo Nemakszcziu gavus laivakorte isz Ame
rikos nuo savo tetos ėjo in
Amerika. Pati nieko nežino
dama kreipėsi prie agentu.
Agentai ja begabendami ka
žin kam pardavė Amsterda
me. Ten ji susirgo ir tapo pa
imta in ligonbuti. Tos mergi
nos broliui atsiszaukus per ru
su konsuli Berlyne, už mergi
na pareikalavo keliu szimtu
dol. Galu-gale ta mergina isz
truko isz ja pirkusiuju ranku
ir paslaptoms atvažiavo in
Virbaliu. Isz Virbaliaus parasze tetai, kad jai atsiunstu
kiek pinigu sugriszti in tėvy
nė— in Nemakszczius.

Kiek uiiliu gali ejti žmo
gus be pasilsio.
Sztai kelos paveizdos: Lai
ke angliszkos vainos, vaiskas
maszieravo isz Kabulu in Kandahavu, 156 miles in szeszes
dienas.
Laike vainos francuzines—
vokiazkos, žalnierei dare po 15
miliu o po Orleanu po 16 my
liu.
Kalnu gyventojai ant valan
dos daro nog 7 lig 9 viorstu.
Francuzijos buvo vienos
greit begis, kokis tai Rapide,
kuris in dvi valandas dare 44
viorstus arba ant minutos per
bėgo 250 meterin.

Susitaikinias su gyminems
sugrižo in savo gimtini kaima.
Teip praėjo vela kelioleka me
tu. Uoszve pradėjo vela dagrist ne tik savo marezei bet
ir vaikams ant kuriu vos su
žiūrėjo (del svieto akiu) nes
nekente kaip nekente marežios. Norints sūnūs tai jaute
szirdije ir kentėjo baisei, bet
guododamas savo sena motinė
lė, kentėjo szirdije inžeidimus,
prieszginiavimas, interferencijas ir t. t. Karta maiszas to
visko prisipildė lig virszui.
Ejdama maža anūkėlė pro na
rna savo moeziutes, prakalbė
jo ir szauke kudykis idant at
kreipti atyda savo moeziutes,
nes toji nudavė jog negirdejo
ne nemate savo anūkėlės. Ku
dykis parejas namon kalbėjo
motinai: 1 ar tai juju moeziute
ar ne, nes kitu vaiku moeziu
tes su jeis kitaip apsiejna ne
kaip muso daro kuri tik susi
raukė kada atejnam arti jiosios.”— Vaikai nesuprato prie
žasties szeiminiszko intempimo, nes tėvo ir motinos szirdis
pajuto neapikanta isz szalies
moeziutes. Marti džiūvo kas
diena daugiau isz rupeszczio,
jog in trumpa laika atsigulė
in lova.

Aktas III.
Liga buvo pavojinga, dak
taras nutarė, jog tai džiova isz
priežasties nereikalingo apmaustinejimo szeiminiszko ne
sutikimo. Uoszve dažinojus,
jog marti pavojingai serga,
nuduodama priesz svieto akiu,
jog api jiaja rūpinasi nusidavė
jiaja atlankyti. Atėjus, rado
kelis kaimynus ir kunyga ku
ris parenginejo marezia ant
geresnio svieto kur nesiranda
uoszviu. Pajuto szirdije, jog
buvo priežaste jiosios nelai
mingo gyvenimo, melde atlei
dimo už savo užsikietejima ir
neapikanta prieszais jiaja, nes
jau buvo už vėlai.

Galas.
Po laidotuvių milemas savo
pacziules, vyras apleido gim
tini kaima, iszaugino vaikus
ant doru žmonius pas kurios
turėjo ant senatvės priglau
da. O api jiojo motina? Sztai
numirė isz priežasties sutruki
me szirdies. Nes turtą koki tu
rejo užrasze ant kitu vaiku, ku
rie liepe jiai iszsineszdint lau
kan aplaike viską po savo val
džia. Miestiszka valdže palai
dojo savo kasztu ant kapiniu
paženklintu del ubagu.
Ar daug tokiu perstatimu
sziam gyvenimą buna atloszta ? Oj daug da bjauresniu.

PAVOGTA KARALAITE
Kurin Pagriebė Kapitonas Laivo ir
kaip jin surado Junker pritupėjus.

Sznlija Egipto vieszpatavo
galingas karalius, ir jis ne tu
rėjo vaiku. Isz visu szaliu viso
kius gidintojus gabeno bet
niekas ne galėjo 'pagelbėt. Ir
tuom susirupines karalusda ne
trotino vilties iszleido apgar
sinimu jagu atsirastu toks nor
isz biednu žmonių, kuris galė
tu duot rodą idant butu perstatitas pas karalu.
Vienam kaime radosi t >ke
seniva boba kuri nusimanė szi
ta apie daktarista, ir su viso
kiom žolėm tankei pagelbėda
vo žmonėm ka ne sztant buvo
jokis gidintojas pagelbėt. O
priek tam da ir viską inspedavo kaip kam apie ateinanti
laika. Ir teip jije savo žiniom
buvo garsi, jog toli apie jiaja
visi žinojo, ir pas jiaja daugy
be žmonių ateidavo su visokeis
reikalais ir ligom. Ir kada pas
klido paskalas, karalaus, jog
kuris duos gera rodą kad ka
raliene pagimditu kūdiki, tai
bus gausei apdovanotas.
Tada toji boba nusidavė
pas karalu nog kurio buvo
meilei priimta. Tik nekurie
galingi daktarai kurie ten ra
dosi prade szaipytis ir ant juok
laikit, nes karalus ant to ne
paisė ir nusidavė abudu pas
karaliene.
Kada karalus užklausė jo
sios ka jije Japie tai žino, tai
toji boba iszsieme isz krepsziuko kokiu tai žolu ir liepe iszvirinus giart per viena diena.
Ir kada tai padare, po kiek
laiko pasijuto karaliene, jog
jau ne viena. Tada paszauki
ta boba apdovanojo teip, jog
jije gerai galėtu givent visa
savo [gyvenimą. Padekavojus
už gause dovana dadave:
— Jagu gims sūnūs arba
duktė, tai bus neiszpasakito
gražumo ir kiekvienas, kuris
tik pamatis norės pavogt. Ir
liepe karalui idant kūdiki au
gintu teip, jog nieks ne pamatitu igi jau ateis in metus ir
turės protą, idant kas pamatęs
ne pavogtu.
Ir kada gimė duktė ir buvo
neiszpasakito gražumo, tai ka
ralus liepe nuneszt in paski
ra palociu prie kurio niekas
ne galėtu prieit, pridavė žinditoja ir teip jaja augino, igi
7 metu. Po tam pridavė mo
kintojas kurios žavino karalaitia visokiuose apsiejimuose ku
rie tinka jiosios stonui, teiposgi raszit ir skaitit.
Kada karalaite turėjo 12
metu, tai teip jau būvo visame
iszsilavinus, jog viską žinojo
kas dedasi ant žemes bet tik
nieko ne galėjo matit, kas jaja
labai rūpino.
Viena karta žiūrėdama in
paveiksią tėvo sodo tare in žinditoja:
Ar tai mano tėvas tikrai tu
ri toki soda ?
Zinditoja atsake, jog turi ir
už sodo yra marios kureis cze
ir kningose randa.
Susirupinus karalaite pak
lausė žinditojos, ar ne galėtu
jije to visko matit ir prasze,
idant paszauktu tęva, kuris re
tai pas jaje ateidavo. Žinditoja danesze tai ka greicziause
karalui jog Juhma-toks bu
vo vardas karalaites—nori su
juom matitis.
Karalius miledamas duktere nusidavė ka greicziause pas
jaja nežinodamas kam jio rei
kalauja.
Kaip tik inejo in paloci
dukters, Julima puolė in ko
jas tėvui melsdama su aszaromis, idant jai pavelitu po soda
pavaikszcziot, ba jagu enpavelis tai turės numirt isz neri
masties, jog viską žino ir mato
kningose atmalavota, o ne gal
savo locnom akimi pamatit.
Susiminksztines karalus pri
žadėjo kad ritojaus sulaukus
gales iszeit in soda pasivaikszcziot.
Iszejas karalus liepe apgarsint, kad visi virai kiek tik
randasi palociuiiszeitu in mie
stą ant visos dienos ir gali kožnas paulevot net igi vakarui.
Ir teip ritojaus sulaukus visi
virai kiek tik radosi karalaus
palociuje iszejo džiaugdamiesi
in miestą, o ne vienas nežinojo

In Atlantik City Juze nuvažiavo,
Ten per dien linksmai sportavo,
Su Szimuku gerus laikus turėjo,
Bet ir nubudimas tuo atėjo,
Vyras staigai pribuvo,
Juze su Szimuku in beda pakluvo,
Kas ten buvo ne sakysiu.
Kur Juzės vyras visu užklausiu?

iszleido karalaite ir židintoja
in soda.
Iszejus karalaite ne galėjo
atsidivit ir atsigėrėt tuom vis
kuo, skinesi pati obuolus ir
valgė. Ir teip bevaikszcziuodamos nuėjo ant mariu ^kran
to, idant galėtu ir mariom prisižiuret, [ir pamate plaukent
laiva, ka matidama karalaite
labai stebėjosi, ^kaip tai ant
vandenio plauke. Tame laivas
sustojo netoli kraszto ir eme
tiest liepta in kraszta. Zindi
toja norėjo karalaite vestis adgal in soda, nes jije ne klausė,
ir vis žiurėjo in laiva. Ne žine
del kokios priežasties tas lai
vas ten sustojo ir kam ta liep
ta tiese.
Kada buvo viskas gatava,
karalaite užsispire kad kanecz
užeit ant laivo ir prisižiurę!
gerai jiam. Zinditoja prade
ątkalbinet jaja no to, bet ka
ralaite suvis to ne paisė ir ėjo
drasei lieptu in laiva o žinditojo paskui.
Kapitonas pamalęs teip pa
togu karalaite insimilejo in ja
ja ir pastanavijo pavogkt. Ir
kaip tik karalaite uženge ant
laiva, kapitonas atėmė lenta
no liepto ir žinditoja [likos at
skirta no karalaites. Kapitonas
liepe ka greicziause taisit žeglus ir plaukt tolin.
Karalaite pamaczius, jog
jau laivas tolinasi, prade gai
lės aszaras ir pradėjo szauktis
prie žinditojos pagelbos, kure
jau mate tik bėgant teipos-gi
rekencze isz iszgasczio pas ka
ralu, nes jau viskas buvo ant
niek, ba kapitonas skubino ka
greicziause pabegkt idant ka
ralus ne pavitu.
Kada žinditoja adbego pas
karalu ir pasakė, jog karalaite
pagriebė, karalus isz gaileszczio net apalpo, o atsikvotejas
liepe ka greicziause vijitis ir
pagaut ta laiva.
Igi surengė laiva, tai jau
ano ne nematit buvo. Vijosi
per tris dienas nes nieko nedavija sugrižo namon. Ir teip
susirupines karalus liepe, apgarsint po visa karaliste, jog
jago kas suras karalaite, tam
atiduos jaja už pacze, o po
draugei ir karūna. Bet nie
kas ne galėjo surast ir nesiti
kėjo idant galėtu surast.
Ir kaip niekas nesurado, vie
nas isz augsztesniu uredninku
liepe apgarsint visam vaiskui
yra kažnam Žalnierių vos po
3 stiklus arielkos ar vino ir
klaust ar ne galėtu surast ka
ralaite ir katras tik nor puse
lupu isztars kad galėtu idant,
pristatitu karalui.— Del to
liepe duot po 3 stiklus ariel
kos, idant butu drąsesni, ba
gal iszsipagiriojas ne dristu
tart, kad gal surast.
Kada kožnam Žalnieriui da
lino arielka ir atėjo keleina
prie vieno rekruto, kuris da
buvo nelabai tikes o kada iszgere arielka, nuvejo pas viresai ir tarė:
— Jau dabai' tai galecze eit
karalaites jeszkot.
Iszgirdes tai viresnis, 'suri
ko ant jio kad tiletu taridamas:
— Kad jokis geresnis nesi
randa, o ka tu gali surast.
Rekrutas bijodamasis kad
del ko juos atvalnino. Po tam negautu in žanda nusztilo. Bet

kada iszgere antra stiklą ariel
kos tada velei tarė.
— Jau dabar tai tikrai ži
nau kur karalaiti.
Bet vėl viresnisis ant jio už
rėkė ir davė da nikszcziu in
paszone kad tiletu ba mislino
jog jau rgirtas. Bet rekrutas
laikėsi prie savo ir tarė:
— Jaigu tu ne eisi pasakit,
tai asz pats eisiu. Bet per viresni vėl likos apmalszintas.
O kada gavo trecze sznapsa
tai jau gerai jiam smegeni
nėje pasimaisze ba ant nie
ko ne atbojo, ir pasakė, jog
jau karalaite kaip yra ir ne
klausė viresnio tik reke ciela
gerkle kad gali surastie kara
laite.
Iszgirde tai visi viresniejei,
liepe pristatit pas karalu, no
rint jiem ir buvo labai ne sma
gu, jog tokis rekrutas drista
eit karalaites jeszkot, ir žino
jo gana gerai, jog jisai tai da
ro isz girtumo. Liepe ji pa
rengt in puikius rubus ir aut
ritojaus pristatė pas karalu.
Rekrutas iszsipagiriojas su
prato, jog ne gerai padare, bet
jau ne galima buvo atsakit, ba
but galva kirtę.
Kada pristatė jin priesz ka
ralu, tai karalus paklausė jio
ar jis žino ka nors apie kara
laite, o jis atsake:
— Teisibe, sunku yra su
rastie, duosit man 200 auksinu
ir 24 adinas del apmislijimo,
ir kad nieks man ne perszkaditu, ir kur asz norėsiu ten ei
siu.
Karalus mislino, jog paemes
piningus pabėgs.
Karalus padavęs piningus
tarė:
— Už 24 adinu turi man
pasakit kur mislini jeszkot.
Rekrutas prižadejas viską
iszejo in karczema ir teip gere
ir kitiem davė, kol visus pini
gus ne pragėrė, ba mislino
nor viena diena priesz smerti
pasilinksmint, o kada pasigėrė
atsiguli karczemo.

Ka-'a i zsipagiriojas pabudo
mis i i<> | abi gt, bet vėl mis
lino, jog jin k a-- vaktuoja ir
jogu pagautu tai butu ne ge
rui. Ir tiip paniislinias valan
dėlė nusidavė adgal pas kara
lu.
Karalus pamatęs jin paklau
te:
— Kokiu spasabu mislini
jeszkot ir kur?
O jis atsake?
— Ant vandenio, ir tai ne
greit galėsiu surast, ne greieziau sugrižsiu kaip už trijų
metu. Ba mislino kad iszvaževes ant mariu, sustos ant ko
kios nežinomos salos ir pabėgs
arba teip kur toli no savo že
mes iszvažiuos.
Karalus liepe p irengkt ka
no geriause laiva ir apteikė jin
czinu Junker pritupėjau?, o
po tam iszleido in kelone.
Junker pritupėjus liepe ka
pitonui si keis in viena szab
važiuot tai vėl in kita, norė
damas jin paklaidit idant jin
ne galėtu daugiau parvežt pas
karalu.
Ir teip jie kelavo ilga laika
kad ant galo pamate ant mariu
koke tai nežinoma sala. Privavaževo prie salos ant 1 uotelu
ba laivas igi krasztui negalėjo
daplaukt, ir eme apžiurinet
kas do daigtas, pasiėmė puo
duką ten kokiu kruopu kad
turėtu ka [pavalgit ir leidosi
tolin. Ir teip jiem bevaiksztiojent po gine užėjo maža stubele. Inejo in vidų nes nieko
ne rado, tiktai viena lova p ni
kei paklota isz ko galima buvo
prast, jog kas tokis givena, o
priek tam rado.-i katilas kuris
kabojo vidurija grinczeles.
(Tolaus bus).

“LIETUVISZKAS
PASAKORIS” į

f

Ej tu Barbitono gyvanaszle
apsimalszyk,
Ant gyvasties savo vyro nesivaryk,
Priesz kitus nelok,
Veluk nustok.
Neprikalbinek idant vyra nuszautu,
Dievo nepraszyk kad kasiklosia užmusztu,
Nes tavo vyras apie tai žino,
Iszgirsta apie viską nog kožno.
“Juk balsai szunu,
Ne ejna prie dang'sAu vertu,’
Ne tavo galybėje smerti iszpraszyt,
Nes tave pirma gali isz svieto
iszvaryt.
Duoki gera pamokinimą savo
dukrelei,
Paklydusiai avelei,
Kuri su vyru ir teip gyvena,
Jog tas per dienas stena.
Mano rodą gera,
Perpraszyki savo vyra,
Gyvenkie sutikime,
Kaip dieviszkam prisakime.
O jagu da karta iszruuisi,
Tai jau nog manias nepasisRadau tave Pittsfilde,
Ir North Adamse,
Nog Baltruvienės niekur ne
pasislėpsi
Niekur nog manias nepabėgsi.

—:arba:Sarinkimas visokia Pasaka isz
visokiu Liežavia.

414 Puslapiu; 5įx7į Coliu Didumo.
Telpasi sekanczios istorijos:

Jonas karalaitis, pauksztis ir
vilkas.
Paikszas Jonukas, arkliukas
antaite ka auksinius kiauszinius
dėjo ir kiaulaite žemcziugpile.
Karalaite paversta in varle.
Karalaite stebukl-merge.
Jonukas karalaitis ir nematomai
muszanti lazda.
Netikėtas karalaitis.
Ramunėlės 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 ir
sergantis ju 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.
PREKE TIK $1.00.
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

=: Adresą vokite :=

W. 1). Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Pa.

Ilei mergos isz Thomas!
Žino apie jus kožnas,
Vaikinu su szluotoms nevai
kykit,
Tai bjauru, teip nedarykit.
Ba kaip kelis iszvysit,
Tai kitu jau ne i-zlaikysit,
Bet jago su jumis apsiejs nepadorei,
O už jius neužtare gaspadorei;
Tai krapinkyte kiek galite,
“Asperges ’ giedokyte.

*
Svoyeri nesenei Veselka at
sibuvo,
Ir mano kūmas in ten užkluvo,
Sztai ka man kalbėjo,
Net isz juoku drebėjo.
Mate, kaip viena kvailuke,
Nevos vadinasi misiuke,
In vyro kelnes pasirėdė,
In szonus pasirėmė;
Po pecze kaip “monke” lan
džiojo,
O vyras ligonbuteje dejoje,
Visiems lietuviams sarmatos
pridarė.
O ant galo ir in kelnes pri....
Jau ka toji padūkele iszdaro,
Tai ne arsziause to neiszdaro.
Jokios jauslos ne turi del savo
vyro,
Kuriam gailės aszaros ligon
buteje byra,
Jago tuojaus neapsimalszys,
Tai mano kūmas burmistro
papraszis
Monke isz peczes iszvarys
Arba ant sausos szakos paka
itys.
*
»
*
Isz miesto vidutinio,
Dvi bobos iszsibostino,
Mat turėjo czesus gerus,
Tai ne paisė apie savo vyrus.
Bet viena ilgai būti negalėjo,
Lž nedėlios namon parpiszkejo,
O kita kur ten mėtėsi,
Po apigardas trankėsi.
Turbut tu bobų vyrelei niekai,
Suvis kaip koki kazelekai,
Visa vale bobom duoda,
Niekad in kaili ne duoda.
Prisymine pliekite kaili,
Su virvagaliu per sėdynė vali,
Pinygus bobai ne paveskyte,
Veluk in banka nuneszkyte.
Ant szendien užrauksiu
Daugiau vietos ne turiu,
Gud bai moterėles,
Mano sesereles!

KETVIRTAS PRISAKO
MAS DIEVO!
Goduot tęva tavo ir motina ta
vo idant tau gerai sektųsi an.
svieto ir kad ilgai gyventum1'

Aviatoris su savo paczia.

VIII
Kada mete 1813 isztrauki
Ne senei aviatoris Atwood aplėkė aplinkui Washingtona
drauge su savo pacze Lekemoj maszinoi. Aplaike už tai nog vokiszki vaiskai priesz Napo
leoną, stovėjo laike musztiii.es
prezidento Tafto auksini medalu.
u

prie Giosbertsu diena 23 Augs.
• r pulkas prūsiniu Žalnierių
priesz Francuzus. Buvo tai
jaunuve szviežei sumerkuota.
Prancūzai spragino baisia
ugnia vienok kulkos ėjo virsztim ir nekenki prūsinėm Žal
nieriam. Sztai vienas isz tarpo
Žalnierių, ne žinia del ko, kils
telėjo ranka desziuia augsztin
ir jau daugiau ne nuleido, ba
toja valandoja kulka armotini jiam ja nutrauki. Puoli
ant žemes, o kada velei pasike
Ii, pirmutinei jiojo žodžei bu
vo: Su szitaje ranka szedien
rftmetije mano tėvui ipa užda
viau baruije su juom usz 5
dolerius ka ne norėjo duot ant
kelo.
Dievas ne staigingas nes tei
singas, teip žmonis kalba, nes
laikais greitai savo suda iszpil
do. A r-gi tai ne baisi paveizda! Cze da viena.

TikAniTnimpoLatt
2-TRO.

Meto “Linksma Valanda” labai
Dydele Knyga, 427 dydeliu puslapiu
- -■
talpinasi: 18 Ilgu Istorijų, 66 Trumpesniu! /
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivos
Žineles,42 Naminis Daktaras,teip-gi visokiu
h4
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks h
Szita Knyga turės skaitinio per visus metus,
i si

PREKE TIK $1.00

b
b

[it

Nusipirkite o Nesigailesite.
Ilgos Istorijos.

Szventas Petras
Visi ant Lietuviu

tsk<

Vieni tėvai turėdami sūneli,
Raganos augitine
kada jis buvo jau didelu dova Atsitikimas Lietuvio Varszave
Persiskirimas.
nodavo prasižengimus ir da Szakinas, nedoras židas
Rūtos daina
~~
razbaininkas (Tikra teisybe) Mislis
hi
jagu koki szposa padari, tai Baisus
Kuningaiksztis
Apie jaunikaiczius
pagirdavo ir paglostidavo, Ponas Storasta ir Velnes Boruta
Tikri szirdies jausmai
džiaugdamasi priesz savo kū Motiejus Murma
Lietuvio kelone ir gailestis
Istorije apie Jenerolo dukteri ir Pirma o dabar
mutes, kokis tai kitras ijosos sodauniko sunu
Nekirstas rėžis
sūnelis. Juk žinote, kaip tai Sierata, Jonas Degutis
Mano turtai
Jurgis durnelis
I*
buna tarp motinu o vaiku. Kaip Agute del saves rinkosi jauniki Gaidis ir žemcziugas
Paszaukimas
pf
Kada sūnelis užaugo ant vyro, Rustibe
Ku ku ir ku-ku
ne ujzteko jiam mažu szposelu Tuszczes dvaras
Matita arba regeta
Baime per tris naktis
Daina
nes pradėjo dirbt nedorus szpo Gudri
motere
Atsilikias pjovikas
sus. Tada motina ėmėsi už laz Nedoras tėvas
Daina sakalėlio
Tututis ir peleda
dos ir pradėjo mokint doribes. Simukas ir Magduti
Zvirblei
Ežis ir Katinas
N< s viras ūsuotas pagriebi mo
Bite, uodas ir liepa
01
Trumpos
Istorijos.
tin i už rankos o iszvedias jaje
Atsiminimai
Skruzdės ir szirsze «
Pasibaigė gerove
laukan kalba sziteip:
f
Maniemsiems
, ji
— Motinėlė, sulenkie ta me Milaszirdistes nagrada
Gandras
Iszmintingas mužikas
’P
deli 1 To asz sulenkt ne galu, Ar turi adata
Jonas Zižka
ba tai stora liepa, - atsako mo Juokinga klajda
Nelaiminga jaunamarti (su natom)
Stasiukas ir Urszule
tina.
Daina
Juokinga pasakaite
Psalme
—
— Tai-gi ir mania dabar Vaito prisakimas
i
Skundas dukreles
geradejiste
ne laikas lenkt prie gero, kada Netikėta
Givenimas doro žmogaus
Pirkimas velnio
jau usus turiu. Ba maža me
I lainele
Apie tevinia
i:
deli gali lenkt nes dideli nieką Jurgis kokiu mažai
() asz jio—jam kalta
Tomila
: n
dos. Tas ir su manim, motinė Mokink tingini ne lazda nes badu
1 lainele
lė! Reikėjo mane su riksztele Kupcziaus laime ir nelaime
Dainele
Malda darbininko
plakt tai butu geriau pamaczi- Nusiszipsojimas
Jasezultas
AKIVOS ŽINELES.
uia, negu lazda!
Ne imsi Vardo Dievo dovanai
Kaip su savim givena pikta pora ir
Motina apsiverki graudžei, Razbaininkas Burauekas
kaip privalo giventi
j Petras Szaporaa
nes ne buvo tai paskutinis kai
Kaip žmones apie paukszczius meoi
Ne nutverus už rankos ne sakik vagis Meilė ir budai terp septiniu tautu
tas. Da didesni turėjo sopuli, Laidotuves
Trumpi pamokinimai
kada vėlaus vedi jin budelis Senas sziauczius
Kaip apsieiti sergant ant akiu
Nagrada už pasiszventima
Kas reikalinga sveikatai
ant kartuvių. Ijje net alpo isz Sziauczius Drotelis
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti
gailesczio, o sūnūs žiurėjo ant Kupcziaus sūnūs
Kaip pažinti arklo metus
Apie
Didėja
Petniczia
ir
medžius
ijosos su galva palingavo ir Viernas tarnas
Ar yra liga kaltūnas?
Dideles pjuvines ant svieto
parode sau ant gerkles. Oj su Sziauczius zokoninku
Sugedimas viduriu pas kūdikius
prato ijje kas tai yra ba tai Debesėlis
Persekiojimas spaudos
Lape, vilkas ir blusa
Biskutis apie moteres
ženklino jog tai ijje jin ant Apie bajme
Kaip butu Christusa iszluosave
Pirszlej
kartuvių užaugino.
židu
Vandens
laszelo
kelones
Baime klausit, juk teisibi?
Isz bob’szku knygų
Su maskomis pleszikai
Laime
Dabar paimsime usz kitos Atsikėlė isz grabo
Užtrucintos dovanos
Nuneszta per zuiki laime
baczkos.
Rodos del geru gaspadiniu
Eglinciszkes virai
Moterių budai
Seniaus labai bijojo jaunu Negi vėlo ranka
Kokiame amžiuje priguli poruotis?
ve in vaiska ejtie kaip peklos, Indijonu pasaka
1 ntekme valgio ant balso
Tėvas
ir
tris
jio
sūnūs
ba kitados in vaiska paduoda
z\r cukoris kenke dantim?
Antanas Beržiukas
Pervirszinis naudojimas druskos
vo niekiausus vaikinus ir te- Nekantrus artojas
Tikėjimas Kiniszkas
nais su pagialba rikszcziu isz Trijų bud u moteres
Geras spasabas
Abramkes pavojus
mokindavo.— Ir del to da sze Maži musu kankintojoj
Sriuba isz duonos su vaiseis
Kaip ilgai medžei buna ant žemes
dien yra priežodis: “Kas ne Gudras barzdaskutis
klauso tėvo ir motinos, tas tu Pigus kopūstai ir lasziniu paltis
NAMINIS
DAKTARAS,
ri klausit szunes skuros barsz- Kaip maskolijo renka vaita
Del ausu
Kaip
pasidarė
Pejpu
ažeras
kanczios”. Mat vaiskava bub Su kupriuku atsitikimaj
Kaip skanduoti atgaivinti
Kaklo skaudėjimas
na vadino “szuns skūra” in Turreniuszas
kuri su palkelem barszkina.
Puiki Antano rodą del vaidijanezios Priesz cholera
Del plauku
Tada in vaiska turėjo gau- poros
Kaip ruski popai apsieina su savo Del noses
Ant nuszaklitu sunariu
dit, arba patis gaspadorei pasi parapijonais
Szlapioji dedervine
rūpindavo tiktai nedor<-lus pa Giduoles no sausgėlos
Sausoji dedervine
duot in vaiska ir tai paimdavo Puikus nevidonas
Priesz baltlige
Naudingas priklodas
Nuomindis
nakties laike isz nežinių.
Szuo atkerszintojum
Geltlige
Buvo ir tokis spasabas ver Smertis Nerono
Influenza
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas
bavimo m vaiska jog važinė Juokingas
apsakimas
Pažandės
jo af cierai po mieslus ir kai Pabuczevimas kūdikio
Užkietėjimas viduriu
mus ir jaunus virus kalbino, Jankelis Puče
Gėlimas dantų
Kaip bagoezius pateko in pekla
apgirdindavo arba isznežiniu Kitras
Plaucziu uždegimas
čigonas
pagriebdavo.
Ramatizmas
Netikus papūga
Ne noras valgi t
Pas viena toki aficiera ku
DAINOS IR EILES.
Niežai
ris prižadinėjo giara užmokesJago kojos prakaituoja
budrei (eiles)
te, katras pristodavo in vais- Tris
Del kosulo
Lietuvos groži be
ka, atėjo labai szvarus jauni Žiemos laikas
Trūkimas ranku
kaitis. Aficieras lig jiam ne Prainant
Plauku auginimas
Niežėjimas kūno
intikejo. Iszmokejas jiam du Gege ir gaidis
Dantis czistai užlaikiti
i-zimtu doleriu ėjo paskui jin Labora
Akis
yra didis
isztolo ir žiurėjo, ka tasai su Kas
Galvos skaudėjimas
Teisybes priežodis
piningais padaris apie katruos Viltis laimingu laiku
Atgriebt nusinuodinusi
Szamas vaiku burnelėje
jiam teip labai ėjo. Net sztai Sziauczius ir Evute
Kirmėlės viduriuose
jaunikaitis ejna tiesiog in ka Del ko židai ne valgo kiaulienos
Pradūrimas voties
lėjimą ir iszperka isz jio savo Lietuviu būdas ir paproezei
Senos ronos
Isz Petrapiles
tęva kuris sėdėjo už skolas.
Džiova arba sukatos
Del mergeliu
Ne norėjo tėvui pasakit isz Pavasaris
Kaip gidinti plaucziu uždegimą
Kraują sulaikiti
kur piningus gavo tiktai tada Lietuvos būdas
Medus giduole no daugelio ligų
pasaki, kada tėvas pradėjo jin Artojaus skundas
Skausmas galvos ir kojų užszaldimas
pirmoi meile
nužiuret gal pavogt ir tada Jiojo
No gėlimo viduriu
Sanietas
apie viską apsaki. Tėvas pra Nelaimiu gadinęs
Perdurimas voties
dėjo verkt, ir ne norėjo ejtie Ant Ringos kapu 1887 m.
No kosulo.
isz kalėjimo, usz ka sūnūs bu
Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paczta.
vo pasidavias. Sūnūs teigos-gi
fc^f“Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.
pradėjo verkt ir praszit.
Adresąvokite
— Teve milemas juk ant
vaiku tiek daug iždavei, tai
pavelik tegul asz norint tuom
atliginu.
Butu da ilgai verkia, jagu
ne tasai dorus aficieras, kuris
-iAGENTAS:žiūrėdamas in tęva ir sunu net
susigraudino piningus dovano Szlpkorcziu in ir isz Europos
Siuntimo Piningu in Visas Dalis Svieto
jo, o taji giara sunu no tėvo
•01 W. Mahanoy St.,
Maiianoy City, Pa. ||
ne norėja paimt.
Parduoda Szipkortea isz Bremo, Antverpo,!
Tai net szirdis džiaugėsi, ka
Hamburgo ir Liverpool tiesog in Philadelphia.
da žmogus apie szitokius daig Piaiagna ainnoxin griotai ir pigei o priek tau
ius klausai.
..........
* * *’ mano teisin(Tolinus bus.)

h

W. D. Boczkowski-Co; Mahanoy City, Pa,

nę ežia ant žemes, ne bus Kris Mergaites, bet, sako, kaip žmo
!$:■>.•$ :■$ S3
$ S-53 '-5 ‘i > 5 5 3 • > 5 i? <. 20 Metu Senas Laikraszti
®
Boll Telephone, Dickinson 3757 w
n
vf
nes apsiszvies, gales melsties
taus atstumti.
Mano sūnūs Jonas Žukauckas paei
Tai-gi Marijavitai pirm vis ir be to, staeziai in Dieva.
Gauname latakus su klausimais “Kas tai
yni Marijavitai?“ Visiems klausantiems ko atmeta Popiežiaus neklai
Kunigus iszsirenka pati pa- na isz Suvalkų gub Augustavo pav ;
-1’0 V A It DU-*
Iszeina kas Petnyczia
Labno gmino Adamavicziaus para.
latakais jokiu budo nebegalime atsakyti.
Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoi
dingumą. Popiežiaus ne rei rakvija: rinkimuose dalyvauja Lososnas kaimo, 8 m kaip amerike t PRIEJGIAUSES
JL
Chicago, Ill.
Tail indedami szi straipsni, tikimės žiu
įrengė ligonbutį ir klynikg
geidžiuosHls sziame klausime užganėdin kia, nes viskas del duszios isz- visi pilnamecziaijfneiszskiriant pirmiau gyveno Pittsburge paskui 1
MOKSLAS
“
Laikrasztiš, “LIETUVA” 8 puslapiu,
su laboratorija Philadelphi15
Mdidelio
formato,
redaguojamas
geriausiu
sime.
ganymo reikalinga esąs pats moterų. Visa bažnyczios tvar Minersville o dabar nežinau kur jis
jos miesto. Tarno pačiame
redaktorių, talpina rasztus geriausiu rasztiS
A
N
G
LI
SZ
KO
S
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir tiknamo įrengė savo locna apV/
Kartu su kuningais-Mari- Vieszp. Jėzus apskelbęs (Evan ka (reda) priguli nuo parakvi- pats ar kas kitas praszau duot žine gI?
LIEŽUVIO BE
įi; rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso
Liekn, kurioje randasi naujo
ant adreso:
(to 61)
jonu
sutikimo,
kaip
parakvigelijose).
Mums,
sako,
tarpi

pasvieczio,
ypacz
isz
didžiausio
svieto,
javitais iszstojo isz Katal-Baži išradimo geriausi vaistai
I!
PAG I ALBO S KITO. J miesto Chicago kuriame gyvena apie 60,000
P Žukauskiene
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu
nyczios 19 parak vijų. Po to ninku ne reikia. O užvis tokiu jonai nutaria, taip ir turi būti.
PASARGA: Mano ligonYra tai praktiezniause Knyga <1/
Ji F D 175 Jonestown
U/ tcatraliszku, bizniszku ir draugvszcziu.
1909 m. Ilolandijoj (Utrech
butyje ir klinikoj turiu po
dar syki kunigas Kovalskis brangininku, kaip Rymo Po
kokios
lig
sziol
Lietuvei
turėjo.
■;
“
LIETUVOS"
PRENUMERATA
Minersville
Pa.
savo priežiūra svetimtaučiu
važiavo Ryman. Pius X pra- piežiai kad esą.... Szv. Pran to mieste) buvo paszventintas
daktarus spocijalistus pagel
Ir teip sudėta, jog ka tiktai \t/
Valstijuose ( Metams $2.00
sze jo sugražinti ramuma ir ciszku isz Asyžiaus Marijavi Marijavitams vyskupas. Juo- Mano szvogeris Jonas Marazas pribuvias Grinorius isz Lietuvos Vi/£ Suvienytuose
bai prie operacijų ir pavo
Sziauriucs Amerikos
( Puse Metu $1.00
jingų ligų. Pas mane visi li
neardyti vienybes Katal-Baž- tai skaito savo patrijarka ir mi yra Jonas Marija Mikolas pinuiaus gyveno Westmorland© pa gali in trumpa laika pats per
_i • •
J Metams $2.50.
goniai išsigydo ir pasilieka
Kanadoj ir Mexike
j PuBe Melu fl 25
nyczioje ir prižadėjo viską tei globėju. Todėl ir kunigais Kovalskis 40 metu baigės Var viete o dabar nežinau^ kur, teipo-gi save iszmokti Angelskai sziek
sveiki. Vaistus siunčiu ir į
kitus šteitus ir į visas Šalis.
singai nusprensti. Bet neilgai gali būti tik davė apžadus szv. szavos seminarije ir Peterbur ir Szimonas Lioranta pirmiau gyveno ’ tiek kalbėt.
Rossijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00.
L Puse ”$1.50.
Toji Knyga druezei apdarita jjį užrubežinese vieszpatystese
trukus iszleido enciklika prieše Pranciszkaus— 1) paklusnu go akademija. Iszszventino jin Oglesby, Ill. o dabar nežinau kur
---------- o---------Gydau Visokias Ligas.
jie pats ar kas kitas praszau duot ži
in Francuzini raudona audima
Užsiraszyti “LIETUVA” galima
Marijavitu kreivatikyste. Ta mo, 2) iszsižadejima turtu ir senųjų kataliku arcivyskupas: ne ant adreso:
(to 61).
Su sena ir nauja metodą su
kiekvienam laike.
irkasztuoje tiktai £ ] , Kasztus
iszkilmeje
dalyvavo
5
vysku

3)
užlaikymo
dorybes.
sai rasztas buvo perskaitytas
V. Matuleviczius
Užsiraszant “LIETUVA” reike i chemiškais ir medicinos gy
nusiuntimo mes apmokame.
Marijavitu kunigai dėvi pil pai senųjų kataliku Bažny Box 37
duolėmis, su vandeniu (hy
drauge ir prenumerata siusti per
visose Lenkijos bažnycziose.
Linfield, Pa.
SAULE Mahanoy City | Paczta Money-Orderi arba pinigais drotherapy), kraujo skysti Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Ig.
Kaipo atsakymas szv. Tėvui kai. Ant kojų avi sandalijas, czios (1 vokietis 2 anglas ir 3
mu (serotherapy), su moks Stankus su pagelba elektros šviesos
Registruotame laiszko ant iszleistojo
už jo Marijavitu iszkeikima, kaip kita syk avėjo apasztalai. holandai). Senieji katalikai Mano brolis Tanioszius Puodžiū
lu psychologijos (psychothe (X—ray) permato visą žmogaus kūną
banku.
rapy), kaip tai žodžiais, nu ir atrauda pavojingas ligas.
Raszyk tuojaus, o gausi viena
buvo nusiunstas Ryman rasz Ant krutinės Marijavitai ku irgi atmena Rymo popiežių; nas paeina isz Suvalkų gub, Vilkarodymu, atkreipimu atydos[ _______________________________________________
‘LIETUVOS” numeri ant pažiūros
tas— [iszsižadejimas Rymo-Baž nigai neszioja iszsiuta mons jie atsiskyrė nuo Rymo—Kata viszkio pav. Kaupiszkio gmino Pa
ir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X—ray (šviesa, permalanti visa kū
dykai. Adresuojant sziteip:
“Lietuviszkas
ną žmogaus), greita elektra (hyfrequoncy) Galvana elektra, Paradejaus elek
nyczios; tokiu iszsižadejusiu, trancija. Marijavitu kunigas liku Bažnyczios 1870 metais, peczkiu kaimo, Visztycziu para, pra
szau atsiszaukt ant adreso:
tra ir kitomis suvienytomis elektromis. Darydamas operacijas išgydau visokuomet
popiežius
Pius
IX
ap

turi
būti
būtinai
pabaigęs
8
buvo 33 kunigai ir 45 tukstan
Dainorius”
1 kias organiškas ligas, kurių negalima išgydyti vaistais ir kitais prietaisais.
G. Madelski
SUSIDEDANTIS ISZ
gimnazijos klesas. Marijavitai siskelbė neklaidingu esąs.
czei žmonių.
4308— 9th. Ave. So. Seattle Wash.
3252
So.
Halsted
St.,
Turiu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas.
390
Marijavitais apsiskelbusiu
* Visisreganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku, o
Prasidėjo sunkios Marija kleriku seminarijas vadina iszChicago,
Ill.
busite užganėdinti nes jis gydo pasekmingiausiai visokes ligas ir daro visoVisokiu Dainų I
vitams dienos. Katalikai isz tvirkimo lizdas ir todėl ju kle- yra viso labo apie 170 tukstan Mano brolis Jonas Zizas paeina isz
Jies operacijas savo locnam ligonbutyje. Daktarišką rodą su teisingais pata
368Puslapiu;6x9 col. Dydumo.
rimais duoda DYKAI, — ypatiškai par telefoną i r * par ‘laiškus beskirtumo
visu pusiu kurstomi eme už r k ii n< s‘ • ja in seminarijas, o ežiu žmonių. Daugiausiai Pe- Kauno gub. Vilkėjos pav. Bubu kai
kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šaliso svieto.
“
MUSO
PASAKOS
”
"
PREKE
$1.
trokovo
gub.
85
tukstaneziai:
mo
apie
13
m.
kaip
amerike
pirmiau
mokinasi
ketverius
metus
prie
puldinėti ant eretiku-atskaluNusiuntimo kasztus
gyveno
Clevelande
praszau
atsiszaukt
—
:
arba
:
—
mes apmokame.
nu.
Per vienus tik metus kokio nors kunigo, kol isz- Varszavos gub. 44 tukstan
Surinkimas visokiu Pasakų
Adresavokite :=
ant adreso;
(gg o?)
isz visokiu liežuviu.
(1906) buvo užmuszta 18, o moksta visko reikalingo prie eziai: Suvalkijoj 11 szimtu Pa
1220 So. Broad St.,
Philadelphia, Pa.
Fr. Zizas
W.D.Boczkowski-Co
Mahanoy City, Pa.
288 Puslapiu; 5x7 J. Coliu Dydumo.
sužeista 144 Marijavitu žmo kunigavimo; penktus metus rakviju turi insisteige 70 Baž 410 S. Front st
Valandos ofico: Nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4 p. p. ir nuo 6 iki 8 vakare.
Marquette MichS2
Nedūldieniais nuo 1 iki 4 po pietų.
Telpasi sekanezios Istorijos:
nių. O kiek iszniekinimu ir vis-gi reikia gyventi busi nycziu pastatytu 44, statomu
miems
kunigams
kartu
viena

10.
Koplycziu
—
166.
Kunigu
Karalių sultoną, jio sunu, dideli
pajuokimu krito Marijavitams.
Micislovas Triliepajus pirmiau gy
galineziu ir karalaite gulbe,
Nuo
Marijavitu altoriaus me name ir mokinties bažny 32 ir 1 vyskupą perui pasz- veno Wilkes Barre Pa. o dabar ne Introligatomc. —*■
l’rapuoluse karalaite ir 7
APD1BBTDVE
KNYGŲ.
galinezius.
(Varszuvoje) kokie tai žmones tiniu apeigų. Toliaus Marija ventino dar du. 2 regulos szv. žinau kur praszau atsiszaukt ant adre
Juozas ir Marijona.
(buvę gimnazistai) pagrėbė vitu vyskupas szventina jau- Pranciszkaus-120. Mokyklų so:
BISCHOFF’S BANKING HOUSE
Jussupas.
J. Puliukis
uždeje 16: prieglaudų 35, Var
2S7 Broadway Kampas Reade Ulicze
Minstrancija su Szvencziau- nikaiezius kuniguosna.
Neteisi pati.
Arbestes mines
Lowell V’t.
Telefonas: Worth 2822.
New York, N, Y.
Vienuolynai (kliosztoriai), totoju krautuvių 5: Amatu mo
Karalaite Miranda.
siuoju sulaužė ir pamėtė iszKas reikalauna teisingo
Kaip tai giliukis mainosi.
anot
Marijavitu,
tik
gadina
kyklu
ir
dirbtuvių
32:
pirtis
1
einamoje vietoje. Abu gavo
patarnavimo ir nori idant
Manosusiedka Kotrina Zubaniuke
Ragana.
Elnes, ve lieptas i
i (l’t.
po 3 metus kalėjimo. Kiek žmones, pratina prie tinginia Spaustuve 1. Laikraszcziu: paeina isz Vilniaus gub., Zežmariu
Jo reikalai liktu greit,
Medėjus,
atlikti tegul atsiszauki in t/‘
tai kartu buvo sugauti vaikai vimo ir daugina dykaduonius, Lenku kalba 2, lietuviu (mene para., Kaspariszkiu kaimo pirmiau
Dvideszims keturi razbainikai.
todėl
jie
vienuolynu
ir
nesiel

sinis).
Vaiku
mokos
ir
prie

gyveno
Pittstone,
pas
tęva
praszau
ir paaugę žmones, kurie kažin
Szluocziaus duktė.
Seniausi
Aysidirba senos maldaknyges, istoiinti
atsiszaukt ant adreso:
glaudose 3700.
Vaiskus Sz. Jadvigos szale
k e io pan okyti eidavo prie ko gia.
natos ir laikraszczei, kaipo tai:
Bankini
Lasovicu.
Jno Maczinskas
Miszias
Marijavitu
kunigai
Lodzės
mieste
turi
pastate
Linksma Valanda, Dilgeles,
munijos) ir priėmė Szvencziau
Vaitiekus.
65 John st.
Hartford, Conn.
Dagis,
Draugas,
Tėvynė ir 1.1.
Narna
Protingas Jonelis.
siji iszspiaųdavo ar neszdavos laiko žmonių suprantamoje viena narna darbininkams (50
Prisiunsdami knygas apmokekyte paėsto ai
Uždėta
lS4Sm
Nelaimingas
bagoezius.
Adresas:
namo, idant persitikrinti ar kalboje: Lenkijoje— lenkisz- butu): ten pat stato jau antraji Mano brolis Baltramiejus Goštau ekspreso kasztus.
Kalvis.
Lithuanian Bindery,
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
kai;
Kaune,
Vilniuje
ir
kitose
narna
—
200
butu.
Zgrieže
teihestijoj yra Dievas ar velnias.
tas apie du metai adgal gyveno Bu 514 W. Spruce. Mahanoy City, P*
Raganius.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Tris brolei.
Arba vėl katalikai ineje Ma Lietuvos vietose— lietuvisz- pogi turi narna 130 butu po nda, Pa isz ten girdėjau iszvaževo in
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,
Staliorius
daktaru.
kai.
Marijavitu
bažnytiniai
1
2
kambariu,
kuriuos
samdo
Chicaga jis pats ar kas kitas praszau
rijavitu koplyczion stovėdavo
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaivių visu Linijų in ir isz
Nedora pati ir tris popai.
(to 62).
Krajaus už pigiause preke.
Ilgasis, platusis ir smark-akis.
su kepurėms, insikande papi rubai tie patis kaip ir katali pigiai neturtingi darbininkai. duot žino ant adreso:
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
Ant. Goštautas
Tris jaunikei.
ku.
Didžiausia
Marijavitu
Čėdykit Pinigus,
Prie
Marijavitu
daugiausiai
rosus ir balsiai užjuokdami
jokiu poperas.
Laiką ir Sveikatą
Box 103
Donora, Pa,
Meszkinai.
Ncsikankinkitc vasa
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
Marijavitus piktžodžiaudavo. szvente tai Devintines (Dievo stoja neturtingosios klesos žmo
Baidiklos.
ros karščiuos su sun
paliudyimu Konsulio.
kiu,neparankiu prosu
Akmenorius.
Kiek užpuolimu ant besime!- kūnas), szv. Pranciszkaus die nes. Lodzei priguli prie Mari Mano dede Stanislovas KutkeviNusipirkit naujos
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
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na
ir
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javitu
apie
40
tukstaneziu
fa
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apie
20
m.
kaip
amerike
pir
‘
gadynės
prosą,
jis
daneziu prie Szv. Sakramento
Pabaiga kazirninko.
— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
gamina šilumą sa»
Sakramentus dalina ir visas briku darbininku. Teip pat miau gyveno Luzernese o dabar
Skarbas o pati.
arba svaidymu akmenimis in
vyje vienodai.
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
nežinau
kur
praszau
atsiszaukt
ant
Juokingas atsitikimas.
Suprosinsite drapanas i pusę laiko su smagumu,
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
važiuojanezius
kunigus su maldas Marijavitu kunigai at rūpinasi Marijavitai ir beže adreso:
geriau, parankiau ir dešimtį kartų pigiau negu pa
PREKE TIK 75c.
gal senovišk.} būdą; beto suččdysitc savo brangi.-}
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
W. Kutkevicz
Szvencziausioju prie ligoniu. laiko veltui, nes Evangelijoje miais ar mažažemiais valstiesveikatą, pajiegas ir nervus. Prosinimas bus jum
Nusiuntimo kasztus mes
pigiausei galite atlikti.
smagumu vietoj kankyne. Prosas šildomas vidu
(szv.
Mateuszo
X,
8)
esą
pasa

cziais.
Pernai
netoli
Plocko
19 Hewitt Pl.
Batavia N. Y. ryje su gasolinu ar alkoholiu. Geresnis ir pige
apmokame. Adresavokite:
Karta Marijavitams einant su
snis negu gazu ar elektra šildomas. Nereikia
laukti kol prosas įkais, nereikia bėgti nuo pečiaus
W. I). Boczkowski-Co.
procesija apie bažnyczia, pro kyta: “Dovanai gavote....” nupirko didžiausi dvara už
prie stalo ir atgal, nesudeginsi drapanų. Prosas
Naujas Iszradimas.
P. V. OBIECUNAS & COMPANY
vienodai visą laikų. Šilumą galima reguliuo
Mahanoy City, Pa.
szali važiavęs Choinatos kle Aukas priima Marijavitu keletą deszimtu tukstaneziu Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta šildo
ti kaip norima. Už vieną centą šildo per penkias
(ALL
NATIONS DEPOSIT BANK)
plaukams augti. Turime tukstaneziu pade- valandas. Nepavojingas, švarus, bo atsida
kunigai,
bet
tiktai
isz
geros
rubliu
ir
iszdalino
Marijavi

vimo. Galima vartoti kur tik norima: viduj, lau
bonas; pamatęs Marijavitu ku
kavoniu. Iszsiuncziame dykai geras informa ke po medžiais, ant porčiaus ar kelionėje. Vi
Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.
valios
duodamas,
o
per
pa

tams
—
■
artojams.
cijas
apie
priežastis
puolanczius
plaukus
ir
suomet
gatavas.
Pilnai
gvarantuotas
Pigus.
ISZPAKDAVIMAS!
nigą beneszanti minstrancija
Užsimoka j tris menesius. Kaina tiktai $4.00.
Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000.00
“Isz Garbu ju pažinsite kaip tame užbėgti, adresavokyte:
THE J. ILGAUDAS NOVELTY CO. Gramatika Angliszkos kalbos mo
su Szvencziausiu, Kataliku mokslus neragina neszti ir
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežinea
J.M.Brundza
Co;
New
York
&
Brooklyn.
kintis be mokytojo (apdaryta) $1.
kapitolas $40,000.00.
Locnas Namas vertas $150,000.00.
1613 S. Halstod St.,
Dept. S,
Chicago.
krauti,
kaip
kataliku
kunigai,
juos
”
.
—
“
R.N.
”
kunigas nebeiszturejes ir smar
Vaiku Draugas arba kaip mokytis
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 4-ta.
NB. Szis straipsnelis, tai yra
kiai spjovęs in procesija. Je- piningais, gyvais ir negyvais
skaityt ir raszyt be mokytojo 15c.
procentą nog szimto. Sziuncziame piningas in visas dalis
svieto ir parduodame Laiva-Kortias ant visokiu Linijų.
Naujas Budas mokytis raszyt be
ruzalio parakv. kunigas Luc- daiktais. Dalis pelno isz par trumpas istoriszkas peržvelgiMusu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir Užrukęmokytojo
... 10c.
žinių Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats P. V.
houskis (Marijavitas) važiuo davinėjimo rubu, siuviniu ir mas Marijavitu žingeidžios is
Obiecunas organizatorius tos Bankos. Kreipkitės su visokeis
Aritmetika
mokinimuisi
rokundu
kitu
iszdirbiniu,
kurios
paga

torijos. Marijavitu istorija
damas su hostija gavės taip
reikalais prie Musu Bankos per giomatas ar asabiszkai o mes
su pav. (apdaryta)
- 35c.
iszpildisime visokius jusu reikalus greitai, teisingai ir gerai.
mina
prieglaudos
ir
ranku
dar
nors
dar
jauna,
bet
labai
ilga,
smarkiai akmeniu per galva,
Viso $1.60. Dabar už $1.
Piningu ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi
bo namai— eina kunigu už marga, žingeidi, ir kaip kam,
MAHANOY CITY, PA.
Pinigus siuskite per Money-Orderi
per Express arb Pacztini Money-Order.
jog visas krauju apsipylęs.
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $300,000.
sziuo adresu:
laikymui.
užimanti.
Marijavitai sako: “pirmieji
Suv.Valst. Randas tori mnsu Banke sndetu piningo.
P. Mlkolalnls, Box 62. New York, N. Y.
Visas turtas, ka Marijavitu
krikszcziouis nežinojo daugy
Mokamo
antra procentą ant sudėtu piningu
bes dogmatu (apie nekalta pra kun. turi, priguli ne jam, bet
Procentą pridedant prie tavo piningu pirma
-:NOTAB1USZA8:diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
•
sidejima, apie popiežiaus ne visai parakvijai. Taigi jeigu
Kataliogas Dykai!
233-235 W. Centre St.,
Mahanoy City, Pa.
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Puikiausių ir geriausių: Ar monikų.
klaidingumą), kurie buvo tik kunigas gauna koki palikimą,
Vasara.
Apsaugoja
Namus
ir Naminus Rakandus nog Ugnies.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su
Koncertinkų, Klernetų, Smuikų ir kito
didžiame Lietuviszka Agentūra.
Kastoras Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokiu Linija.
ilgainiui iszgalvoti, pirmieji turtą ar dovanas,—- yra ne jo,
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.
kių muzikališkų instrumentų, teipgi,
Parduoda Szipkortes ant
Del Draugyscziu...
krikszcziouis ne girdėte negir bet visos parakvijos žmonių Upeliai teka,
Harrison Ball, Prezidentas.
9 ryte lyg 3 popiet.
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.
risokiu drueziausiu ir
Pristatau puikes Szarfas
F.J.Nor.nan, Vice-Prezidcnta».
Sukatomis...
Gyrrios
linguoja,
prigulineziu
prie
tos
bažnyreriausiu
Laivu.
Užsakymus išpildo teisingai, greitai ir
dėjo apie atlaidus, brostvas, o
Juostas, Kepuras, Karūnas
W.H.Koliler Kasijerins.
9 ryte lyg 12 ad.
Biuncziu Piningus in
L
’
auksztelei
szneka,
ežios.
Marijavitu
kunigai
klesaugiai per expressą ar pačtą. Pasiusk
Špilkas
ir t. L
Visas Dalis Svieto
dėlto karszta meile turėdami
savo aiškų adresą ir pačto markę, o KatalioSu kokiu nors reikalu
n-eieziause ir pigiause.
boniu
ne
turi,
o
gyvena
tik
Lankai
žaluoja,
gą gausit dykai! Rašykit šendi, adresuojant:
ir gerai darydami dangų už
kas-link Szipkorcriu,
Visi tie kurie per mus
Piningus ir t.L
O! tai linksmumas,
iunte apie tai geria žino
M. J. DAMIJONAITIS
sipelnė. Todėl Marijavitai mas viename ar dviejuose kamba
Raszykite pas mane •
Iszduoda Dostovierne
812 W. 33-rd St.,
CHICAGO, ILL
Muso Lietuvoje,
to, jog ir netikėdami in po rėliuose prie bažnyczios.
ap)ai kyšite
teisinga
lel tu ka nori savo dali
atsakyma.
sietuvoje kam pavesti.
Vieton
klebonijų
Marijavitu
O!
tai
puikumas,
piežiaus neklaidingumą arba
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš
Nors nuskriaustoje.
perkėliau savo krautuvę į Chicago, UI., kurioj galit gaut: laikro
in kitus dogmatus žmones jei kunigai stato mokyklas prie
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų,
*
*
«
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klcrnetų.
bus dori, vis tiek ineis Dan glaudas, ubagines ir kitas žmo
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų
gaus Karalijon. Nors Marija nems naudingas instaigas. Ma Per girria ėjau,
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, aibiniu
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir maL
rijavitu
kunigai
mėsos
nevalgo
vitai ir neatmeta daugybes
Laisvu takeliu,
da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiai:
tabako
nerūko:
degtine,
alus,
Kr
apskaitymais
ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tuKatalikiszku Apeigų ir Szven
Ir meilei klausiau,
žiną 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 mane
tenybiu, bet ir nepriverezia vynas ir kiti “skanumymai ’ Dainų paukszteliu.
Didelį Katalogą Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mane
visiems tikėti vienaip ir pil Marijavitams užginta.
Buvo gražiausia,
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Pcrkupčiai gali gauti pirkt
Marijavitu
kunigai
sakosi
ne
lavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais
Juodojo szpoko,
dyti vienodas pareigas. Kas
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį
nėra iszaiszkinta Evangelijo tik iszsižada vesti paezias, bet
Ir maloniausia,
M. K. Wilkewich,
Pylko voluugio.
‘Ą'
se— palikta yra žmogaus san- ir nelaiko jokiu gaspadiniu ar
1225 So. Halsted St.
Dept. s.
Chicago, Ill.
seserų,
o
apie
save
apsitrusia,
žinei ir protui. Bet Marijavi
*
*
*
arba jiems padeda prie ju gy
tai pripažinsta Traice szvenc., venanti “broliai’ — tretinin Girrios puikei žaluoje,
dieviszkuma Jėzaus Kr. (jog kai.
Skaisti saulute szvieczia,
Jėzus Kristus buvo tikras Die
Marijavitu kunigai buvo po Rods spindulei siūboje,
vas, o ne paprastas doras žmo piežiui apskundė 1200 Lenki Tai gražuminai szvieto.
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.
gus).
jos kunigu ir vyskupus už tai,
— Dievo Muzikantas.
Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas
Marijavitai pripažinsta, jog buk jie gyvena su moterimis:
Ketvergas mieste Chicago, Ill.
ne jie vieni te bus iszganyti, kiti begėdžiai net ir vaikus au
bet ir visi kiti krikszcziouis gina klebonijose ^nebeveizedaMetams lėšuoja: Amerikoje - $2.00!
A. J. Keydoszius
Europoje ir kitur
. $3.00
(tai gi ir liuterai, kalvinai, pra mi, kad parapijenai tokiais ju
Pusei metų: Amerikoje
$1.00
voslavai ir katalikai; ne gana darbais piktinasi.
-AGENTASEuropoje ir kitur
$1.50
202
Troy
St.
JDayton,
O.
to: dargi ir stabmeldžiai, ku
Priimdami kunigystes paszriu yra daugiau kaip kriksz- ventima Marijavitai prisižada
“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iš
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
czioniu, pagal
Marijavitu kuonoliausiai platinti tarp
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”,
mokslą, iueis dangaus karali žmonių szveneziaus. Sakramen
taigi raides visados aiškios, naujos. “Katalikas” bepartyjon).
Per paskutini Teismą to garbinima ir net už tai gal
viškas laikraštis.
®
Iszganytojas neklaus ar tikė vas guldyti.
Parduoda Szipkortea ant visiu
Užsirašantiems “Katalikų” duodama dovanos “Katali
jote in Rymo Popiežių, ar
Komunija paKol kas Marija Geriausiu Linijų in ir greioziausiu
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam
isz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.
klausėte vyskupu, kiek užpir- vitai dalina tik viename pavi
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
S-unczia Piningus in visas dalis
dorius.
kote miežiu ar kiek pastatete dale (kaip ir Katalikai) bet greitai, teisingai ir pigiau negu kiti
Agentai.
Mano agentūra yra po
PASTABA: Kas prisius SI.00, tasai gaus "Kataliką" visiems me
■bažnycziu— ne, bet žiūrės tik sako jeigu žmones norėtu tai priežiūra
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes 53.60.
Ohijos Valstijos.
jusu darbu— kuomet suszel- duotume dviejuose pavidaluo
Kas
prisius 52.50, gaus metams “Kataliką” ir paveiksią Kovos ties
Su virsz minėtais reikalais galite
Zalgiriais, Lietuvos žcmlapl ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslą.
pet pavargėli, ar mylėjot prie- se duona ir vyną. Paveikslus pas mane kreipits per gromata ar
o visame kanogeriause
szus, ar nepraliejot nekalto ir stovylas pakol kas dar gar asabiszkai
„
J. M. TANANEVICZE
patarnausiu.
kraujo, aszaru! Todėl ir tei bina, ypacz paveiksią Nenusto Keliaujantiems in Lietuva parūpinu
3244 SO. MORGAN ST.,
CHICAGO, ILL.
singi stabmeldžiai, dorai gyve janezios Pagelbos szv. Marijos Puszpurtus su patvirtinimu Konsulio.
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Ne Doras ralgn
Niežai
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Del kosulo
Trakimas raih
Planko augiais!
Nieiejma h*>
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Akis

Atgriebt nosings
Samis vaiku M*
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Kirmėlės niūra®
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Į Skausmas gaire irioji11^
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Adresui okite :■

^“LIETUVA” ' Di\ Ignotas Stankus

MOTERYS!

>

ture w

ėdžios

NAUJA KNYGA |

DR. IGNATIUS STANKUS

Lietuvio kdoaeir^s!

i badu

|

A. 01SZEWSKI

Szrenti* Petras
Vis ant Lktnrii
Vilnis
Persiskiriiai
Rotos daina
Mislė
Apie jamibieziB
Tikri srinfejist

kteri ir Pirma o dalu

OS.

KUR BUNA

.

UNION RATIONAL gANK.

W. Rynkewiczius

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.

^“KATALIKAS”—
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Vasarinei Siutai Pas Rynkeviczia.
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Sziame laike pargabenome
daugybe Nauju Vasariniu Siutu (ggS*
del Vyru ir Vaiku. Szitie Siūlai
yra gražiausi visam mieste, pa- (gO
sinti pagal naujausia mada.
Szitus Siutus parduosime už gr/y
pigesne preke negu kiti sztorninkai, todėl jaigu reikalaujate gg-y
Naujo Siuto tai ue eikytc kitur ^r.
kaip tik pas mus o patis persitikriusyte kad geriaus ir pigiaus ggk
galima pas mus pirkti negu kitur.
VISOKIU MADŲ.
VISOKIU PREKIŲ.

Teipgi visokiu kitu Vasariniu
Drapanų; žinome kad perkant pas (ggL
mus busite visame užganėdinti, (ggr
Pirkyti savo Vasarini Siutą pas

W. RYNKEWICZIU
233-235 West Centre Street.
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ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

Žinios Vietines.

SHENANDOAH PA.

J. Lisza [>o No. 64 Laroj Bt.
N< w Yorke.
Vielionis turėjo Lietuvoje
sena motiuelio ir seseri jau ženota; teipgi Anierike turėjo
tris savo pusbrolius Vitkus, ku
rie aprūpino jo lavoną, priside
dant ir kitiems geriems Lietu
viams Katalikams su i-zkaszežiai....
Strakszis likose palaidotas
aut Szventos Traices Kapiny
no Brooklyn N.Y. Laidotuves
atsibuvo 21 dienoj, Liepos
Ai s<ros Vaitu Lietuviszkoje
parap joje New Yorke. Vieti
nis musu guodotinas kunigas
klebonas J. Sze-ztokas atlaike
szventas miszias už jo ir kitu
mirusiu tos gentkartes velias
dusias. Velicziau visiems būti
atsargesneis su tokiaispasilseis.
Plunksnos draugas.

Dll Bois, Pa. + Atsiskyrė
su szuom svietu Steponas Kwe
deraviezius, 9 d. Liepos 6 vai.
isz ryto po sunkė ir ilga liga,
a.a. nabasznykas
prigulėjo
prie draugystes saldžiausios
szirdies V. Jėzaus, buvo pir
mas uždetojas szios dr'stes ir
pirmas parapijonas lietuviszkos para, nabasznykas buvo
doras žmogus ir likosi palaido
tas ant lietuviszku kapiniu, pa
liko dideleme nuliudime paeze
ir broli, Tegul buna jam leng
va szioi žemele.

No. 6
NORKEVICZIAUS N6. 6.
Geriausia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Teipgi ežia gausite ir visokiu
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
priesz laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyt?

H.e

MAHANOY CITY, PA.

Yra banka in kuria deda piningus Pennsylvanijos Valstijos Kasijerius.

S. Norkewicz
LiinnnMiii.

1,11

Yra tai drūtas ir atsargus bankas.

408 West Mahanoy Ave.

O

Kapitulas ir Surplus $180,000.

K. K0NEWK0
UŽLAIKO PUIKU

Mokame procentą ant sudėtus piningus.

SALUNA
98 Main St,

Ashley, Pa*

Suvirszum puse milijono doleriu sudėta sžitam
banke.
Dekyte piningus in szita banka.

Puikiause užejga del Lietuviu ir
svetingiauaes priėmimas del visu.
Arielkele, Alus ir Cigarai tinkamr
karalui. Sale del zobovu ir initiuif

m?
D. M.GRABAM, Prezidentą*.
C.L.ADAMS, Vice-Prezidenta*.
D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijeriua
...D1RDKT0RIAI...
A. DANISZEWICZ.
W RYNKIEWICZ
M. GAVULA.
C. F.KAIER.
J. HORNSBY.
W. I. MILES.
T. F. FLANAGAN.
L. ECKERT.

Nemokėk dykai 810.00,
•Apsigarsintoju. Jeigu apser
gate liga, tai eikite pas savo
miesto daktara.
Jaigu turi dantų gėlimą: kor
nūs ant kojų, tai gausi po 50
gyduole. Jaigu nepagelbetu
bus sugražinti piningai. Teip
gi iszsius placzes informacijas
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir
nupuczkave veidai. Tukstanczei dekavoja už dyka rodą.
Raszyk tuojaus ant adreso:
Gratis Specialists
Clarenc S. Derrow garsingas advokatas isz Chicagos li
kos paymtas per darbininkiszka unije idant gintu Mc .amaras Box 106 Sta. W.Williamsburg
Brooklyn, N. Y.
kuriuos kaltina už iszneszima iu padanges spaustuves Los An.
gėlės Times, kur tiek pražuvo darbininku. Prova prasidės Oct.
Ant pardavimo.
11 o bus tai paskutine prova kokia turės garsingas advokatas
Namai aut keturiu familiju
ant viso loto po no. 604 — 606
Darrow, nes advokatyste daugiau ne užsiymines.
West Center ulyczios. Dasiži(y y)
Džiakonas varpininku. 85 dovana katras suseks nokyte ant adreso:
Thomas
Haughney
vagi!
Anglijoi parapijoi Totney,
12 E. Mah. St.
Rugsėjo menesi atvažiavo
mirė seniauses varpininkas
Mahanoy City, Pr
(szpitolninkas), kuris turėjo ti isz Brockton, Mass. Vincas Rakauckns
ir
buvo
pas
'mane
ant
tulą “džiakonas”. Užgyme 18
00 mete, pildindamas savo bardo lig 12 Liepos. Ant ry M. VARZINSKAS
L i e 111 v i sz kas Ko tog r a fi s t as
dinsta nog 1814 meto. Dzvani- tojaus atsikėlęs anksti, atple- 205 E. Centre St. M a h uioy City.
--------- o-------jo jisai kaip buvo vaina prie sze kaparelus Frano Zilinskio
l’uikei ir pigei nutraukė visoks: Fotografijas
Waterloo, ant mirties Jurgio paėmė $35 ir Jono KavalaucIndeda in St»ilk;us
III, laike užžengimo ant sosto ko paėmė $33 o už bardą man indeda in Reimus.
Kumpa-as ir L t. Paribio la vi.s-ike- Reimas
Jurgio IV ir ant jio laidotuvių kaltas $21. Vincas Rakauckas Lietuvei
su virsz- ninetais reikalai netur
ant užžengimo ant sosto Wil- yra suvirszum 5 pėdas augsz- kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji
helmo IV o teip gi kada apė czio, 32 metu senumo, su nu. ir pažinstama Varžinska kuris palaro
viską kanogerianse o ir busite užganėdinti.
mė sostą karaliene Viktoria dribuseis ūsais ir turi panerias Teipgi daro Fotograpijas ant Post Karcziu.
akis, mili giarti o kada užsigė
1837 mete.
rė tai dainuoja ir keike. Paej- W. TRASKAUCKAS
Gazai kūnePirmutinis Lietuviszkas.
na isz Kauno gub. Sziauliu
Gazu susirinkimas kūne gim pav. Lukes par. Kas api jin
GRABORIUS
do didelius nesmagumus ir danesz aplaikys 5 dolerius do
kentėjimus.
Atsakomiausias vanu.
(to 61)
PasamdRyginus ir Vežimus del Payivažinej'in
tokiuose atsitikimuose vaistas
St. Wermauckas
Krausto baigtus ir t t
yra Trinerio American Elixir
6 Mechanick Str.
of Bitter Wine, kurs reguliuo
lloosick Fall, N. Y. jin o busite visame užganėdintais.
ja viduriu malima, iszvalo
520 W.Centre St. Mxliaiioy City
virszkinimo organus ir palai Ant Supervaizoriaus
1). J. C11EED0N
*3n’
ko juos geriausioje tvarkoj.
SILAS DAVIS
131 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Patartina vartoti pilvo, kepe Republikonas.
211 N. Emerick St., Shenandoah, Pa.
Balsuokyte už ji.
Isz Mahanoy City.
nų ir žarnų ligose, kadan-gi
Iszcistina Vykadus pagal naujausia
ir sveikiausia būda.
Darbas
jis labai gerai in tas svarbiau Ant Clerk of The Court
gyarantytas. Preke ne perbrangia.
sias žmogaus organizmo dalis
Erank J. Bastian
veikia. Gydo viduriu užkietė
Demokratas.
Ifz Mahanoy City
jimą. taip jau greitai palengvi
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pa.
na visokiuose galvos skaudėji
muose, viduriu rūgima, reuLietuviszka Krautuve
Garsiu Lletuvlszku-LenklszkuVaistu.
matiszkuose, ir neuralgiszkuo...Vyno, Likeru, Areilkos ir Alaus...
se kentejimuose, nugaros skau
dėjimuose ir szirdies supyki Atraszykyt man groniata, o asz jus
ntuose. Reikia vartoti visokiose pertikrinsiu kad galit pas mane gaut
tavora pigiau ne kaip kitur.
atsitikimuose nevirszkinimo ne
Fr- Straivinslcasvarszkumo, apetito nužudymo
1807 Carson St., S. S.
diegliuose, meszlungiszkuose
Pittsburg, Pa. .,r„H
traukymuose, kaip kad ir sveikyn einant, kuomet reikalau
jama sustiprinamu vaistu. Gan
—SPECIALISTAS—
namas visose aptiekose. Jos.
Ncrvlszku ir Kroniszku Ligų.
Triner, 1333—1339 S. Ash
Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkas
teipgi privalo užlaikyti visada musu
land avė., Chicago, Ill.
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo

A. G. GROBLEWSKI

FR. STRAWINSKAS

Dr. Alex. O’Malley

QR. /ILEX. (j’MALLEY

Sztoruose ant pardavimo, kad musu
laul:eezei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir
nereikalautu iszduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Szlorninkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras Lietuvi.-zkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No. 1................................ 25c.
Egintero No.2................................ 50c.
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Meszkos Most is.

.25c
,25c.

Gyduoles nuo Kosulio..
Liepiu Baisumas...........
25c.
Anty-Lakson del vaiku
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu.......................... 25c.
Ugniatraukis.
.25c.
Skilvio Laszai................................ 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios............................75c.
‘Uicure* arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
Gyd. del nemalimo Pilvo........... 50c.
Milteliai a]>stal)dymui Galvos
skaudėjimo............................... 10c.
Laszai nuo Dantų........................... 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų. J..........................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
...15c.
Vaistas nuo Papauto.
.$1.25.
Gyd. nuo Grippo.......
.. 50c.
Plauku apsaligotojas..
...10c.
Muilas del Plauku....
Milteliai nuo Kepenų.
.25c.
Rožes Baisumas...........
.25c.
Kinder Baisumas........
.60c.
Bobriaus Laszai..........
Szvelnintojas.................................... 35c.
Kraujo valytojas......................... $2.00.
Nervu Ramintojas..................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus ........................ $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................. 25c.
Pamada 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 skarbulis $1.25.
Gyd. nuo Parku ir Niežu........ $2.00.
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos....... $5.

į|10&
įUlĮUrfl

Vasarinis Pardavimas
jgėh

Kožna Liepos ir Augusto menesi peržiurinejame
savo tavora iratrandame 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 szmotasKlijonkes vertes
$1.25 mastas, tai atyduodame už 85c. mąstą.
Teipgi daugybe kitokiu daigtu pasilieka, kaipo
tai Vyru ir Vaiku Siutu, Karpetai,Lovu,Sieniku
ir t. t., ir tuos parduodame už labaipigai preke.

Apginejas dinamiteriu.

— Petras Belko likos aps
tu natas per- Marijona Gerbera
— Darbai pradeda susima už sužagejima. Belkus turėjo
pasirūpint 1000 doleriu kau
žinot.
— Rediugo szia nedelia cijos lig provai.
— Netikėtai kun. Mickunas
dirbs tik tris dienas.
— Badai ana nedelia p. Vir gauna paliepima nuo dvasiszbickas suėmė žalebleki— indi kos valdžios tuojaus “iszvažiuo
Kasdien ir kasdien laikraszjoną su kirvuku, ar tik bene ti ant vakacijos”. Nenorėda
cziai (gazietos) pranesza vis
mas
prieszintis
dvasiszkajai
vai
neiszsigavo isz krutancziu pa
baisesnes ir baisesnes žinias
veikslu. Po geram szveitimui džiai, kun. Mickunas iszvažiuo
apie
kare. Dabar ta baisioji
ja in Chicago, Ill., palikdamas
paleido.
klebonijoje visus savo daig- kares szmekla tarytum už nu
— Mariute 13 menesiu du
tus ir paduodamas raktus ko garos stovi. Didžiosios ir tvir
krele p. Justino Vitkaucko mitetui. In jo vieta atvažiuoja tosios vieszpatystes priesz vie
mirė ant vasarines ligos. Lai senas kunigas. Kazys Polujans na kita lyg dantimis griežia.
dotuves atsibuvo subatoje. Lai
kis, kurio komitetas visai nelei Taikos santikiai “lyg ant plau
jai buna linksma terp dangisz- do in klebonija, nes nežinia, ne ko kabo”. Priežaszcziu, galiuku gyventoju.
kas jis, ne isz kur jis. Pereitoj ežiu iszszaukti kare, daugybe!
Tolimuose Rytuose (vieta
— Vincas Mitchell (Micuta) nedelioj (23 liepos) jis atlaike
lietuvis, kuris iszbegias isz Ma vienas miszias—sako jam ne- kur buvo Japonu su Rusais
hanojaus palikes paskui save daleista dvieju misziu laikyti. kare), dar nespėjo iszdžiuti
milema su dovanelia prisirasze Sziokiomis dienomis jis atlie pralietas kraujas, dar gal ne
in kariumene New Yorke ir ka kriksztus, szliubus ir t. t. supuvo nžmusztuju kareiviu
likos paženklintas ant vajauno
26 liepos, nakeze, komiteto kaulai, dar neiszpildo isz gy
laivo Idaho likos suymtas to nariams tapo padalintas pada- vųjų szirdžiu tos kares baise
mis dienomis ir adgabentas in vadijimas nuo praloto Peter nybių iszpudžiai (nes tik 5 me
Skulkino pavietą ant praszimo Masson, vardan arcivyskupo tai tepraėjo), jau vėl laikraszmerginos. Vincas turės dabar Edmond F. Prendergast, kad cziai raszo, kad gali Rusija su
iszsiteisint del ko teip staigai komitetas tuojaus atiduotu siremti su Japonija.
Japonai jau pradėjo kursty
aplaido savo milema. Po atse “kun. A. J. Kaminskui ar jo
dėjimui savo bausmes bus vela pagelbininkui kun. Kazimie ti kovoti priesz rusus del pra
su gražintas in kariumene kur rui Polujanskiui”, arba advo platinimo vandens teritorijos.
turės atitarnaut savo dinsta.
katui W. F. Lyons, raktus nuo Santikiai su Kynais ir-gi ne— Kasiklosia No. 4 slope bažnyczios, klebonijos ir po. perpuikiausi. Isz Mandžurijos
Park Place darbininkai susto bažnytines svetaines, kad at- eina žinios, kad pas K ynus
jo dirbti provindamiesi padidi szauktu sargus, kurie daboja prasidėjo koks tai rengimąsi:
bažnyczia ir klebonija, kad
nimo mokesties nog mastu ant nerinktu pinigu bažnyežioj ir dažnas kariumenes traukine
$5,04. Vice prezidentas Strem kad p. J. Žemaitis ne vargoni- jimas. Vietomis ir chunchuzai
pasidarė labai drąsus. Kas gal
ba su Sta. Gegužiu nusidavė nkautu.
iszkilti toje tolimoje szalyje—
in Park Place stengdamiesi su
— Badai ketina biskupas sunku spėti, bet ten baisi ka
taikint anglekasius.
uždaryti Szv. Jurgio lietuvisz- res szmekla szmekso ir gal lau
— Praejta utarnyko “Sau ka bažnycze. Džekonas pribus kia tik progos....
leje” buvo patilpus žinia buk szia nedeliatame veikale. Juo
Birželio 18 d. buvo Kynu
Antanas Ritelis užsikeisejo ant das debesis kyla Szenadori. kareiviu susirėmimas su chungyvasties Kazio Janulevicziaus Dievas žino kaip tas viskas chuzais. Chunchuzai perejo in
tai- buvo klaidingas padavi užsibaigs.
Rusijos puse ir pradėjo pleszti
mas. Ne Ritelis [nes Janulevi
New York.— Iszausztant ir rubavoii Nerczinsko apielinežius kerszino nužudinimu Ri- Liepos 18 tai dienai apie dvy kes gyventojus. Kazokai nuėjo
telio. Prova nuėjo in Pottsvi likta ar pirma valanda užsiinu in pagelba gyventojams. Ky
lies suda.
sze Petras Strakszis 22 metu nu valdžia pareikalavo, kad
— Ana vakara pasitaikė jaunikaitis nukrisdamas nuo vestiniu szaliu pasiuntiniai paAsz Gydau
iszgirsti disputus apie tikėji penkių auksztu virszaus namo szalintu savo sargybas, nes tas,
Ruptura...
Didelis Piknikas.
ant akmenuoto kiemo.
Be peilo ir
mą bažnyczes ir kumngus terp
esą,
mažinąs
KynijoS
garbe.
Draugyste
Szv.
Ludviko
isz
be operacijos.
Priežastis buvo toke;—karsz
Varikocclc...
kelolikos lietuviszku vaiku tas oras, tuomis dienomis kan Toki atsitikimėliai yra menki, Mahanoy City nutarė laikyti
Be skausmingu
ant kalno. Jau ka plovojo tai kino baisei žmonis teip kad ir bet kartais, ir maža kibirksz- dideli pikniką, kuris atsibus dakta riszku
budi).
plovojo, net sėdinti anglikai nakties laike nebuvo galima tele dideli gaisra uždega...
Utarnike 15-ta diena Augusto Striklura...
rasti
ramios
vietos
pasilsiui.
Be
peilo
ir
ant gonku bjaurinosi tokia
Balkanuose vėl padange ant Pleasant Hill kalno.
dideliu t-kausmu.
kalba. Jau kad butu kalbeja Žmones jieszkojo sau vietos drumszcziasi. Laikraszcziai ra
Sztai turėsime gera proga Uztruclnta K ra uja...
ant stogu, palėpių (Verendu)
mineraliszku mikstūrų arba
lietuviszkai tai nors svetimtau ir kitur kad tik ant oro nes szo, kad Balkanuose kare ne- praleisti visa diena ant szviežio pavojinguBegyduolių.
czei ne butu supratę nes vis viduje nebuvo galima užmigti iszvengiama.
Czernogorijoje oi'o. Draugyste užpraszo visus Patrotijlnia NervlNzkinna ir slaptingos lygos... '
Be pavojingu gyduolių.
angliszkai vede disputus. Vai del inkaitusiu, nuo saules kam mobilizacija. Turkai ginkluo pribūti ne tik isz Mahanojaus Visa iszaiszkinima apie mano budo gydimo
paduodu tiems kanores žinoti.
kai veluk uždarikite žiotis ja bariu.
jasi ir trokszta kares. Turku bet ir isz visu aplinkiniu
Taip ir musu nelaimingas laikraszcziai labai asztriai ra miestu ir miesteliu, o stengsis
go nesuprantate apie ka dali
Petrelis, dirbo ant mariu priep szo priesz Rusija, net Rusijos visom pajėgom parodyt vi
kas ejna.
laukos (Dacks) ligi vienuolik
158 S. Washington St.,
— Tai szendien turime 1 tos valandos naktyje o kada pasiuntinys priesz toki Turku siems linksma laika. Muzike
Wilkes-Barre, Pa.
diena Augusto.
parėjo namon jau galėjo būti ir pasielgimą užprotestavo. In katra grajis visokius szokius Kur Lietuviszkai irLenkiszkai susikalbama
ir susiraszoma.
Balkanus
keletas
vieszpatyszbus
geriause
ka
galima
gaut.
eAspeonjj
— Ir Mahanojus susilauks 12 vai. taigi sumislijo užkuop
ti ant stogo o tenai vėjeliui pu- cziu dantis galanda, bet juos Inžanga ant platformas bus
pacztine banka paezedumo ku czent pasilsėti: bet cze nelaime
Reikalingas.
tiktai 250
Ateikyte kanosri ketina atidaryt apie 21 die jo lauke. Nebuvo tenai žmo paimti—nelenpa... Tai antra
Barsd ask utis arba balberis, kadan
szmekla!
kaitlingiause o nesigailesite.
na szio monesio. Apie tai pla- gaus su juomi kuris butu gale
gi man dar yra vienas reikalingas.
Taip asztriai dalykams sto
cziau apgarsinsime priesz ati- jas matyti kaip jam likose ar vint be abejones gali būti ka
Teip-gi iszmokinu balberiauti. Jau
S.
Walunas
niems vyrams arba vaikinams, kurie
jis tenai pražengi beeidamas ar
darima banko.
Geriausias Lietuviszkas
turi ukvata mokytis barberiauti, t. y.
jau užmigias nusirito tik že re. O kaip baisios kares pa
— Szia nedelia užbaigs iž- minus gyvenanti pajuto, jog sekmes! Geriau butu, kad ka Sziauczius ir Czeveriku Sztoras. mokytis plaukus kirpti ir barzdas
destinet Mahanoy uliezia. Tu czionai krinta žemiu žmogus, res nebebūtu!
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne skusti, praszome atsiszaukti per laiszpreke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku ka ir indeti už 2c. stampa del atsa
rėdama puikia
bažnyczia bet jokios pagalbos ne buvo
Ant pardavimo.
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku.
mokslaine, ir naujei statoma galima priduoti. Nukritęs la
skurinius ir guminius darbinius kymo. Mes paaiszkinsime, kaip pir
Geras mėsinis biznis. Senas Geriausius
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius ma syk stojant prie darbo reikia isz
bai
sužeidė
veidą
ir
viena
aki
sale del pasilinksminimu ga
Ceikiu ir groser sztoras. Pui pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai muiluoti ir kaip paskui pradėti skus
pagal naujausia mada, pigiau negu kiti.
lėsime dydžiuotis isz tosios da iszsigrudo ant akmenų teipgi kus popieru ir knygų sztoras. irPirkyte
savo aysiavimus pas mane o busite ti. Iszmoke gerai barberiauti, gali
ir visas jo kūnas ne buvo be Gerai užmokama duon keptu užganėdinti
ir suezedinsite piningu0.
lies miesto.
visur greitai gauti darba, kur tik
opu.
ve, Teip-gi daugybe namu ir Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, nori, ir visur tiks, kad ir Karaliaugeltoniu
ir
kitokiu koloriu Czeveriku ir
Vielionis
paėjo
isz
Kauno
lotu
ant
pardavimo
už
neperParsiduoda vargonai.
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už •cziuj. Tai yra lengvas darbas ir ge
(p urpj). labai pigia preke. Neeikyte pas svetinitau- rai apmokamas, ir kurie tik mokinosi
Mažai naudoti. Parsiduos redybos, Telsziu apskriezio, brangia preke.
težins pirkyte pas tautieti:
Skudo parapijos, Pelukuio
Turiu ant pardavimo koteli
pas mus, visi džiaugiasi Gero veli
pigiai ba locnininkas apleidžia
Simona Waluna
su
laisnais ant Main ulyczios.
kaimos.
—
Pragyvenias
Ameri

jantis mokytojas muzikantas. ((’.y oj)
miestą. Atsiszaukyte po No.
Win. Shugg.
526 W. Centre UI.,
Dom. Galinis,
1232 E. Water St. Mahanoy koje 2 metu ir septynis mene
207
C.
St.j
So, Boston, Mass
246
E.
Broad
st.
Tamaqua,
Pa.
Mahanoy
City,
Penna.
sius.
Prisilaikė
pas,
viengenti,
City, Pa.
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MERCHANTS
)
BANKING TRUST COMPANY

Nusipirkite sau keletą
Buteliu
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Jlaiianoy City, Shenandoah
5jt Carinei, Landsford.

!' IdtiSl

Polithania 'State Bank

l

Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per
paežius lietuvius it randasi po priežiūra
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mos
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitant
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas
dalis svieto, greit ir pigei, jtarduodam
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Isztlirbam
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir
vedam provas senam krajtu. Reienlelna
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notarą
.J. G. Miliancka. Užkviecziam lietuvius ir
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums
jusn bankinius reikalus o persitikrūdl, kad
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus iszpildyta greit ir teisyugai. Pinigui
siunezant paezedamui in Banka, arba siųst
in Lietuva, galima siųst Paežio Money
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per
Expreso Money Orderi.

Kusiszkai Amerikoniszku Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8Ą dienu in Roterdamą
11A dienu in Liepoja
III klosa $29.
.
..
. .. . , ... .
" III klasa $30.
II ” $45
snin*kesniu žiniųkreipkitesin musui .. ,, L_
I
” $52 L Agentus ir cenlraliszka kontora.
] Į1 „

A. E. Johnson & Co.,(General Passenger Agts.)

27

Broadway, New Yofk, N. Y.
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NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS^g
Szinme laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andarokn,
J ekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del
apredimo Moterių, Marginiu, 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.

Tie Gloie I

Pas mus dirba Lietuvaites.

122 W. Center Str.
Mahanov Citv. P*

Senas Britvu pardavėjas
ir Agentas.
Jeigu tamista reikalauji geros
britvos, tai pirk nog manes, o nu kur
kitur.
Ne vienas nesigraudino katras nog
manes pirko nesigraudysi ne tu.
Torrey yra barberines britvos jeis
visur parduoda po 3 dol., nog manus
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 apturėsi “Torrey”
britva. Szitos britvos yra padirbtos
isz puikiausio plieno, o barzda teip
lengvai skuta kad net darosi szilta
in smakra. Atniik 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:
(gy
Fr, Uckas,
Box 86
Minden, W. Va.

NAUDINGI PATARIMAI
visai Šeimynai randasi musų No. 3 kaUliogc.
J inie telpa aprašymai suvirs 200 ligų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pašako nuo ko jos prasideda, kaip jas
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduoles
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. Mu
sų gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki $1.00. Telpa
paveikslai ir prekės yvairių kveponėių ir gydau
čių muilų, l’erfuiuų, Elektro-gydanėių aparatų,

r>z//;

Pigus lotai
31 lotai su stuba ant vienos
frmilijos Pottsville, arba lotai
parsiduos pavieoium. 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 atsi
szaukyte ant adreso; (Sep. 15)
Jos. Mauer,
422 N. 2 St.
Pottsville Pa.

NoMkofTa School 1405 Fe n n Are.
I’ittsburc, l'a. Mokino noioris Irnno-

B. RAGAŽINSKAS

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

54-56 N. Main St.,
Mahanoy City.

MOKYKLA SZOKIU.

Fartapijoniu ir Vargoniu

...STKAJOTAS...

JOHN'S SUPPLY HOUSE .
IJJ4-ŽJJ8 SO. OAKLEY AVf., CHICAGO, IU- 1
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Bnkia luosas. Iszsiniokyk balbe
riauti in 4 lig G nedeliu laiko, tuo
ksiąs $30. Raszyk ant adreso

-"Waltz, Two-Step, Side-Step, Barn
Dance, Buck & Wing, Irish Jig Clog,
Spanish Waltz ir 95 kitokius.
Prof. Julius, 2124 S. Ilalsted St;Chicago,IIL

Roberlnlų l&llrbhnų, Painų, Štukų. Drukuojamų
MnMnūlIų, Armonikų Koncertinų, Britvų. PuvlnCt>vonių Ir Šimtai kitokių kožnnm reikalingų da
lykų. Kožnas kns prisius savo tikrų vardų, pra
vardę. adresų Ir koletų markių apturės musų No. 3
katullogų dykai. Ra Syk Sendleu, o už keiotos die
nų Šita oaudiuga knyga bus tavo namuose.!

lūšį
V®iį

Taiso ir strajina visokiu gatunku
Fartapijonius ir Vargonius pagal
geriause būda. Preke neperbrangi,
darbas gvarantitas. Turiu daugybe
padekavonu. Priaiuskyte post-karte
o pribusiu

Tlnnlr
Bt. WlCUOIaS, la.
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