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Mariampoles parapijoje Kumelioniu kaime staiga pasimi
rė 75 m. Senukos ubagėlis,
Klizmas kursai laike Czenstakavo Panos Szvencziausios karunavojimo pekszczias pasiekė
Czenstakava it atgalios, o da
vatkos važiuotos kelevo. Apie
senuko pielgrimka, bus sava
me laike apraszyta placziaus,
vietomis net juokingumo yra.
------------ - ------------

Philadelphi joje Pa. dalij
miesto vadinamoj Frankford
18 diena Rugs, lenkai regis
sutvėrė nauja neprigulminga
parapija. Priežastis tame to
kia: Ten kuu. Kopitkevicz tu
ri didelia parapija, in, viena
bažnyczia žmones netelpa tai
priesz pusantrų metu Frankfordo lenkai prasze arcivyskupo dalies tvert nauja parapija;
žmones tuojaus susirasze, ir
prasze duot kunigą arcivyskupis Ryan numirė, o dabar
tinis ne in akis nesileidžia de
legatus tos parapijos. Tie ne
gaudami kitokios rodos, grie
bėsi kaip gali, ir susilaukė įisz
Lenkijos kunigą, turėjo susi: - rinkimą kur buvo apie 400
ypatų paskyrė nepaisant vysIkupo savo darba varyt tolyn.

Visoje Lietuvoje nuo Nau
jo meto taps pakasavoti atlai
dai (atpuskai) sziokiomis die
nomis szveneziami, pasiliks
vien tiktai Nedelio szveneziamos.

Nežine isz kurios puses vejalis užputę musu lietuviszka
žmonija su usu nuskntimu,
kad skuta tai skuta. Yra kad
neszioja usus per 40 metu, žiū
rėk tai jau su nuskusta lupa.
Jaunesni, na tai kartais pasiczienja, bet senieje tai ne czvie
rijasi ale durnavojo. Gal nepoilgo pradės bobos su mergoms
galvas skustis, nes toms but
ir padyvas menkesnis ba plau
kai joms nemažai truso užduo
da.

Kaip statistika parodo, tai
nog pernai Liepos menesio lig
Liepos menesio sziu metu in
Amerika iszkeliavo 19 tukstan
ežiu 215 Lietuviu. Per ta lai
ka iszkeliavo isz Ameriko tik
2 758 Lietuvei.

Popiežius Piusas X parengineje dokumentą kuriame iszreiszke savo nuomone prieszais
bausmes mirties. Taji doku
mentą ketina iszsiunsti po vi
sas vieezpatystes, idant steng
tųsi praszalint bausme mirties
Lietuvoje, Suvalkų gub., del prasižengėliu ir žudintoju.
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Pittsburgh,
Pa.— Likos
šSSS
Jos merginos randa czionai cziona’s aresztavotas J. BenczS
savo vaikinus daugiaašei ženy- kovskis, kuris nemilaszirdingai
tis nenorinezius, na ir vėl be- kankydavo savo podukte Elz
• da. Prisieina, nabagėm mergi bieta Perloska 12 metu senu
nom tas patsai czionai kaip
jatorne^
mo.
ir Lietuvoje. Beje skiresi tuoliftu DIBC'
Apie jos kanezes dažinota
mi, kad czion atvykę mergi
tik tada, kada iszsigialbejo isz
nos nors prie sunkiu darbu
upes in kuria szoko idant už
stoja, jos susirenka pinigą ir
baigti savo varginga gyveni
matydamos kad apsivedimas
mą. Mergaite ant policijos pri
neinvyksta, važiuoja, atgal
pažino nedora apsiejima patė
Lietuvon, ir užsidirbta graszevio o josios kūnas buvo visas
li vejasi su savim, o 'Lietuvoje
pamelinaves ir žaiduleis ap
!
būdamos merginos juk ne vie
dengtas.
Nelabas budelis likos
na pininga surinkt negali.
aresztavotas tuojaus.
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Cleveland,Ohio.— Edvardas
Lengenbackas milionieris ir
locninkas daugelio fabriku, to
mis dienomis apsipaeziavo su
varginga tarnaite Miss Rosa
Jansen czionaitineje katedro
je.
Jaunikis turi 47 metus o
nuotaka 30, vienas isz kito yra
užganadyti.

Baisi eksplozije ant francuziszko laivo, 350
Kandidatai vysknpnosna
pražuvo.

Pardavinėjo mergaites
Kinam.
Portland, Ore.— Czionaitine policije jeszko G. Seegels ir
jo draugo H. Gates kuri jau
aresztavojo. Abudu jie apskunsti už prekiavimą gyvu tavoru. Minėti iszgamos turėjo
bjura del jeszkancziu tarnys
tes, bet vietoje atidavinet mer
ginas in gerus namus ant tarnistos tai pardavinėjo jais Ki
nam, gyvenantiems parubežije
Britiszku kolonijų. Tieje sze
tonai ymdavo po kelioleka
szimta doleriu už savo aukas.

ISZ VISUSZALIŲ.

Peterburgas, anot laikrasz
cziu, tikybų departamentas su
tinkąs kad butu paskirta Žitomieriaus vyskupu vienas isz
sziu trijų kandidatu: ar Peter
burgo dekana kun. Butkevicziu, ar Peterb. Akademijos
inspektorių kun. Matulevicziu
arba Peterb. Seminarijos rek
torių kun. Baltruszi.

* Tonlon, Francuzije.— Vajaunas laivas “Liberte” kuris
gu kitais laivais radosi antmapevru czionaitineje pristovoje
puejo ant dugno isz priežasties
kėlu eksplozijų isz priežasties
gilusios ugnies. Apie 5:53 va
landa panedelio ryta visas
įniestelis sudrėbėjo nog eks
plozijos, dūmai uždengė saule
įr isz pradžių gyventojai neži
Nubaustas godumaslojo priežasties trenksmo. In
Aplinkinėje Karsko, kokis| kėlės minutas po tam paregėjo
tai Spirdonovas dažinojas Imk iCkėnetantUaTva Liberte? __
randaviszkas bankas ketina jyl'Į0Zije užmusze 350 laivoriu o
subankrutyt, isztrauke savo^augeli pažeiJ0.
piningus, indedamas in medi
y[eįe 1907 vajaunas laivas
nia skrynia po a\ižais. Kletije tįrena feip_gi panaszei pražuradosi daug žiurkių kurios per'^0 per ekspiozije magiznu to
griaužė skrinioje skyle sukan je pacztoje pristovoje o tame
džiojo bumaszkas o sidabrinius laike pražuvo 107 laivorei.
piningus isznesziojo.

Atsitikimas ant szliubo-

Senas kvailis-

Londonas.—
Gyventojai
Warszava.— Senoje bažny
izio dydelio miesto ne gali atczioje ant Progos, ketino atsi
Dvase ant dviraezio.
ijkvotet isz akyvumo buk kobūti szlubas Kazimierio Kos>ris tai senelis 90 metu apsipaSpokane, Wash.— “Dvase
nica su Celina Andruszkevi■•ziavo su 25 metu mergina.
ant dviraezio” važinėjanti po
cziute. Kada apie 7 valanda1
Senukas pasiliko naszliu 4 meaplinkine, baugino per kėlės
vakare suvažiavo sveczci su >
! aesius adgalos ir teip jautėsi
naktis gyventojus Dodge, nes
jauna pora ir inejo in bažuy Apleistu ir nuludusiu, jog nukol ne inkluvo in rankas drą
ežia, prisiartino prie jaunave
suoliu.
'4are apsipaeziuot antru kartu,
džio jojo buvuse milema Sta
i O kad jauna metere sutiko ant
“ Dvase” 'paprastinai nak
nislava Kakszteseriute, ku
kožna7g“aH
ties laike ilguosia naktinesia
radosi jau motiniszkam pade- Xsiprast prie ko tas jiaja sto
marszkiniuosia ypacz laike me
jime, pradėjo jiam iszkiszinet; ne— senis prižadėjo užraszyt
nesenos važinėjo ant dviraezio,
jojo nedorybes ir jog jiaja pa- į ylai visa savo dydeli turtą.
bet nieks neturėjo tiek drąsos,
liko tokiam padėjime.
Szniutorius kareivis.
idant padarit kokias klutis
Kosnicas nieko ne kalLtijac,-A Perpignan, Francije.— Pas
“dvasei”, ant galo insidrasinia
kirto ypa per veidą buvusiai viena in czionaitini kupeziu,
du vaikinai norėdami pasiro
milemai, jog toji parkirto ant kuris pardavinėjo midų atėjo
dyt narsunais pasirenge suymgrindų. Bažnyczioje pasidarė puikei pasiredias jaunikaitis
ti “dvasia” ka ir pasisekė. Ka
sumisziraas dydelis. Kuningas su szilkinia skrybėlė pirkti dvi
da dvase privažiavo arti, vie
apmalszino-Visus, uždaridamas kvortas midaus.
nas isz ju mete su akmeniu,
bažnycze apreiszke buk szlubo
— Ar tamista ne tori ko
pataikė in dvirati, kuris par
ne duos po tam, kas bažnyczio kios bleszines inpilti midų, at
virto o dvase nupuolė. Verk
siliepė kupezius.
je atsitiko.
dama nuėjo namon—ir visa
— U gi turiu, atsake priDave sau rodą.
slaptybe dvasios iszejo in vyrbuiszas, ir parode ant savo szil
szu.
Kaime Kosterave, guberni- kines skrybėlės. Kupezius isz“Dvase” buvo tai jauna joi sanatovskoi, gyveno kokia sižiojo isz nusistebėjimo, mismergina beprote, duktė vieno tai Kuznieciene su vyru, but Jindamas, jog tai juokai. Nes
isz czionaitiniu ukesu.
turto jokio ne turėjo o daugeli jaunikaitis tvirtino, jog iszkartu ir duonos netekdavo.
tikruju payms midų in skry
Drebėjimus žemes.
Kuznieciene mielino diena
Valdez Alaska.— Alaskoje ir nakti, kaip cze dastoti ko bėlė, nes susilaižino su savo
buvo smarkus drebėjimas že kio nors turtelio ant senatvės draugu kad jiam atnesz mi
mes kokio lig sziam laikui da be jokio darbo. Sztai apgarsi daus szilkineje skrybėlėje.
nejautė. Drebėjimas tęsęsi per no po visus kaimus, jog inpuo- Kupezius neturėdamas ka
52 sekundas. Isz priežasties, la in toki sapna, kad mato, daug daryt, inpyle dvi kvortas
jog Valdeje randasi tik medi kaip su žmogum apsiejna ant midaus'in skrybėlė. Jaunikai
tis iszemes tukstantinia bunei namai, per tai bledes ko ano svieto.
maszka padėjo priesz kup
nia jokios neaplaike nes SitkoIn kėlės dienas pradėjo žmo
je truko povandeninis telegra nis plaukti pas jiaja mokėda eziu. Tasai neturėdamas smul
kiu, atrakino szepa iszeme ge
fas.
mi gana gausei už toki “isz- rai pripildyta masznele. Sztai
pranaszavima.”
Vienam isz atsitiko juokingas atsitikimas.
Brangi skripka.
turtingesnių
ūkininku
kalbėjo, Sztai nepažinstamas žaibiniu
Chicago.— Andai pavogta
staigumu užmovė kupeziui
nog W. Mudricko skripka ku buk jojo kaimyną mate už szilkinia skrybėlė ant galvos
riuos verte muzikantas apskai kinkyta in vežimą 7 viorstus su medum o isztraukes maszto ant $5.000. Skripka pada nog kaimo o ant vežimo sėdėjo na su piningais greitai iezejo.
Žinoma vagies ne suėmė nes
ryta 1784 mete per italiszka juodieje velniukai.
Idant palengvyt jojo nelai daug laiko praėjo, pakol kup
mistra darimo skripku Alk.
Gegliano. Mudrickas pirkęs mei, rodijo idant žmonis nesz- ezius galėjo iszpraust midų isz
Pragoi, nog tūlo czeko, kuriam tu aukas gaidžius, nes giedoji akiu ir plauku.
mokėjo $5.000 o dabar kalba mas gaidžiu neduoda pasilsio Meszka ir lokomotivasneatiduos josios ne už $10.000. nebaszninkui.
Viednius, Austrije.— Tarpe
Nog to laiko Kuznieciene da Peszto ir Rijeka danesza apie
Policije jeszko vagio.
ro giara giszefta, o lengvatikei sekanti atsitikima apie iezgialtrauke pulkais pas “ragana.” bejima geležkelio sargo nog
Trumpi Telegramai Kvailybe žmonių yra be rumirties naguosia meszkos per
bežiaus....
lokomotiva. Sargas nakties
§ New York.— Jonas Kur
Mcrgbudis.
laike su žibinte rankoje ėjo
land ir jojo pati apleido savo
(Uriszkabudžio par.) Pleszi- apžiūrėt geležkelio. Ejdamas
trejetą vaiku uždaridami duris
palikdami vaikus be jokio kai užpuolė. Neseniai nakti paregėjo ka toki paveiksle
maisto. Butu numirė, nes kai dar gerai nesutemus— sziame žmogaus bekrutanti tamsumo
mynai iszgialbejo in laika. “ sodžiuje du 'apsiginklavusiu je. Pakele žibinte ir apszvietes
plesziku užpuolė ūkininką Vii tamsia iszvido meszka staezia
§ Guadalajara, Mex.— Per
kaiti. Atėmė suvirszum 100 ejnanczia prie jo. Iszgastis jo
eksplozije bombos katalikiszrubliu ir paėmė ūkininko sū buvo baisi, žibinte iszpuole
koje bažnyczioje, keturi likos
naus drabužius laikrodėli ir jam isz rankos ir užgeso. Lau
užmuszti o 18 pažeido.
da 10 rub, szaudydami pikta- ke baisios valandos nežinoda§ Parižius, Francije.— Vie- dariai iszejo.
mas in katra puse mestis. Ant
nuoleka ypatų nuskendo o
jo laimes toje valandoje tamsu
deszimts pasižeido per insiver* Nekurie eztamai petelisz- moję praspindo szviesa žibu
tima iu upe Seine dydelio au- kiu sudeda po 100,000 kiauszi- riu atejnanczios lokomotivos.
Meszka su trimis jaunikleis
tomobilaus nog tilto.
niu.
puolėsi prie žiburiu lokomoti* Walstijo Georgia, Ameri * Pagal aprokavima, tai In vo bet apsiriko. Prieszas buvo
ke gyvena senivas obivatelis dijose yra 5,846,759 moterių drūtesnis ir užmusze meszka
kuris turi dvi szirdie, turi apie skaitanezios no 5 igi 9 metu, o ant vietos; meszkinikai pabė
go. Sargas pasiliko sveikas.
170,000 naszliu.
100 metu.
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Galybe Tamsumo.
Budepeszt, Vengrai.— Ap
linkinėje Pendekuru, nog kė
lu menesiu ne buvo suvis lie
taus, o ūkininkams buvo labai
reikalingas lietus. Gyventojai
Pendekuru iszpranaszavo, kad
priežastie to sausmeczio yra
kalte mirusio ūkininko, kuris
priesz nesenei likos palaidotas,
o kuris gyvendamas labai nusi
dejas plovodamas ant Dievo.
Tamsumelei tikintie in burtus
padare susirinkimą ir apsvarstinejo ka reike daryt. Nutarė
iszkast nusidėjėli isz kapo ir
kuna eukapot, idant permal
daut užsirustinusi Dieva.
Tula nakti susitarė keli ūki
ninkai nuėjo ant kapinino, isz
kasė graba ir iszeme lavona,
atkalbėjo ant jo kokius tai
burtininkiszkus poterius ir at
likę kokias ten magiszkas for
mulas, palike lavona sugrižo
namon.— Ant rytojaus tikrai
nupuolė keli laszai lietaus.
Ūkininkai visi dabar tvirtai ti
kejo, jog kalte yra mirusio
plovotojaus ir nieks neinsteng
tu juos pertikrint niekaip, nes
buvo pasirenge kad ir mirt
usz ta savo tikėjimą, jog permelde jau užsirustinusi Dieva,
bet reike da visa nutarimą iszpildyt, idant Dievas atleistu ir
butu visas malonus.
Sekanczia nakti apie pusiau
nakti nuėjo ant kapinino su
kirveis ir ten in szmotelus su
kapojo kuna prasikaltėlio.
Dievas ne buvo malonus nes
ne tik ka lietus nenųpuole, bet
kita nelaime užtupe ant ukinin
ku sprandu: valdže aresztavo
jo kelis vadovus piktadaristes
ir kiti nemažai turėjo ergeliu
kol isz tosios bėdos iszsiteisino.

Dusze Motinos^

— Ir asz kitados prigulėjau
prie juso Bažniczios, nes szedien prie jokios suvis neprigu
lu! No laiko, kada numirė ma
no milimiause motina, niekas
mane jau ne užima, ne risza, o
nuolatos man nuduoda, jog jagu tikrai po smert randasi ki
tas gyvenimas, tai mano mo
tinėlė duotu man apitaižine, ba
del josios dangus ne butu dan
gum, idant su manim po smert
ne galėto matitis. Lustu nuo
latos josios. Ne spasabas, idant
užmirsztu apie savo sunu, kuri
už viską labiause milejo. Tėvo
mažas būdamas netekau, bu
vau viskuom del motinos, jije
viskuom del manes. Joke mislis mudu ne skire, o dabar nu
mirė ir ant amžio atsiskireva!
Tai velei sugrižk in tikėjimą
motinos, o atgausi vilti suėji
mo su jaje amžinam givenime,
— tarė kuningas ir teip taikei
kalbėjo in jiojo dusze, jog jau
nikaiti prisilenkė ir puldamas
ant kėlu paszauke:

Buvo tai ūkanota, szalta
naktie vasario menesije. Vidurije miesto Londino, kur labiause susikimsze giventojei
biedniausios klasos, prastoje
stubeleje kuningo, sėdėjo drau
ge du kuningsi, isz kuriu viresnis buvo negirdetinai nu
vargęs. Tame atsiliepe balsas
varpelio, ir durise stojo motere
juodai pasirėdžius, labai patoga ir puikei iszrodanti. Prisi
artinant prie kuningo Warreno, prakalbėjo pamaželi nes
saldu balsu:
— Dovanok man, Teve, jagu teip vėlai, ir in toke darga
na nakte dristu tave turbacit
su mano praszimu, nes niekas
kitas ne galėtu taje užduote
atlikt, kur tav pavest troksztu. Ar teiksiesi eitie su ma
nim, idant nuneszt ižganinga
suraminima del paklidusios
duszics? ar norėsi sutaikint
jaje su Dievu ir sudrutint ant
— Laimink mane Teve, su
amžinos kelones?
taikink mane su Dievu, pri
— Brangi poni—atsake kun imk velei po sparnu Motinos
Warrenas— noryto nieko bur Bažniczios!
noje ne turėjau, perszlapes
Kuningas iszejo in paszalikaip vanta ir labai nuvargęs.
ni
pakaju, palikias pati viena
Ar ne pavelitum, idant kitas
jaunikaiti, idant 'turėtu laika
kuningas mane užvaduoto?
— Meldžiu tavęs Teve teik ant apmislinimo apie savo givenima. Tame pamate ant sie
siesi pats su manim eitie, ba
nos kabanti abroza suvis papas tave likaus prisiunsta. Ant
visko meldžiu tavęs, ne vil naszu in taje motere, ka szaukink ilgiaus, praszau apie tai ke jin pas ligoni. Stovėjo nu
siminęs priesz paveiksią, tame
ant cielos meiles. Ižganitojau
-del sa-vo klaidžiojencziu avelu, prisiartino prie jiojo gaspado
ris namo:
ant vardo Szvencziausios Jiojo
— Žiuri Teve ant paveiks
Gimditojos.
Teip druezei prasze, teip lo mano motinos, ir gali su
graudžei, jog kuningas dau prast, kiek asz lustu prie jo
giau ne iszsikalbinejo, ir uszsi sios! Ne galu suprast, kas kar
metias ploszcziu ant saves pas tės labiaus ne galu rimtie be
kubino paskui jaje iszilgai uli josios Man szedien nuduoda
Gimė su barzda ir ūsais. cze ir plečiu. Staptelėjo ant jog jije suvis ne numirus, ro
Parižius, Francije.— Kaime galo, o pabarszkinus in bromą dos kad jaje velei pamatisiu.
Guamene, praeita menesi gy- tarein kuninga.
Dabar ir tai 'tuojaus troksztu
me kudykis viriszkos lities,
— Daugiau padaritie nega iszsispaviedot, aplaikit tuojaus
kuris tur barzda ir usus kaipo lų ir reike man eitie tolin. Pa iszriszima, idant ka l’greicziaukad senas žmogus. Nusistebėji rodžiau tėvui narna kureme gi- se nuverst užtvara kuri mane
mas kaimuoeziu ne aprubeži- vena žmogus, reikalaujentis atskirineje no josios.
notas o dar labjaus nusistebė daug pagelbos. Tegul su ta
— Labai gerai, mano sunau
jo ir dar dydesnia 'baime pri vim in czion inženge palaimini
—atsake pabažnai kuningas.—
pildė szirdis žmonių kad tas mas Dievo Tėvo, meile Dievo
Ne czion vieta apsakinet slapnepaprastas kudykis kada an Sunaus, prikvepimas Dvasios
tibes givenimo. Velibas buvo
tra diena pradėjo szaukt: szventos.
laikas, kada kuningas Warre
“duokit man giart.”
Tai isztarus, atsitolino sku- nas apleido narna jaunikaiezio,
(Žinia paduoda angliszkas
bei ir dingo isz jiojo akiu. Du o kuris prižadėjo pribut ant
laikrasztis “Sentinel.”— R.)
res atsidarė lig galo, o slenksti ryto anksti in misijos koplieze
je pasirodė motere szvarei pa ant septintos adinos.
T
Teip privalo būti visur.
sirėdžius kaipo tarnaite.
Labai
prieigavo
tiesus
ku

Kristiana, Norvegių.— Par
— Mane in czion paszauke ningas, ba miszios prasidėjo ir
lamentas geisdamas idant terp
kaipo pas mirsztanti— kalbėjo pasibaigė, o ‘jaunikaitis suvis
ponu butu dydesne sutaiką
kuningas
— praszau mane tuo ne pribuvo!
nutarė padirbti tiesas idant
jaus nuvest pas jiojo lova.
kožna mergina, katra geidže
Su didelu nuludimu, po miMotere dirstelėjo ant kunin
iszteket už vyro turi sudėti
szei szv. nusidavė velei in taji
go ir tarė;
egzaminą, jog moka siut,
narna, kur vakar praleido vaskalbti o ypatingai iszvirt val — Czion niekas ne" mirszta, kara. Atidarė jiam ! duris toji
gi. Taji egzaminą turės sudėti ne niekas neserga. Tegul gera- pati tarnaite nuludus ir apsi
visos kandydates in luomą mo- dejus pats persitikrina apie tai verkus, ir paszauke.
teristes ar tai varginga ar tur ir užeina pas mano poną.
— Ponas mano sze nakti
tinga.— Vertėtu kad ir terp Nuvede kuninga in valgpaka numirė,— radome jin lovoje
amerikonku butu investae pa- ju, kureme pats vienas sėdėjo ne gi ca, ne nesudejavo, gulė
jaunikaitis prie gausei pristanaszus egzaminas.
jo spakainei, mano viras, ku
tito stalo. Meilus pasveikini
riam paliepė, idant jin anksti
mas privertė tęva Warrena
pabudintu, rado jin be duszios.
ATSAKYMAI ant uszsilaikimo ant valande Oj buvo labai geras ponas!
les norint ant tiek kad dažino
Kun. Warren tiledamas nu
tie kas tai galėtu būtie.
V. B. Waterbury, Conn.—
sidavė
su motere in pakaju,
Gaspadoris namo susirūpino
Visos biblijos lietuviszkoje kai
kur
gulėjo
jaunikaitis; buvo
isz nereikalingos turbacijos
boję nesiranda.
baltas kaip drobe, o ant veido
sveczio ir tarė:
buvo žimus džiaugsmas ir paS.K. Wilkes-Barre, Pa.— — Toji poni, guodotinas kajus, isz to suprato, jog ne
Teve, pasirodo didelei milaAtsimyk tamista ant seno prie
turėjo mažiausios baimes, ka
žodžio: “Nepirk kates maisze” szirdinga, kuri turėjo per savo da smertis pribuvo.
Nori lotus pirkti, pirmiause fanatiszkuma pamilit adresa
Kas dabar gali ne tikėt jog
pats nukeliaukie in tenaie ir ir viskas pasigadino. Ka da
locna motina pribuvo szaukt
bar
gali
daritie
ir
kaip
ta
papersitikrink ar isz tikrųjų tie
kuninga pas savo sunu ?
je lotai tokie kaip agentas tvir taisit, nes norint asz isz czion
Matote brangus skaititojei,
geradejaus
ne
iszleisiu,
ne
patina, o gal lotai randasi ant
jog
motina norint būdama
szildines
ir
ne
pavalgidines.
vandens, kaip tai jau tankei
Už valandėlės jau su savim dangiszkose gražibese, nieka
atsitiko.
kalbėjo, kaip du seniausi pa dos apie savo kūdiki palikta
D. R. Coal Centre, Pa.— žinstami. Kokis slaptas riszis, ant žemes ne užmirszta ir apie
Boleslovas angliszkai iszsitare rodosi suriszo juodviejuduszes. jin rūpinasi.— ir mes ne pri
Boleslaus o Vladislovos, La Nebutinei iszsivierijimai spau valome užmirszt apie numi.
dislaus.
dėsi per lupas jauno žmogaus. rusius savo tevelus.

—

—. — I
<a»a3ižte

Narsi telegrafistka
Isz angliszko per. F.W.S.B.

Katre D. buvo naktine telegrafiskiene ant mažos stacijos
Medicine Bow prie geležinkelo Union Pauific valstijo Wyo
ming. jjAsztuonioliktam mete
savo givenimo apleido teviszka
Szamokine du lietuvei,
narna Cheyenre, idant dirbtie
Abudu badai brolei,
ant savo užsilaikymo.ir duos
Ant paloku veseiles nuaidave,
pagialba savo ligotai motinai.
Kad Lietnveii yra, nenpdave.
Stacije gulėjo terp pustinios
Susipažino vienas su varezasusidėjo isz stacijos ir urediszvenka,
ko telegrafo. Dieninis telegra
Labai
iszlavinta
panenka,
fistas gulėdavo daug atitolin
Nusidavė in paszali ant pasi
tam name, o Katre turejo’pati
kalbėjimo,
viena perleidinet ilgas, tamsės
Po
draug
ir
pasimilavimo.
naktes ant stacijos telegrafiO
kas
juodu
girdėjo;
niam^biure.
Kaip jiedu kalbėjo,
Trūkis No 4, paskirtas ant
Butu nog juoku mirias,
sziaurines dalies Cheyenne
Nelabas Juozukas užmigo,
Tokia kalba ižgirdias!
Perplauke angliszka kanai a.
perejtinejo’ per stacije net apie
Onuka nog jo pabėgo,
Ti moja kakana ruteczka,
trecze adina isz rito ir tiktai
Pas Petruką nuėjo,
Anglikas Burgessas ne senei perplauke angliszka kanala
Moja milą paneneczka,
stodavo ant duoto signalo, jaMeilingai kalbėjo.
20 mihu ploczio in laika 22 valandų ir 35 minutas. Tvirti
Ja cebe tak kokam,
gu kada pasitaikindavo paimt
— Kur Petrukas?
na jisai jago kas paaukaus jiam 50 tukstancziu, tai vela per
Jak pieša zo kotkam!
koki pasažieriu. Kitokiam lai
plauks.
Mi se oženujem,
ke tiktai pervažuodavo su telegrafuoje sekauczius žod- kelavo! 1 ad. 15 minutu!
Kalupa virandujem,
— Devui Dėkui! pagialba!
trenksmu priesz stacije, ne žius:
Bendzem meszkali,
pagialbos! pagialba.... meldėsi Katre.
stodamas suvisai ir palikda — Pagialbos!
■■‘šjl Dailiu tiktu
Jak
dva visztuki kokali.
1 adina 20 minutu. Jau no
mas vienutele Katre ant pa pagialbos.
SU NUSIUSTI
Ir
viresnisis
ungarka
pami.
5
minutu
t.iukis
kelauje
nakVela
paantrino
[tuosius
žobaigos nakties.
fždaveme Didele
lejo,
idant kas norint isz tele1 ties laike. Turi darit mile ant
Dažiuretojas josios divizi-. džius,
1
Dainų
susijudini
ižgiretu josios praezi-- minutes, rokuoje Katre, per Iszejas in girria ant kialmo
jos, jaunas ir drūtas virukasi grafistu
|
Gyduole
nuo
smertiessėdėjo
tankei atlankidavo jiaje, da- ma. Po tam kartas labiau pra tai jau yra 5 milos areziau.
Del pailginimo amžiaus lig
Sztai ka tas kalbėjo:
Vadas razbaininku ižduoda
duodamas akvata ir prižadėda dėjo verkt ir dejuot:
sziol
da daktarai nieko ne iszKrasnaja
moja
mergėČa,
~ nvį(;i Iruezni Rusinta.
— Kas—szita—girdės ant— paliepimus savo gaujei: Tu
mas duot jei kita dinsta, jagu
rado ir tai kad galėtu norint
Pujdem
sem
do
tvoja
tltica
Kas nusipirks, ras vi
Billy
szoksi
ant
maszinos
ir
Dievo
—
tegul
—
duoda
—
žine
—
tasai atsirastu. Tankei Katre
•r%:
pora adinu, tai butu dideliu
Ak najskorsze poberimsia
norėjo pamest taji nuobodu ekspeditoriui—trukiu— Lara-. nudesi maszinista su peczZ Litvin ant Slovaku uro daigtu. O tuom ira labai leng
darba, nes jisai jiaje visada me—greitai— greitai —ba— kuriu! Tu Jack, szoksi in
vas spasabas, kuri prasti žmo
Nuniurkite o r re
dimsia!
pacztini
vagona,
paimsi
pinin

stacije
—
M.
—
yra
—
užklupta
—
persznekedavo ir užtvirtindavo
nis
žino.
Vienas
daktaras
gide
Tai
vis
maitele
szlove,
per—7—piktadarius—No 4— gus ir registravotas gromatas.
su geresniu darbu.
Vice Prezidento sūnūs.
motere, o apie kuria mislino,
Geresne Slavoke.
“SAULE”
(
Viena nakti—buvo tai ke- nelaimėje- -siunskit—pagialba Asz Tom ir Ned iszsiskirstinjog
ritojaus
sulaukus
numirs
Vice prezidento Shermano sūnūs Sherill ir Thomas yra
i Maluuioy Pily. P.
sime po vagonus, o tu Nell
lolika minutu po 12—sėdi Ka —greitai—Katre D.
Liepe tada virui tuojaus po
užsikieteja
grajotai tojo vadinamo “golf” laimėdami daugeli
imsiesi
prie
kunduktoriaus.
Palengva
nuleido
ranka
no
tre ir skaito isz nuobodumo
Ne brukus virszininkus rink josios smertei ateit pas save
kartu nog geriausiu grajotu.
aparato, yma galva in delnus Nes tik tai be jokios baimes!
kningas.
sime,
idant dasižinotie apie josios
Sztai ižgirdo, jog kas tokis ir tolaus verkdama klausė te- Kas bus perimtas baime, tam
Tai nors vyruczei atsigiar numirimą. Viras atėjo ne ant
kulka in galva! Ar szeip, ar
mingai atsakimo.
baladoję in duris.
sime,
ritojaus, nes in kelinta diena W. TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lictuoiszkas.
Tuom laik aparatas pradėjo teip. O tu mergsze, tiktai apsi
— Kas ten ?— paklausė su
Asz ir sutversiu klubą,
velau.
GRABORIUS
suk
gerai
davimu
ženklu
su
atsakinėt vos ne kliktelejo isz
drebancziu balsu.
Su “Baltruviene” boba!
— Na ka,— klausė dakta
raudona žibinte! ar girdi?
— Pakelevingas, kuris no džiaugsmo. Suprato jaje.
Asz nupirksiu guzujes,
ras
ar lengvai numirė?
— Narsumo—milema—ma Katre palenkė galva ir skai “Baltruvienei” trajenfcutes,
La:d<»ja Kunus Numirusiu
Pasamd
ri trukiu kelautie!— atsake
—
Tai, ve!— atsake žmo Ryginus
ir Vežinu.^ del Parivažinęj m
no—ižgirdau—tave!— Stacije to minutas.
kas tokis su storu balsu.
Iszgiarsime už sveikata kan- gelis— mano boba da giva ir
Krausto Daigius ir t. t.
Viską atlieka ka nageliuose ir puikiau*'
— 2 adinos 15 minutu! Ma
dydatu,
— Ka darit! Yra viena ir H.
Su virsz minėtais reikalais kreipkitės pa
ne nemislina mirtie!
T\'K7”IZ' A I fPirkyte už $6 00 vertes musu
nikeliuiA dūda, kuria
no
Dieve
da
tris
czvertis,
o
jin o busite usame užganėdintais,
Yra
tai
atsakimas
paties
eks
neapinkluota. Nes yra jije jSpo
Republikonu ir Demokratu!
-L' JL
‘žinomos tabako? del cigaretu
— Hm!— suniurnėjo dak >10 IV. Centre St. JI: lianoj-Citv
grain* gere! ir atsekei
ir i'zsirinkit sau dovana isz sekaneziu daiktu:
visokiu mniikes ir
Už savo graszi gersime,
draug ir geležkelo agentu. Jo peditoriaus trukiu Laurame. piktadarista liks iszpildinta.
taras, asz ne suprantu kas jia
Naujaur-B importuotas Fonografas sudidelia
dainiai. Kiekvienu
Vos ižgirdo vienas isz gau Gal trūkis susimusze!
sios privalumu yra, priimt paBalsa del ko ’ norėsime duo je užlaiko?
gali turėt uvo name
kone na. 2.Gerianiia
2 ad. 20 minutu. Geradejos drebejima aparato, priszosažierius.
J
sime.
Armonika vokinko
— Tai praszau pono dakta
11‘Lietu vi szkas j
iesdirbimo iu notom
ko prie verkenczios szaukda- jingas Dieve, susimilek ant Pirmiause del savo tautiecziu, ro, atėjo sena Pleperiene, sėdi
Ant galo atidarė duris.
ir nurodimaia. 3.manes.
P u i kins stalavu ni
Dainorius
”
|
Vos spėjo duris atrakini, mas:
Paskui del kittaucziu,
szale lovos ir ne duoda nu
kelini! laikrodis su
SUSIDEDANTIS ISZ
E
— Tame!
— Po szimtas velniu! Ka
muiika, kiekviena
Asz mislinu, jog visi teip pa- mirt, ba jei pasakoje apie vi
duris] su szturmu likos pastum
390
karia grajina 10 min
darisite,
tos ir inpuole in stacije 7 virai jie ten melduoje? Sakikie grei — Baisus trenksmas, lauži
utiu. tVyr’uki arba
sas naujenas surinktas isz kai
Visokiu Dainų į
moteriszki ilorai pamas ir braszkejimas.
tai!
Mano pėdom seksite;
su uždengtais veidais.
auksoti laikrodėliai. 5 -Stalmo ir isz aplinkines ...
368 Puslapiu;6x9 col. Dydumo. |
—
Pagialbos!
—
reke
Katre
avi
irankai
gražioje dežuteje:
—
Nieko!
—
atsake
Katre,
Didžiauses isz ju piktadaris
Už alų neparsiduosite,
6 peiliai, 6 videlcais, 6 dideli
PREKE $1.
siau
kutai,
6
maži, 1 peil issvieDel savo tautiecziu, baisa
priejas prie jios, o pridejas viena isz stacijų užkalbino ta- ir puolė ant grindų apmirus.
Nusiuntimo kasztus
I
Gaspadoriui pavogė arkli—
stui ir uaukeitukas cukrui.
mes apmokame.
DvideszimtsĮlaupu karabinu
duosite.
jei revolveri prie galvos pa- vorini truki.
.
Už
niuia
dovana
vien norime
pažino jin ant jomarko ir pa=.; Adresą vokite :=
ggį
R
J,
ked pflgarainti-met niu»u fiima terp justi pažįstamu.
Meluoji bestije!— suriko užžibejo priesz iszkultus lan Vienas politikieris pasakė: emias pažinstama žydą ant
szauke:
Atsiuskit mums ant rankos 50c. markėms, o mes jums
W.D. Boczkowski-Cob
prisiusime 40 i-kiinucziu tai ako 4 gatunku už f G ir jnsu ištrinkta dovana.
Mahanoy City, Pa.
B
— Halio, jauna varluke! vadas ir iszemes sztilieta norėjo gus, pataikintos ant persigan Jog kada karta baczkute pas ludintojaus,— nusidavi pas
Likusius $5.50 užmokėsit gavės tavera Kam tavoras nepatiks gsIi ja nejimti.
dusiu žudintoju.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCOCO; Dept.E. 115 E.7tLSt; New York,N. T
mes tau nieko pikto ne pada- nelaimingai mergaitei kirst.
tate,
sliedovateli.
— Ne! ginesi vargsze, ach
— Halo! rankas in augszrisime, nes jago atidarisi savo
Tai szimta “Lits” gavo,
— Ar pažinsti taji arkli ?—
burnele, arba pradėsi klikaut, turecze turėt pirsztus ant apa ta!— kas tokis riktelėjo isz O tik da dolerei kasztavo! paklausė sliedovatelis žido.
rato, o igi sziolei kaip patis lauko.— Szerifas isz Green Ka daryti, jagu duoda reike — Uj gaspadin sledovatel,
tai....
giarti,
Tuojaus pažino savo padėji žinote, jog ranku ant aparato River! Pasiduokite varde valsas tam arklį pažinau kada da
$»>
tijo Wyoming provos! Nesi
mą. Randasi rankose kuopos ne buvau uždėjus.)
Bet savo protą turėti,
jiam buvo kumelukas,— as
KIEK SVERI?
O velne gaus,
piktadariu, kurie nori apiplesz — Geriau asz taja prakeik judinkite ba kulka in galva!
gali prisekt.
.Taigų’ trotini ant vogos, tai gal isz priežasties
ta maszinuke sukulsiu,— ir su
Jagu katra sugaus,
— Prakeikta falsziva kate!
tie No. 4 truki.
Gaspadoris arkli savo atgaštoko nesutrovejimo,arba gal isz priežasties silpnu
PREKE $1.00
p
’
sztalietu
užsimosejo
ant
maBa nieką ne kalbės,
viduriu ir blogo sumaliruo.-Prigelbek viduriams
suszuko vadas, pakialdamas
Ar gal jije tame užbėgt? Po
vo.
PAS APTIEKORIU
veikti per naudojima gyduoles po vardu
Kam baisa davines.
rankas in augszta ir visi pas
teisibei da tris adinos igi tru szinukes.
Ne poilgam vienam strielIr klubai turi susitarti,
kis ateis. Rėkt ne iszpuola, ba — Kvailas esi.— atsake kui jin.
ežiui pavogė puczka ir tasai
Severos Bitterei Viduriams
Kitus sąnarius priversti,
ne žine ar kas jaje iszgirstu? antras, per tai duosi ženklą,
u?
Su trimis draugais, inejo
susekias vagi padavė pas ta
,'/z
Ne! Rėkt, tai butu neiszmin- geriau duok pakaju tajai ma in vidų szerifas, atėmė ginklus Tegul duoda baisa ant savo sledovateli, ir pasitaikė velei
brolio,
tingai. Reikejpasiduot, o gal at szinai.
ir uždėjo kožnam panezius ant
tam židui būtie už ludintoju
O po tam pagal savo noro. del strielcziaus.
siras kokis spasabas ant to.
Visa kuopa vela atsisėdo ranku.
Gal dangus jei prisiuns pa ant suolo.
Sledovatelis paklausi:— Ai
— Katre, Katriuk! reke bal
tu pažinsti szita puczka ir ar
gialba.
— Szalin no stalo mergsze! sas isz lauko ir in urna laika
In Szkotije nusidaviau,
— Kur yra-raudona žibinte —užriko vadas, seskie tenais! paskui policija gavosi jaunas Ten vyruczei puikiu foniu ma tikrai ira tai szito strielcziaus.
— Uj vai! gaspadin slodo— reke vinauses isz kuopos.
Katre atsisėdo kampelije, už virukas in vidų.— Katriuk,
cziau,
vateli! as tam pucku pazinstu
Niekas teip greitai žmogų suvargina kaip suirusi ir
— Tenais už duriu! Nes del denge sau rankomis veidą ir mano milema, narsi mergaite! Atlėkiau su maszina in Gler- no mažumos, kada da buvo
nusilpnėti
Nervai. Ar nė esi nervotas? Kodėl nepaisai
Dievo ka norite [darit ?— pa- klauso.
garnoka,
szauki ir apkabino apmiruse
mažiuku pistaletu.
ant tokios nemalsziaus ligos? Bandyk imti
Viskas aptiko. Kas pasida- mergaite savo rankom.
szauke persigandus mergaite.
Kur macziau ne viena pijoką.
ris?— klausė pati saves.
— Kas tai tau apeina!
Per septines dienas gulėjo Vienoje grinczioje hecai atsilame vela aparatas atsake. Katre be žado hotelije Green
— Vienas isz piktadariu
provinejo,
Katre klauso. Depesza pri- River, potam gavo drugi ir Mat kelis in Amerika iszleipaėmė žibinte, pastate priesz
save, sėsdamas ant suolo prie buna isz Green River.
dinejo,
per tris nedelias kariavosi mer
savo draugu, laukdami ant — Szerifas—Green River— gaite su smereze.
Ten buvo ezokei ir klikaviJi ant ju veikia gamtiszku budu, stiprina, suteikia ramybe
suimk policije—trūkis No. 4
pribunanczio trūkio.
“
mai,
Jaunas dažiuretojas atlankė
ir pasilsi ir daleidžia nervu celems tverti nervu spėkas.
Viresnis iszszeme pipke, už —Stacije M.— nelaimėje—ex
Hermideiei ir dainavimai!
jiaje kelis kartus laike ligos.
Preke : : $1.00.
degė jia, žiūrėdamas in Katrės tra trūkis —gatavas.
In ta besieda vyras davadnas
Ant galo pasveiko, o kada pri
veidą tarė:
Vela aptiko. Katre vos ga
insimaisze,
buvo in suda Cheyenne kaipo
— Klausik tu jauna varlu li nusedet isz nemalszumo.
Ir vos žmogeli ne pataisė;
ludintoja prieszais razbainin71
Vela telegrafas atsiliepe.
ke, kaip ižgirsi, jog trūkis užVajei! kokis tai kvailis pa b
kus, tai sudžios ir visa žmoniszvilps, tai turi žinot, jog turi Antra depesza in Green River.
siuto,
'i'
Po tam pasidaro szlekcziau
je isz aplinkines ne galėjo at
'0
— Dažiuretoiaus
Green Ri'
darbo! Iszeisi tada laukan ir
Ir ant davadno žmogaus už
•PO VARDUi
*
, Isigėrėt narsios mergaites, o
Po paprastam perszalimo, tas lengvas kosulis
duosi ženklą su raudona’žibin- ver—tuojaus—extra — trūkis
klupo;
PREKE 25c. IR 50c.
PRIEJGIAUSES
arba krogulis, gal pastoti baisi plauoziu liga,
plojimas ranku buvo neiszpaPAS APTIEKORIU
gatavas.
te idant trūkis sustotu! Sup
O kad butu pajėgas turejas,
apsisorgek savo su lengvu iszgydimu por
MOKSLAS
sakitinas.
Vela tikumas. Szirdis Kat
Gal butu žmogeli suedias.
ranti! Jago to ne iszpildinsi,
ANGLISZKO
Geležinkelio kompanije da
Severos Balsama Plaucziams |
aplaikisi 12 kulku in pilveli o rės musza kaip kūjis.
Kvailiu visur turime,
LIEŽUVIO BE
vė
puiku
isznagradijima
už
'I>
Vela
depesza
in
Green
Ri

Bet ant joju nežiūrime,
mes ant arklu in kojas. Su
u
PAGIALBOS KITO.
narsumą ir apsaugojima
ver: Maszinistas—Green River josios
•
Ir Prusuosia, Anglijoja,
«
pranti ?
trūkio
no
dideles
nelaimes.
Yra
tai
prakticzniause Knyga į
Ir czionais Amerikoja.
Ne buvo ka ant to atsakit. —greicziausiu trukiu—užkurk
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.
Nes Katre labai atkerezino
Katre verkdama sėdo ant kre- pecziu! prikabik vagona! lauk
Ir teip sudėta, jog ka tiktai
dažiuretojui.
.
ses. sudėjo savo veidą in ran ant paliepimu no dažiureto- jaunam
Severos Vaistus gali gauti artimiausioj Aptiokoj. Pasakyk
M. VARZINSKAS
pribuvias Grinorius isz Lietuvos
Apsiviravo
su
juom.
Lietnvlszkas Fotograflstas
jaus.
kėlės, visa apsiverkus.
gali in trumpa laika pats per <1/
aptiekoriui stacziai, kad nori Severos ir nepriimk jokiu kitu.
St. Mahanoy City.
Tuojaus pribuvo atsakimas: Atkerszinimas vienok bu- 205 E. Centre------Nes kas darosi? Lengvai
save iszmokti Angelskai sziek ii/
o------Musu Vaistai turi užrasza Lietuviszkoj kalboj. Reikalauk
Puikei ir pigei nutraukė visokerFotografiJas
tiek kalbėt.
iszsmukorĮanka ant elektromag Keles valnas — greitai kelau- vo— saldus....
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir
Toji
Knyga
druozei
apdarita
jjį
neto, kuris tokiu budu sustab kit—ant puses milos no 'staci
Daktariszko patarimo.
Gausi ji dovanai.
indeda in Reimua.
Indeda in Špilkas
in Franouzini raudona audima t
Kompasas ir L L Parduoda visokes Ruimas
do drebejima telegrafo, o su jos susilaikikite — szerifui su
ir
kasztuoje
tiktai
£
]
#
Kasztus
&
Lietuvei su viraz-minetais reikalais netur
deszine ranka gaunasi prie žmonimis iszlipt ir tolaus ant
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji
nusiuntimo mes apmokame,
Y
la i
razbaininku.
aparato.
ir patinstama Varžinska kuris padaro
SAULE Mahauoy City |
viską
kanogeriause
o
ir
busite
užganėdinti.
Už valandėlės aparatas vela
Ticze verke ir dejuoje, idant
Teipgi daro Fotograpjjao ant Post-Karcziu.
Užbėgt drebejima aparato ir duoda žine: Extra trūkis isz-
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Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame namo
padirbo pui kią medikaliiką kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap-'
tieką su goriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagolbą, išsigytlo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:

no isz draugijos sau kokius pi- ]
LAIMINGOS DIENOS.
ningus, Sąjungą turi pilna ko
Tik
tos.
-:NOTAIUUSZAS:mitetą ir kožnas pildo savo
1 kuris
yra ge233-235 W. Centre St.,
Mahanoy City, Pa.
(PASAKA)
Ipagelbl
riiiDsias
prideristes nėra jokio pavojaus
Apsaugoja Namas ir Naminei Rakandas nog Ugnies.
B Ilgoje.
daktaras!
IiJžiausė Lietuviszka Agentūra.
Kontoras Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokia Linija.
kad kunigas draugija apvoktu
Buvo tai labai senei, jog rai
Žmonėms ką pirmiau gyvenimas buvo Parduoda Szipkortes ant
h
Del DraUgySCZlU.^
nes visi piningai yra popne- 1tai kas pamena, kad kaip žmo
pilnas kartumo ir kankinę, dėlei ligos risokiu drueziausiu ir
«...
e
Pristatau pmkes Szarfaa
varginimo, kaipo aršiausio neprieteliaus toliausiu Laivu.
globa kasieriaus. Prieszingai ,nis nuszneka, jog visi buvo
Siuneziu Piningus in
//. \ \\.
Juostas,Kepuras, Karūnas
žmogaus: vienok kaip Philadelphijos
Neseniai pasirodė straipsnis jkiek Sąjungą žino Kon. K. isz ’
Visas Dalis Svieto
“
biednais.
Nes paskui stojosi
MEDIKAI KLINIKOS, daktaras padavė reieziause ir pigiausi.
u
no.rs re’Aaht
laikrasztyje gKovoje No. 35 (savo kiszeniaus iszdave kelis ]
tikrą prietellšką rankų ir gerų liekarstų Zisi tie kurie per mus
kas-link Szipkoroafu,
kitaip: norėjosi ant kart vi
kurs iszeina Philadephijoj, (deszimts dolle. ant Emigrantu <
Piningus ir Lt.
pagalbą, tad tuojaus apturėjo savo gerų iunte apie tai geria žino
siems ponaut ir ne dirbt, per
Rasokite pas mana •
sveikatų ir vėl pastojo išgydytiems LAI Tszduoda Dostovierne
kaipo organas Lietuviu sočia- reikalu.
]
(ei tu ka nori savo dali
aplaikyrita
teisiu^
Užstate kaucija (bon- ;ka užstojo didelis badas.
MINGOS DIENOS.
idatuvqje
kam
patęsti.
B
ateakyma.
lietu Amerikoj, szmeižantis ir da) su kitu komitetu Sąjungos
KAD PHILA. MED. KLINIKA, išgy
Giveno vienas ūkininkas;
do greit, gorai, teisingai, ligos noatsikritikuojantis “Pagelbinia są Jurgiu Beliaueku po $1000. ta
naujina ir daugiaus išgydo kaip kiti
buvo tai darbszus ir geros szir
daktarai; tad nepasigyrimai kaip kiti
jungą, del lietuviu emigrantu gvarancija ant dvejų metu rei- ,
patys savo augština, o negali darodyti,
dies
žmogus,
nes
jis
buvo
toks
Philadelphijos.” Angalvis mi- *
kad ką nors Išgydę; bet PHILA. M
kalauja valdžia. Kad but kun. biednas, jog ne turėjo ne tuom
KLINIKĄ žmonės giria.
IS daugybės
neto straipsnio teip skamba su Jurgiu Beliauskiu to nepa- ,
padėkavonlų pačių išgydyti. Eų rašo:
?
T
I
C(l
1
' x Bell Telephone Dickinson 8757 w. i
sik ka pavalgit, o kad pamaS I IP
®gl daktariškos rodos galima atsišaukti,
Širdingai dčkavoju ir tegul Jums Dievas
“Szalin su monkey bizniu.” (dare tad motina su dviem dūk
ntnagradija, kad Jus kiekviena sergantį talpižtitu biednesni už save, tai pas
(UI • 11! 11 v l(lu kJ LiliuiUO Pas Dr- Ign* Stankų per telefoną ar laišgydytumotkalp mane.
Raszytojas to straipsnio zece- 1
Mano liga, kuri plrmiaus kankino, tad jau
<
O
ku ir iš kitų šteitų, taipgi Kanados.
,
terimis but iszsiunstos atgal, kutini kąsni atiduotu. Tai jio
visi skaudėjimai prapuolė; ar tai lytus ar pagada
ris Kovos V. Jaksztys sako: Kova pasakys kad ir czionai
I— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —į
dabar visada Jaučiuosi sveikas ir nieko neskauda.
Gorai vaignu, taip, kad kiti pavydi man, tokios
pati visaip būdavo skunsdaJis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo'
geros sveikatos.
Vardas Phlladclphljoa Mod.
“ežia turu praneszti visuome kun. nauda padare, pravarde
miestavu daktaru miesto Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo Ths New York
Kllniko tegul pagarsėja po visą Ameriką.
vosi in savo kaiminkas ant jio
Pont Graguate Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra'
Su guodone
nei tos draugijos tikslą. Mors tos moteres yra Tekle ChmieW. Zbronskis, 140 BydlerSt. Muskegon, Mich.
ofiso, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.
budo.
prie tos draugijos prisirasze lauskiene dukteris: Stefania ir
Asz Julijonas Adomaitis, duodu žinoti, kad
— Beda man,— tarė— su
esu sveikas ir padėkavoju už geras liekarstas ir,
kad taip greit mano išgydėte. Dabar ištariu Sir
20 Philadelphijos draugyseziu, Mare ju adresas 202 Pleaseure
■Iineų ačiū ir nereikalauju daugiau gydytis.
tokiu žmogum, nes jagu asz
Mr. Julius Adams.
bet galema sakyti, kad tos vi st. Salem, N.J. Norint Sąjun
1237 Buttonwood Str.,
Philadelphia, Pa.
priesz jin ne paslėptai!, tai ir
sos draugystes ir klubai yra gą del Emig veikia jau beveik
GUODOTINI TAMISTOS: Parašau aS dėkavosavo vaikams ne turetau ka
damas PHILA. M. KLINIKAI už sugrąžinimą
man sveikatos. Kaip Ilk pabaigiau gert liekarstas
Kun. J. Kaulakio rankose, o puse metu ir daug vargo ir pi
ir išgijau. Dabar Jaučiuosi sveikas ant visko. Dėduot’ valgit, ir sako, jog ira
kavoju už rodą ir geras liekarstas, kad taip greit
pirtneiviszku draugyszcziu tur ningo padėjo ant to reikalo
GARBUS DAKTARE: neišJ
mane išgydė.
Todėl atvirai dėkavoju, kad ser
biednesniu da ir už mus. Ir
ganti žinotu kur reik kreiptis, kad apturSt gėrę
J įįį '
randu žodžiu padėkavojlmu
■but, nei viena ne prisidėjo nes czionai tiktai paduodam iszsveikatą. Toki daktarai visada yra verti pagyri
szendien, jagu ne butau paslė
mo ir guodonės.
Su tikra guodone,
L.Tamistai už išgydymą skau 1
jos mato, kad isz to visko
Barnasius Grudlnskas,
Port Henry, N. Y.
N-''dėjimo šonuose ir po širdies^
trauka isz pratakolu knygos, pus ta paskutini szmota duo
THE PHILADELPHIA MEDICAL
iszeis “monkey biznis.” Szitas ka atstove Suzana Baranausgėlimo Btrėnų ir skausmin-'
CLINIC^
paties
gnbernatorlans
legali

nos, tai ir jiam paežiam ne bu
■
gų mėnesinių, kurių kiti vi-(
straipsnis bjauriai užgauna
zuota. Kaip daugelį, teip ir tave gali
kene nuveikė par menesi Rug- tau turėjus ka indet in krep’
daktarai neapsiėmė gydyišgydyt nuo: skaudėjimo sąnariuos, gė
netiktai draugija Sąjungos, ne pjuczio 1911. Iszimta isz ligon
■
Air V
Tarnistos operacija
limų kauluose, pečiuose, šonuose, kojo
szi, kada rito iszejtu ant cielos
kaip ranka atėmė kentėjimai
tiktai 20 draugyszcziu, bet buezio (nes valdžia isz laiko
se, rankose ir kitur. Nusilpnėjimų, sėk*
dienos art.
nuo manęs. Ela Mažinacky 1
Kiniszkas vajaunas laivas New Yorke.
los nubėgimų nuo sauiagyitės, nervų ir
abelnai visuomene Lietuviszka neleido kaipo ligoniu) tie ligo
Dr. Ig. Stankus.
1325 6. Front St., Phlla. i
kraujo ligas, inkstų, kepenų, ir vidurių
Vos tik praszvito, iszejo
Philadelphijos. Isajunga pri nis Piuezas Raguckis 116 Sie
Pirmutinis vajaunas laivas kuris, kada atplaukė in Amerika ligas; kosulio, širdies, galvos skau
John Akuotaitis, Montreal, Quo. Canada, rašo: „Meilutis gydytojau.—<
biednas ūkininkas in laukus
Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau
guli 20 Lietuviszku draugysz gel st. Philadelphia, Pa. Anta
ana nedelia. Yra tai Hai Chi, o visi virszininkai irlaivoriai dėjimo, blogus sapnus ir visokias užsi negaliu
atsidėkoti Tamstai iŠ džiaugsmo da tik pusę liekarstų sunadojau bet j
krečiamas piktas ligas, teip ir moterhj
art, o pati davė jiam ta szmo
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ka rašyti: nes jau ne-i
cziu ir klubu, kurios mokas nas Kalinauckas 131 W. Cam
yra kiniecziai.
Pirmutinių paveikslas perstato kiniszkus visokias ilgas ir kurios tik užpuola ant
reikalauju
daktariškos pagelbos. Ta įkirl liga, kuri taip daug prikankino
ta duonos, ka buvo paslėpus •
žmogaus nelaimės ir varginimo. Pribuk
mane ir kuria kiti daktarai laike už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių1
dokles ant pagelbos Emigran
den st. Baltimore, Md. tas ne priesz jin, kad ne atiduotu ki “boy scouts” atlankantieje savo tautieczius, antras parodo ki- asabiškai, jei toli gyveni, aprašyk ligų
Tamstoms užeigų ir greitu išgydymą.” ...
]
tu, kiek kuri iszgalia, pinin turėjo tikėta nupirkta jam isz
niszka kapelije o treczes atsilankanczius sveczius
lietuviškai, apturėsi tai tikrų prieteliš!
Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo: \
(
tiems, o vaikams iszvire lapie
kų rodų, nes šitas geras KLINIKAS,
gus priima tam tikslui iszrink piningu Sąjungos ir nuveszta
reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių,“ nuoi
labai pasekmingai išgydo šviežias ir
nes, kad ne numirtu isz bado.
visokių
kraujo
ligų
užkrečiamu
lytišku
ligų,
triperį,
šankerį
sifilį,
užkietėji-i
tas kasierius, kurs u žeista te ant gelž. stacijos. Andrius JaAtėjo susiedai, sėdo už sta Motina užpikus:— Jonuk seniau užpuolusias sligas.
m a ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi-’
Na ir ka-gi turėjo jiems iszrašyk ar ateik, no kitur bet ant
šokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudėmą, širdies, inks-'
kaucija, ale ne Kunigas, kaip kuczionis, iszimtas isz ligonbu
lo ir pradėjo giart. O velnea kur
1
pasidėjo tasai piragaitis šitoVisada
tikro Kliniko adreso:
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sąna
virt,— kad stuboje ne buvo
riu, greita supykimą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima, sunkų į
Kova nori žmoniems in kalbė ežio, kadangi neturėjo nei cen
pripilinejo czerkas ir kožnam no
i torielkos?
The Philadelphia Medical Clinic
ne žiupsnio miltu ?
kvėpavim'a, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas j
ti. Draugystes ir klubai yra to ant kelio duoti piningai ir
Jonukas:— Asz daviau al 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
padavinėjo, o visi gere daiskausmingų ir nelegulorišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo., Išgydau su opoAre jisai, kad sztai ir pietus 1
cija ruptura, apondositis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius, <
visokiu pažiūru, vienos tautisz iszleistas ant stacijas 617 Ala
Valandos:
nuo 10 iki 4 po plot.
nuoje ir ezoka, o paskui pra- kanam
1
vaikui.
Iguzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų
prisiartino; didelis badas kan
N odelioj nuo 10 iki 3 po plotų.
nervų, smegnu, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kos kitos katalikiszkos visos bama st. Sheboygan, WiskonMotina:— O tu mano miledėjo ir musztis. Subėgo visas
Ųtarnlnke ir PCtnyčloj nuo 6 iki 8 vakaro
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir
kino jin, nes jis pamielino sav: ’
draugystes yra czerteriotas tu sin. Veronika ir Ona SpudžiuĮ gerklės.
kaimas nežinodami kas cze da mas
i
sūneli, ejk szen, tegul ta
Tegul atsigersiu vandenio,
ri savo pilnus komitetus, vie tes atvaževo pas broli, kadan
Iszverte katila, užsidegė ve pabueziuosiu! O kas tai bu
tai gal kiek pasidrūtinsiu, o rosi.
1
Vienatine Lietuviszka
nu žodžiu kožna draugyste gi brolis pasirodė neatsakan
degtine, ugnis apėmė visa stu vo do vienas?
duona parnesziu vaikams.
Agentūra Amerikoje.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 0 iki 8 vakare. ' V
turi savo pilna savivalda. Vi tis jos liko sulaikytos per stoba ir visas kaimas sudege, nes
Jonukas:— U-gi asz pats
Are igi vakarui, nes jau ne
|
p,.,.
Švontadieniaiskiuo 1 iki 5 po piet.
.'-*>s*?,^| 7
sai nėra Kunigo rankose, Ku rone Sąjungos paleistos ant
ne buvo kam gesint, ba visi motinėlė.
Ka
užsiima
pardavinėjimu
visokiu
galėdamas
ilgiau
bada
kenst
bižniu kokiu tik randasi. Pasekmių
nigas nieko bendro neturi su adreso brolio 199 Main st. Lu
buvo girti. Iždege viskas ir no
ėjo prie krepszio, nes atejas la
gai savo darba atliekame. Jaigu nori
draugyszcziu reikalais, jeigu zerne, Pa. Petrone Dominintos dienos visi stojosi ubagaig.
savo bizni parduoti tai kreipkitės pas
bai nusidivino, kada ne rado
paaukavo ant Emigrantu tai kaitis atvaževo pas pus-sesere
<
__
Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000
Velnes ilgai nelaukdamas,
mus, mes rasime pirkėja. Pirkėjui
ne
krepszio
ne
duonos,
ba
velkuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir
pagal nubalsavimo draugystes, kadangi paliko vaikus krajuj
nubėgo in pekla ižduot rokun
patarnaujame dykai. Jaigu mislinitalpinasi
locnam name kurios verte isznesa apie
nate pirkiti Farma arba Namus kreiypacz kokia Kunigas gali ture valdžia liepe siunsti atgal par nes bėgiodamas po ta kaima, da trijų metu savo darba. Visi
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir
pavogė jiam paskutini szmota
pkytes
pas
mus
asabiszkai
arba
per
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis
ti intekme ant draugyszcziu storone Sąjungos paleista adre
velnei pagire jin ir iszkele to
gromata. Mes visada turime daugybe
duonos.
' svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos
tautiszku kuriu konstitucija sas Box 86' Westland Pa. Alek
ki bankieta, jog net visa pe
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda
Nes velnes sugrižas ini pekmažių už labai pigia preke.
Laivakortes ant geriausiu liniju^apsaugoje namus ir kitokius
nei iszpažinties nereikalauja ta Sandra Kaminskeine atvaževo
kla drebėjo, užstojo toki vejei,
Į|S|
rakandus
nog ugnies; užlaiko Kegentalna ir vedimo provu
’ la pas viresni ižduot rokunda
Adresą vokite
net aklas gali matyt, kad nėra pas sunu kadan-gi buvo 62
jog stubas ir medžius isz rofa Į! kancelarije po vadovyste Karoliaus Varasziaus Notarioszo už
isz savo darbo ant žemes, kiek
rm*! tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
Kunigo rankose.
kitokiu Doku mentes kurios užtvirtina Russijos Konsulis.
A. K. Abraitis & Co.
metu liepta siusti atgal paleis dusziu surinko in pekla pasa vinejo su szaknimie, ir ne bu
vo galo velniszkam džiaugs Lietuviszka Agentūra
Nemažai taipgi pirmeviu ta par rūpesti Sąjungos adre
RFAI FSTATF ..
i
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
kė ir tai, jog ūkininkui pavoPhiladelphia, Pa.
mui. Nes turėjo velnei isz ko Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 137 N. I3tli. St.,
priguli prie tautiszku draugys sas 348-154 Place West HaAGENCIJA P. V. OBI ECUN AS & CO
' ge paskutini szmota duonos.
in
Lietuva
ir
atgal.
Teipgi
siuneziu
džiaugtis, ba no to laiko užs
cziu bei klubu, kuriu centai mond Indiana. Agentka Suza
12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, Pa.
Nes tas velnes, tas viriauses tojo didele beda ir badas. Vi piningus už žemiause preke ir greitai
teipgi eina ant Emigrantu rei na Baranauskiene.
ne vienos dienos nelaikau pas save B.
RAGAŽINSKAS
Lucipierius
iszgirdes
jin
teip
si virė degtine ir gere ir [ipasi- svetimu piningu paskirtu siuntimui,
kalu ale “Kova” to nenori ma
Czionai tiktai maža isztraudirbasi teisingai nes esmių po
tyti, visuomene Lietuviu mato ka kaipo ilustracija, nes kelio kalbant, kaip ne riktels- ant geria užmirszdavo apie visus viskas
kaueije, taigi meldžiu visu Lietuviu
’
jio:
savo
vargus,
o
patis
stūmė
sa
reikalą prilaikyti tokia instei- lika daugiau yra Augusto me
atsilankitie arba atsiszauktie per
— Kaingi tu kisziesi in ne ve in pekla. Velnei isz to tu laiszka su minėtais reikalais.
ga, Kova mato “monkey biz nesio bet užimtu per daug vie
savo reikalus?! Tu.... Ejkgi rejo dideli džiaugsma.
Su godone
nis’ Kova turbuti tiktai nori tos. Tiktai norim parodyti kad
usz kora persiredik ant žmo
Nes
ne
visur
da
žinojo
apie
Viktoras Lapinskas
kovoti, kad jos virszus, kad Sąjungą del Lietuviu Emi
gaus ir ejk ant tarnistos pas ta degtine, tai nusprendė velnei
Sziomis dienomis muso tautietis
sakysi baltas ji sakys ne ežia grantu, veikia brangu darba ir
601 W. Mahanoy Avė. B Ragažinskas
pargabeno visokiu
Korkini-Galais
ūkininką, ir kad man per trisi iszsiunst savo siuntinius, idant
yra juodas bile tik prieszingai veiks toliaus nežiūrint ant ne
Mahanoy
City,
Pa.
garimu,
AmerikoniszKu ir Importitu.
metus ne pasiroditum pekloje!' praplatintu ta gėrimą po visa
Galima
gaut
visokiu
Arielku,
Vyniu,
kalbėti. O gal Kova užvidžia vidonu, kurie visokiais budais
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Kaip Lucipi erius prisakė, svietą ir kad kožnas žinotu
Tik apmislik! Deszimts korkiniais galais isz
kad ne isz jos inciativos tas norėtu užkeikti arba suardyti,
apie degtine, tai daugiau duTeipgi skambanozio Alaus ir Porterio.
A.
J.
Keydoszius
teip
velnes
ir
padare
ant
kitos
brangio kvepanezio tabako už 5 centus! Geriausi
užmanimas prasidėjo, mat ji kad ta szventa ir tautiszka
1 sziu patektu in pekla. Tai ir
Duokyte dabar orderi o bus jumis
-AGENTASpristatyta in namus.
cigaretai už tuos pningus. Daug metu darbszavimo .
but norėjusi tuos Emigrantu darba panaikinti, tokiu iszga- dienos pristojo pas ta ūkinin iszsiunte velnius su velniukais,
Dayton, 0.
o kad jiu žmonis ne pažintu, 202 Troy St.
ir didele dirbtuve daleidže mumis tokius gerus
54-56 N. Malu St.,
piningus ant savo kokiu reika mu visados buvo ir bus, ale ką už berną.
Iszbuvo pas jin velnes vie• užsiaugino sau usus, ilgas barz
cigaretus daryti.
Parsiduoda visur- l
Mahanoy City.
lu sunaudoti. Kovai matyt ne mes ju zaunu nepaisikim varidas, apsirenge in ilgas drapa
patinka, kad Philadelphijos kim toliaus ta pradėta darba. na meta, tai žmonis divijosi, nas, idant uodegas paslėpt ir
Lietuviai visokiu [nuomonių ir Kaip matote isz padtfotu ilus jog igi sziolei tas varguolis bu iszsiklaide po visa svietą.
pažiūru nemaiszant tikeimisz- traciju, kurios suszelpta dau vo apipliszias ir alkanas ir no
Parduoda Szipkortes ant visiu
ku reikalu susivienija in dide giausiai ne isz Philadelphijos, rint dirbo, bet ne turėjo ne ka
----- ARBA PRADŽIAGerinusiu Linijų in ir greieziausiu
lis kuopa kad bent viena tau- ale isz tolimu miestu Amerikos pavalgit o dabar jis teip ne
Skaitymo ir Raszymo
isz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.
DEL VAIKU.
25c.
Siunozia Piningus in visas dalis
tiszka reikalą atliktu visi sy todėl dar syki atsiszaukiam in dirba, o pas jin laukai užarti, Mano brolis Juozas Lomsargis pa
kiu, Kovai szirdis skauda ji visuomene Lietuviu Amerikos užsėti ir norint laukai ne kas, eina isz Kauno gub., Raseinių pav.} greitai, teisingai ir pigiau negu kiti “Saule” Mahanoy Cty, Pa,
Agentai.
Mano
agentūra
yra
po
Szveksznos para., 15 m. kaip amerike priežiūra Obijos Valstijos.
velitu genaus matyti vaidus prisidėti piningiszkai prie to bet jevu pilni aruodai.
Ant antro meto da daugiau, 5 m. adgal gyveno Cbicagoi isz ten
Su virsz minėtais reikalais galite
tarp visokiu partijų ir isz to brangio darbo, kaipo draugys
Nanjas Iszradimas.
mane kreipits per gromata ar Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta
naudoties
priežodis
sako tes teip pavieni žmonis, kurie o ūkininkas guli sau ant pe- iszvaževo in Wasbingtona, o dabar pas
įsabiszkai
o
visame
kanogeriause
plaukams
augti. Turime tukstaneziu padenežinau
kur
praszau
duot
žine
ant
“drumbname vandenije geriau in Philadelphija atvažiuoja tai cziaus ir pipke ruko. Pardavė adreso:
kavoniu. Iszsiuncziame dykai geras informa
latarnausia.
(to
79)
cijas
apie
priežastis
puolanczius plaukus ir
jevus, nupirko dirvos, pabuKeliaujantiems in Lietuva parūpino
žuvi gaudyti”
apie juos gimines rūpinas Są
Jno. Lomsargis
Paszportus su patvirtinimu Konsulio. kaip tame užbėgti, adresavokytei
davojo
stubas,
kluonus,
tai
Daugiausiai matyt Kovai ne jungą daugiaus pagelbėtų žmo
814 W 33rd. st
Chicago, Ill.
J.M.Brundza Co; Now York & Brookljv
patinka, Kun. K. yra intere niems, kurie toliaus važiuoja, stojo jisai turtingiausiu ’ant vi
įThe American -suotas reikale Emigrantu Sa taigi czionai staezei yra pride- so kaimo. Ant treczio meto už Juozapas Waszkialis paeina isz
Tobacco Co:
jungas net isz jo inciativos mi ryste, kad ir kitas Lietu viez- derejo tiek jevu, jog ne turėjo Grodniaus gub., Ratniczioa para.,
111 Fifth Ave., New York City
nėta draugyste užsimezgė. Ma kas kolonijos prisidėtu pinin kur dėt. O velnes vis mielina Pierdelko kaimo pusantri metai kaip
tyt kovininku principas yra giszkai prie to prakilniaus dar kaip invest in grieka ūkininką isz lietuvos laibas vidutinio ūgio
sznekedamasis juokėsi
apskrituos
ir susiedus?
kur Kunigai priguli, tenai nie bo.
veido rauplėtas kas kur patemys te
Pagelbinia
Sąjungą
del
Lie

Viena karta guli ūkininkas gul duoda žine ant adreso:
MAHANOY CITY, PA.
ko gero negali būti, o kadangi
CAPITOL STO K $12-5,000.
SURPLUS IR PROFITS {300,000.
Kun. K. priguli in Sąjungą tuviu Emigrantu Philadelphia ant pecziaus, o velnias jiam ta
Jno. Curlonis
BISCHOFF’S BANKING HOUSE
Sav. Valst. Randas tori musu Banke sudėta piningu.
re:
32G5 Livingston st. Philadelphia Pa.
Emigrantu, tai visa draugija Pa.
287 Broadway Kampas Reade Ulicze
Mokame
antra
procentą
ant
sudėtu
pininga
Komitetas.
Prez.
K
un.
J,
New York, N, Y
Telefonas: Worth 2822,
— Turime jevu in vales, tai
nieko verta, ale ant Kovos ne
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma
Kas reikalauna teisingo
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
laimes ne visi Lietuvei teip su Kaulakis 333 Warton st. Phi kas mums isz jiu per nauda? Mano dėdės Juozapas ir Bonifacas
patarnavimo ir nori idant
ar atneszi parodini knygute ar ne.
prato, visuomene Lietuviszka ladelphia, Pa. Vice Pr. Geo. Ot, mėginsime virit rugius, tai Sologub, 23 m. kaip amerike pirma
Jo reikalai liktu greit
. Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su
gyveno
Newarke
o
dabar
nežinau
Belauskas
1216
So.
2nd
st.
gal ka iszvirsime-pripažinsta, kad ir kunigai
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.
atlikti tegul atsiszauki in
kur jis pats ar kas kitas praszau duot
— Na, tai virikim, tarė ūki žine ant adreso:
Harrison Ball, PrezidenfŠs.
9 ryte lyg 3 popiet
yra veikėjais ant tautiszkos Philadelphia, Pa. Kasierius
F. J. Noonan, Vice-Prezidenta*.
...Suba tomis...
Seniausi
dirvos. Tolinus piketą Kova Sabas Mankus 938 So. 2nd st. ninkas— nes tu ka padarai,
L. Sologub
W. II. Kohler Kasijerina.
9 ryte lyg 12 ad.
Philadelphia
Pa.
Sekr.
Protok
Bankini
tai viskas iszeina ant gero, tik 1708 England avė.
Marion, Ind.
kam Kun. K. nepavelija prie
Narna
Lietuviszkos bažnyczios dalyti John A. Seba 218 Titon st. tai žiūrėk, kad gerai iszvirinvisokiu brosziureliu, kurios Philadelphia, Pa. Sekr. Fine tum!
Uždėta 1848m.
Mano puabrolei Jonaa ir Vincas
kvepia
antikrikszczioniezka Jurgis Lukaszevicze 433 Tree
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Pasirūpino katilus, pastate Žilinskai, 16 metu amerike, gyveno
dvasia, tai yra kunigą reikalas st. Philadelphia, Pa.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
peczius ir ėmėsi virit rugius, apie New Yorka. laz Suvaiką gub. SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,”
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš
jie ant to yra nuo dvasiszkos
o velnes stovėdamas prie kati pav. ir paozto Gilužiu kaimo Punsku
perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikroparapijos. Tegul ataiszauke ant adre
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
valdžios parstatitas, kad ginti
dilų, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų,
lo vis maisze. Kada jau iszvi so:
Krajaus už pięiause preke.
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų,
žmonėse tikėjimo reikalus, ku
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
t rūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.
re, pradėjo ragaut, nes smokas
Marijona Pecziuliute
Puikiausių ir geriausių: Armonikų,
Gerų
pritvų
,
visokio
skyriaus
drukuojamų
mašinukių,
albumų
jokiu
poperas.
nigas neina in Kovos redakci Koncertinkų, Klernetų, Smuikų ir kito buvo kartus ir degino gerkle, 532 W. South alley
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir m ai**
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
da-knygių.
Gražių
popierų
gromatoms
rašyti
su
puikiausiais
ja gaspadoriauti, tai jus nelie kių muzikališkų instrumentų, taipgi, per tai praminė taji gėrimą
Mahanoy City Pa.
paliudyimu Konsulio.
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tukit prie bažnyczios, kurios jus lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.
žiną už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
“degtine.”
turite mano katalogą, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano
Užsakymus išpildo teisingai, greitai ir
iezeižadejot. Kun. Kaulakiui saugiai
— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
Gere igi vakarui, nes tolaus Mano Bzvogeria Dominikas Jenoe- Didelį Katalogą Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano
per expressą ar pačtą. Pasiusk
pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
kaipo Prezidentui pnkaiszioja savo aiškų adresą ir pačto markę, o Katalio- pasidarė jiems linksma, pradė wiozius girdėjau kad gyvena ten kur tavoras
tavorą
daug
pigiau
kaip
kitur.
Kviečiu
visus
lietuvius
ir
lietuvaites
su
orderiais
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
neva jis matas isz draugijos gą gausit dykai! Rašykit šendi, adresuojant; jo szneket, juoktis o ant galo apie Pittsburga praszau atsiszaukt ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
J. DAMIJONAITIS
ant adreso:
sau gera nauda, czionai teipo 812 W.M.33-rd
pigiausei galite atlikti.
szokt ir dainuot, jog net visa
Sl„
CHICAGO, ILL.
Te Petrukevioz
jszžiuretu, kad kun. prieieavistuba drebėjo.
Box 02
Cumbola Pa, 3225 So. Halsted St.
Depts.
Chicago, HL

DEGTINE

Atsakymas Philadelphijos “Kovai” Amerikos
Lietuviu socialistu
Organui.

W. Rynkewiczius

; Dr Ignatius Stankus, 11 D.,y

... CIGAR EITAI ..i

A-B-Cela

KUR
R BUNA

UNION RATIONAL RANK

Kataliogas Dykai!

M. K. Wilkewich,

ISZPARDAV1MAS

VASARINIU DRAPANIU.
Vyrams ir Vaikams Siutai ir
visokiu Vasariniu Apredaliu.

Sziame laike kada Vasara baigėsi, musu
sztore lieka daug Vasariniu Drapaniu ir kitokiu
apredaliu kurie daug vietos užima ir nenorėdami
laikyti ta tavora per Rudeni ir Žiema, pastanavijom iszparduoti visus vasarinus apredalius
už labai pigia preke.
Žinoma dar vasara
nepasibaigė ir da turėsime szilumos invales,
bet visgi szitam laike sztorninkai jau perka
Rudenini ir Žiemini Tavora ir turi padaryti
vieta kur jias paderi. Todėl jaigu reikalaujate
vasrinio siuto arba kitokiu apredaliu, tai dabar
turite gera proga' pirkti'pigiai ir suezedint
piningus.
Ateikyt patis peržieureti szita
tavora o jaigu reikalaujate kokiu vasariniu
apredaliu tai geresnes progos neturėsite teip
pigiai pirkti kaip dabar.

W. RYNKEWICZ
233-235 W. CENTRE

Žinios Vietines.
— Szendien Sz.Mikolo.
— Nedeloje pripuola Sz. P.
M. Rožanczevos.
— Nominacije pavietavu
virszininku subatoje.
— Redingo kasiklos badai
iszdirbs szeszes dienas o Lehigh
Valles dirbs pilna laika.
— Parapijos prova su ne
kurtais parapijonais prasidės
Panedeli, Pottsville.
— Kun. Pautienius suriszo
mazgu moteristes szia nedelia
p. J. Litvina su panna Ona
Bacevicziute, kuriems patarna
vo kaipo svotai p. Malžinskas
su Ag. Aleksandravicziute.
Teip-gi p. J. Milauckas isz
Szenadorio su pana Ona Stankevieziute. Abidvi svodbos at
sibuvo puikei. Idant rožių kė
lės niekad nepersimainytu in
dilgeles del jaunu poru.
— Antram varde tegul Lie
tuvei ne užmirszta duoti baisa
del muso tautieczio p. Juozo
Traskaucko ant School Directoriaus. Kaip visiems yra žino
ma muso Juozas yra tinkamas
ant tojo dinsto ir be abejones
pildins užganadinanezei savo
privalumus. Antro vardo Lie
tuvei tegul pasirodo ka gali
padarit 7 diena laike rinkimu
miestiszku kandidatu ant De
mokratiszko tikieto.

r

UL.

Politikos
Reikalai

— Be abejones jau visi žino
kad rytoj (Subatoj) atsibus
rinkimai arba
nominacijos
kandidatu ant Pavietavu urė
du. Jaigu norite balsuoti Republikoniszka tikieta tai turi
te praszyt Republikoniszko
Baleto, o jaigu norite balsuoti
už Demokratus tai žinoma tu
rite praszyti Demokratiszko
baleto. Szimet Baletas bus la
bai dydelis kadangi randasi in
keletą desetku kandidatu. Czia
talpiname koki kandidatai bus
renkami:
Sudžia
Kontroleris
Kasijerius
Registeris
Rekorderis
Protanatary
Klerkas Korto
Du Kamisoriai
Du Direktoriai Biednuju
Distrikt Attornis
Kasikiu Inspektoris
Koroneris
Inžineris (Survejor).

C. A. Whitehouse
Ant District Attorney

Yra tai tinkamiausias Republikoninis kandidatas ant to
urėdo ir kaip girdėt tai beveik
visi Lietuviai už jin balsuos.
Rytoj praszykite Republikonini baleta ir neužmirszkyte pa
dėti kryžiuką prie C. A.
Whitehouse kandidatas ant
District Attorney arba Pavie
— Jonas
Dereseviczius tavas Advokatas.
dirbdamas Park Place kasikio
šia likos pagautas per puolan
Ch. D. Kline.
tis anglis.
Ant Pavietavo Kamiso- Simonas Milauckas nog 632 W.
Mahanoy ui., pristato in namus
anglius, krausto naminius daigius,
turi gera arkli ir bogie del pasamdimo.
Savo darba atlieka atsakaneziai ir
ieisingai. Su virsz minėtais reikalais
kreipkytes pas jino busite užganedyti.
•rz-AON

— Seredos ryta likos palai
dotas ant ubagu kapiniu
Schuylkill Haven prie vargszu namo jaunas 22 metu žmo
gus Aleksa Žernoskis, mirda
mas ant sukatu. Butu palaido
tas Mahanojui ant katalikiszku kapiniu su bažnytinėms ce
remonijoms, bet už gyvasezio
būdamas szaltas katalikiszkam
tikėjime neaplaike tosios gar
bes.
— Matyt isz raporto sveika
tos bjuro, kad Mahanojus yra
sveikiauses miestelis visam
steite nes ezi menesi Sep. mire
tik 27 ypatos.

Auburn, I’ll.— Darbai
slobnei eina, dirba po 2 ir 3
dienas ant nedėlios, isz kitur
pribuvusiam darbas sunku
gaut.
— Lietuviu pusėtinas būre
lis, ir visi sutikime gyvena.
— Del nekuriu moterių p.
Baltruviene labai reikalinga.

Ernest, Pa.— Darbai pras
tai eina, isz kitur pribuvusiam
darbas sunku gaut.
— Lietuviu pusėtinas bū
relis isz tu visokiu atsiranda.
Del nekuriu vyreliu p. Taradaika labai reikalinga.

riaus.
Yra tai dar jaunas žmogus

del aplaikimu “demidžiu” nog
kompanijos, provos ta parodo
kad galima teip padaryti jaigu
kompanijos kaltis.
Dabar paimkyme tuos visus
vyrus kurie likos užmuszti
traukije paskutiniu 4 metu.
Kiek isz to skaitlaue kompa
nija buvo atrasta kalta? Asz
nežinau nei dvieju. Priežastis
tame yra: Kompanija, nuper
ka Koroneri per davima jio
giminėms gerus darbus, kaipo
tai; “bosaut, už fajer-bosi,”
superintentant apie kasiklas,
už klerkus ir t. t. ir da duoda
jiems dykai tikietus ant gele
žinkelio, Už tai tokie Korone
ris nenori atrasti kompanija
kalta už smerti darbininko.
Dabar mano du prieszininkai kurie prieszais mane eina,
yra Daktaras Donahoe kuris
dar esą Koroneris per pasku
tinius 4 metus, ir Dr. Dunn
kuris buvo jio “Deputy” arba
pagelbininkas, jus patis žinote
kaip mažai giaro buvo pada
ryta darbininkams per tuos 4
metus.
Asz visiszkai esmių luosas
nog kompanijų ir isz tos prie
žasties galiu prižadėti kad
biedno darbininko reikalai
bus kano teisingiause atliekami
jaigu busiu iszrinktas. Už tai
jaigu mislinate kad asz priva
lau būti ateinantis Koroneris,
tai praszau visu už mane balsuokyte, teip-gi pasakykit sa
vo draugams kad ir jie už ma
ne balsuotu ant atemaneziu
rinkimu arba nominacijų ka
atsibus szita Subata 30 d. Septemberio.
Tikiuosiu kad ta del manes
padarysite o jaigu busiu ap
rinktas tada ir nesigailesite.
Viso giaro velijentis. Pasilie
ku Su guodone.
Dr. W. J. Winters,
Shenandoah, Pa.

Paczios kineziku
Daug-paczieta Kinuose ne
ira tai pagal prova. Seniau
tiktai mandarinam ir žmonim
no keturesdeszimts metu, ku
rie ne turėjo vaiku, vale buvo
iminet antras paezes, kaip jie
vadina “mažas paezes.” Kningo provu padėta bausmes už
daugpaezista. Nes szedien jau
ta prova tiktai kningose stovi,
o kožnas tiek gali turėt pacziu-antra ejlu, kiek katras
nori. Niekas ne daro kludee,
bile tiktai gali iszmaitit. Ne
žiūrint ant daugybes paežiu
antra ejlu, tai pirmutine pati
ira poni ir gaspadine namo ir
turi valdže ant kitu paežiu.
Vaikai gimė isz antra ejlu
paežiu, tai pripažinsta už mo
tina pirmutine paeze savo tė
vo; jagu katra ir numirszta,
tai ijosios vaikai ne nesigaili,
nes taje pirmutine turi guoduot ir josios klausit. Pati an
tra ejle ira labai nužeminta,
jog turi visame klausit pirmu
tines paczios. Savo viro kitaip
ne vadina, tiktai tėvo gimti
nes. Pacziom antra ejlem ne
vale apleist viro. Žodžiu, ira
tai locnastis to, kuris pirko,
nes viras už tai gali jaises iszvarit, parduot, kadai tik nori;
niekas jiam ne sztant užgintie.
“Jagu katras stovi kningose
provu,— iszvaritu savo paeze
pirmutine be priežasties, tada
turi priimt adgal ir gaus in
kaili 80 lazdų. Prova nieko
nemini apie “maža paeze”, ir
tas tai ira priežaste, jog Kinczikas gali darit su jaje, ka
tik jisai nori.

Lenku kolionizacija.

Sziame paskutiniame laike
priesz seimą Zwiazko Narodowo vyriausis organizacijos Cen
zorius perkresdamas nuodug
Ant Sudžiaus
niai visokiu kamisiju darbus
ir pasisekimus ar nepasiseki
mus, galutinai patemijo in kamisija kolionizacijos, kuri iki
sziol nieko nenuveike bet kaip
patsai cenzoris sako kad prie
sziadien aplinkybių toj komi
sija nuveikti nieką ir negalėjo
apart padaryma kasztu važyne
se. Isz posmertiniu pinigu aiptol nevale imti kitiems reika1 ims ar fondams ne viena cen
tą nes prie to valdžia Suvieny
tu Valstijų nedaliaidžia. Cen
zoris užmano Sutvert draugija
vien tik tam mieriu, kapitala
sudesia akcijonieriai. Su tam
tikru kapitalu kada ji draugi
ja turės užpirkt didelius pla
tus žemes, ant kurios apgyven
A. L. SHAY
dyt vien tiktai lenkus.
Republikonas.
Isz Pottsville, Pa.
Kolionijiszka draugija tureAnt County Commissioner senti but po kontrole Žwiązko
Narodawo.
Wm. Searer
Mat, pasirodo kad organiza
Republikona«!.
Isz Tower City, Pa.
Tinkamiausias žmogus ant to urėdo.
cijos būdamos po užiura Valstiszku valdžių pinigus sudėtus
Ant Korinorhnis
sunaudoja tiktai mieriui tam,
Dr.W.J. WINTERS ant ko jie dedami.
Demokratas. Isz Shenandoah, Pa.
Ar lenkams tokia draugija
invykdint pasiseks nežine, bet
Ant Sudžiaus
ir teip jau lenkai vakarinėse
valstijos turi savus didelius
J. J. MORAN
Ddinokratas.
Isz Pottsville, Pa. kaimus.

isz Mahanojaus, kuris dirbda
mas mainose patrotino koja,
todėl negali dirbti prie sun
kaus darbo. Daugybe jio drau
gu ir prieteliu prispire jin kad Ant Kamisoriaus
pasiduodu save ant kandidato
J. A. Mandour
kokio urėdo, ka ir padare, kaDemokratas.
Isz Shenandoah, Pa.
dan-gi pasidavė save kandi
datu ant Pavietavo Kamiso Ant h'onst n helio
(Pirmo Vordo)
riaus ant Republikoniszko ti
kieto. Jisai teip-gi praszo juBernard J. Moss
so balso.
Demokratas.
Isz Mahanoy City.

Ant Sudžiaus
Dr. W. J. Winters.
Ant Koroneritius.
Pranesza visiems kad jisai
yra pasidavęs kaipo kandida
tas ant Pavietavo Koronerio
ant Demokratiszko tikieto.
Jisai czia iszaiszkina privalu
mus Koroneriaus: Jiopriva-[
WW'
lumai yra: iszrinkti 6 teisingus į
vyrus ir iezrasti priežasti arba
kalti kožno žmogaus kuris
tampa užmusztu kasiklosia ar
ba kitur. Paveizdan: Jaigu
žmogus yra siuneziamas dirbti
“gengveje” katra yra blogai
isztimberiuota arba nesiranda
czisto oro, dabar jaigu tasai
žmogus lieka užmusztu, už
R. H. Koch
griautas, arba sudegintas per
Isz Pottsville, Pa.
gaza, tada yra privalumas Republikonas.
Koroneriaus iszrinkti 6 vyrus Ant Clerk of The Court
kaipo “džiure” ir iszrasti kas
Frank J. Bastian
tame kaltas. Jaigu kompani Demokratas.
Isz Mahanoy City
jos kaltis, tada Koroneriaus
privalumas yra iszrasti jia kal Ant County Commissioner
ta, ir tokiu budu duoti likuT. A. Flauagan
siams po nabaezninku proga Demokratas,
lez I*ptkviUf> Pft-

Building Association Sta
kas.
Serial Building & Loan
Association isz Mahanoy City
iszduos del norineziu pirkti
nauja staka arba szerius, Septemberio menesije 1911 m.
ant katrų atsitraukaneziams
“stakholdexiams” bus iszmo
keta 6 procentas. Piningai
priimti už szita nauja “staka”
bus iszduoti skolininkams ant
6 procento. Sekretorius sėdės
Draugyjos ofise ant W. Pine
ulyczios, Utarninke Octoberio
3 kur norintieje gales pirkti
staka.
Wm. II. Snyder Pres.
A. K. Smith Sek.

GRINA TEISYBE.
Mahanoj: us gyventoje!
[apie szi ta gerai žino.

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKE

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser
gate liga, tai eikite pas savo
miesto daktara.
Jaigu turi dantų gėlimą: kor
nūs ant kojų, tai gausi po 50
gyduole. Jaigu nepagelbetu
bus sugražinti piningai. Teip
gi iszsius placzes informacijas
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir
nupuczkave veidai. Tukstanczei dekavoja už dyka rodą.
Raszyk tuojaus ant adreso:
Gratis Specialists
Box 106 Sta. W.Williamsburg
Brooklyn, N. Y.

Mrs. Julia Brennan nog 1027 E.
Mahanoy St Mahanoy City, Pa. Sa
ko: “Asz vėl linksniai atkartuoju pa
girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka
da tik ateina proga vis rekamendavo
ju szitas pigulkas asz pažinstu keletą
žmonių kurie likos iszgialbeti nog
skausmo pecziuose ir inkstuose. Szi
ta pati liga mane vargino per ilga
laika, būdavo mane apkvaitina ir pai
kino kad negalėjau atlikti namini
darba. Turėjau ženklus kad mano
Inkstai buvo netvarkuoje. Nusipir
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas
Timms aptiekoje, ir jie tuojaus man
Lietuviszka Krautuve
pagialbejo ka kitos gyduoles nega
...Vyno, Likeru, Areilkos ir Alaus...
lėjo padaryti todėl veliju kitiems
Atraszykyt man gromata, o asz jus
naudoti taisės pigulkas.
:Ant pardavimo visuose aptiekose pertikrinsiu kad galit pas mane gaut
po 50o. baksukas. Agentai amerike tavora pigiau ne kaip kitur.
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo,
Fr- StrawinskasN. Y. Neužmirszkite vardo ‘Doans”
1807 Carson St., S. S.
ir neimkyte kitokiu.

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PA.

FR. STRAWINSKAS

Invales geras del valstijos yra gana atsakantis
del tavęs.
Surplus ir Kapitalas Stakas yra 33 procento
sudėtu piningu.
Kam laikyti piningus dykai, jaigu piningas gal
padaryti pininga iri prietelius per sudėjimą
piningus in szita liauka.
Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada
tokia diena kad tau padarys giaro.

Pittsburg, Pa.

D. M. GRAHAM, Prezidentas.
C.L.ADAMS, Vice-Prezidentas.
D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijerius.
... DIRDKTORIAI...
A. DANTSZEWICZ.
W RYNKIEWICZ
M. GAVULA.
J. HORNSBY.
C. F.KAIER.
W. L MILES.
L. ECKERT.
T. F. FLANAGAN.

Ant pardavimo.
Namai ant ketu riti familiju
ant viso loto po no. 604 - 606
West Center ulyczios. Dasižinokyte ant adreso:
(p }')
Thomas TIaughney
12 E. Mah. St.
Mahanoy City, Pr

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main St«. Plymouth, Pa.
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

Garsiu Li etų v Iszku-Lenk iszku Vaistu.

Ar gali pasakyt kokis yra geriausirs Peczius Mahanojuje?
Kokis Peczius yra daugiause naudojamas?
Visur galima rasti Model Keystone Peczius?
Už tai kad baiminai viena ju turi ir sako kad tai geriause
Peczius del kepimo.
Piningus sugrąžinime adgal arija' duosime nauja Keystone
Pecziu jaigu ne liūs atsakantis.
f
Visi gire Guinano Peczius.

10 tuzinu tik už 81 00
Gražiausiu groraatoms po
pieru su gražeis apskaitymais
ir dainos 10 tuzinu už 1 dol.
prisiuntimas 30^ extra arba
12 už 250 su prisiuntimu. Ge
riausios palangos Trajankos
baksukas 300 katalioga nuo
knygų abrozeliu ir t.t. siunezeme už 40. Reikalaujama par
davė ir duodame gera pelną.
M. Zukaitis
449 Hudson avė.
Rochester, N Y.
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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 dovan u kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
raižykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras Lietuviukas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.
Egi tero No.l............................... 25c.
Egiutero No.2............................... 50c.
Zinijecznik........... 25c , 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai ..............................35c.
Meszkos Most is.
,25c.
l.inimeitasvaikams ....
,25c.
Gyduoks nuo Kosulio..
,25c.
Liepiu Bahamas..........
25c.
Anty-Lakson del vaiku
,25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
’ nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu........................25c.
Cgniatraukis..
25c.
Skilvio Laszai..............................25c.
Gyd. užlaikiniui Viduriavimo ir
Kruvinosios.............................. 75c.
‘Uicure’ ai ba gyd. Rumatyzmo $3.50.
Gyd. del nemaiimo Pilvo........... 50c.
Milteliai apsiabdymui Galvos
skaudėjimo............................... 10c.
Laszai 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...
10r.
Milteliai nuo Kejienu.
,35c.
Rožes Balsamas..........
,25c.
Kinder Bahamas.......
.25c.
Bobriaus Laszai.........
,50c.
Szvelnintojas...............
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas................. ’. .$1.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus .......................... $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................ 25c.
Pamada Plaukams....................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Ricmens................. 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu......... 15c.
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles............................2-5c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arLa
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

Pajieszkojimas.
Pajieszkau Stanislovo Dovido ir Juozo Vaitkaus, gyve
no pirmiaus Indianopolis. Pra
szau ju kad atvažuotu arba atraszytu gromata aut adreso:
Beny Deatvy,
23 N. 4-tli St.

Terre Haute, Ind.

Balius.
Parengė dideli balių, jaunumene, isz Coal Dale, kuris at
sibus 7d. Octoberio ant Tay
lors Defense sales, Coal Dale,
Pa. kuris prasidės 4 ad. po
piet ir trauksis lig vėlybai nak
czei, muzikantai partraukti isz
Szirvintos, už praszom visus
senus ir jaunus ant to pasi
linksminimo:
Inžanga vyrams 350 mergi
noms ir moterims dykai:
Komitetas.

Ant pardavimo.
Puikus salunas ant W. Cen
ter ulyczios Mahanojuje, parsiduos drauge ir namini daigtai. Turi but greit parduotas
už tai kad locnininkas turi
kanecz važuoti in Lietuva ir
parduos už labai maža preke.
(98 ta)
213 W. Center St.
Mahanoy City, Pa.

TŪKSTANTIS
NAKTŲ IR VIENA
ARABISZKOS ISTORIJOS
Perdėjo Lietuviszkai
D. T. BOCZKAUSKAS.

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.

PREKE $1.
Tik Ant Trumpo Laiko!

Lietuviszkas FotograCistas
205 E. Centre St. Mahanoy City.

Nusiuntimo kasztus
mes apmokame.

W. I). Boczkowskl-Co.
Mahanoy City, Fa.

Naujas Kriauczius-Tamapua, Pa.
Siuvu visokias vyriszkas drapanas
kaip tai: Overkotus ir visokios mados
Siutus. Meldžiu szelpt tautieti o
busite užganėdinti. Turiu daugeli
visokiu ceikiu; priegtam senas dra
panas czystiju ir taisau. Meldžiu
kreiptis po adreso:

VISOS

Vincas Rcrtncckis
23 Pine St; (Raabs Name) Tamapua, Pa.

MOTERYS
Užprazom visas Moteris kuriosgeidže
pasilikt “Sveikos ir Drūtos’’ pilnos
gy vibes ir moteriszkumo, kaip tai kita
dos buvo jaunistoje, pribūtu pas mane
ir pamatitu ka padarėm del kitu Mo
terių kurios ir kentėjo ant moteriszko
nesmagumu. Jaigu jautiesi silpna ir
ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk be
jokios abejones.
Tokie dalikai yra per svarbus ant
atydejimo ant kito liko, o pas mus
aplaikisite geresne PRIŽURA ir
gydimo ne kaip gautumėte namie no
savo d aktaro.

...PERSITIKRINKITE SAVO PROTĄ...
! užstojimos vyduriu kankina
—Į
per visa laika?
I Dispedsia szirdes deginimas
ir atsirūgimas?
pleiskanos ir nežeiI jns papuczkai ir dedervines?
‘ a
I Plaukai slenka arba nori
I
kad užauktu story?

■
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I
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Fidelity Building & Loan
Tai neatbok apie ligas; pats iszsigydisi be
daktaro su gyduolėms kurios milijonai yra
Association, isz Mahanoy City
užganedynti per 34 metus. Neiszduokite po
desetkus ar szimtus doleriu. Jeigu netikite,
iszduos del norineziu pirkti
tai raszykite pas:
nauja staka arba szerus, Octo
berio menesije 1911 m. ant
lb. I06.W.8 South & 9'way; Brooklyn,N.Y.
katrų atsitraukaneziams “stakholderiams” bus iszmoketa 6
J. KAZLAUCKAS
procentas. Piningai priimti už
Parduoda Szipkortes
szita nauja “staka” bus iszduo
ti skolininkams ant 6 procen
u kompanijų preke ant geriausiu
to. Sekretorius sėdės Draugy- 158 S. Washington St., Wilkes-Barre, Pa.
Pardarau
greieziausiu Laivu.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai visokius Dokumentus ir paliudyju
jos ofise ant W. Pine ulyczios, susikalbama
ir susiraszoma.
Duodu patarimus
Utarninke Octoberio 3 kur Suvirszum 30 metu daktaravimo per Konsuli.
visokiuose reikaluose.
norintieje gales pirkti staka. mieste Wilkes-Barre, muso glaunas
J. Kazlauckas
II. K. Smith Pres.
ofisas. Prisiusk 2c. marke o gausi
Knygute apie Ruptura dykai.
73 West St. New York; N.Y.
A. K. Smith Sek.

Dr. A. O’Malley

Polithania State Bank
Cor. 22<1. & Carson Sts.
S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimai
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus
pinigus mokam 1-ta procentą, priskaitaut
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus ia visas
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir
vedam provas senam krajm. Rejenielna
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara
J. G. Miliaueka. Užkviecziam lietuvius ir
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums
jusu bankinius reikalas o persitikruit, kad
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigui
siunezant paczed urnai in Banks, arba siųst
in Lietuva, galima siųst Paežio Money
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per
Ex preso Money Orderi.

Reliable Specialists
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Rusiszkai Amerikouiszka Linija.
Vienatine be perseditno Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8Ą dienu in Roterdama
llį dienu in Liepoja
III klasa $29. -p.,
„
..... .....
* III klosa $30.
II ” $45 f Del smulkesniu zimu kreipkitesm musui
” 447
t
», c=n’ L Agentus ir centraliszka kontora.
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A. E. Johnson & Co.,(General

Pa«sengcr Agts.)

$b2.

27 Broadway, New York, N. Y.

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS^g
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. L'žpraszome visus atsilankyti
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose varge)
galima rasti. Szitas Ta voras susideda isz Naujausiu Vasarinis
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
Jekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del
apredimo Moterių, Alerginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis piginus pirkti negu kitur.
Ateikite o patis persitikrinsite kad pas mus geriausia pirkti.
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f t^^a8 mu8 dirba Lietuvaites.
i
122 W. Center Str.

Į

No. 6.

M. VARZINSKAS
------- o-------Puikei ir pigei nutraukė visoks Fotografijas
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir
indeda in Reimus.
Indeda in Špilkas
Kompasas ir Lt. Partlno la visokes Kelmas
Lietuvei su virsz-minetais reikalais netur
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji
ir pažinstama Varžinska kuris pa daro
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti.
Teipgi daro Fotograpijao ant Post-Karcziu.

Mahanoy City, Shenandoah
at< parmei, Landsford.

Mahanov City. Pa

JONAS IGNOTAS

W. WAIDELIS

Brooklyn, N. Y.
Patentuotas regulatoris 112 Grand Street
užsukamas isz virszaus.
del moterių ar vyru, 81 k
Kas Nori Pirkti Ar Parduoti
gvarantuot as ant 20
metu. Siusem szita
savo Namus ar Farma te
laikrodi visims C.O.D
gul atsiszaukia pas mane.
už $ 5.7 5 ir ex preso
Pirkejiai larmu atvažuoja
leszas iszegzaminavi
mane isz visu szaliu
mui, jei nebus toks
ir Kanados.
sakom, Nemokėkite
Mass., ir Conn.,
nei centą.
stekuose yra geriausios
ATMINKIT, už tai kad randasi daugybe fabriku. Groiuskitur užmokėsite už toki laikrodi in $35 tas praszau raszyti lietu visikai arlenkiszkai.
Su koznu Laikrodi duodam Lenciūgėli. J.F.Richard, I40 Maple St., Holyoke, Mass.
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Parduoda visokius apsiavimus už pigesne
preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku.
Geriausius skolinius ir guminius darbinius
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti.
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite
užganėdinti ir suezedinsite piningus.
Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu,
geltoniu ir kitokiu kolonu Czeveriku ir
Aysidirba senos maldaknyges, istorinei
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už natos ir laikraszczei, kaipo tai:
labai pigia preke. Neeikyte passvetimtauLinksma Valanda, Dilgeles,
tezius pirkyte pas tautieti:
Dagia, Draugas,
Tėvynė u-Lt
Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ar
Simona Waluna
ekspreso kasztus.
Adresas:

526 W. Centre UI.,
Mahanoy City, Penna.
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Teisinga Krautve, nes tikras Lietuvis užlaiko

S. Norkewicz

Geriausias Lietuviszkas
Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
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Nusipirkite sau keletą Malonus Viengencziai:
Turiu sau už garbe praneszti jums
Buteliu
užlaikau krautuve su daugybe
NORKEVICZIAUS NO. 6. kad,
visokiu ta voro.
Pas mane galima
Geriausia Arielka Visam gauti naujausios mados Laikrodėliu,
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Žiedu, Kryželiu, Armo
Teipgi ežia gausite ir visokiu
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
nikų, Skripku visokiu
priesz laika, duokite savo
Mužikalisku Instrumen
orderi o bus jums pristatyt?
tu,Britvu, drukuojam11
Maszinukiu, Albomu
Potogjafijoms laikitie,
Istoriszku ir Malda
408 West Mahanoy Are.
kningu, visokiu popieru
Gromatoins rasziti su
Isz Pittsburg Padangių. pasiskaitymais ir dainomis f u
Naujausios mados Popierei Gromatom konvertais tuzinas už 25c, 5tuzinai už
rasziti tuzinas 25c. Labai gražus atidaromi §1 Perkupcziams 1,000 už$G Magisz
Altorelei ir Rainelei nuo l*c. lig 50c. kos Kazyres $3.
Jai norietumete
Gražiausios Malda Knygelius ir visos mano nauja dydeli Katalogo prisiuknygos kokios tiktat yra randamos Lietuvisz
koje kalboje ir daugybe visokiu dalyku. skite 2c. marke ir aplaikysite, kuriame
telpasi daugybe naudingu daiktu.
Maloniesite kreipkties su sziokais
4 6 22-nd. St., S.S. Pisburg,Pa. pirkimais ant szio adreso:

23 Akmenų Railroad Laikrodis
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Lithuanian Bindery.
514 W. Spruce. Mahanoy City, P*
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