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Isz Rosijos, Lietuvos ISZ VISUJZAHU.
ir Lenkijos.

Turtingas ubagas.
Isz priežasties pabrangimo
Ne daryk juoku isz esybes Paveizda meiles ir isztikimystes.
Cincinnati, Ohio.— Cziokailiu fabrikantai pakele pre
Dievo.
Washington, D. C.— Jame- naitine palicije paėmė in savo
ke ant czeveriku. Dievulėliau,
Plėšant Plaines, Iowa.—
Musztine straikieriu su
Skulkino paviete (o ir kito
viskas brangsta ir kyla in Tarnaite— milijonierka. Henry Mellen 21 metu senu sas Agnew isz Albertas ir pa apgloba koki tai benamini
vaisku.
se ezalyse) randasi teip vadina
Ogden, Utah.— Hotelije mo. dare juokus isz esybes na Ella Caldwell, davė vienas vargsza, kuris ne moka skai Svaiginantie poperosai.
viražu tiktai alkos nepasididi
Liverpool.— Utarnyko vami “raganei stebukladarei,
“Salt Lake”, apsistojo priesz Dievo. Viename hotelije, va kitam žodi priesz 50 metu, jog tyt ne raszyt ir yra nebyliu.
na.
Peterburgas.— Geležkeliu kara vela buvo praliejimas
gydintojai” pas kuriuos kas
keliolika dienu, turtingas sa- kare graino isz kaziru su ke- apsipaeziuos na ir dalaike duo Prie jio surasta užsiutus dra- II klasoje važiavo isz Peterskraujo terp straikieriu o vaisdien atsilankineje Lietuves
to žodžio, susiriszo tomis die bužiuosia darant krata §27.- burgo in Warszava, studentas ko ir palicijos. Vaisko kas die
Pagal skaitliu padarita per vinykas kasikiu John Ham
moteres kaip in vieta stebu Rutledge Ruth erferd isz Chi- mond, turintis 70 metu am tureis draugais ir kalba prasi
nomis moteristes mazgu turė 000. Buvo jisai rinkiku sku- K. sūnūs inžinieriaus keliu ir na pribuna daugiau. Pulkas
klais garsinga. Isztikro terp cagos, tai Suv. Steituosia mirė žiaus. Jo kambarį persiejo ap- dėjo apie Dieva. Tris draugai
duriu ir visokiu atpuolu. Nie komunikacijos. Vieta tame padami po 70 metu amžiaus.
vaisko randasi prie “doku”
kitu tautu nesiranda tiek kvai praejta meta nog užtrucintu triust ir apszvaryt 23 metu se pripažino, jog tiki in Dieva
Priežaste to ilgo laukimo ko tikro nog jio palicije patirt cziame vagone skiriuje užėmė nes straikieriai kerszino sude
nes
Millen
pasakė,
jog
jokio
liu kaip terp muso. Katra tik valgiu (sutaisyti visokioms tru numo merginai— tarnaitei JoDievo nesiranda ir in jin ne buvo gimdytojai pannos Eiles, negalėjo.
kokis tai kareivis. Netrukus gimu keloleka pasažieriu lai
tai boba nuvažiuoje pas taje ciznoms) dvideszimts tukstan- annai O’Neill, kuri turėjo
kurie ne norėjo pryimt už žen
atėjo prie jiu kunduktoris ir vu.
tiki.
cziu
vaiku.
ragana ar raganių, tai iszranda
patogu veideli. Mergina teip
tą Jaęieea, nes tas buvo netur
“
Tikeczia
in
Dieva,
jagu
paprasze, idant padaritu vieta
Penki vežimai prikrauti su
kožna apkerėta na ir pradeda
patiko milijonieriui, kad be galetau; tiek skaieziai daug tingu. Jauni, nes vos po 20 Trumpi Telegramai- dar dviems pasažieriams jauna
Europines
karunavotos
gal

straikieriais po prižiūra pensavo burtus.
apsvarstimo daliko iszreiszke apraszimu, jog jiojo nesiran metu senumo besimilintieje
franeuzaite ir kokis tai vokie kesdeszimts uzaru, gabeno in
Jagu tu kvaila moterele su vos usz tai ka neszioje karūnas nusistebėjusiai tarnaitei savo
§ Shamokin, Pa.— Pati
davė vienas kitam žodi, jog
da,
—
atsake
netikėlis.
“
Ar
ir
randije
sklipais,
yma
ant
tis. Abudu nekalbėjo masko- kalėjimą, nes likos užkluptais
tokiu persiemimu atsiduotume
karszta ir neužgesoma (?) mei ne matai ranka Dievo aplin lauks vienas kito vos lig smert, Frano Sitkaus ir dvi dukters liszkai o kad studentas kalbė
metu
szitokes
mokestis.
per 3000 straikieriu, stengda
Motinai Szv. tai kasžin su ne§12,000,000 le prie jios ir prasze jos ran kui saves ir Jiojo darbus,”— ir persiskyrė. Jis iszvažiavo Leona ir Ona, mirtinai apsirgo jo francuziszkai ir vokiszkai miesi savo brolius paluosuot
pasveiktum greieziau? Teip Caras Rosijos
nog
valgimo
užsieenejusios
kos.
Žinoma
atydave
net
ir
in svietą jeszkot turto, ji pasi
tuojaus užsimezgė terp jiu kal isz ranku policijos. Vaiskas
pas ragana važiuoje su dydžiau Ciesoris Vokietijos 3,875,000 abidvi, o vėliaus visa save atsiliepe vienas isz draugu.
liko prie tėvu. Rankutes pa mėsos. Visos likos adgaivytos ba. Vokietis pavaiszino stu szove in myne, užmuszdami
Ciesoris
Austrijos
3,875,000
“
Gal
but,
bet
asz
jiuju
nesu

se vilcze, jog ragana pataisys,
“aukso maiszui.”— Ar bus
togios Eiles prasze daugelis per daktarus.
dentą paperosu kaipo ir jio viena o daugeli pažeido. Po
ka kita pagadino ir visus vel Karatus Iszpanijos 2,000,000 laiminga gyvenime su vyru, prantu. Jago Dievas parodytu
§ Scranton, Pa.— Straikas kaiminka.
jaunikiu o tėvai privertinejo
Karalus
Anglijos
1,925,000
savo
galybe
del
mantas
norints
tam vaiskas užklupo straikienius isz josios iszvaris, na ir
kuri jiai reiktu tėvu vadinti — kokiam atsitikime—- ant pa- duktere idant iszteketu, nes kasiklosia Cayuga likos pa
Studentas po rukimui pape- rius su kardais.
etoje priesz ragana apvike su Karalus Portugalijos 634,440 nežinia!
”
Graikijos
250,600
veizdos, jagu jisai mane pada toji visus atstume ir lauke isz- sekmingai užbaigtas, lig nus- roso, nors pripratęs buvo ruPo visa angliję platinasi
didesniu susijudinimu, ne kaip
”
Szvecijos
ir
Norweg
rytu
nebylu arba kureziu—■ tikimai savo iezrinktojo. Ja prendinimui kamisijos.
kit, gavo svaiguli galvojof fteip straikas, ne tik darbininku
Mandagus
mokytiniai.
priesz stebuklinga paveiksią,
§ Pottsville, Pa.— Laike smarku, kad iszejo ant karito575,525
Correy, 1’11.— Mokintiniai tada in tikeczia, jog Dievas mes ne buvo teip isztikiamu
su pasiėmusiais nervais, sanaeksplozijos
Cressona Powder riaus, vagono del ingavimo prie doku nes ir ant geležke
ir
teip
ilgai
be
moteriszkes
ne
”
Saksonijos
735,070
yra.
”
czionaitines mokiklos ne bū
reis ir kaulais o dusze jiosios
liu. Straikas jau pasibaigė.
” Wirtembergijos 449,000 dami užganadinti isz mokslo
Vienas isz draugu norėjo galėjo gyvent; sulaužė duota Co. likos užmuszti du darbi szviežio oro. Visi iszejo paskui
net in kulnis atsimusza, na ir
”
Rumunijos
273,000 geografijos ir fizikos, kuris ant to atsakit, bet paregėjo žodi ir apsipaeziavo. Bet ne ninkai. Drūtis eksplozijos da jin. Aficieris sugrižo su fran
boba tuojaus pasidaro geriau.
Kolcra užmusze 632 iu 5
”
Bawarijos
1,412,000
labai vargino jiu protą— su- kaip Millenas pabalo ir užsi senei mirtis paluosavo jin ve vėsi jaust kėlės miles aplin euzaite adgal [o Vokietis su
Ne gerai darote moterėles ir
dienas.
kui.
la.
Atsimyne
dabar
apie
savo
Belgijos
660,000 riszo savo nemielaszirdinga dengė sau veidą delnais. Štaistudentu pasiliko lauke, ir bu
svietą juokinate, jagu bile ap
numileta ir sugrižo in Wa
Italiszkas
randas iszdave
§
Philadelphia,
Pa.
—
Au”
Danijos
227,775
gai
puolė
ant
grindų
ir
nog
mokytoju, iszmete in priemene
gavikai— raganai intikite. Ru
shingtons kur rado savo pase tomobilus prigulintis prie Rev. vo jiam labai prietelingas. Be atskaita kad traukija 5 dienu,
”
Servijos
240,000
tos
dienos
jau
ne
galėjo
ne
žo

sikalbant,
vėl
užsitraukė
pao
visas
geografijos
ir
fizikos
gojete ant daktaru, jog nemanusia -dilema, bet szirdis abie
Ne prisiskaito prie to da tu kningas ir aparatus sudegino. delio isztart ne nieko girdėt. ju užsidegė meilia, na— ir su Davis, užmusze 5 metu mer perosus. Studentas surukęs tai yra nog Augusto 5 lig 12,
czije. Teisybe, daktaras ne
sumu, kūrės gauna isz atejgu
gaite Ona Markelis gyventi antra dar labjaus apsvaigo ir kolera užmusze 632 ypatas. To
Dievas ba jagu liga mirtina, savo dvaru ir privatiszku loc- Nelaimingas mokytojas ka tik Stojosi nebyliu.— Yra tai pa dėjo vienas kitam prisiega am
ant 3223 St. James uliezios.
nežinojo jau kas su juom at ji baisi liga daugiausia viesztai daktaras nieko ne gialbes, naseziu, isz ko da tiek pasida ne už troszko, ant jo laimes mokinimas, jog isz esybes Die žinos meiles ir isztikimystes.
§ Wilkes-Barre, Pa.— Juo sitiko. Kada atsipeikėjo, paju patauja apelinkinese Napels ir
(Szandienines Onutės, Ma
o ir nenorekyte nog daktaro, rytu. Teisingai kalba, jog iszgirdo triukszma pravažiuo- vo ne reike iszjuokti.— No
zas
Raszkauckas isz Macana- to smarku skausmą rankoje, Palermo provincijose. Apie Ri
rints
Dievas
ne
staigas
bet
tei

jentis
pro
ten
farmeris,
nuėjo
riutės ir Magdutes teip ilgai
idant tas isz vieno karto pa- kaip nekurie žinunai apskai
qua, likos užmusztas per szuvi paregėdamas, jog guli ant že mo miestą teip-gi ant koleros
ne lauktu ne viena.... R.)
gialbetu. Daugiause isz lietu- to, tai isz tu piningu ka su pažiūrėt kas veikesi, radęs su- singas.
naudoję
ir
ant
niek
praleidže
riszta mokytoja paluosavo isz Papaiko isz džiaugsmo. Norėjo suvalgyt isz meiles. kuri paleido nežinomos ypatos mes, sukruvintas. Ranka tu mirė 70 ypatų.
viszku moterių ne žino kaip
tiejei “ponelei” butu galema paneziu o tasai tuojaus iszeme
savo liga daktarui apsakytie. ne tiktai iszmaityt visus pavar
Bessemer, Va.— Jonas Quin
Ne$>ori News, Va.— Li isz artimu krumu laike kada rėjo sulaužta įir sutrinta į o, isz.
kalbėjosi su savo paezia du- kiszeniaus isztraukta kelis tuk Kinai reikalauja atliginivarantus
ant
savo
mokintiniu
land
buvo
lig
sziai
dienai
lai

Visokes ligas jiosios priligine- gėlus visos Europos nes padakos czionais aresztavota nigermo nog Meksikos.
stanezius rubliu.
ir liepe kaltininkus areszta- mingu dreiveriu mulu kasik- ka vardu Magi Irving, kuri rise.
je del kaltūno, priepuolo ir rit juosius turtingais.
voti.
Kiniszkas
randas oficialisz§
New
York.
—
Tomis
die

gumba ir apie tai daktarui
losia o dabar nebagas randasi bandė suvalgyt savo kudyki.
Kazokai užmusze 40
kai
reikalauja
33 milijonu do
nomis
paeziule
Wilsono
apdo

skundžesi. Velei yra ant persznamuose
del
paikszu.
razbainiuku.
Mete 1910 steite Pennsylva- Nukirto galva savo seserei.
Aresztavota buvo girta, o sude
leriu
nog
Meksikos
už tai kad
vanojo
savo
vyra
šuneliu.
Wil
kados, jog daktaras ne gali su nijoi mirė ant džiovos (sukatu)
Nuvarė
jin
in
paikszu
narna
Bitzova.
—
ĮPulkas
kazoku
tvirtino, kad savo kudyki teip
Dunkirk, N. Y.— Elizabeth
laike
revolucijos
Meksike,
tvir
sikalbeti su ligone na ir tas ant 10,285 ypatų. Isz tu mirė 812
soniene
turi
17
metu
o
Wilsodydelis džiaugsmas kokio da- myli, kad gatava jin suvalgyt
po vadoviste inspektoriaus
žuot but, raszo receptą, in ap- neturėdami da penkių metu, James, 30 metu senumo likos tyre, kada apturėjo palikimą
tina
jog
ant
tiek
buvo
bledes
nas
73.
Stebuklai
ant
svieto.
Tantzo užklupo ant kiniszku
isz meiles. Nelaimingas kudytieka; da kas buna: daktaras nog 5 lig 9 metu mirė 177, nužudinta per savo broli Ro
razbaininku arti Bitzovos, už- padaryta del savasties Kinisz
palieka receptą o tuom laik nog 10 lig 19— 865, nog 30 berta, kuris pasidavė polici- savo dieduko verties 950 tuks- kis turi apgriaužta veidą ir
muszdami 40 ir daugeli paėmė ku gyventųjų Meksike. Kinisz
padeda receptą už zerkolo ir lig 29— 2594, nog 30 lig 29— jei. Robertas turi 38 metus taneziu doleriu. Nepasidžiau- krutineliai sužeista dantimis
baisios
motinos.
Kudykis
bal

ge
ilgai
savo
turtu,
kadangi
2269,
nog
40
lig
49
—
1553,
priesz žmonis kaltina daktara
in nevale.- Isz kazoku puses, kas diplomotas Shung kuris
amžiaus pasakė policijei buk
sei sužeistas likos nuvežtas in
nog 50 lig 59— 1012, nog 60
jog nieko ne gialbejo.
nugabenta
jin
in
namus,
kur
keletas teip-gi likos sužeistais dar randasi amerike sako kad
buvo jiam duotas pavelinimas
ligonbuti
o
motina
už
“
žmogelig
68
—
620,
nog
70
lig
79
—
jaigu Meksikas neužmokes tai
Po teisybei daugelis moterių
nužudinimo per kokia tai dva negales pasinaudoti piningais dysta isz “meiles” likos patai
Pas mus, Lietuvoje, yra vie bet ne viena ne užmusze.
užstos vaina.
turi savije pikta dvase, tai ir 319, nog 80 lig 89— 54, nog sia. Pirmiause kada sesuo mie ir kur dabar tur dydesni var pyta in kalėjimą. Kaip rodos
L Dievas jiu nubaudė.
90 lig 99—5.
nas labai blogas paprotys—
gą
ne
kaip
kasiklosia
prie
mu

pas raganas nusidavineje kad
nigerka
ne
turi
sveiko
proto.
Surado skupuolaus pi
gojo, inejas in miegstube su
Kaime Sidko, gubernijoj
keiksmas. Keikti yra nuodėmė
jaises iszvarytu.
lu. Quinlandas turi vos 20 me
ningus.
Du aviatoriai užmuszti. ir labai negražu. Tuo tarpu gi Tverskoi, tūlas ūkininkas sker
Tankei duodasi skaityt lai- revolveriu nuszove jiaja, poCliristusas Vieszpats teipos- kraszcziuosia nepaprastos ilgos tam paėmė už plauku traukin tu senumo.
Londonas.— Tomis dieno
Chicago.— Laike lektiniu keikia seni ir jauni, dideli ir de peneta meitėli, in [pagialba
gi gydė visokes ligas ir kožna pravardes arba svetimtautiez- damas po grinezia, po tam pa
Nusipirko sau mirti.
su lekamoms maszinoms, le- maži. Vyresnieji iszmoko keik pasikvietė savo kaimyną. Po mis mirė senas skupuolus Ste
ižgydinejo katras in jin intike kus užvardimus. Sztai ilgiau- ėmė kirvi ir nukirto galva.
kiotojas Johnstonas nupuolė ti jaunesniuosius— tėvai vai darbui abudu prietelei pasivie- ponas Champion. Kada pali
South
Bend,
Ind.
—
Farme

jo. Kada viena motere tureda- sės vardas uliezios randasi Pa- Robertas buvo turtingu ūki
szino gerai o kad priegtam isz- cije padare krata jiojo kam
isz
debesiu 500 pėdu augszczio kus globėjai auklėtinius.
ma liga kalbėjo: “Kad asz tik- rižiuje, kuri vadinasi “La Rue ninku ir gyveno sau vienas su ris Albertas Humphers nusi
move keloleka stikleliu degti barį surado 120 sovrenu seno
in Miczigano ežerą ir nusken
pirkęs
mieste
dinamito
ant
Karti
tai
yra
tiesa,
kad
dau

des
PetresSaint-Germain-L
’
tai dabpstecziau rubu ChrisAuxerrois”. Brusseli randasi sesere, bet isz priežasties fana szaudimo kialmu, insidejo in do. In koki laika po tam, gelis tėvu džiaugsmingai sau nes, saviny kas meitėlio užmi je paneziakoje, 25 senoje bibtaus, tai tuojaus bueze sveika.” ulieze po vardu “La rue de la tizmo tikėjime, neteko proto.
kiszeniu idant atneszti namon. teip-gi, nupuolė kitas lekio- szypsosi, jei koks nedorėlis ar go. Isz to pasinaudojo kai lijoi ir bankine kningute ant
Ir pasitaikė, jog nutvėrė Chris- Montagne-anx-kerbes-potagiDinamitas kiszeniuje farmerio tojas Badgeris isz Pittsburgo, neiszmanelis, kuriu visur yra, mynas, iszsigabeno meitėli lau §250. Randas piningus prisi
tusa usz szlebes o Cbristusas res”. Ne toli Belgijos randasi
Gyvas nebaszninkas.
truko ir sudraskė farmeri ant nog 100 pėdu augszczio ir in iszmoke maža, vos pradedanti kan o ^neturėdamas karuezio, savino nes giminiu senas skuatsigrižes paklausė; “Ko no
maža aplinkine kuria praminė
Oshkosh, VVis.— Priesz du szmoteliu. Užmirszes insidejo valanda laiko mirė.
kalbėti kūdikėli, iszmoke tarti pasiėmė ant pecziu ir gabeno puolis neturėjo už tai aplaike
ri!”
“Ongeschuperdezilvercokker- metu lidejo gymines ir dydelis deganezia pypke in ta pati ki
“Jėzau Nazaranskas noriu
Pakart tokius rakalius. koki kad ir bjauriausia žodeli. namon. Buvo tada tamsu. Ej- puikes szermenis.
noljestraat.” Nes Hollandije buris pažinstamu in kapus ku szeniu.
biti sveika!”
Mount Carmel, Pa.— Mar- Yra net-gi tokiu tamsuoliu tė damas paszalies, reikėjo per
gali da geriau pasigirt ilgiau na Jameso Pratt, kuris su pa
Suėsti per aligatorius.
O jis atsake:/‘Tikėjimas tavo,
garieta Edwards isz czionais ir vu, kur motina piktu ar geru lipti per tvora. Vagis drauge
siu vardu kaip tai. “Albasser- žinstamu buvo iszplaukes luo- Laime vargingo senelio.
moko vaika pakeikti savo tęva su savo lobiu negalėdamas to
tave sveika padaro:”
Plymouth, Ang.— Ne senei
Gladys
Morgan
isz
Pittstono
dammerlandarenopsteckersver- teleje ant ežero, luotelis apsi New York,— Laikrasztis
padaryti, pirma permete meitė pribuvo anglike poni Livesey
o tėvas— motyna.
Czionais turėjome tuosius
gaderinlokaal.” Ilgiausia pra vertė ir abudu nuskendo. Po “World” garsina buk Henri sėdėdamos su savo jaunikeis
li
žodžius raszto szvento primint,
Harry U ran ir Edwardu Hawh Kunigu permainos Žemai- o po tam pats lipo. Szokant isz Indijos kuri tenais pasiliko
varde turi tūlas Pennsylvani- ilgam jeszkojimui galutiniai kas Conwellis 63 metu senu
jiam per tvora, virve kuria tu naszle netikėtinu budu. In
ba teip apraszimas apie ragacziu vyskupijoje.
jos vokietis Alexsandras Von- surasta skenduoli “Prata” kito mo senelis, rado senam surdo- artimoi girraitei likos užklup
rėjo ant pecziu užsikabino už trumpa laika po szlubui, kuris
na ir kvailumas moterių reikatais
per
gauja
nežinomu
iszKun. Jonas Alekna isz Suhinkelsteinhoussenblosserman. nesurado. Prattas likos palai te sunaikintame per kandys ir
tvoros
teip, kad nuszokdamas atsibuvo indiszkam mieste
lavo.
dotas ir senei užmirsztas. Net jau supliszusiam, netikėtinai gamu. Kada jaunikei gynėsi baeziaus in Debeikius, ku. žemyn nepatemijes užkliuvimo
Ant galo primename žodžius
Cawupare, jauna motere iszsinog
užpuolu
kiti
pagriebia
Vaitiekūnas isz Rietavo in
sztai pribuna tas “nebasznin rado penkias bumaszkas, kož
virves, virė užsiravimo už kak renge su vyru ir pulku draugu
paties Dievo, “Ne turėsi sveti Tomis dienomis aplaikeme
merginas
nuvilko
toliaus
in
Radviliszki kun. Ivanauskas
kas” gyvas namon. Nusistebė na turinti po szimta doleriu.
lo, ir vagis pasikorė arba už- ant pasivažinėjimo su luotele
mu Dievu priesz mane viena”. isz redakcijos “Lietuvos” Chi
jimas ir ižgastis buvo neapru- Nusipirkias taji sena surdota girria ir ten jaises subjauri isz Anykszcziu in Vadoklius, sismauge. Y ra tai bausme Die
cago
sekanezes
kningutes:
Tai yra: Ne tikesyte bobai ra
po upe Gangesie. Isz nežino
no
—
badai
isz
viso
buvo
jiu
Panevėžio kam. kun. Cirankebežiuotas, bet tuojaus ir apsi- ant kokios tai licitacijos ir
vo už papildyta piktadarysta. mos priežasties apsivertė luo
ganai, tiktai Dievui, o jus mo “Žinynas” surinko J. Laukis.
vienuoleka.
Kokis
tai
Farrer
viezius
persikelia
in
Vilniaus
malszino. Prattas apsakė, jog sunku spėti kas buvo savinin
Ūkininkas rado už tvoros tele ant vidurio upes kurioje
terėles boba-ragana augszcziau Kaina §1.50. Toje kningoje
ir Sulia isz Exchange likos vyskupija, Plunges kam. ku.
jisai nenuskendo tik jo drau ku tojo surdoto. Conwellis
talpinasi
labai
akivi
ir
svar

suymtais ir nugabenti in kalė Szufinekas paliusuotas nuo savo kaimina ir meitėli—abu radosi daugybe aligatorių. Vie
statote, ne kaip pati Dieva.
bus apie visokius dalikus o ku gas. Ji su luotele nunesze van nors jau senas ir gal neilgai jimą, nes merginos juosius pa
du negyvus.
Ar gal ne?
nas isz draugu Scott, apsaugo
užimamos vietos.
ria
privalo turėti kožnas žmo duo in tolima szali vilnis ir gales džiaugtis isz savo gilu- žino. Kitu ne suėmė.
Terkitres židelis.
Tas prigulėtu kuningams,
jo nog baisios mirties ponia
Paskirti
naujai
paszvesti
ku
net dabar sugrįžta namon gy kio, bet džiaugėsi, jog pasku Daugybe anglekasiu be
Mohilevskoje
gubernijoi,
idant iszajszkytu kvailom— gus Toliaus aplaikeme isz tos
Livesay o josios vyras su kitais
nigai: Gedvilą in Liepoju Kevas.— Prattiene ketino iszte tines dienas savo gyvenimo
darbo.
aplinkinėje Toloczino, reikėjo likos nutraukti ant dugno
tamsiom moterem, kokis yra paezios redakcijos “Deklama
raviezius
in
Ilukszta,
Butri

ket už dvieju dienu už kito laimingai praleis tevineje. IszAnglekasiu unijos preziden mas in Rietavą, Žedeikis in tūlam žideliu stoti in vaiska. upes, ir sudraskyti per aliga
skirtumas tarp Dievo danguje torius” eilių ir monologu rin vyro.
keliavo ana nedelia in Ang tas J. P. White laike prakal
o raganos — O kaip silpni ti kinys, kaina 50^ ir ‘Medecinos
Pumpėnus,
Szinkunas
in Tame židelis mirtinai apsirgo torius.
liję.
Daktaras” komedija vienoje
kėjime Lietuvei!
bas mieste Jacksonville Ohio, Anykszczius, Stonis in Suba- na ir numirė. Žideli gabens nu
Iszmcte
du
kudykius
isz
veikmeje kaina 20^ už kurias
Nužudė kuniuga.
trūkio.
Susivažiavimas Unijos sake kad daugiaus nei puse cziu, Povilanis in Plunge, Re- mireli ant kapiniu. Kas tokie
Randasi tokiu Lietuviu, kad siunezeme aeziu.
pranesze
policijei,
buk
židelis
anglekasiu
minksztuose
angleParižius,
Francuzije.— KuPitman,
N.
J.
—
Du
kudymiazas
in
Girdiszki,
Skirgaila
Prezidentu.
nori priverstinai su savo gyvas
kasiklose randasi be darbo. in Pabaiska, Lovczikas in tyczia numirė, nusidavė ant ningas Henrikas Garnieris,
kiai
suriszti
vienam
punde
li

priežasties
stokos
galviju
Isz
Prezidentai
anglekasiu
uni

te atsisveikint. Sztai ne kurie
Tu anglekasiu randasi in 700 Drukszius, Sonda in Saloczius kapiniu o kada židai atvožė ne prabaszczius prie bažnyczios
narsunai, kaip tikro galo mesute vela pakylo in virszu kos surasti prie West Jersey jos isz trijų distribtu susivatukstaneziu bet mažesne puse Jusie in Palaveni, Kazakevi- gyveli prie kapiniu, palicije Szv. Genavaites likos nužudingeležkelio
kelio
ne
toli
Sewell.
žuos in New Yorka 22 d. Au
grabsztydamiesi rengiasi va nog 2 lig 3 centu ant svaro.
prisiartino, atvožė graba ir ra
to skaitlaus turi užsiėmimą.
ezius in Kurklius, Tvarjana- do “numirėli” gyva. Židai ne tas per daraktorių parapines
žiuoti in Lietuva— in nagus Philadelphijoi “eerloin” stoi Kaip mano tai kudykei likos gusto del nutarimo kur laikyt
Grabas
be
kuuo.
iszmesti
isz
einanezio
trūkio
riezius in Vieszintus, Gaidys norėjo duoti ir pradėjo prie- mokslaines Juozą Levesques
Unijos konvencija. Ant ateimaskolams. Ne žino vargezai, kas parsiduoda dabar po 28^,
nakties
laike.
Vienas
isz
jiu
Darbininkai
kurie
isziminein
Gaure.
nanezios konvencijos bus su
jog ant rubežiaus abiesezikai “raund steik” po 22^, “rump”
szintis, nes policije panaudojo kuris isz piktumo, jog buvo
in žmonis, kaip in szunis szau- po 230 “rib rost” po 25 už buvo 4 menesiu vaikas o kitas daryti reikalavimai ir kitokiu ja grabus isz Church St. kapi f Mirė kunigai: 26 birželio revolverius ir debaszninka ži- praszalintas nog dinsto, nuėjo
do o jagu katra nutvėrė, tai švara. Mėsininkai turi mokėti mergaite apie 8 menesiu. Ge sanligiu kurios paduos savi niu Hazletone, Pa atrado gra Kražių altarista kun. Titas da parvedė in miestą—netru in klebonije, szaudamas ketu
tiesiog siuneze in aplinkine nog 750. lig §1.50 ant szimta ležkelio detektivai jeszko kal ninkams kasikiu priesz Apri- bą be kūno. Vėl kitam grabe Gedvilą, 29 birželio Eigirdžių kus likos iszsiunstas in rytu ris kartus in krutinę kuninguL
tininku.
atrado revolveri.
szali ant tarnystes.
Likos aresztavotu.
fil. Juozapas Rimkeviczius.
laus menesio ateinanti meta.
savru daugiau.
Mandžurijos.
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ISZ AMERIKOS.

Akivos Žinios isz Lietuvos.

KUR BUNA

Mano szvogeris Juozas Wisockis
paeina isz Suvalkų fgub , Pajavonio
gmino Klienitu kaimo, pirmiau gyve
no Allegheny Pa, o dabar, nežin> u
kur, praszau atsiszaukt ant adreso:
P- Ciuprintas
6 Dougher Lane' Wilkes-Barre Pa.

Mano draugai Stanislovas Stalbas
ir Antanas Stoczkunas abudu paeina
isz Kauno gub. Panevėžio pav. Sta
nislovas Stalbas paeina isz Pakruo
jaus miestelio o Antanas Stoczku
nas isz Kiauliszkiu miestelio pirmiau
gyveno Mahanoy City o dabar neži
Mano brolei Jonas, Mikola Ado
nau kur jis pats ar kas kitas praszau
mas Maciekonas [paeina isz Kauno
duot žine ant adreso:
(^9 o;)
gub., Vilmerges pav., Pavieniu £voKaz. Mikolaitis
los , girdėjau gyvena ten kur apie
93O-33rd. St.
Chicago Ill.
Chicago, jie pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso:
(to 68)
Mano tikras brolis Jonas BandziuAnt. Maciekonas
lis ir draugas Teofilius Staczauckas
Box 60
Marianna, Pa.
paeina isz Kauno gub. Panevėžio
pav. Krakanavos vol pirmiau gyve
Pajieszkau sau merginos ant apno St. Louis, Mo 6m, kaip nežinau
sivedimo asz esiu 24 m. senumo kal
kur gyvi ar numirė turiu svarbu rei
bu 4 kalbas paeina isz Traku pav.,
kalą jie pats ar kas kitas praszau
Niemunaiczio para., praszau atsi
duot žine ant ad eso;
(^9 o;)
szaukt ant adreso:
G. Bandziulis

Tik AntTnimpo Laiko!

Iszejo laukan ir apsidairias
aplinkui tare in save:
— Gražus yra svietelis: sau
lele szviecze, jevai žaluoja,
Meto “Linksma Valanda” labai
pauksztelei cziulba —tiktai del
Dydele Knyga, 427 dydeliu puslapiu
manes smutna ir ludna!
Isz tuju jiojo žodžiu gali at
talpinasi: 18 Ilgu Istorijų, 66 Trumpesniu
mintie del ko Lukoszius se
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivos
ninus smagus, ir linksmas sto
Man rodos,
josi tokia ne smagus, jog jiam
Žineles, 42 Naminis Daktaras, teip-gi visokiu
Jog kuosos ir bobos,
ne valgis in'gerkle ne lindo.
Daug riksmo padaro,
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks
Ant nelaimes vaikinelio inIr kalbu be galo.
similejo! Ba kožnam žinoma,
Szita Knyga turės skaitimo per visus metus.
Ar žinote,
jog jagu meile prie žmogaus
Ar girdėjote?
prikimba, tai ar jisai nori ar
Jog ne visos bobos duszia turi,
ne nori, turi miletie. Ponas ne
Norint ant žmogystos iszžiuri, Box 249
Nusipirkite o Nesigailesite.
W. Turauckas
Courtney Pa.
ponas, mužikas ne mužikas Vienoje vietoje, beduszes su
Warehouse Point, Conn.
viens miers, kožnas vienokio
sirinko,
Szventas Petras
Mano brolis Kazimieras Mikalaus
Po szimts negeliu,
Ilgos Istorijos.
budo.
Visi ant Lietuviu
Badai
ant
kokio
ten
mitingo. kas pirmiau gyveno Hazelton o da Mano sesuva Agnieszka Pabijonai
Szilta
po
paraliu,
Raganos
augitine
— Jagu-gi norite žinot, ma
Vilnis \
Pranaszas
prakalbas
turėjo,
bar nežinau kur paeina isz Vilniaus te, paeina isz Suvalku"gub., Starapo Atsitikimas Lietuvio Varszave
Persisk rimas.
Kitiems tas neapejna,
no brangiausi skaititojei, kaip
Api narszuma bobų kalbėjo: gub,, Traku pav. Kroniaus para, pra- les pav. Veiveriu gmino, Maurucziu Szakinas, nedoras židas
Rūtos daina
Malszei uliczioms ejna.
cze atsitiko, tai privalau [apsakaimo pirmiau gyveno Brooklyne Baisus razbaininkas (Tikra teisybe) Mislis
szau
atsiszaukt
ant
adreso:
(09
oą)
Kad bobos ilgus liežuvius turi,
Riebiams
vyrams
sunkenybe,
Kuningaiksztis
15
m,
kaip
amerike.
ženota
po
vyru
Apie jaunikaiezius
kitie kas toje dienojo bažniJno. Mikalauskas
Tegul lietuviste kele, ant niek
Tikri szirdies jausmai
pravardes nežinau turbut Miliszauc- Ponas Storasta ir Velnes Boruta
O ploniems dydele linksmybe!
czioje stojosi.
Manifold, Pa.
Motiejus Murma
ne žiuri,
Lietuvio kelone ir gailestis
kiene, praszau atsiszaukt ant adreso:
—Kur plonasis?
Žinote gana gerai kokis pas
Istorije apie Jenerolo dukteri ir Pirma o dabar
Tegul kuopeles tvėrė,
(89 «•) sodauniko sunu
Mano pusbrolis Jurgis Szvadas pa
Nekirstas rėžis
mus senoje tevineje paredkas
G Pabijonas
Ir aluti gerai gere,
Sierata, Jonas Degutis
eina isz V dniaus gub , Traku pav.,
Mano turtai
— Žiurekitie—kalbėjo tarp
ir apsakė apie matima josos
bažniczioje, virai po vienai
Jurgis durnelis
St. Clair Pa.
Stakliszkiu para., pirmiau gyveno
Bus narsesnes,
Gaidis ir žemeziugas
saves
gaspadorei.
—
Lukoszius
bažniczioje
ir
dadave:
—
Jagu
Kaip
Agute
del
saves
rinkosi
jauniki
szalei, moteres po kitai, palei
Philadelphia, Pa. praszau atsiszaukt
Paszaukimas
Ir smagesnes.
Rustibe
ant adreso:
būtumei matias jaje bažnyczioKu-ku ir ku-ku
altori stovi lomkos del ponu, o kaip nesavas, gal serga,
Tuszczes
dvaras
Jno. Saikeviez
Matita arba regeta
— Jisai sveikas, tiktai kas je, tai ir būtumei insimilejas: Jau vyruczei nauda turėsite,
ne toli velei kitos prastesnes,
Baime per tris naktis
Daina
40 Brook st.
East hampton, Mass.
Kaip bobas pasikviesite,
jin
pristojo
—
sznabždejobobos.
kalba
kaip
gulbele,
kaip
vuoGudri motore
del dvaroku ir dvarokiu. Lu
Atsilikias pjovikas
Tverti
lietuvyste,
Nedoras
tėvas
Daina sakalėlio
— Ka kalbėt apie tai, jagu geli, o akeles—ach Dieve! alps
koszius, kaipo geras parapijoSimukas ir Magduti
Ir bedievyste.
Tututis ir peleda
Žvirblei
nas, turėjo savo vieta paprasta butu pristotas, tai in bažnicze tu ant atsiminimo!— Jau tai
Ežis ir Katinas
Teip, teip, bobiszki lietuvei
Bite, uodas ir liepa
bažniczioje, ant kurios vis ne ejtu—kalbėjo vienas seni- kito tokio aniolelo ne gali ant
Trumpos
Istorijos.
pabrangs,
Atsiminimai
stovėdavo, szituom laik kitaip vas kaimuotis—jisai vireli per svieto surast.
Skruzdės ir szirsze
Pasibaigė gerove
miszes meldžesi kaip reike, o — Lukosziau, broli, ne plo- Už tat in puikybe pasikials;
jiam iszpuole.
Maniemsiems
Milaszirdistes nagrada
Jau dabar blakes virszu gaus.
Gandras
Iszmintingas mužikas
Laike pamokslo, zakristijo paskui da ant szventoriaus il vok, tai griekas. Aniolai gyve Ant akiu vyrams spacieriaus,
Jonas
Zižka
Ar
turi
adata
gai buna, teip jiam maloni to na danguje pas Dieva, o tu
nas priejas prie’jiojo tarė:
Daina
Juokinga klajda
Kad
boba
duszia
turėtu,
— Ejkie szen in ;zokristija. ji szventa žeme.
priligini kokias ten dvarokes. Ant tokiu susirinkimu ne ejtu,
Nelaiminga jaunamarti (su natom)
Stasiukas ir Urszule
Daina
Juokinga pasakaite
Teip tai kalbėjo kaime apie Asz dabar suprantu viską. Ži
— U-gi ko?
Paredko žiuretu,
Psalme
Vaito prisakimas
Lukosziu,
tuom
laik
suvis
jis
noma
kaip
dvaroke
pasipuszi
— U-gi po pamokslui užSkundas dukreles
Netikėta geradejiste
Stuboi sėdėtu,
Givenimas doro žmogaus
Pirkimas velnio
skambinsi su signorium ir ant neatsimaine, dirbo apie dirva nūs ir iszsilaižius tai tau to
Kampus valytu,
Dainele
V aidulis
ir narna, nes visas tas darbas kiam mužikui in aki inpuoli.
“evangelijos”.
Apie tevinia
Jurgis kokiu mažai
Blakes vaikytu.
jiam nesiseke. Būdavo iszejna Iszmuszk sau tai isz galvos!
O asz jio—jam alfa
— Ar asz?
I Tomila
Dabar nieko ne reiks:
■iokink
tingini
ne
lazda
nes
badu
Dainele
— Na tu. Szpitolninkas ser ne vos art, tai rimoje ant žag Tai ne del tavęs!
Nes kaip liga ateis,
Kupcziaus laime ir nelaime
Dainele
res, pasiremias, dūsauja ir
— Jau asz brolau mėginau
ga, reike jin užvaduot.
N
usiszipsojimas
Malda darbininko
Smerties laukia,
Jasezultas
kaip
kalvio
dump

szniokszcze
apie
jaje
užmirszt,
nes
viskas
Muso Lukosziui labai tas
AKIVOS ŽINELES.
Kuningo szaukia:
Ne imsi Vardo Dievo dovanai
patiko, ba tai vaikine unaras les isz ko visi divijosi, ba žino ant tuszczio.
Kaip su savim givena pikta pora ir
Razbaininkas Burauckas
“Teveli susimilk,
kaip privalo giventi
ne mažas ir ne bile koki isz- jo, jog tai buvo linksmas vi
Petras Szaporas
— Duokie ant misziu szv.
Mano duszelia gelbek!”
Kaip žmones apie paukszczius mena
Ne
nutverus
už
rankos
ne
sakik
vagis
ras,
tai
velei
ejdavo
žole
pjaut
renka. Persispaudias per žmo
— Jau ir vativa nszpirkau, Kol sveikos ir gyvos, nieko ne
Meile ir budai terp septiniu tautu
Laidotuves
Trumpi pamokinimai
nis, stojo ne toli pamokslinęs o dalgi užmirszdavo namieje. o kaip nieko, teip nieko.
Senas sziauczius
reikia, •
Kaip apsieiti sergant ant akiu
Jaukdamas laiko "kada reikes Viena karta nupuolė jiam dal — Tokiu spasabu reike-tam
Nagrada už pasiszventima
Ražanczeis apsikabinia, kuKas reikalinga sveikatai
Sziauczius Drotelis
skambint. Po pamokslui tuo- gis no koto, jis teip buvo už- visam užbegkt: niekados tau
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti
ningus keikia,
Kupcziaus sūnūs
Kaip pažinti arklo metus
jaus kuningas iszejo su misze simislinias, jog to ne mate, ir ne pirsztau dvarokia usz paApie Didėja Petniczia ir medžius
Alutis ir guzute drąsą pri
Ar yra liga kaltūnas?
Viernas tarnas
gera gala įszvitavo su dalgia- czia, nes jagu jau kitaip ne
o jisai pradėjo skambint.
Dideles pjuvines ant svieto
duoda,
Sziauczius zokoninku
Sugedimas viduriu pas kūdikius
Varpelis suskambėjo, vargo kocziu.
Debesėlis
gali būtie, tai jau pacziuokis
Suraminima duoda.
Persekiojimas spaudos
Lape, vilkas ir blusa
nai užgraino, visi puolė ant
Viena diena užtiko jiji Kau su jaje. Isz dvejeto pikto rei Teip, teip susaides bobiszkos,
Biskutis apie moteres
Apie bajme
kėlu, o muso Lukoszius atstui las sėdinti ant lovos ir žlum- ke viena pasirinkt, "geriaus
Kaip butu Christusa iszluosave no
Ba ka su liežuveis padaro,
Pirszlej
židu
vienas buvo po moterių szalei benti kaip maža vaika.
Vandens laszelo kelones
paimtie sau paczia dvariszka Tai buna velniui ant giaro.
Isz bobiszku knygų
Su maskomis pleszikai
prie virveles skambuczio.
Jago moteres, verke, jagu lele, negu pasikart.
Laime
Na, pamatysite,
Atsikėlė isz grabo
Japoniszkas admirolas Togo.
Užtrucintos dovanos
Isz pradžios jiam nudavė, joms ka kenke, tai ne divai, — Kad gal ijje manės ne
Nuneszta per zuiki laime
Ko susilauksyte,
Rodos del geru gaspadiniu
Per dvi nedelias vieszinosi kaipo sveczes Dėdės Šamo, Eglinciszkes virai
jog visi ant jiojo žiuri, ne dri- ba tai bobiszkas darbas žlumt, norės.
Moterių budai
Isz poru pasimesite,
Negi
vėlo
ranka
garsingas ant viso svieto japoniszkas admirolas Heihachivo
so akiu pakialt augsztin, pas nes jagu viras apmirias no — Mėgink.
Kokiame amžiuje priguli poruotis?
Indijon u pasaka
Dydžio vargo susilauksite,
1 ntekme valgio ant balso
Togo, ant ko randas ’paskyrė deszimts tukstaneziu doleriu Tėvas ir tris jio sūnūs
kui vienok biski apsipratias verksmo tai jau atliktas, daig
Ne vienos plaukai žila,
Ar cukoris kenke dantim?
— Iszjuoks.
idant garsingas sveczes butu priymtas svetingai. Yra tai tas Antanas Beržiukas
apsidairė in viena ir antra ias tai ir pamatęs Raulas pra
Pervirszinis naudojimas druskos
Trandie kaip isz puvėsio byra;
Nekantrus artojas
—
Joke
mergina
ar
ijje
azil
admirolas kuris sunaikino visa rusiszka flota laike vainos.
Tikėjimas Kiniszkas
szali.
kalbėjo.
Trijų budu moteres
Da pasiutima varo,
kuose pasirėdžius, ar su vilno
Geras epasabas
Vyras su augszta skrybėlė yra tai Chaudleris Hale, tre- Abramkes pavojus
Ponstva kaipo pundatorei
— Del meiles Dievo, kas
Ant kerszto Dievui daro.
Sriuba isz duonos su vaisėis
niu
andaroku,
ne
paniekins
Maži musu kankintojej
czes
assistentas
ministeris
viduriniu
veikalu
kuris
visur
vabažniczios sėdėjo szale didžio tau Lukosziau kenke?
Kaip ilgai medžei buna ant žemes
G ūdras barzdaskutis
Gal jus vyruczei nežinojote,
turtingo
jaunikio.
Turi
puike
žiuoje su Togu perstatydamas prezidentą Tafta.
jo altoriaus paskendusi maldo
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis
— Kas man kenks? ne ge
NAMINIS
DAKTARAS.
Jog
beduszias
bobas
turite?
Kaip maskolijo renka vaita
se—ir jiuju dukters nobažnai rai ir gana. Slankioju isz kam gaspadonste,— daug lauko gi Asz ant praneszimu buvau,
Del ausu
Kaip
pasidarė
Pejpu
ažeras
vulu
in
vales
—
tai
ka
gali
rei

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000
Kaip skanduoji atgaivinti
meldėsi isz puikiu kningu, po in kampa, kaip kokie pa
Tai beduszias macziau,
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir Su kupriuku aisitikimaj
Kaklo skaudėjimas
Turreniuszas
prastesnėse lonkose sėdėjo pa- balda, ne randu sau vietos, kalaut tokia dvariszka szarka?
talpinasi
locnam
name
kurios
verte
isznesa
apie
Priesz cholera
Su rankom plojo,
Puiki Antano rodą del vaidijanezios
—
Tu
ne
vadinkie
szarka.
$15,000.00.
Priima
piningus
ant
paezedumo
ir
Del plauku
kajavine ponstvos.
darbas su vis nusiseka ir tai
poros
Su
ilgais
liežuveis
lojo.
moka
4
procentą.
Siunczia
piningus
in
visas
dalis
Del noses
— Jagu asz jaje teip pava
Kaip ruski popai apsieina su savo
Vos ant jiosios dirstelėjo, viskas. Laikais mane paima
svieto,
greieziaus
ir
pigiause.
Agentūra
minėtos
Ant
nuszalditu sunariu
Vieko ne- sakysiu,
Bankos P. V. 0B1ECUNAS & CO., parduoda parapijonais
rodos jiam kas knistelėjo, ba nerimastie, nes tokia, nerimas dinau, tai ne isz pikto noro,
Szlapioji dedervine
Ant
toliaus
užlaikysiu;
Laivakortes ant geriausiu Linijų apsaugoje namus ir kitokius Giduoles no sausgėlos
Sausoji dedervine
teisibe pasakius gal kitos to tie, jog tiktai dairausi ar ne ba man visos dvarmerges iszsirakandus nog ugnies; užlaiko Kegentalna ir vedimo provu Puikus nevidonas
Tik tiek pasakysiu:
Priesz baltlige
kaneelarije po vadovyste Karaliaus Vaiasziaus Notariuszo už Naudingas priklodas
duoda
kaip
szarkos.
Kaip
ma

kios ant svieto ne buvo. Ba pamatisiu kur szakota medi po
tvirtinto
per
Gub.
Val.Pennaylvanios;
padaro
Doviernastis
ir
Nuomirulis
Pirma
žmonis
kalbėjo,
Szuo
atkerszintojum
ne nebaszninkas tėvelis buvo
kitokiu Dokumentus kurios užtvirtina Russijos Konsulis.
perstatikite sau mano dobile- kuruom galetau pasikart.
Geltlige
Jagu isz Hznektos parėjo,
Smertis Nerono
Influenza
P.
V.
OBIECUNAS
&
COMPANY
lei: skaisti kaip radasta, riebi
Raulas tai ižgirdias net per pridaves prie lekajaus in dva
Kuningo
su
vaiku
pasikalbėjimas
Ilgas plaukas,
Dieglis
rą, tai girdėjau kaip tosios
Juokingas
apsakimas
kaip bandele su baltom ranke sižegnojo ir paezauke:
(ALL NATIONS DEPOSIT BANK)
Pažandės
Trumpas
razumas;
Pabuczevimas
kūdikio
Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.
lėm, užriesta nosaite, linksmu
— Jėzau! Marije! Žmogau, panos pakajines plauszke ir ri
Užkietėjimas viduriu
Jankelis Puče
0
dabar
ilgas
liežuvis,
Gėlimas dantų
akelu, szilkini szlebe, isztikro ka tu geresni kalbi!— J uk tai zena,“ligei kaip szarkos: ne
Kaip ba^oezius pateko in pekla
Tai jau kaka, suvis!
Plaucziu uždegimas
Kitras čigonas
vieno
žodžio
protingai
ne
paša
kaip stebuklingas abrozas!
didelis griekas!
Ramatizmas
Netikus papūga
Tpfu
po
velniu,
Boll Telephone, Dickinson 3757 w
Ne noras valgit
Jisai stovi ir kada zokristi— Asz žinau apie tai, usz ko.
Net ne gražu!
DAINOS IR EILES.
Niežai
— Tu brolau mislik apie
jonas pamerkė, zvanije. o tam tat kas diena meldžiuosiu pas
Jago kojos prakaituoja
Geriaus vaikus apvalikite,
Tris budrei (eiles)
zvanijimui nėra galo, ba kaip Dieva, idant mane savo szven- jaises kaip sau nori, asz to ne
Del kosulo
Lietuvos grožibe
Vyrams valgi gaminkite,
Trūkimas ranku
pradėjo tai tampė ir tampė cziause malone paremtu, o vie- paisau, vienok teisingai pasa
Vienatinis tikras daktaras-Iietuvis Philadelphijoi Žiemos laikas
Kampus iezvalinkite,
Prainant
Plauku auginimas
virvele, kol zakritijonas prie nok’malone paremtu, ant niek. kei, jog reike mėgint.
įrengė
ligonbutį
ir
klynikal
Gege ir gaidis
Niežėjimas kūno
Blakes isznaikinkite.
su
laboratorija
Philadelphi—
Asz
tau
brolau
ne
velinjas ne liepe nustot.
Labora
Dantis czistai užlaikiti
Esmių kaip tas pražuvėlis del
O jus vyrai apsižiurekyte,
jos mieste. Tame pačiame
Akis
Kas yra didis
Kada palove skambint, klau kurio neira susimilejimo dan tau, saugok Dieve, vienok ne
namo įrengė savo locną ap
Boboms valos ne duokyte,
Teisybes priežodis
Galvos skaudėjimas
tiekę, kurioje randasi naujo
noretau tave matit kabanczio
pe ir iszsiemias kninga isz an- guje.
Atgriebt nusinuodinusi
Viltis laimingu laiku
Ba tas bus,
išradimo goriausi vaistai
Sziauczius ir Evute
Szamas vaiku burnelėje
cžio pradėjo pleperuot pote — Isz kur tau parėjo to ant virves. Jagu kitaip ne ga
Boba iszs-ipus,
PASARGA: Mano ligonKirmėlės viduriuose
Del ko židai ne valgo kiaulienos
rius, nesiseke jiam: poteriavo, kios mieles? Juk tai be prie li būtie, tai nusipirk sau nau Teip kaip daugelis pabėgo,
Pradūrimas voties
Lietuviu būdas ir paproezei
butyjo ir klinikoj turiu po
pats ne žinojo ka p o tariau j e, žasties ne galėjo būtie?
ja ergeli o savo duszios vel Vyro ir vaiku iszsižadejo.
Isz Petrapiles
Senos ronos
savo priežiūra svetimtaučiu
Del mergeliu
Džiova arba sukatos
daktarus spocijalistus pagel
kadai pabaigė ir įkaip pabai — Daug reiketu kalbėt apie niui ne pavedinekie.
Tada ka padarisi,
Kaip gidinti plaucziu uždegimą
Pavasaris
bai prie operacijų ir pavo
gia, ba mislis buvo kasžin kur. tai.
Ne trukus po tam pasikal
Lietuvos būdas
Kraują sulaikiti
jingą ligų. Pas mano visi li
Kaip žioplis apsidairiei;
Medus
giduolo no daugelio ligų
Artojaus skundas
goniai išsigydo ir pasilieka
Evangelijos lauke kaip iž— Pasakikie man, o tau bėjimui dvieju draugu, Luko
Ir pasakysi:
Skausmas galvos ir kojų užszaldima’
Jiojo pirmoi meile
sveiki. Vaistus siunčiu ir Į
szius uszsispire ta viską davest
ganimo ba tada velei atsistos bus lengviau.
Sanietas
No gėlimo viduriu
“Na ka dievuliau, dabar da kitus štoitus ir į visas Šalis.
Perdurimas voties
Nelaimiu gadinęs
ir zvanis, tai pamatis jaje. Kur
Lukoszius pasikasi galva ir lig galui.
rysiu,
No kosulo.
Ant Ringos kapu 1887 m.
Gydau
Visokias
Ligas.
Radaszeviczuose gyveno se
-gi tau! pradėjo zvanit, neska tarė;
Kibą pasiskandysiu!
Prisiuskyte
tik
Viena
Doleri
o
tuojaus
gausite ta Knyga per Paozta.
Su sena ir nauja metodą su
tai puikei pakajavai gali apej— Turi teisibe, del tavęs na boba Baltruviene apie ku
Kur asz pasidėsiu,
chemiškais ir medicinos gy
įįgT
’
Mes
apmokame
visus
kasztus
nusiuntimo.**^3
tie tokis mužikas prastas? Po viską galu pasakitie kaip ant re pradžioje szitos apisakos
duolėmis, su vandeniu (hy
Kaip naktele gulėsiu?”
Adresavokite :drotherapy), kraujo skysti Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Ig.
teisibei meti ir jije akeles in spaviedes, tu isz manias nesi priminiau. Sėdėjo ijje ant kam
Tai ne kas,
mu (serotherapy), su moks Stankus su pagelba elektros šviesos
visas szales, bet ant jiojo ne juoksi. Ar žinai ka, brolau in po pas viena gaspadori ir gide
Kaip surgis, kaip vilkas!
lu psychologi jos (psychothe (X—ray) permato visą žmogaus kūną
žmones
visokiom
žolelėm
no
paisė.
rapy), kaip tai žodžiais, nu ir atrauda pavojingas ligas.
siklepojau in mergina ir dabar
Puola ežia,
rodymu, atkreipimu atydos
visokiu ligų priepuolo gumbo
— E, ka ten! jagu jije ma ne randu sau vietos.
Puola tia,
ir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X—ray (šviesa, permatauti visą ku
ir
apkerejimu.
Apart
gidimo,
ne ne mato, tai ir geriau, ba
na žmogaus), greita elektra (hyfrequency) Galvana elektra, Faradėjaus elek
— Na tai paczuokis.
Pacziules nėra.
tra ir kitomis suvienytomis elektromis. Darydamas operacijas išgydau viso
u
’
zsiiminejo
da
ijje
pirszimu
da galėtu būtie griekas.
— Kad ne galu.
Pamėtė savo vyra.
kias
organiškas ligas, kurių negalima išgydyti vaistais ir kitais prietaisais.
poru ir tas buvo del josios
Dabar jau žinote del ko Lu — Del ko?
-jNOTARIUSZAS:Teip su kožnu avinu— vyru
•
Turiu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas.
233-235 W. Centre St.,
Mahanoy City, Pa.
koszius buvo suniuręs po nobus.
— Ba ijje ne yra prasta naudingiausiu. Jagu kokis
Visisreganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai ari a laišku, o
Apsaugoja Namui ir Naminui Rakandus nog Ugnies.
biednas berniokas—- norėjo Katras ant paezios žiūrės per busite užganėdinti nes jis gydo pasekmingiausiai visokes ligas ir daro viso- Oidžianie Lietuviszka Agentūra.
Kantorai Bankinis ir pardaviste Szipkorcrin jnt visokll Lilija
baženstvai. Butu da puse bė merga.
kes operacijas savo locnam ligonbutyjo. Daktarišką rodą su teisingais pata
Del Draugy.aiuPunluodą Szipkortes ant
dos, idant tas viskas butu jiam
rimais duoda DYKAI, — ypatiškai par telefoną ir par ‘laiškus beskirtumo
pirsztus!
Raulas pažiurėjo ant jiojo paimtie gaspadinaite už pacze
risokiu drueziausiu ir
Priitatiu puikei Surfu
kaip
toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalise svieto.
griausiu Laivu,
isz galvos iszgarave, bet czion peczius trukcziodamas ir tarė; arba biedna mergina troszko
Juostai, Kepurei, Karuli
siuneziu Piningus in
būtie
pati
turtingo
jaunikaiŠpilkai ir L L
kas kitas iszviko. Vietoje isz
Naujas Iszradimas.
— Paliauk plovot; tai kuom
Visas Dalis Svieto
Su kokiu nors reikalu
czio, tai toluk landė, toluk lie Sulaiko puolancsius plaukus, prigialbsta
geieziause ir piginus®,
tojo karszczio atvest, kas dien gali būtie jagu ne mergina?
kas-link Szipkorcaii*
1220
So.
Broad
St.,
Philadelphia,
Pa.
plaukams augti. Turime tukstaneziu padevisi tie kurie per mus
Piningus ir LL
žuvi dilino, jog tankiause sto- kavoniu. Iszsiuncziame dykai gerai informa
iunte apie tai geria žino
buvo nesmagesnis, net ant ga — Kuom? u-gi panaiti!
Valandos ofico: Nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4 p. p. ir nuo 0 iki 8 vakare.
pas manėt
sijas apie priežastis puolancsius plaukui i*
Iszduoda Dostovierne
davosi pagal josios norą.
teinlnjU
Nedėldieniais nuo 1 iki 4 po pietų.
r
lo pateminia žmonis taje at
kaip tame užbėgti, adrmavokyte?
— Kokia!
(ei tu ka nori savo dali
dtluvųįe kana pararti
(Tolaus bus.)
J.i.Bnulu Ci; l» Iiikk Buitys.
maina, pradėjo stebėtis.
— Dvaroki.
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Dr. Ignotas Stankus

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

W. Rynkewiczius

DR. IGNATIUS STANKUS

Kaip tai židai prisikal
ba prie žmogaus.

iksma Valanda" lalį,
1 dydeliu puslapi,
jriju, 66 Trumpe^
ir Eiles, 27 Al®,
aktaras,teip-giri^'
liirtt. KasnupJ
itimo per visus mJ
riK~$i.oo. I
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Viena karta užėjo pakelevingas in karczema o turėda
mas koki tai rūpesti vaikszcziojo szen ir ten užsidunksojas, nieko ne kalbėdamas. Ži
das lauke ar ne papraszis jo
kio gėrimo, prakalba in pakelevinga.
— Ne užpik tamista ant
manes, jog perszkadiju mislem
nes akivas esmių dasižinot,
kas tokis kenke, jog vaikszczioji nuludias?
■— Traukis szalin, žide, kas
tau galvo— atsake pakelevingas.
— Kaip asz matau, tai ta
mista turejei no ko susirupint:
— Tai kas tau do to?
— Kas isz to? Asz galetau
tau kame duot rodą.
— Ar tu ? smirdėjau!
— Tegul asz busiu smirde
lis, bet ne kenktu manes pa
klausit.
!l
— Asz tavęs ne noriu klausit, traukis szalin!
— O asz žinau, jog tu ma
nes paklausisi, asz tiktai du
žodžius pasakisiu.
— Tai sakik žide.
— Ar tu matai tam kaina
szale girrios? Teisybe didelis?
— Matau, teisibe, didelis.
— Tai-gi, kalnas gana di
delis, o spatas gana mažas, o
su juom gali ta kaina nukasti.
Ar gal ne teip ?
— Na teip. Ka tolaus?
— Tai spatas drūtesnis už
■ alna
— Žinoma kad drūtesnis.
— O kad ta spata indet in
ngni, tai jis sudega, tada ug
nis drūtesne, ak teisibe?
— Teisibe.
— Tu pripažinsti jog ugnis
drautesne, o gali ugni su van
deniu užliet ir ugnis užges.
— Ba vanduo drūtesnis,
— Tu sakai, kad vanduo
drūtesnis, o del to vejes kaip
induksta, tai vandeni net su
dumblais maiszo. Ar gal meluoju?
— Na kad vejes drūtesnis.
— Matai kad ne meluoju, o
ar žinai ta, jog kaip žmogus
pastato grincze, tai ne vejes ne
gali suardit, tai žmogus vie
drūtesnis už veje. Ka tu ant
to?
— Teisibe,— atsake pakele
vingas,— ne turiu ka ant to ai
sakit.
— Tai ir tu už to, jog žmo
gus drūtesnis už veje, nes kaip
žmogų suima rūpestis, tai teip
jin vargina, jog ne viena ant
smert užjodo. Ar gal rūpestis
ne drūtesnis už žmogų?
— Oj ka teisibe, tai teisibe!
Teip tai teip, rūpestis drūtes
nis už žmogų.
— Matai, pats pripažinsti,
jog teip, o asz sakau, jog kaip
žmogų užpuola rūpestis, tai
kaip ižgere viena ir antra puskvaterke, tai rūpesti velnes
paima; o per tai arielka drū
tesne už rupeste. Nes ka asz
kalbu, jagu arielka in gali
rūpesti, tai ijje drucziause.
Pasakikie tu pats, ar-gi ne
tiesa ?
— Rodosi jog teip.
— Tai matai ka su tavim
rūpestis daro, o asz turiu ge
ros szabasines arielkos, tai duo
du tau rodą ižgert kėlės czierkas, o tikrinu, teip kaip mane
giva matai, arielka rūpesti užmusz.
Teip tai su visu kuom peisuoczei prisiplakineje ir ka no
ri, tai su žmonėmis daro, ypa
tingai su Lietuveis, isz kuriu
viską gali padaritie.

Nelaime ant mariu.
Ne senei laivas Columbia prigulintis prie Anchor kompa
nijos susidūrė su lediniu kalnu ant mariu netikėtinai. Laivas
likos sugadintas kaip mums paveikslas parodo, nes pribuvo in
New Yoika viena diena vėliaus. Norints pasažieriai buvo dydeloje baimėje, nes virszininkai laivo apmalszino, tvirtindami
buk jokio pavojaus nesiranda.

Perkitrus inaskoliszki
kareiviai.

Juoda dvasiszkijoje
szmekszla.

Buvo maskoliszkoje kariumeneje ne kuris apicieris didis
kazirnikas ir girtuoklis. Jam
niekaip neganedavo uit-ue-iuepensijos. Karta neturėjo pini
gu laukdamas savo varduvių.
Pasiszaukes viena isz savo ka
reiviu, kuri žinojo esant labai
kitru vagimi, klausė jo kaip
jis galėtu gauti pinigu del pavieszinimo
draug-apicieriu,
kuriu lauke "ateinancziu jam
palinketant dienos varduvių.
Tas kareivis sake: Duokit man
savo sziuba ir leiskit su manim
in miestą kitus tris kareivus
tai asz jums tuojaus pargabesiu piningu apszczei. Vos tik
apicierius pardavė savo sziuba
tuojaus du isz ju ėjo pas viena
turtinga, žida, kuris pirkdavo
vogtus daigtus. Židas klausė:
kiek norit už ta sziuba? karei
viai atsako 100 rubliu. Židelis
peczeis sutraukė ir suriko: “Uj
jus norit už vokta tiek gaut
kaip už locna!” Kareivei už
keikė: “Czort tibe zaberiot
dai nam 50 rubliu!” Židas siū
lo jiem 25 rub., kareiviai prasze bent 30. [Židas užmokėjęs
30 rub. ir iszleides per duris
kareivius iszpletoja ant skuomio szuba ir dar siki per žvalgineja norėdamas žinot. kiek
gales ant jos užpelniti. Jam
ten bevartant sziuba atsidarė
duris ir in žengia kiti du ka
reivei jeszkodami neva pavog
tos szubos aficiero. Tame cupt
vienas židui už rankos “Dėkui
Dievui jau atradom ko jeszkojom!” Tokiam turtingam židui
butu buvus dide geda būti užrasztavotu. Todėl siūlo karei
viams 50 rub. ir sziuba sugrano kad tik ji neiszduotu. Bet
kareiviai gazdina ji ir urnai
n ori rasztavoti. Iki tol nepa
liovė gazdine iki židelis neuž
mokėjo jems tris szimtus rub
liu ir sziuba atgal. Tokiu budu apicieris turėjo gana pini
gu del pavaiszinimo savo draug
-apicieriu.

Laikranzcziuose
randame
praneszima, kad du lietuviszki
kunigai Boh'Jovns Szlamas
Kn.i
4;i m tu s nas ir Kamilus J rmalaviezius
Minsko kainendorius 37 metu
senas tapo priimti prie pravo
slavu bažnyczios ir bus popai.
Tai-gi su sziuomi apsireiszke toli netikėta juoda dvasiszkijoi szmekszla, nes jau tūli
katalikiszki kunigai pradėjo
nežine kokiu paibeliu jieszkoti
sutrempdami savo duota prie
inszventinimo prisiega.
Kuningas Szlamas žinomas
lietuviu skriaudėjas nes apszlaves Anglijoje lietuvius kata
likus, kunygavo St. Luois,
Amerikoje, ten apszlaves sa
vuosius nusibeldes New Yorkan su Menczikovu pasidaręs
save Vytautu, nuglemžę žmo
nių pajiegas ir jisai Szlamas
nusibelde Canadon, sutvėrė
lietuviszka parapija vėl kaipo
Szlamas kunigavo, ten Kana
doje mieste Montreal nuszlave
katalikus ir atsidūrė Lietuvoje
Suvalkų gub., kaipo pavaldinis Anglijos, pirkosi dvareli,
apsivedė su liuteronka,' ir da
bar su Jermalaviczium abudu
prilipo prie pravoslavijos.
Ka toki žmones sau mislija
sunku inspet, bet regesi ar
pravoslavu vyresnybe nesu
teiks jiems gana sziltas vietas
tarpe lietuviu kataliku ir jie
laikydami lietu viszkai pravoslaviezkas pamaldas su pamok
slais, gal mėgins viliot lietu
vius prie pravoslavijosApie 1870—1871 m. valdžia
Rusijos privertė dauguma ku
nigu Unijotu prie pravoslavijos panevale, dalis ju pabėgo
isz Rusijos in Galicija, su ku
nigais privertė tuomet valdžia
ir visus prie pravoslavijos Unijotus, tokiu budu katalikai
Rymiszki neteko daug žmonių
priklausancziu prie Rymo.
Czion eina klausimas kitokie,
kad tuos kunigus eit pravoslavijon valdžia nepriverte, bet
jie patis isz liuoso noro stojosi
pravoslavais, ir del ko teip ?
Mat jie atkerszina kataliku
vyskupams, nes abudu už nepa
dora gyvenimą^ vyskupai bu
vo suspendavę, tai dabar iszsilauže isz po kataliszkos disci
plinos, jos nesibij 'S.
Dvasiszka vyriausybe ir ka
taliku kunigai turi tylėt, nes
ka ant tu iszgamu jei prasi
žiotu, tai kibtų valdžia, juos
abu szaukti sismatikais, ereti
kais, masonais, atskalūnais nė
ra galima, nes kovot su pravoslavizmu, tai ne su marijavitizmu.
Ik sziol ne teko girdėti kad
lietuviai kunigai ant syk net
dviese katalikysta pamėtė, jei
gu kur atsitraukė, tai žmones
prasti daugiausei saldotai arba
lietuves merginos isztekedamos
už pravoslavu vyru.
Kiek tie du katalikiszki ku
nigai savo nuo katalikystes atstojimu padarys pravoslavijai
gero, ateitis tik parodys bet
pravoslavija regisi megys vyliot ir daugiaus prie saves ka
taliku lietuviszku kunigu, o
toliaus ir Lietuvius.
Senas Kapsas.

NAUDINGI PATARIMAI
vijai Šeimynai raudasi musų No. 3 kutai logo.
Jame telpa apraBymal suvlrS 200 ligiĮ, vyrų, mote
rų Ir vaikų, pašuko nuo ko jos prasidedu, kaip Jas
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokius gyduoles
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jus gauti. Mu•ųgyduolės kainuoja tik nuo 25c iki 81.00. Telpa
paveikslai ir prekės y vairių kvepenCių ir gydau
Cių muilų, Perfumų, Elektro-gydaučių aparatų,
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Yra tai praktiozniause Knyga $
į kokios lig sziol Lietuvei turėjo. $
)
Ir teip sudėta, jog ka tiktai
> pribuvias Grinorius isz Lietuvos Už
i gali in trumpa laika pats per Už
> save iszmokti Angelskai sziek Už
tiek kalbėt.
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Boberlnlų lidlrbimų, Painų, Štukų, Brukuojamų
Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų, PavlnCevonių ir Šimtai kitokių kožnam reikalingų da
lykų, Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra
varde, adresu ir keletu markių apturės musų No. 3
kataliogų dykai. RaSyk Sendlen, o už keletos die
nų Šita naudingu knyga bus tavo namuose,

JOHN’S SUPPLY HOUSE ,
ĘM-1JU SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, JU-

Toji Knyga druozei apdarita
in Franonzini raudona audima
ir kasztuoje tiktai J j # Kasztus
nusiuntimo mes apmokame.

-r
$
K
$

SAULE Mahanoy City J

Kovos No. 29 randame isz
Detroit Mich, korespondencija
Praievio, kad ten buvęs susi
rinkimas su diskusijoms link
kritikos apie Mokslą Rymo
kataliku ir valnamaniu ir kur
sai esąs mokslas geresnis.
Isz puses valnamaniu buvęs
M. Mockus, o isz puses Rymo
kataliku kviete kun. Valaitis
bet tas neejas visai.
M. Mockus sako gabei su
kritikavęs Biblija sakydamas:
kad tas rasztas esąs pasakiszkai—istoriszkas žydu tausos
dokumentas.
Mokslas kiekvienam supran
tama geresnis tas, prie kurio
žmogus labiaus yra iszauklejime tiktai prisiriszes ir prie jo
laikosi. Kiekviena tikyba sek
ta turi savo mokslą prie kurio
laikosi ir ji gucdoja nors kiti
ta mokslą ir peikia. J'
Krikszczioniszkos tikybos
savo mokslu link Dievo ir dan
gaus, mažai kuom skiresi, bet
be kritikavimą be viena kitos
papeikimu neapsieina.
Tikybos krikszczioniszkos
nors viena kitai priesztarauja,
bet Biblija kaip p. Mockus
vadina pasakiszkai — istorija
tydu dokumentu isz eiles mok
ia neiszmeta, nes tai yra istoriszkas senovės dokumentas o
dokumentus koki jie nebotu,
visi nepaniekina bet guodėja.
Pagal Mockų, tai platusio svie
tas krikszczioniszkas Biblija
turėtu kaipo senoviszkus žydu
pasakas panaikint, bet kokias
vieton panaikinta naujai tei
singas sutaisyt pasisektu?
Kunigas Valaitis kad kviecziamas valnamaniu in diskusi
jas, nėjo, tai nėra vyvo, nes ir
visi kunigai eit in diskusijas
su bile kuomi nenori, tas jei
gu pavyktu tai kunygai nei
pas ligonius nespėtu eit, o isz
to menkiausios naudos žmo
nėms lietuviams nėra.
Valnamanis ne kiekvienasgi gali prisėlint [prie diskusijavimo priesz katalikystes, nes
katalikyste surėdyta ne dviem
tukstancziais menesiu, bet arti
per du tukstancziu metu, leng
va isztart žodis peikimo, bet
tas reikalauja ir aiszkaus iszriszimo, o tokius dalykus iszriszt ir kritikuot, tai nevisi ir
valnamaniai skubinsis veikt,
nes neužtenka piemeniszku pa
juokimu toli.
Dvejopai katalikai, dvejopi
ir valnamanei. Katalikas lai
kantis prie doros, laikantysis
ir tikybos, žmogus buna visur
tinkamos ir geras: teip pat ir
valnamanis! jeigu negerai lai
kytis prie katalikystes ir doros
isz tokio kataliko pelai žmoni
jos! Valnamanis nesilaikantis
prie doros, teip pat pelai žmo
nijos.
Jieszkinys posmertines lai
mes pas Dieva danguose, pri
klauso valei paties žmogaus, ir
jo sažiniai ginczai su tuomi,
ne diskusijos nieko risztis ne
gali. Tokios diskusijos nevisada ir nebile kur reikalingos.
Kunigas Valaitis nematyda
mas reikalo su bile kuomi areikuotis, ant diskusija nėjo.
Tokios diskusijos praeiteje
buvo iszkeltas Dr. ' Stupniekio
Szenadorij su Dr. Šliupą, ir
kiek jos gero padare katali
kams ar valnamaniams, tegul
žmones dekretuoja patis.
Senas Kapsas.
Vyras:— Kaip tau patinka
knyga kukorystes, kuria tau
pirkau ?
Pati:— Nieko neverta. Sa
ko: imk to, imk to, ale isz kur
imti, tai nieko nesako.

A. J. Keydoszius
-AGENTAS-

202 Troy St.

^“LIETUVA” pr—“KATALIKAS”—

20 Metu Senas Laikraszti

Saužine Indijono.

“Katras Mokslas
Geresnis?”

Dayton,

0.

Parduoda Szipkortes ant visiu
Geriausiu Linijų in ir greioziausiu
isz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.
Siunozia Piningus in visas dalis
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti
Agentai.
Mano agentūra yra po
priežiūra Obijos Valstijos.
Su virsz minėtais reikalais galite
pas mane kreipits per gromata ar
tsabiszkai o visame kanogeriause
patarnausiu.
Keliaujantiems in Lietuva parūpino
Paszportus su patvirtinimu Konsulio.
‘■rxsn

Indijonas amerikoninis tu
rintis užsiėmimą su pardavineIszeina kas Petnyczia
jimužveriniu kailu,Jka visokeis [L
Chicago, Ui.
laikais pamuszinejo, nusidavė Laikrasztis, “LIETUVA” 8 puslapiu,
didelio formato, redaguojamas geriausiu
su savo tavoru (kaileis) in redaktorių,
talpina rasztus geriausiu rasztininku
ir visuomet pilnas naujausiu ir tikszali užgiventa per Europierausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso
czius ir pardavė savo tavora, pasvieczio, ypacz isz didžiausio svieto,
Chicago kuriame gyvena apie 60,000
ne už gatavus piningus, ba tie- miesto
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu
jei ant nieko jiam ne tinka, teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.
■; ‘■LIETUVOS" PRENUMERATA :tiktai, už kulkas muszkietines,
ka gavo no vieno balto Euro- Suvienytuose ValstijuoseJ Metams $2.00
Sziaurines Amerikos
( Puse Metu $1.00
peicziko net pilna krepszi. Su
TZ
, . . ,T -i
f Metams $2.50.
tomis kulkomis nuėjo sau In Kanadoj ir Menke
( Pase Metu ?L25
dijonas. Ant ritojaus velei atė Rossijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00.
jo pas ta Europieti, kuriam užrubežinese vieszpatystese\Puse ” $1.50.
skuras pardavė ir tare:|
Užsiraszyti “LIETUVA”
galima
— Pone! tarp kulku radau kiekvienam laike.
Užsiraszant “LIETUVA” reike
viena auksini pininga, kuris drauge
ir prenumerata siusti per
turėjo kaip norint insimaiszit, Paczta Money-Orderi arba pinigais
Registruotame laiszke ant iszleistojo
o per tai sugražinu jin.
banku.
Divijosi Europietis isz doriRaszyk tuojaus, o gausi viena
bes Indijono, kuris ne žinojo ‘LIETUVOS” numeri ant pažiūros
nieko apie Prisakimus Dievo. dykai. Adresuojant sziteip:
Indijonas pridejas ranka prie
krutinės, tarė:
— Sziczion szirdije turiu 3252 So. Halsted St.,
Chicago, Ill.
gera ir pikta žmogų. Geras
žmogus man pasakė: tas pinin
gas del tavęs ‘ ne priguli, atiSveikatos Jiesxkantiems!
duokie jin kam priguli, Piktas
žmogus kalbėjo:— Baltas žmo Jeigų kiti daktarai taip pasekmin
gai išgydytų sergančius kaip kad
gus tau jin davė, tai gali jin PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOJE,
sau užlaikit. O žmogus geras tai ir jie būtų taip mylimi žmonių,
taip populariški, jiem dėkavotų taip
atsake: tai ne tiesa, kulkos kaip iš daugybės išgydytų, nors ke
priguli tau, o piningas ne. Pik lios padėkavonės žmonių žodžiais
tas žmogus velei tarė: ne dari- kalba, neminint tokių padčkavonių
už išgydytus nesveikumus, apie ku
kiesau nereikalingo ergelio, nu riuos paejentai nenori kad kas bent
sipirkie saunauje muszkieta,ba būtų žinoma.
jau taviszke suvis sena. Tame Aš St. Suska tnrojau didelius skaudėji
mus ausyje, kilo skauduliai arti metą lai
atsiguliau miegot, nes tiedu du ko, gydžiausi pas daugeli daktarų bet be
Kuomet atsilankiau gi prieg
žmonis per ciela nakte gincz’- pasekmes.
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOS
nosi, ne davė man užmigkt del daktaru, tai Į trumpą laiką man awį ir
galvos skaudoj imą visiškai išgydė. Dabar
to-gi atneezu taji pininga.
e.-u visiškai sveika ir labai dekavojuPIII-

12 PUSLAPIŲ DIOELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas
Ketvergas mieste Chicago, Ill.

Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00
Europoje ir kitur
- $3.00
Pusei metų: Amerikoje
$1.00
Europoje ir kitur
$1.50
“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iš
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”,
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” bepartyviškas laikraštis.
®
-v*
Užsirašantiems “Katalikų” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.
PASTABA:, Kas prisius $4.00, tasai gaus "Kataliką” visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) Vertes $3.50.
*
Kas prisius $2.50, gaus metams "Kataliką” ir paveikslą Kovos ties
Žalgiriais, Lietuvos žemlapĮ ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslą.

J. M. TANANEVICZE
3244 SO. MORGAN ST.,

__________

A. OLSZEWSKI

PRANESZIMAS

LA. M. KLINIKAI. Su guodone —
St. Suska 2335 Calowhill St. Phila. Pa.
GUODOT, M. PHILA. KLINIKA.
Ilgai sirgau sunkumu krutinėję ir a bei
nu silpnumu skaudėjimu galvos ir didelio
kosulio, nors gydžiausi pas keletą dakta
rų per ilgą laiką, bet niekas nemaczyjo.
Jau buvau visai nusilpęs kad negalėjau
no lengvą darbą dirbti. Bet kaip atsišau
kiau prie PHILA, M. KLINIKOS dak
tarų, tad manę i greitą laiką pilnai išgydė.
Dabar jau galiu gerai dirbt ir sveikas esu,
todėl širdingai dekavoju už sveikatą. >
J. MELNICZAKS. Coatesville, Pa.
GUODOTINI DAKTARAI.
Negaliu atidekavoti Tamistoms už geradejystę kurią man padarote. Pas daug
daktarų buvau, bet nieko nepagelbejo.
Kaip tik atsišaukiau prie Tamistų,gavau
ISZPARDAVIMAS!
Jus vaistus dabar antrus, tai tik pusę su
vartojau, tai jau aš nejaučiu jokių skau
Gramatika Angliszkos kalbos mo dėjimų
irviskas jau gerai. Kada nors tik
kintis be mokytojo (apdaryta) $1. reikOs daktariškos rodos, tai visada tiktai
Vaiku Draugas arba kaip mokytis pas Jumis šauksiuos ir prašau neatsakyt.
skaityt ir raszytbe mokytojo 15c. Mag. Weiwerene, bx 64 Hardwick, Mass.
Kurie tik norit išsigydyt, tai pri
Naujas Budas mokytis raszyt be
būkite bei atsišaukit lietu v. kalboj
mokytojo
... 10o.
Aritmetika mokinimuisi rokundu o apturėsite tikrų pagelbų. Geras ir
greitas atgavimas sveikatos, verta
su pa v. (apdaryta)
35c.

Geras paveikslas:— Mano
motere, tegul ir asz turiu no
rint syki savo valia: visados ir
viskam ne galiu tavęs klau
syti!
— Ale, vyreli, man neeina
visai apie ta, ale matai, turi
duoti gera paveiksią vaikams,
idant motinos klausytu.

Viso §1.60.

žygio. Jaigu dėl tolumo negalit pribūt asabiškai, tad parašykit, aptu-

Dabar už §1.

Pinigus siuskite per Monoy-Orderi
rėsit rodų ir pagelbų sveikatai.
sziuo adresu:
Jeigu liga neišgydoma, tad išsyk apturOslt teisingą pranešimą, nes dionais yra
P. Mlkolalnls, Box 62. New York, N. Y. teisingas,
lietuvis daktaras, kad lietuviam
tarnautų ir gelbėtų nelaimingus iš ligos.
PHILA. M. KLINIKOJ, visokias ligas
kaip vyri] taip moterų pasekmingai, ge
rai gydo; slaptas, užsikrečiamas ir visas
ligas, kurios tik užpuola ant žmogaus kū
no bei organizmo.

; Pirmasis ;

Kataliogas Dykai!
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Dienraštis
■■turės pasirodyt:
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M. J. DAMIJONAITIS
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Vertėtų tat visiems
Amerikos lietuviams
tas sumanymas remti
Lietuviams juk reikia turėti kasdien po
ranka žinių skelbėjas
ir kelrodis.
Pirmiau
dienraštį leisti neleido
nekurios aplinkybės, o
nūdien tas pergalėti gaĮima.

Puikiausių ir geriausių: Armonikų,
Koncertinkų, Klernetų, Smuikų ir kito
kių muzikališkų instrumentų, t e i p g i,
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.
Užsakymus išpildo teisingai, greitai ir
saugiai per express^ ar pačtų. Pasiusk
savo aiškų adresą ir pačto markę, o Kataliogą gausit dykai! Rašykit šendi, adresuojant;

METŲ

kaip
tik bus suspėta ■
ineiti į
naujus
j
“KATALIKO” NAMUS š

■■
::

MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STO K $125,000.

SURPLUS IR PROFITS $300,000.

Sav.Valst. Randas tori muša Banke sudetn piningu.

Mokame antra procentą ant sndetn pininga
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneszi parodini knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą bu
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.
9 ryte lyg 3 popiet
...Snbatomis...
9 ryte lyg 12 ad.

Harrison Bail, Prezidentas.
F.J.Moonan, Vice-PrezirlectM.
W. H. Kohler Kasijcriua.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway

New York, N, y

Kampas Reade Ulicze
Telefonas.* Worfh 2822,

Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit,
tlikti tegul atsiszauki in t/

a

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta lS48m
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
K rajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliezkas Poperas su
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiansiai.
— : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :—
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 greieziausei, teisingiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

Philadelphia, Pa.
Vai. ofiso: Nuo 10 ryt. ik 4 po plet. Nedellom Nuo 10,30 ryto ik 8 po plet. UtarnJkais ir Petnyčiom. Nuo 6 ik 8 vakare.

Amerikoje

Kas nori
Dienraščio
tegu tuojaus
atsiliepia
laišku

j UNION RATIONAL RANK

The Phila. Medical Clinic 1117 Walnut St.

DIENRAŠTIS

■

■>.

Visuomet kreipkitės šituo adresu:

Lietuvių

H NAUJŲ

CHICAGO, ILL.

;•

i
;
;
;
;
;
;
;
;

Kae nori dienraščio ;
;: tegu pritaria laišku.

H J. M. TANANEVICZE
i i 3244 S. Morgan St., Chicago, III. i

812 W. 33-rd St.,

CHICAGO, ILL.

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš
perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikrodžių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų,
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų,
*rubU» koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų
KO'.ĮBti fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir malda-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tužiną už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne
turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Pcrkupčiai 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.

Chicago, Ill.

50,000
NYGU
Vysai Dykai

Ar Esat Kankinami

Užnuodijimu Krauja arba Brantais,
Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų,
reikalauti vieną iš tu stebuklingu
Prastoimu Gyvastinės Skystibės,
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu,
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
Džiūsna, Užsiveržimu šlapiname
gėrė per nrierą, katrie pareidava
Kanale, Reumatizmu, Organiškamenamo vielai ir katrie pervirš davė
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir
lės ir lukštu Ligoms?
Jeigu turėt skausmus strenosi,
katrie prastoi sava sveikata—vyrai,
prastoima apetitą, sumigusi pylva,
katrie negabė pri darba ir katrie ne
niauru skausmu galvos, tulžiuius prigale C nauduoti pylnai linksmumą
puolimus, Logalet miegoti, jaustatesi pavargesiu ir silpnu iš rita,
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų.
knygą. Knyga ta pasaka prastais
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu
ir aiškieis žodeis dielko kenti ir kaip
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
gali būti sveiku.
Tūkstančiais vyru atgava sava
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
pilna sveikata su pagelba tuos bran
žinti sava sveikata, stipruma ir
gios knygos. Knyga ta yra krau
Ta dykai Rauta knypra yra worths
energiškuma į trumpa laika ir su
$10.00 kožnam sergančiam
tuvo žinios ir talpina tam tykrus
vyrui.
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyrad
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba senas, Lagotas arba biedtarp vyru ta knyga
nasl, hevedoa arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
pasakis kaip
Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės
gali tą
vaistus ikikolaik noparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
pasekti.
riu ir pasakis kaip galėto stotis tvirtu ir resnu vyriu Atmink į tą, jog ta knyga yra
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokio varda medikališka
arba daktariška nėra ant konverto. No vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idokiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums
o gauste tą knygą.

SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA.
DR. JOS. USTER & CO., L. 400, 208 N. Fifth Ave., Chicago, III.
Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
Vardas ir pavarde................ t..t.................. -..t............. ................................ -..t.,-.................... *........................

Adresas....... v. .t. « v. .. • . v..........v....... .t.

Steitad.

.t......................... i...................

» Vasarinei Siutai Pas Rynk^viczia. Ifh
į! .....
L..............(gp
į)
Sziame laike pargabenome
^daugybe Nauju Vasariniu Siutu (gp1
>) del Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai (gfe
;>yra gražiausi visam mieste, pax siūti pagal naujausia mada.
Szitus Siutus parduosime už
^pigesne preke negu kiti sztorninxkai, todėl jaigu reikalaujate zŽSjr
.Naujo Siuto tai ne eikyte kitur
xkaip tik pas mus o patis persiti^krinsyte kad geriaus ir pigiaus pk
'galima pas mus pirkti negu kitur, ■ > -'!
VISOKIU MADŲ.
W
Į)
VISOKIU PREKIŲ.
O
>) Teipgi visokiu kitu Vasariniu dįp
i)Drapanų; žinome kad perkant pas
filius busite visame užganėdinti. (ggr
Pirkyti savo Vasarini Siutą pas

W. RYNKEWICZIU
233-235 West Centre Street.
ISZ LIETUVISZKU
KAIMELI!.

Žinios Vietines.

'New Torke gyventojai.

Franklin, Pa— Darbai Už gera, gera užmoka.
gerai eina uždarbei geri, isz ki Ne pasigyrimas bet teisingas žmo
tur pribuvusiam darbas labai nių praneszimas. Sztei ka raszo iszgydyti nuo sunkiu ligų:
Philadel] hia
lietnviszkas lengva gaut.
draugystes ir kliubai per va — Sz tas miestelis didelis ir Dabar aszai sakau ir raszau padekavone už gera daktarysta. Mano pasara iki pradžiai rudenio vis
gražus.
dekavone ir gera gydymą tegul žino
daro pikninkus kuriuose žmo
visi lietuviai, Aszai buvau susirgęs
nes susivaževe pasilinksmina.
Dixon Poca, W.Va.—Dal labai bloga liga ir szaukiausi prie
Isz visu pikninku ramiauses bai povalei eina dirba po 4 ir daktaro Pbiladelphios M. Kliniko.
ir geriau-ias kas met buna 5 dienas ant nedėlios, isz kitur tai sakau visiem savo pažystamiem
pikninkas Laisves klinbo. Szis pribuvusiam darbas nesunku kad yra Phila. M. Klinikų geriausia
Katrie tiktai sergate ir norite gerai ir
kliubas yra Philadephijoje gaut.
tarp lietuviu seniausie, ji vadi — Lietuviu tik du pavienei greit iszsigydyt tad szaukites prie
Phila. M. Klinikos o ten jus iszgydys
na žmones tėvu kitu kliubu ir ir abudu sutikime gyvena.
kogeriausiai, kopigiausiai, kaip mane
jisai kas mtt Rugpjūti laiko
iszgyde tad sakau kad jums ir iszgy
Westville, III.— Darbai dys jei tik kada reiks duktariszkos
pikninkus Maple Grove Parke
ne deliai uždarbio bet tiktai de povalei eina pribuvusiam isz pagelbos tad jau dabar žinosi tikrai
kur ja atrasti, Tokiem daktaram ne
liai savu sąnariu kuriu skaito kitur darbas sunku gaut.
— Lietuviu pusėtinas būre reikia garsintis nes juos garsina iszma yra apie 300 ypatų. Szi
gydyti žmones, savo gerom padekanieta teip-gi 12 d. Rugpjuczio lis isz tu visokiu atsiranda del
vonem. Užtai ir asz labai szirdingai
turėjo savo pikninka in kuri, nekuriu vyreliu p. Taradaika dekavoju Pbiladelphios Medikai Kli
apart savo sąnariu pribuvo apie neužilgio ketina pribut.
nikai.
Su pagarba
400 svecziu neprigulineziu
Ant
pardavimo.
Geo. Petrauskas,
prie kliubo. Per visa laika žmo
Puikus namai ant dvieju fsCamden, N.J.
nes senesni ir jauni bovyjosi miliju ant 616 ir 618 E. Cen 1815 Filmor st.,
Temykite szitos geriausios Klini
kalbėjosi kuo paveizdingiausei ter St. ant galo loto namas ant
kos adresas yra kitoi vietoi.
tartum tikri gimines susirinkę vienos familijos. Dasižinokyte
Lietuvoje in koki banietka pas:
(69 °)) B. RAGAŽINSKAS
Reings Grocery Store,
nesimatė barniu jokiu ne pesz
404 W. Mahanoy St.
tyniu kaip kad atsitinku tanMahanoy, City, Pa.
kei pikninkuose, nesimatė ne
palicijanto. nes patis Kliubas
Ant pardavimo.
turėjo savus tvarkos sargus,
Farma 54 akeriu, namas su
prie pabaigos apie pora susi 9 ruimais, kitokį budinkai su
bare bet apsisukę vėl bueze- maszinoms, arti Barnsville, 6
Sziomis dienomis muso tautietis
miles in Mahanoy City. Turi B Ragažinskas pargabeno visokiu
vosi.
Preke ne garimu, Amerikoniszku ir Importitu.
Reik patemyt, kad tame pik tuojaus parduoti.
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
brangi.
(2,9 o;) Arako, Kimclio, Dziniu ir t. t.
ninke role bovykles losze ir
John Thamarus,
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio.
lietuviszki vaikai, nes jie graDuokyte dabar orderi o bus jumis
Grier
City,
j ino bole, juos kamandavo J.
pristatyta in namus.
Mahanoy
City,
Pa.
Tamulis su W. Warzeviczium
54-56 N. Main St.,
ir Praisus su fundu davė. Juok
Mahanoy City.
Ant pardavimo Lotas.
tie reike isz tu vaiku kaip jie
Be stubu arti Lietu viszkos
nei žiurkes maži mitriai graju bažnyczios New Philadelphia, W. TRASKAUCKAS
Pirm litin is Lietuviszkas.
vare. Mat betaiejo North pu Pa. Parsiduos nebrangiai ba
GRABORIUS
ses lietuvišku vaiku su South locninke yra naszle ir nori
(gg o;)
puses lietuviu vaikais. Laimėjo greitai parduoti.
Mrs. F. Ratszvitzkiene,
La:dnja Kimus Numirushi
Pasatu
South puses.
ir Vėžines dtl Pa-> važinėj
Middleport, Pa. Ryginus Krausto
Daigius ir i t
— Isz gyvenimo lietuviu
Viską atlieka ka n-ureranse ir puik'a •
Su virsi minėtais reikalais kreipkite* i
Philadelphijos blogo nesimato,
Ant pardavimo.
jino busite įsame U7xi:e e -r,.al •
pesztukai ka anais metais bu
Namai ant keturiu familiju 520 W. Centre St. M h»»n< y ‘ i
vo pasirodė, dar pranyko, nes ant viso loto po no. 604 - 606
Fartapijoniu ir Vargoniu
tokius amatninkus visi neken Wėst Center ulyczios. Dasiži
nokyte
ant
adreso:
(f
J
’
)
...STRAJOTAS...
ežia; jeigu kur vieni kitiems
Thomas Haughney
Taiso ir strajina visokiu gatunku
szpigas pasirodo, tai menknie
Fartapijonius ir Vargonius pagal
12 E. Mah. St.
kis.
Mahanoy City, Pr geriause būda. Preke neperbrangi,
darbas gvarantitas. Turiu daugybe
— Szitame tik blogiausei,
padekavonu. Prisiuskyte post-karte
Pigus
lotai.
kad susipykę bėga vieni kitus
31 lotai su stuba ant vienos o pribusiu
už menknieki skunsti, o tas frmilijos Pottsville, arba lotai
G.Ramond Beck
iszeina: kad palopo kitres parsiduos pavienium. Turiu
St. Nicholas, Pa. -is-sn.
niems puspadžius, ir o prova teipgi 44 lotu St. Clair ir par
Bukia luosas. Iszsimokyk balbe
ri auti in 4 lig G nedelia laiko, mo
sudžia kaip nieknieki vaikisz- duosiu labai pigiai. Da turiu
kslas $30. Raszyk ant adreso
ant
pardavimo
namus
Potts

ka atmeta.
NosskofTn School 1405 Penn Aro.
Pittsburg, Pa. Moklnam moteris Ir vyrius.
ville ant 6 familiju kurios atNe seniai vieni susiprovojo nesza $45 raudos ant menesio,
už bobas kuriuos viena kitai ir parduosiu jias pigiai atsi- Ant Supervaizoriaus
pasturgalius parode, su sam- szaukyte ant adreso; (Sep. 15)
SILAS DAVIS
cziais apsibelde, pasidavė in
Jos. Mauer,
Republikbnas.
Balsuokyte už ji.
Isz Mahanoy City.
prova, mekleriai kasztavo apie 422 N. 2 St.
Pottsville Pa.
$25.00 o sudžia kaipo vaikiszAnt Clerk of The Court
Naujas kraujas
ko budo'darba prova visai at
Kraujas
vaiksecziojantis
po
Frank J. Bastian
metė.
Isz Mahanoy City
mus kuna turi būti czystas ir Demokratas.
— Kriaucziu darbai Phiriebus. Visokie ne szvarumai, Ant County Commissioner
ladelphijoje eina stirmagalveis,
neezysti ir kenksmingi t adenedirba tas, kas dirbt nenori.
T. A. Flanagan
liai turi būti iszvaryti isz kū
Isz Pottsville, Pa.
— Grin oriu isz Philadelphi no ir gyslos turi būti pripil Demokratas.
jos Castle Gardes gražina vis dytos gero kraujo. Tas apsi
nemažai. Geriaus kad syki Eu keitimas turi būti nuolatinis, J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes
ropos žmones sustotu in Ame kitaip liga iszkila.
Tai-gi
rika ėja, nes ir czion jau atei kiekviena, kaip veik jo apetite Už kompanijų preke ant geriausiu
viams yra statomos nemenkos ar gromuliavima netvarka at ir greieziausiu Laiva. Pardarau
visokius Dokumentus ir paliudyju
kliūtys.
siranda, turi naudoti Trinerio
per Konsuli.
Duodu patarimus
Senas Kapsas.
Amerikoniszka Elixira isz

Philadelphia, Pa,

Kur dabar stovi New Yorkas, senoveje Indijonu laikuo
se vadinasi Sala Manhattan.
— Redingo kasiklos dirbs 1608 m. Indijonai Sala Man
hattan pardavė Ilolendram už
tik tris dienas szia nedele.
— Daugybe mainieriu grįž 10 muszkietu, 30 svaru parako
30 poru panezeku, 30 kirviu,
ta adgal prie Unijos.
ir kiek ten naminiu intaisu.
— Pine ulyczia nog Main
Manhattan (New Yorkas)
lig Catawissa beveik jau isz- 1646 m, jau turėjo 12 triobu,
deta plytoms. Szia nedelia ke isz apvaliu rastu statytu panatina pabaigt visa darba.
sziu in senovės Lietuvos trio— Ant Center ulyczios de bas, jos visos buvo žemos.
da daugiaus elektriku. NeužSziadien kuomi New Yor
ilgio ta ulyczia iszrodys kaip kas iszrodo ?
Atlantik City arba Kuny AiVisa Sala užbudavota viso
land.
kiais mūrais nuo praseziausio
— Baisi vėtra kuri praėjo ik puikiausio Amerikoje, gy
per szita miestą praejta Pet- ventoju prisikimszia kaip sil
nyczia, pridirbo nemažai ble- kių baczkoje, visokiu iszdirbys
des. Senesni gyventojai ne ežiu daugiau sei, New Yorkas
sykiu su savo tirsztumu ir di
pamena kitos tokios vietros.
— Koki tai kapitalistai isz dumu atstovi dideli peklas
New Yorko siūlo $67,000 už kampa.
Ta miestą apgyvenę žmones
Mahanoy Dzunkszona bet locvisokio
sztamo, ir jame rasim
nininkai reikalauja - net 140
tukstancziu. Mat kapitalistai bjaurybių ne del apraszymo.
nori padaryti puiku pasilinks Ten isz vienos puses peklos
minimo vieta, panasziai At kampas, kad visur beldimai
lantik City arba Koney Ai- ūžimai, kaukimai nuolatiniai,
land. Kaip girdėt tai pasiseks ir tai nežine kaip gyventoju
jiems ta padaryt ateinanti me ausys nuo to neapkursta. Ten
isz kitos puses peklas tikras
ta.— Pažiūrėsime!
kampas žmonių neiszpasakytai
— Geoige W. Hartlein se isztvirkimas, kuris ne del ap
kretorius ir kasijerius angle raszymo. Kituose didesniuos
kasiu unijos isz Distrikto No. miestuose paszalinese ulycziose
9 likos aresztavotas Shamoko galima matyti žemesnes luose už pavogimą $1600 unijos mos žmones ypatingai vaka
piningu. Jisai teipgi sudraskė rais gulinezius prie verkonziu
36 puslapiu isz knygų kad tik vyriszkius bet New Yorke
paslėpti vagyste. Skvajeris jin rasime paszalines derksojanpastate po $1500 belos ir pro czias su nuogais pasturgaleis
va atsibus panedeli Sunbury ir moteriszkas: jeigu palicmosude. Jin apskundė Distrikto nui sakysi kad praszalintu,
prezidentas John Fahy.
tai jisai sako neturis laiko.
— Nedelioj muso Base- Matomai tokius prasižengėlius
Ball klobas grajino bole Gi- jau netur kur dėti.
rardsville ir tenaitinius sugra
visokiuose reikaluose.
Pijokyste tarp New Yorko
Kartaus Vyno, didi tonika ir
jino, kadangi musiszkei gavo darbininkiszko svieto turi pirWhitsett,
Pit.
—
Darbai apezystytoja. Tas nedaleis ne
J. Kazlauckas
12 o Girardsville tik 6.
ma vieta nes ant kiek vieno gerai eina, isz kitur pribuvu czystai medžiagai susirinkti
73
West
St. New York, N.Y.
— Ant Septemberio termi kampo saliunai ir vis del bied siam darbas nesunku gaut.
kūne, bet užlaikys vidurius
Vienatine
Lietuviszka
no korto yra paduotos jau 225 nesniu koseres. Ten be jokios
czystai ir sveikai. Jis duos pa— Oras gražus.
Agentūra
Amerikoje.
jiega
grumuliavimo
organams
ceremonijos
saliunuose
ūžia
mo
provos, tarpe tu randasi 4 pro
— Lietuviu yra apie 8 fatelis ir mergos su vyrais, ten milijos ir apie 15 pavieniu, ir ir nervams. Jis suteiks jums Ka užsiima pardavinėjimu visokiu
ves už žudinstas.
sveika apetitą, iszgydys nuo
— Petnyczioje laike vietros, maži vaikucziai tempia alų ir visi sutikime gyvena, tik kaip užkietėjimo, galvos skaudėji bižniu kokiu tik randasi Pasekmių
arielka
in
stubas,
ten
tie
ma

kokiu atsiranda ka po sudus mo, geltliges ir nemalimo. Vi gai savo darba atliekame. Jaigu nori
darbininkai eidami nog darbo
bizni parduoti tai kreipkitės pas
žiukai turi proga gaut svaigi- myli trankytis tokiem neužil- sose aptiekose. Jos. Triner savo
mus, mes rasime pirkėja. Pirkėjui
atrado gulinti krumose Vinca
nanezius gėrimus ne tiktai szio gio ketina pribut p. Taradai 1333— 339 So. Ashland avė., patarnaujame dykai. Jaigu misliniSakaluka isz Buk Mautes.
mis dienomis, bet ir szvento- ka in pagialba.
nate pirkiti Farma arba Namus kreiChicago, Ill.
Darbininkai mislino kad vai
pkytes pas mus asabiszkai arba per
mis. Visokio sztamo paleistu
kas be gyvasties ir nunesze ji
gromita. Mes visada turime daugybe
Wingrove, W Va — Dar
vystes, New Yorke turi ramia
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir
ant stacijos. Paszauktas dakta
mažių už labai pigia preke.
vieta. Nepratusiam gyvent bai vidutiniszkai eina, isz ki
ras negalėjo vaika pabudyt ir
Adresą vokite
žmogui New Yorke, iszrodo tur pribuvusiam darbas nesun
dar randasi kaip ir be gyvas
ku
gaut.
jisai Sodoma su Gomora kur
A. K. Abraitis & Co.
ties. Priežastie tame yra jog
— Lietuviu yra apie 16 faraszoma buvę didžiausios pa
...REAL ESTATE...
praeita Ketverga jaunas Saka
miliju isz tu visokiu atsiranda
137 N. 13th. St.,
Philadelphia, Pa.
leistuvystes.
lukassu kitais vaikais pagriebė
Žmones galinti su gyvenimu del nekuriu moterėliu p. Bal
kvorta baltos arielkos ir nu
to mėgsta prasilenkt, geriaus truviene jau in kelione rengė
neszias in krumus visi po biskad nemegytu New Yorke gy si.
ki sau užsitraukė isz bonkos,
vent.
Senas Kapsas.
po tam pakavojo bonka, ant
Paterson, N. J.— Darbai
rytojaus Sakalukas iszejas in
Torrington, Conn—Dar pusėtinai eina.
krumus kur radosi arielka ir bai povalei eina, dirba po 4 ir
— Lietuviu pusėtinas būre Užprazom visas Moteris kurios geidže
iezgere visa arielka beveik 5 dienas ant nedėlios, isz kitur lis isz tu visokiu atsiranda, pasilikt “Sveikos ir Drūtos” pilnos
painte, po tam krito ant vietos pribuvusiam darbas sunku mergynu yra užtektinai jagu gy vibes ir moteriszkumo, kaip tai kita
dos buvo jaunistoje, pribūtu pas mane
kur buvo atrastas. Tik Nede gaut.
kas norėtu ženytis tegul atva ir pamatitu ka padarėm del kitu Mo
— Lietuviu nemažas būrelis žiuoja in czionais tai gaus ko terių kurios ir kentėjo ant moteriszko Lietuviszka Agentūra
lioje nusisekė daktaruj vaika
nesmagumu. Jaigu jautiesi silpna ir
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu
isz
tu visokiu atsiranda.
pabudyt ir sziame laike vaikas
ke nori.
ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk be in Lietuva ir atgal. Teipgi siuneziu
— Czionais yra draugyste
randasi ant kelio sveikatos.
jokios
abejones.
— Oras gražus.
piningus už žemiause preke ir greitai
Tokie dalikai yra per svarbus ant ne vienos dienos nelaikau pas save
po vardu szv. Vincento kuri
Parsiduoda Salimas.
ant kito liko, o pas mus svetimu piningu paskirtu siuntimui,
Cleveland, Ohio.— Dar atydejimo
grąžei užsilaiko, 6d. szio me
aplaikisite geresne PRIŽURA ir viskas dirbasi teisingai nes esmių po
Geroi vietoi ant East uly
bai slobnei eina isz kitur pri gydimo ne kaip gautumėte namie no kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu
nesio
buvo
mitingas
ant
kurio
czios Mahanoy City, Pa. Parsavo daktaro.
atsilankitie arba atsiszauktie per
siduos nebrangiai ir turiu par nutarė parsitraukt kunigą del buvusiam darbas sunku gaut.
laiszka su minėtais reikalais.
—
Oras
gražus.
duoti isz priežasties ligos. Da- prakalbu kurios bus laikomos
Su godone
— Lietuviu didelis būrelis,
sižinokyte pas.
(to 71). ant sales visi galės eitie, butu
Viktoras
Lapinskas
gražu jog ir moteres sustvertu isz tu visokiu atsiranda. Del 158 S. Washington St., Wilkes-Barre, Pa.
Juozas Bagdanaviczia
nekuriu
moterėliu
p.
Baltru

601
W.
Mahanoy
Avė.
1300 E. Center St. koke nore draugyste, butu la
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai
Mahanoy City, Pa.
viene labai reikalinga.
susikalbama ir susiraszoma.
Mahanoy City, Pa. bai geras užmanymas.

Dr. A. O’Malley

Nemokėk dykai $10.00,

VAISTUOS KASIJERIUS 1A1K0 PININGUS BANKE

Apaigarsintoju. 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
nupuczkdve veidai. Tukstanczei dekavoja už dyka rodą.
Raszyk tuojaus ant adreso:
Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg
Brooklyn. N. Y.

MERCHANTS

1X1 o. 6.

BANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY,

PA.

In vales geras del valstijos yra gana atsakantis
del tavęs.

Surplus ir Kapitulas Stakas yra 33 procento
sudėtu piningu.
Kam laikyti piningus dykai, jaigu piningas gal
padaryti pininga ir prietelius per sudėjimą
piningus in szita banka.
Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada
tokia diena kad tau padarys giaro.

Nusipirkite sau keletą
Buteliu

NORKEVICZIAUS NO. 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^

S. Norkewicz
408 West Mahanoy A»e.

K. K0NEWK0
UŽLAIKO PUIKU

SALUNA
98 Main St,

A8

Ashley, Pa-

Puikiause užejga del Lietuviu ir
^vetingiauses priėmimas del visu.
\rielkele, Alus ir Cigarai tinkamo
I ii •

S l> <l I /■ I: vn i- mrir .« .

M. VARZINSKAS

Lietuvis?.kas Fotogi af-stas
205 E Centre St. Mah inoy City.

D. M. GRAHAM, Prezidentas.
C.L. ADAMS, Vice-Prezidentas.
D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijerius.
...DIRDKT0RIAI...

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

Vasarinis Pardavimas.
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, Lovų, Sieniku
ir t. t. ir tuos parduodame už labaipigai preke.
I /\ IKI Mahanoy City, Shenandoah
J!i tX
I J/A I M
at. Carmel, Landlord.

-------- o-------Puikei ir pigei nutraukė visoke: Fotografijas
Padaro Didelus Fotografijas isz tnažiu ir
indeda in Reimus.
Indeda in Špilkas
Kompasas ir Lt. Paribio la vis ike* Rei nas
Lietuvei su virsz-*ninetais reikalą s netur
kitur eiti, kaip tik pas savo sena ryventoji
ir pažinstama Varžinska kuris pa litro
viską kanogeiiause o ir busite užganėdinti.
Teipgi daro Fotograpijas ant Post-Karcziu.

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 sudėtus pas mus
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitant
kas 3 menesiai. Kiuncziam pinigus in visas
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam
laivakortes ant vi>u linijų ir geležkeliu
bilietus Amerikoj ir Kamuloi.
Iszdirbam
visokios ruszics Rejeotalnus Dokumentus ir
vedam protas senam krajm. Rejeotelna
kancelai iįayra red >nia per valdiszka notara
J. G. Miliaueka. l’žkviecziam lietuvius ir
Lietuvaites kreipiisprie mus ir pavest mums
justi bankinius reikalus o per-ilikrisit, kad
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus iszpildyta greit ir teisyogai. Pinigus
siunezatit paczed linui in Bunka, arba siųst
in Lietuva, galima siusi Paežio Money
Orderiu, RegLstr.iutam Laiszke, ar pei
Express Money OrderL

Senas Britvu pardavėjas
ir Agentas.

Jeigu tamista reikalauji geros
britvos, tai pirk nog manes, o ne kur
kitur.
Ne vienas nesigraudino katras nog
manes pirko nesigraudysi ne tu.
Torrey yra barberines britvos jeis
visur parduoda po 3 dol., nog manes
perki už 2 dol.
Paklausk savo sztore po kiek par
duoda “Torrey” britvas, o kada persitikrysi kad pas mane daug pigiau,
llusiszkai Amerikoniszka Linija.
tada atsiusk Money order, arba re
Vienatine be persedlmo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
gistrą votam laiszke 2 dol. o in pora
8Ą dienu in Roterdama
11A diena in Liepoja
dienu per paczta apturėsi “Torrey”
III klasa $29.
T. .
" Iii klasa $30.
II
” $45
fDel sm,,lke*niu zimu kreipkitės m musuM
,,
britva. Szitos britvos yra padirbtos
I
” $52.
L Agentus ir centraliszka kontora.
j j1
,,
’JĮ'
isz puikiausio plieno, o barzda teip
lengvai skuta kad net darosi szilta A. E. Johnson & Co.,(General Passenger Agts.) 27 Broadway, New York, N. Y.
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.
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredima
už savo klapata:
(gj ’deg)
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Lžpraszome vitus atsilankyti
ir pamatyti ezita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargęi
Fr, Uckas,
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis
Box 86
Minden, W. Va.
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
Jekiu, 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
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pa.
epuraieziu ir t, t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti,

NAUJAS”PAVASARINIS TAVORA&j@

A. G. GROBLEWSKI
Garsiu Lletuvlszku-LenklszkuVaistu.

fi Gis I

Lš? Pas mus dirba Lietuvaites.

122 W. Center Str.
Mahannv City,

ATSISZAUIilMAS! LAIBAI SVARBUS! SKAITYKIT!

$24 SZIFKORTE IN LIETUVA $24

Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkas
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Sztoruose ant pardavimo, kad musu
taut eezei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir
nereikalautu iszduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
kurias mes gvaran tuoj ame.

Egiutero No.l................................. 25c.
Egiutero No.2................................. 50c.
Zmijecznik............ 25c., 50e. ir $1.00.
Gumbo Laszai................................ 35c.
Meszkos Most is............................... 25c.
Trejanka.......................................... 25c.
Linimentas vaikams .....................25c.
Gyduoles nuo Kosulio...................25c.
Liepiu Baisumas .......................... 25c.
Anty-Lakson del vafliu ............. 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių .25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu.......................... 25c.
Cguiatraukis................................... 25c.
Skilvio Laszai................................ 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios................................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
Gyd. del nemalimo Pilvo........... 50c
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo.................................. 10c.
Laižai nuo Dantų......................... 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų............................................. 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto................... 15c.
Gyd. nuo Grippo....................... $1.25.
Plauku apsaugotojas..................... 50c.
Muilas del Plauku....................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų................... 35c.
Rožes Balsamas.............................. 25c.
Kinder Balsamas........................... 25c.
Bobriaus Laszai.............................50c.
Szvelnintojas................................... 35c.
Kraujo valytojas........................ $2.00.
Nervu Ramintojas..................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus............................. $1.25.
Pleisteris (K asztavolo)................. 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
abeInai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nuo Parku ir Niežu........ $2.00.
Gyd. nuo Dedervines................ $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

UŽTIKRINA M, kad niekur negausyte Sifkorcziu isz Krajang arba in Krauju pigau
kaip PAS MUS (parupinain nakvinc prižiūrime jusu bagaža).
UŽTIKRINAM kiekviena su Paspartu Rusko Konsulo.
UŽT1KR1NAM, kadniekas kitas negali teip greit ir atsakaneziai ir pigiai aprūpinti
jusu reikalu notariszku, teismi zku ir vaitkavu, atimt isz Kraujaus skolas,
Pzmokesczius, kontraktus, aklus dovierenostis ir t. t.
UŽTIKRINAM, tvirta kiekvienam inganedima visame, kas prie mus kokiam nors
reikale atsikreipsis.

AMERICAN-EUROPEAN STEAMSHIP CO.
121 Norfolk Street
S. Walunas
Geriausias Lietuviszkas
Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiavimus 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. puikia'
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti.
Pirkyle savo aysiavimus pas mane o busite
užganei! inti ir suezedinsite piningu*’.
Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu,
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už
labai pigia preke. Neeikyte passvetimtau
tezius pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna
526 W. Centre UL,
Mahanoy City, Penna.
—8100 NAGRADOS

New York, N. Y.
MOKYKLA SZOKIU.
Jig

Waltz, Two-Step, Side-Step, Barn
fcXvA- Dance, Buck A Win", Irish
Clog,
Spanish Waltz ir 95 kitokius.
Prof. Julius, 2121S. Ilalsted St;Chicago,Ill.

FR. STRAWINSKAr
Lietuviszka Krautuve
...Vyno, Likeru, Areilkos ir Alaus...

Atraszykyt man gromata, o asz jus
pertikrinsiu kad galit pas mane gaut
tavora pigiau ne kaip kitur.

Fr- Strawinslcas1807 Carson St., S. S.
Pittsburg, Pa. -8I.1O1I
Teisinga Kraut ve, ne stlkr js Lietuvis užlaiko

Malonus Viengencziai:
Turiu sau už garbe praneszti jums
kad, užlaikau krautuve eu daugybe
visokiu tavoro.
Pas mano galima
gauti naujausios mados Laikrodėliu,
Žiedu, Kryželiu, Armonikų,’ Skripku
visokiu Mužikalisku Instrumentu,
Britvu, Drukuojamu Maszinukiu,
Albomu
Fotografijoms
laikitie,
Istoriszku ir Malda Kningu, visokiu
Paraszyk numera kožnam Inngelije, numeias turi but neaugsztesnis už 19, ir sudek Popieru Gromatoms rasziti su pasi
teip kad ant kožno szono padaryti 45. Po skaitymais ir dainomis su konvertais
iszriszimu atsiusk mumis ir jaigu atrasime tuzinas už 25c., 5 tuzinai už $1.00,
kad gerai sudejiai, mes tada atsiusime jumis Perkupcziatns 1,000 už $6. Magisz
patvirtinta kvitą vertes $100 ant 4 puikiu
Jai norietumete
lotu, 10,000 kampiniu pėdu dydutno, tik 10 kos Kazytės S3milu nog New Yorko miesto, Regulariszka mano nauja dydeli Katalogu prisiupreke tu lotu yra $199. Jaigu gerai iszriszi skite 2c. marke ir aplaikysite, kuriame
virsz minėta i-zriszima tada kasztuos tik $99 telpasi daugybe naudingu daiktu.
szita suma gali užmokėt ant syk $5, po tam
Maloniesile kreipkties su sziokais
$3 ant menesio
Atsiųskite iszriszima ir
praszyk kad atsiusti jumis mapas irinforma- pirkimais ant szio adreso:
apie musu lotas. Adresavokyte:
Reikalaujame geru agentu visur.

W. WAIDELIS

Llth. Dept. 2. Room 912, GBParkRow^M 112 Grand Street

Brooklyn, N. L

