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Metas XXIV

Muliniioy City, Pa. Utm niukits 1S Birželis (June) 1912.

Isz Rusijos, Lietuvos (SZ VISUSZALIU.
ir Lenkijos,

Teip dabego lig Brzeznicos,
Baisi viesulą.
1 slraikieris užinuszttis 3
Žmogus Jonas pagailejas
bet
nepažistami jin nedavijo.
Zanesville,
Ohio.
—
Kone
pažeisti
inusztinejc
su
blogo likimo jauno kleriko,
Brzeznicoje surado jin palicivisam Ohajui ir Missouri per
nes trijų metu klerikavimas
szerifais.
Baisus atkerszinimas
Daugėtuose pavietuose pas
jantas visa apipurvijusi, suvar
numest in szali yra skaudu, Jau radosi ant kartuvių,
Perth Amboy, N. Y.— Su ėjo baisi viesulą kuri padare
nuskriausto vyro. gusi ir konia netekusio proto.
klydo netikri centai isz 1905
milžiniszkas
bledes,
Czionais
pasirodavijans su pažystamais
virszum 1000 straikieriu už
norėjo užsmaugi.
RYGA.
meto, padirbti isz vario. Ga
Alenbiae, Iszpanije. — Už- Hesykas drebėdamas apsakė
ir savo moteria iszeme isz banklupo ant dirbtuves American sugriuvo kataliku bažnycze už Iszsius pasmerktuosius.
duktere.
Įima juos pažinti lengvai nes
veizdetojae
fabriko kokis tai žandariu savo atsitikima o ka
kos szimta doleriu, nupirko
Washington, Pa.— Dingo Smelting ant Refining Co. muszdama kuninga ir 3 ypatas
ant indijonkos galvos nesiran
Isz Rygos Centralinio kalė Ollala isztirinejo nuo savo da nusidavė pas naczelninka
o
pažeido
daugeli
parapijonu
antros kliasos szipkortia, ir 50 czionais ant kartuvių Jonas praejta petnycze. Szerifai pa
da žodis “Liberty.”
jimo gegužio 27 d. iszsius po- draugu, buk jojo pati užsiduo- tasai patvirtino, jog Hesykas
dol. pinigu iszsiunte mat bu- Rybarek kuris nužudė tris sislepia už augsztos tvoros Suvirszum 500 namai likos su
litiszkuju prasikaltėliu parti da su vienu isz jojo geru drau jam indave 360 kronu, o kad
seneziam kunigėliui. Dabar ypatas Canonsburge, Pa.— prie fabriko paleido szuvius ardytais.
“Morgenpost” danesza isz
ja in Sibirą apsigyventi, kurie gu, nutarė abiems baisei at- bijojo vela keliaut su piningais
jau lauke tik atkeliaujant. Po Kada jojo duktė Antanina užmuszdami viena straikieriu
Medyolano buk Vatikonas su
Mergyua szoko nuo 6 ežia atbuvo katorga; iszvežsz kerszyt. Sztai miegkambari namo, Storasta davė jam 10
ne kokio laiko negaudamas stojo prie kartuvių idant su o pažeido tris. Szerifas būda
augszto, nuėjo toliaus geg. 27 d. 10 vai. 10 min. ry kur stovėjo paezios lova, pa kronu ant kelio o likusius nu
tiko, idant bažnycziose atsijokia žinia, nusidavė pas agen tėvu atsisveikyt paskutini kar mas baimėje, jog straikierei
ir krito ne gyva.
buvinetu krutanti paveikslai
to isz stoties “Ryga 2” Tarp dėjo po lova keloleka svaru siuntė per paczta in gymtini
tą kurs parode kad pinigai ir ta, tėvas pagriebė jiaja už vela užklups pasisamdė 300
po ne kuriu iszligu. Popiežius
Brooklyn, N. Y.— Berta iszvežamuju yra ir lietuviu, dinamito o ižgrežee skyle už kaima. — Yra tai prasarga del
szipkorte priimta.
kaklo ir pradėjo smaugt mie- vyru su ginklais ydant apsau Kinicky (ar tik bene ne bus kaip antai Ciprijonas Bielia- vedė elektrikinius dratus in
duoda sekanezes iszligasridant
keliaujeneziu idant neužsiduoLaukia Jonas laukia savo rije nužudinimo, ir butu iaz- gotu dirbtuve nuo indukusiu
priesz perstatima butu iszneszKvietniauckiute, nes pažinsta- kas, o gal ir daugiau kas.
kambari
žemiau.
[Pasislepes
ta
tu
su nepažinstamais ir neižeigimines klerikelio, vis nesu pildes tai jago ne butu pribė straikieriu.
tas Szv. Sakramentas, idant
me mergina po taja pravarde)
Kaip paprastai, per pora me kambarije lauke ar iszsi duotu priesz juosius jog turi
laukia, rasze gromata seserei gta sargai ir ižgialbeja mer
Dabartės randasi 5000 straivyrai ir moters sėdėtu atskynuszoko nuo 6 augszto tūlo dienu pirm iszsiuntimo, kalė pildys jojo nužiūrėjimai, jog prie saves piningus.
kleriko motkai, atsakymo ne gina nuo smert. Budelis pa kuojeneziu darbininku 12
rium ir kad bažnyczios butu
namo czionais. Žmonis kurie jimo administracija prileidžia jin pacziule apgaudineje. Ne
gavo, rasze klerikui, atsakymo griebė pasiutėli uždėjo kilpa dirbtuvėse kurie proirinasi
gerai apszviecziamos. Bet pamate taji atsitikima isz pra giminas su iszsiuncziamais pa ilgai turėjo laukt, nes jojo ge- Žiurkes sukandžiojo
ne gavo; ant galo dažinojo ant kaklo ir tuo užkybo terp 25^. pakėlimo ant dienoJa
velinima ant tokiu perstatiniu
džių mislino kad mergina tik simatyti ir induoti tiems toli- riauses draugas atejas, nusida
vaikus ant smert.
kad su tai szipkorte yra kas dangaus o žemes.
go kompanijos greitai n< atitiks
turi kanecz aplaikyt nuo savo
apalpo, nes atsikėlė isz vietos, mon kelionėn reikalingus daik vė in kambari pacziules....
Tios Ponts, Francuzije. —
atvaževes Amerikon, bet pa Rybarek kaltino daugiause ant ju pareikalavimu, tai kerbiskupo.
nuėjo apie 15 žingsniu po nu tus: cukru, arbata, apavus, Kada jau dasiprato kad atėjo Tėvai Legvindenai pabudę
sirodė kad kleriko nėra, ir savo duktere už jojo apkalti- szina iszneszimu fabrikii su
puolimui ir vela krito. Pa- rūbus, terba daiktams sudėti: valanda.... paspaude elektriki- nakties laike ant riksmo vai
žmogaus kruvinai uždirbtas nima ant smert, nes per josios dinamitu in padanges. Tenai“Vienybe Lietuvninku” per
szauktas ambulancas paėmė tik terbas reikia taip pritaisy ni guzikuti. Pakylo baisi eks- ku, nubėgo pereitikrint kas
100 dol. prapuolė anot masko priežaste nužudė tris ypatas. tinis padėjimas yra bjaurĮls.
mainė savo antgalvi laikraszmergina in ligonbuti kur mirė ti, kad galėtu ant pecziu nesz- plozije kuri suardė visa kam .yra per priežaste verksmo vai
lių žodžiu l>ezwiesti.
Antanina susipykus su tėvu Narsus vokiszki laivorci. in kėlės minutas. Daktarai pa ti, nelaikint rankomis. Isz cen
czio kuris daug geriau persisbari o ezmotelius kūno paezios ku. Kada stojo ant slenksczio
Isz szitokio atsitikimo duo nusidavė in narna savo kaimy
New York.— Keloleka vo- dare egzaminą ant merginos, tralinio kalėjimo iszsiunczia- ir milemo surado net ant arti vaiku kambarėlio, neiszpasatato ne kaip senesnis.- - O gal
dasi suprast, kad szelmis se nu kur buvo keloleka dienu.
kiszku laivoriu isz pribuvu rado nulaužta suranda.
senam antgalvi nubodo mer
musius iezves diena anksz- mos uliezios nuo namo.
kytinai persigando paregėdami
sers sūnūs persirenges tyczioms Tėvas atejae pas kaimynus
sios vokiszkos flotos, bin •> nu
ginoms gulėti ant pilvu per
Palicije iszsznipinejo, buk cziau.
tris milžiniszkas žiurkes, ku
Policije
nužiūrėjo
Ollala
ir
in klerikiszka abita, davė pa provinosi sugrąžinimo dukters
keliavę ant pasilinksir.'šiimo Berta papilde savžudinsta už
teip ilga laika!— Cit.
jin areeztavojo, nes be jokio riuos apgraužinejo veidus vai
veikslą nutraukt, o su tuomi nes toji ne norėjo sugrįžt pas
Mėgino pasikarti.
in Coney Island o kada pgri- tai, kad josios jaunikis, kuris
prisipažino, ku. Vienas isz vaiku jau buvo
lengvas buvo būdas iszgaut tęva isz priežasties prikalbiniGegužio 9 d. 8 vai. vakaro, susigraudinimo
žinejo elektrikiniu karulęh per paėjo isz geru tėvu iszvažiavo
Gabus Jauni prigavikai.
jog
tai
jisai
atkerszino
tokiu miręs, nes žiurkes perkando
isz dėdės pinigus. Ten tas sū mo kaimyno. Tada tėvas inirKalugos gatv. No. 10 vežikas
Brooklyna, paregėjo d(K;anti isz miesto ir jai nieko ne rasze
Prigavikai jauni lietuviai, jie
budu
savo
nelabai
paezei
ir isz giarkle o antras mire in trum
nelis, turėjo turėt ir su motina szo, isztrauke revolveri ir pra
K. K. prisisriaubes degtines,
narna ant 1442 East,..";-tos kur randasi.
persistato save visokiose for
savo darbo yra gausei užgana- pa laika nuo baisiu eukandžiosuokalbi, nes ant keleto klau dėjo szaut in kaimyną, užmėgino
pasikarti,
bet
kūdi

uliezios o lange ant .antro
mose melagingai.
jimu.
simu, ne davė atsakyma ne muszdamas pati gas padori NoNelaime aut elektrikiuio kiams pradėjus verkti, subėgo dytas.
augszto stovėjo motere s i kuPo sukylimui Maskolijos
500 užmuszti kareje.
Jono sesti va, ne sesers sūnūs vaka ir jojo paezia o teip-gi
karo
žmones ir iszgelbejo nuo pasi
dykiu rankosia apsiaubta du
žmonių, daugumas pasivadino
Penki vaikai sudege
Tripoli.
— Suvirszum 500
pasivadinės kleriku.
korimo.
Kaip
vėliau
pasirodė,
Wilkes-Barre,
Pa.
—
Szim

ir burdingierei Steponą Sta- rnais ir liepsna. Da ig ne missave kariautojais už laisve bū
užrakytani name. Turku, Arabu ir Italu pražu
Tai-gi szelmis jaunas pri nova kuris padukeliui bandė
tas
vaiku
keliaunaneziu
ant
tai
jie
viena
karta
mėginės
nu

lindami laivorei nnszoko nuo
nant Maskvos ar Peterburgo
Poznanino. — Baisi nelaime vo mueztineje po Homsu. Bu
gavikas apgavo Joną su kle- atimti revolveri. Duktė Anta
karu ko iubego in degami na pasilinksminimo in Sans Sou- sinuodyti. — Mat ka daro tam
studentais, kili kitokiais, jie
rikavimu savo teip, kaip soci- nina buvo svarbiausiu ludinatsitiko kaimelije Blotnike. vo tai viena isz kruviniausiu
ci
Parka
radosi
dydeliam
pa

sybe
ir
girtuoklyste!
rna ir gilukningai 'iznesU jau
pravardes savo
daugumas
Name - lenkiszko •.darbininko“ musriŠBTO-niKi^riKtejitnij kares
jalistu Sąjungą Žagaras su tojurn prieszais tęva laike teis
apalpusia motere su kudykiu. vojuje kada netikėtai iždege
Baisi klaida.
czion pėrmaine.
patekimu maskolių rankosna. mo ir ant josios pripažinimu
pakylo
ugnis kuriame radosi terp Italu o Turku. Italai už
Susiriakia myne žmonių nu- dratas po karuku o liepsna
Vieni adbego Amerikon
Vietinis^ aptiekoris padare
užrakyti penki vaikai. Kada kasė 494 kunus kada daejo ži
tėvas likos apkaltintas.
— S. K.
pakylo
m
virszu
apdegindama
klaida in vieta duoti aspirynesze narsunus ant pecziu prie
pacztuos pinigus iszplesze, ki
mergaite Morta Faust. Vai nos padavė truciznos per ka mažiulelei paregėjo liepsna ap- nia apie musztine ir da dauge
karuko
o
plojimas
delnu
atsi
ti apiplesze ūkininkus, kuni
Aplaikeme žinia nuo mies Dvi merginos ‘juodrankes’ liepe terp susirinkusiu kaip kai paregeja liepsna papuolė brolis su sesere mirė dydelosia eiaubent juos, pradėjo verkt ir lis randasi nepalaidotu. Italu
gus ir t. t. Pinigus plesze buk
tiškos valdžios Boswell, Pa. Lewiston, Me.— Mare Gurk szimtas bubnu.
in baime, ne kurie szokdami kaneziose in trauki puse va rėkt nemielaszirdingai o no dingo 98 o pažeido 160 vyru.
revolucijos palaikymui, bet
riais kaimynai girdėjo juju
buk fenais likos atydaritos lio 18 metu ir josios sesuo Ona
isz ejnanczio karuko. Dauge landos.
juos su pinigais tikri revoluciPaslkelelei sudegino
Slaptingas grabas ant lis vaiku tokiu budu patis pariksmus bet buvo už vėlu juos
Anioliuku dirbtuve.
anglių kasiklos, miestelis gana 15 metu, likos suymtos per
jonieriai nei pasturgaliu skymiestą.
mariu.
Czerkasuose eina byla vai gialbet. Ne atsirado ne vienas
puikus turintis 2500 gyventoju palicije už siuntimą kerszinansižeido.
lia tik mate. Kiti-gi snmielia
Pekinas
Kinai. — Kone
ku
bobutes
Kateriuos
Kremi

New
York.
—
Naujas
pasanarsunas ydant szoktu in lieps
yra arti Somerset, Johnstow- cziu gromatu Dr. Juozui ScanPaslėpė deimantus
pasinaudot isz Amerikoje gynes, nes jos namuose rado pas na ir juos gialbetu. Visi sude 2000 kiniszku pasikeleliu už
no, MicKeesport ir Pittsburgo. nel. Gromatoje parasze idant žierinis laivas “Car,” prigulin
pautapluje. lėpta daug negyvu ka—tik gi
venaneziu lietuviu lengvatiky
gė ant anglių. Pravardžių te klupo ant miesto Isinan ir ko
Tenais geidže visokiu darbi daktaras indetu in bleszinia tis prie Rosia-Amerika lini
Mount
Clemens,
Mich. Jo musiu kūdikiu lavonėliu.
bes davė paveikslus savo net
jos,
pribuvo
pirma
karta
in
legramai tuju nelaimingu au- ne visa sudegino pirma api
ninkui r apie 500 anglekasiu du tukstanezius doleriu ir už
nutraukt Peterburgo studentu
Badas.
czionaitynia pristova isz Liz- nas Prince, szvaistytojas cze
ku ne danesza; Tėvai buvo pleszdami visus kromus ir tur
ant apsigyvenimo. Tenais kaip kastu ant Riverside kapiniu.
mandierose, czion atvykia vi
veriku czionaitiniam hotelije,
Belebe, Ufos gub. ukinin- nusidavė in artima miesteli su tingesnius gyventojus. Guber
Dr. Scannell susitaręs su bono per Kopenhaga. Kapito
manom da nesiranda Lietuviu
sokiais budais žmones prigaunatorius pasislėpė in katalikisz
nas tojo laivo danesza, buk kada pradėjo szvaistyt mote- kai-baszkirai kenezia bada. reikalais.
diuejo vis tiek kaipo laisves ir pagal muso nuomone tai detektivais, parasze kvitą ant
riszka pantaplu, palikta prie Daugumas ju pardavė pasku
ku bažnycze. Svetimtaučiu
praejta
ketverga
paregėjo
ant
$1000
indejo
in
bleszinia
ir
butu
gera
proga
ant
apsigyve

jieszkotojai. Dabar tu jaunu
miegkambario, užtiko jame tinius arklius ir karves. Dar Kokiu budu gydo
paeikelelei ne užklupo.
prigaviku dalis, žiūrėk tik, tai nimo. Vertėtu in tenais nusi- teip padare kaip jam paliepta. mariu plaukenti graba su la
visokeis pseudonimais pasira- duot ir pereitikrint arba raszyt Detektivai lauke ant kapiniu vonu suaugusios ypatos. Szalis szilkine pirsztine kurioje rado bu ir uždarbiu nėra jokiu, tad
girtuoklius Kanadoje.
ezydami korespondencijas laik angliszkai ant sekanezio adre per visa nakti mierije suėmi grabo buvo atpleszta o kaip deimantu verties už $3500. badaujantieji eina in gelež.
Queebeck, Canada. — Ne
Deimantai prigulėjo prie Mrs. stotie ir praszo pravažiuojanraszcziams kad lipina tai lipi
so: J. C. Oswalt Editor News, mo raszytoju kerszinanczios rodėsi, tai grabas jau turėjo
senei likos investas geras bū
na kiti moterių pravardėmis
N.
C.
Stark
isz
Cumberlando,
cziu keliauninku duonos.
gromatos. Isz ryto paregėjo senei būti vandenije. Nepa
Boswell, Pa.
Veisijai.
das prieszais girtuokliavimą.
panaudodami.
prastas tai buvo regėjimas. Md. kuri puikei apdovanojo
kaip
Mare
pribuvo
ant
kapi

(Seinų ap.)
Labai daug
Kožnas girtuoklys aplaiko nuo
Miszku gaisras.
Tokiu iezperu dalis likusi
Princą
už
teisingysta
ir
sugrą

Kaip visiem yra žinoma, visi
niu,
iszkase
bleszine
ir
iszeme
žmonių
griežta
isz
Amerikos
palicijos
geltona
apikakle,
ku

Rusijoj, mėgina czion gyve- Trumpi Telegramai
Blagovieezczenske, ant upes
laidojami ant žinimą deimantu.
kvitą nes detektivas priezokes nebaszninkai
namo. Matyt, sunkus Ameri
riuos
ne
vale
jam
nuymti
po
nanezius net savo gimines pri
Šilki
krantu,
placziaš
dega
mariu yra gerai apsunkyti ge
§ Reading, Pa. —■ Fabrikas uždėjo panezius ant ranku ir ležimis idant nuskenstu ant
gaut kas ir pasiseka. Sztai
valdžios miszkai. Dūmai truk trijų menesiu. Szinkoris kuris koje laikai.
Akivos žinios isz
karietų ir 7 namai sudege Ne- atvede pas daktara. Mare pri dugno mariu, o kokiu budu
gryni prigavimo faktai.
Aszczingale.
do naktimis bėgiojimą trauki parduotu tokiam [svaiginansipažino prie raszimo groma
czius gėrimus, butu labai nu
Gyvena Philadelphijoje Jo delos diena. Bledesjį ugnis pa tos, nes tvirtino, jog tai pada tasai grabas radosi ant mariu
niu.
Ukmere'. apksr. Pas mus 17
Lietuvos.
tai niekas ne gali dasiprast.—
baustu. Baime priesz tokia api metu berniukas bežaisdamas
nas Raudonis, žmogus dirba dare ant $125,000.
re ant szposo su Ona. Bet O gal buvo auka ‘‘Titaniko?”
Maleckaite nubausta.
Bartininkai.
kakle ir teip dydele, jog jago su ezautuvu, perszove 11 metu
sunkiai ir užsidirbės sau grapaczto virszininkai kitaip ant
Varezavoje. bal. 1 d. tapo
§ Philadelphia. — Du vy tojo szposo temino ir abidvi
kaita kas jaja neeziojo, tai an Berniuką. Kasžin ar iszgis.
szi buvo pasidejas bankon.
Suv. gub. Musu valsczius
Puikus pasielgimus
nuteista 4 metams katorgos
rai pražuvo, ugnije Rogers Co. uždare in kalėjimą.
tru kartu jau saugojesi josios Kalte tėvu, kad tokiems vai
Sztai gauna nuo savo sesers
nori
statys
4
mokyklas,
prie
to
amerikoniszko kunigėlio
anglijos pavaldine Maleckaite
ir vienas dirbtuveja karietų,
kaip piktos dvasios. Kaip vir kams duoda nesziotis szautugromata kurioj anoji bedavoja
ir
valdžia
su
paszalpa
priside

Spring Valley, Ill.— Pati
už prigulėjimą prie lenku sokada tosios dirbtuves užsidegė.
Dvi poros dvilinkų.
szininkai
tvirtina, tai yra ge vus.
ir nusiskundžia vargais begy
da,
bet
per
valscziaus
susirinki
Ugnagesei ižgialbejo 50 ypatų
Niagara Falls, N. Y.— Car- Mikolo Mackevicziaus nusida ma kaip eme daugumas bliau cijalistu partijos Anglijos par riausias būdas atpratinimo gir
venant Peterburge, jos vyras
lamentas
pavede
savo
ministeLankeliszkiai.
isz deganeziu dirbtuvių.
mela Cresina, italijonka, gy vė in bažnycze ant insivezdi- ti: nereikia, nereikia! Kas kiau
buvęs kokiu stružu pasimiręs,
riams ieztirti, ar Maleckaite tuokliu nuo gėrimo.
mo. Kuningas Ciesla inejas in
Suv.
gub. Bažnytkiemis ne
venanti
ant
1009
Grove
ulilikusi naszle su vaikais pilna
§ Wilkes-Barre, Pa. — Ka czios apdovanojo savo Guesi- bažnycze užklausė moteres ko les ganys, kai visi vaikai mo kalta ir ar rusu valdžia turėjo
didelis: bažnyczia, traktierine
Nepaprastas
atsitikymas
teise
ja
bausti?
rupesties praszo savo brolio da kompanije ugnagesiu va
reikalauna o kada atsake ku- kysis: ?
ir aline. Girtuoklaujame. Bažiszejvio in Amerika.
Jono pagelbos ypatingai kad žiavo nuo seimo namon in Mt. pa puikia dovanele— trimi ningas užklausė: “Ar buvai
Nusižudė.
Kupiszkis.
nyczioje gražiai pagieda, o
dukterimi ant kart kurios syejos vienas sūnūs noris dasisekt Carmus, 10 isz ju likos sužeis
Kiselevas, Austrije. — Haw
Tomske, nusižudė Tomsko
Ukmerg apskr. Musu mies
kaip sustoja giedoję — dar
re isz viso pus-szeszto svaro spaviedni ir ar tavo vyras bu
kuniguosna. Jonas Raudonis tais per trenkimą anglinio va
rylas Ilesyk, pardavės savo
gražiau klausyties. Pavasaryje
Yra tai antru kartu ka pa vo?” Motere atsake kad ne telyje yra 3 mokyklos: 1 dvik- vice gubernatorius Sztevenas.
seserei nurasze simpatizuo- gono kada lauke ant paszaligaepadorysta leidosi keliaut in
buvo,
nes
kuningelis
ir
teip
lese
ir
2
pradines.
Yra
varto

Prusu Lietuviai.
buvo parapijos susirinkimas,
gimdė trinukue, nes du metus
janezia gromata, bet pagelba niu sztangu.
Amerika. Isz Hamburgo vir
ad galios užgyme Cresinai du neduotu iszriezimo nes abudu toju draugija ir blaivybes sky
delei prisidėjimo vieno so
Apie Vokietijos sosto inpe
ne siuntė. Po ne kokio laiko,
skaito uždraustus laikraszczius rius, kurie galima sakyti ne dini: “Szi panedeli 6 Meji szininkai emigracijos sugraži džiaus prie kitos parapijos, bet
§ Steubenville, O. — Raz- sūnūs ir duktė ant kart.
sztai Jonas gauna vėl gromata baininkai suardė dinamitu
no jin adgal nes sirgo liga kad degtines nieke nedave, tai
kuri kuningai baisei nekeneze. blogai gyvuoja. Baigia statyti
Du bekojai pirko pora Kuningas labai tokiu atsaky didele murinę bažnyczia. Tik pastojo musu karaliunas Vi akiu. Kada insedo in truki
su paveikslu kleriko kuriuomi poezta paimdami $500 ir api
taip mažai prisirinko, kad susi
lius 30 metu sens. Jis yrajdaczeveriku.
esąs sūnūs Jono sesers; Jonas plesze Wheeling & Lake Erie
mu užsirūstino szaukdamas: bloga, kad žmones nuo tos gir bar kamandiers juoduju hu- Krokave, inejo in ta paezia rinkimas neinvyko.
vėl gromata nurasze, bet pi Geležkelio stacije.
Adams, Mass.— In czeve “Tai ir tu ejni paskui taji sze- tuoklybes vis nebegali atsikra
perskyra tris nepažinstami vy
zaru pas Danska ir pastos be
Ramygala.
riku kroma Frano Szeteli du tona (savo vyra)! Tegul tave tyti!
nigu nesiuntė.
rai, terp pasikalbėjimo Heeyne veik oberstas. Karaliūnas
§ Wilmington, Del. — Juo bekojai — vienas isz AdamKauno gub. Pas mus tapo
Po poros metu Jonas gauna
kas iszsikalbejo, kad turėjo su
perkūnas trenkei Ejki szalin
pasirupin ir apie politike, ne
Židikai.
gromata nuo minėto kleriko zas Przebickis perverte degan- so o antras isz Windsoro pir isz bažnyczios, tegul tave szesavim piningus. Supratęs, jog suimtas ir pasodintas in Pane
są jie yra 30 metu sens ir jau
te
lampa
kuri
uždege
szlebutes
ko viena pora czeveriku. tonas inveizdina!” Moteriszke
Telez. apskr Pas mus Vely
kaipo sesers sunaus, kad jisai
nepažįstami turi mieri jin ap- vėžio kalėjimą krasos virszinin
daug patyręs pons. Ir del Ma
per trejis metus iszbuves Pe jojo dukreles. Stengdamasis Vienam isz ju buvo reikalin subjaurinta kuningo žodžeis kų nakti buvo užsidegęs trak
vogt persėdo in kita vagona, kas už iszeikvojima apie 6000
rokos yra jie savo durna isztaterburge seminarijoj kleriku, užgesint ugni pats baisei ap gas czeverikas ant kaires ko apleido bažnycze susisarmati- tierius. Žmones isz bažnyczios
nes ir in ten nepažistami jin suvirszum žmonių pinigu ypacz
ree. Mes velyjam karaliunui
bego lauk gelbėti. Kiti pradė
apsirgęs ir turejas del nesvei degė ir nuo apdeginimu mirė. jos o kitam ant deszines, susi nūs.
surado ir apsėdo aplinkui. Per iez Amerikos pareinaneziu.
daug
palaimos ir žegnones.
katos ir blogo oro isz semina § Westport, Conn. — Mil- tarė abudu ir ant to iszejo ge Jago tokiu budu kuningelei jo vogti... gėlimus. Varpai zva
eigandee Hesykas iezszoko isz Laike jo buvimo daug laiszku
Kelione in Jeruzale.
rijos prasitraukt, praszo savo žiniszkas erelis užklupo ant 8 rai, nes užmokėjo tik už vie apsiejna su savo avelėms, tai nyjo... Girtuokliai nubudo...
trūkio ant stacijos Bochui, ati ir laikraszcziu pražūdavo.
Eina žinios, kad Reseiniu davė pinigus naczelninkui sta Taippat imdavo kyeziue už
dėdės kad prisiųstų jam szip- metu senumo Emma Trewald na czeverika, nes kitu kart tu ne yra dyvo, žmonis atstoję Blaivieji ypacz moters, džiau
korte ir pinigu, norius atke- nes likos nuszautas per tęva. rėdavo pirkti po pora czeveri nuo bažnycziu ir pasilieka at gėsi, girdi, sudegs, bjaurybe, apskrityje susidarė maldininku cijos ir pate pradėjo bėgt in laiszku atidavima. Dabar su
liaut Amerikon ir kanecz pas Turėjo 7 pėdos ilgio, nuo spar ku, nes kupezius kitaip nepar- skalūnais. Panaeziu Cieslu tu tai mano vyras neturės kur gir kuopa, kuri žadanti keliauti laukus nes paregėjo,«jog pas laukėme kito virszininko gal
tas bus žmoniszkesnis.
duodavo.
tuokliauti!
Jeruzalėn.
tot kunigu.
rime daugeli czionais.
kui jin vijosi nepažistami.
no lig sparno.
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ISZ AMERIKOS.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
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Del muso vaiku.

cholerje cu dain ko; f!.. A
klog cu die!. Z >lst on — gisz
volo auf gance jot !..
Mirtimi numirsi.
Kalvis ilgai tylėjo, bet ant
galo su°zuko:
Puiki vasaros diena.
Turkiszkas maiszytas tabakas visus vilioja savo gražumu. Toki
Kur eik, visur malonu, ra
— Vei chei och'cho imoch!
malonu kvapsni paprastai turi tik brangieji cigaretai ir daugelis
mu, visur kvepia.
(leisk ir savo broliui gyventi),
negali tuomi džiaugtis. Mes netik permainem toki padėjimą, bet
Kaip miela žiūrėti in rugiu
sako ebraiszkas priežodis; tai
pasitikim ir ant turtingesnių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo
piovejus!
kam jus man pelno užvydit?!...
rūkytoju. Menka uemokestis už
Bernaieziai ir mergaites dal
Ko prikibot prie manės....
Taip jiems bekalbant, isze- Ohajui puikes Antanines tu geliu czieszkimui linksma dai
■<“--------------------------- —
../V >,
rėjo,
nele pritaria.
jo isz girtavęs Darbulis su
Visu akis linksmumu žėri.
bonka degtines ir sėdo roges- Laiko buvo, tai ūžti galėjo,
Tiktai su piningais kaip buvo,
Tik sztai isz užu miszko,
na.
D*“Ne pas visus knap buvo,
kaip isz po žemiu, pasigirsta
— Nu, Leibuli, važiuosiva!
5c for 10
— szuktelejo jis, botagu mo- Ne pas visus kiszenije skam liūdna giesme, kuri kaskart
bėjo.
vis
balsesne
ir
aiszkesne
da

sykuodamas ir žydus nuo savo
Vienas boselis sumislino,
rosi.
rogių varydamas — važiuok
Tai buvo stebėtinai dideli*
Visos tinklines turkiazkos
Alus kelis bertainius parga Tai didokas žmonių būrys
tabako pirkinis— daug didės-1
Leibuli! pravažiavę bažnyczia
priemaiszos
ir
kvapsniai
beno,
lydi jaunos mergaites lavona.
nis už kitus—kad pavelijo
ir tilta iszgersiva sznapselio!..
sudėti in ZTRA eigaretus —
Mielino bizni padaryti,
mums tokiu rusziu cigaretu
Saule be pasigailėjimo gies
visas sunkumas iszmestas.
Leibus važiavo, o vaiku ir
pardavinėti po 5o už 10.
Del savo burdingieriu par mininkus kepina, dulkes ju
suaugusiu
žmonių
minia
juo
Turtingi Szvelnus - Kvepia
Ne kuriuos moterėles, savo vyru labai neapkeneze,
davinėti.
gerkles džiovina, bet ju isz
kesi ir szukavo, sekdami pas
Puikios Satino Dovanelei
Ne valandėlės jiems su savim nepaszvencze,
Ju priemaiszos suteikia
Kaip pradėjo gerti seredoje, szirdies paeinanti giesme nore
kui roges.
yra randamos kožnam pake*
szvelnu net saldu kvapsni —
Veluk viena parke per dienas sėdėt,
liję ZIRA cigaretu, aktoria,
Žydai siuto isz piktumo, jie Gere lig Antaniniu dienoje, gailiai, bet labai gražiai skam
iszimta rūkymą. Amerikos
Ne kaip su vyru ir vaikais truputi pasikalbėt.
Vakare musztis pradėjo,
ba
ir
kila
in
padanges
ten
prie
kvietku ir paukszcziu paveik
prezidentas nerūko geresniu
baisiai
ji
keike
ir
blausiausiais
• —Kur josios vyras ?
Ir
vyrus
isz
stubos
iszvarinejo.
sleiei.
Rinkite tuos paveik
cigaretu,
kaip
kad
jus
galit
Dievulio,
kurie,
be
abejo,
at

vardais vadino.
slus, isz ju galima padaryti
rūkyti nusipirkę szitas ŽIBA
Su peileis badėsi,
kreips
aki
in
giesmininku
malir balsiai reke:
Keleiviai parvažiavo szaliA
dailias paduszkaites ir 1.1,
CIGARETU.
Akmenais daužėsi,
davima ir palengvinime jau
— Niu, broliai!.... Argąi bažnyczios ir buvo jau už tilto
Kruvini po etritus bėgiojo, nos žemes dulkes sielos baus
limas daiktas, kad žydas aklai Žydai užtvėrė kelia; kalvis su
Ne ezeveriku ne turėjo.
me, jei tokia buvo užeipelnueiVisi Pardavejiai Parduoda
gojų vežtu!.... Tik Egipte> stojo.
Ant galo palicije susimyleji|O,
Pjovėjai, iszgirde giesme
žydais
are
ir
akėjo,
bet
czia
1 — Ko jus norit nuo mano
Jau ir deszimta iszmusze, o
Burdingbosi suėmė,
paliovė dainavę, ir, regis, ne
Nusipirk Baksuka Szendien.—Pamėgink Viena.—Persitikrink.
juodu dar neiszvažiavo. Ant to dar niekas nemate. Kaip' driganto? — suriko Darbulis
Pas vaita nuvede,
be
taip
jiems
sekeei
rugiai
F. LOBILLARD COMPANY
galo Darbulis, sziltai apsivil Dievas danguje, to negalime1 maukdamas degtine. — Pas
Gimynes užstate belą,
kirsti. O kaip prisiartino liūd
kės, paėmė ilga botaga ir sė daleisti!.... Af maine nenu kui jis tyliai sau mane; tegu Gal jau buvo prova ir gal ga na minia prie tos vietos, kur
neš tai didelis pažeminimas1 žydai jam draudžia važiuoti,
do in roges.
vo džela.
jie piove, visi mete darba ir,
9
tfegu jie manes neveža, tai dvi— Tuszczia jo žydo, tegu musu tautai!
nusiėmė kepures, liūdnomis
—
Taip,
taip
!....
—
kal

deszimti rubliu paimsiu ir
jis veža, kad nori! — mane
akimis žiurėjo in puiku žoly
bėjo
Pusparszis
—
juk
Sro

Czikagos
vyrai
puikus,
ant
szalczio
neszalsiu....
sau Darbulis —ma ji szimts!....
nais papuoszta graba.
rasi susigedis, kad botaga lai lius tikra teisybe szneka: asz — Toliau jau neveszi! — Subityna visus Indijonus,
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu
eisiu
ir
paaiszkisiu
kalviui,
Naktimi po karczemas val — Tokiai puikiai dienai,
kysiu ir lyg arkli varysiu!....
reke Durnakromis:
Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertėj
tarytum, ir ned. ra laidotuves,
kad
nepritinka
gojų
vežti.
kiojęs!,
knygele.
Ta knygele pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo
Rasi nepanoręs vežti, o tuo
Du ganef!... du miszumed!...
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orgaLeibus nuoszirdžiai vilko du apekeives!... (tu vagie, tu Su peileis badosi ir smaugesi. — prabilo vienas piovejae.
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei izigydyte
met, žinoma, ir laižybas laimenamosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles,
Darbuli: jis ženge dideliais perkrikszta, tu bedievi!).,
Nėr dyvo, dydeluose mies — Taip tai taip,— atsake
cziau.
negaudame jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygelė del vyru, jumsbui
kitas:— bet mirtie in laika ne
žinksniais;
tiktai
isz
gėdos
ne

vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti
tuose
daugiause
latru,
Kalviui botagas labai nepa
— Tu mums visiems beda
greitai
išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos
žiuri. O ar seniai czia jinai su
Daugiause
ten
gyvulu,
. .
■
vertingos
knigelės. Ta knykele ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
tiko ir jis pradėjo praszyti, galėjo akiu pakelti.
padariai! — tarė mažas žydas
mumis juokavo, dainavo, o
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; m as
kad botagas namie liktu; bet — Tai stiprus eržilas! — Leibus Pusparszis. — Mes ta Ten tai geriause apsiszviecze, sztai jau jos ne bėra. Tamsi
užmokam ir pačtau. Jškirpkite Žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, 0 mas
kuo gre:čiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygelė.
Abecze!
Darbulis nudžiugo del tos isz- suriko garsiai viens isz vaka- ve už gyvuli laikysime ir inSiusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
žmogaus ateitie, ne žinai ry
DR. JOS. LISTER A CO., L.700 Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave./ Chicago, Ill.
gasties ir sziurkszcziai suriko.- rykszcziu liudininku — Pa-, maldu namus nepriimsime!...
tojaus dienos!
Garbingas Daktarai: Meldžia prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygele.
žvenk
truputi,
Leibuli!
— Veszk, kad apsiemiai, o
Tai vargas musu visuomenei
In Detroitą atsilankiau
Kai palydovu būrys nusi
Vardas ir pravarde
— Darbuli, o Darbuli!... — toki iszgama beturint!
botago asz namie nepaliksiu!
Ant lietuviszko strito patrau tolino, vėl visi pasiėmė dalges
Pačta. ...................
Statas,
reke
kitas
—
ar
gerai
priszeMate Leibus, kad nieko ne
— Corras rabin — choci
kiau^*^ ir toliau rugius kirto, tik ta
riai
savo
drigantą?...
laimes, tad greitai rogesna
nechomo. (vargas visu — puse
Stritu gunglinau, /
diena ne bedainavo, nes ju
•v—•
Labai pageidaujama, naujausia
Vilkas vis dar teisinosi ir
isikinkes vežti Darbuli paga — Menkai veža! lyg vėžys džiauksmo) — atsake jam kai
knyga, mokslas apie sveikatą
Na ir ant baluko užėjau.
mintie ne daina jiems siūlo, dar garsiau staugė, manyda
rėplinėja!
—
suszuko
Kiaulus
vo. Darbuliene, pamaezius to
vis: užmokekit man pinigus,
Juk per Sekmines,
bet nuolat primine jauna ve mas, kad jisai tuomi nusirek—
gal
mažai
avižų
gauna?!
ki netikusi darba, užstojo ke
kuriu galiu netekti, tad, sakiau
Randasi visur baczkutes,
lione.
— Ne, vyrai! — atsiszauke
sias nuo saves beda.
lia ir eme rėkti:
griežiu namo/
Kožnam name užsitraukė,
“Mirtimi numirsi”, lyg jiems Bet liūtas neklause garsiu vii
senis
Mikas
—
žirgas
priszer— Ar pasiutot, ar koki ga
Dar ligi kalneliui kalvis
Kaip Indijonai kauke.
in ausie eznibždejo kaž kokia
ko pasiteisinimu ir ieztirti rei
la ?!.... Lyg kvaili, lyg be tas gerai, nes netik avižų, bet Darbuli pavėžėjo, bet toliau
Visokeis balsais, 4
ije matoma esybe.
ir
lokszino
ir
kugelio
priede.
kalui liepe lokiui sudraskyti
proto!.... užmaneta tokia ke
jau negalėjo važiuoti, nes žy Szuniszkais ir kiauliszkais!
vilką; tada pasirodė, kad vil
lione, kokios dar svietas ne Tik, galbūt, rambus bjaury dai lazdomis ir kumszcziais ji Žinoma, jog prie girtavimo,
kas tikrai buvo nuglemžes
mate! Ar neisi lauk isz ro be!... Rėžk, Darbuli botagu muezti ketino.
Musztis užsimano.
Vagies kepure dega.
versziuka.
giu!.... tu kvaily!.... tu tai greieziau važiuosi, nes taip
Laime, kad kaip tik tarp žy O kad ant vieno aki turėjo,
Levas (liūtas) jau nuo senu
pusgalvi!.... Ar netekai jau važiuodamas suszalsi!...
du buvo ir Szmuila, girtuves
Puolėsi prie jo ir muszt pra laiku pripažintas yra žvėrių Gaila gardaus kąsnelio.
—
Tprr!
..
Stak!...
—
su
arkliu, kad žydą užkinkęs noTurtuolis turėjo dailu arkli
dėjo.
karaliumi. Viena diena liūtas
szuko Darbulis, prie kampo szeimininkas, keli žydai nuve
; E------- uII nnm .
l ill v
ri važiuoti,
Gerai paedant,o mažai dirbant ■
de ji in szali, pasznekejo su
Ilgai ne lauke
ŠITA KNYGA parašyta Banjausio mokslo ir išradimo goriausio bodo®
atvyko
su
visa
diduomene
in
gatves
privažiavęs,
kur
PusanBet keliauninkai nieko nearklys pasidarė diktas, todėl J\-y<lynio, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki šiol išėjusiose lie-jc
juo ir paėmė nuo juo tuos pi
Ant žemes partraukė.
klausė ir stengėsi vien važiuo tražydis karsztai sznekejo — nigus, kuriuos vakar Darbulis Namo gaspadons stojo gelbet, apylinke, kur buvo padaryta kiekvienas pamatęs aikli gere- iMtuviškose knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”.Yj
daug nedorybių.
Pj, SlTA KXVI.'A "DAKTARAS" aprašo visokių Ilsų var.los. kaip jo. pnuldada, AioiiDl
ti, kur ketino. A n‘galo Dar- Stok, Leibuli, |asz užeisiu gir- ir kalvis jam davė.
J ^9 apsireiškia. kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau Ir kur galima išsigydyti.
™
Prie musztuko priszoko ir Liūtas liepe praneszti, kad jasi juo.
TA K NYGA l:il>:ii plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir lelp-pal apie moteris M.
bulis, matydamas, kad nuo bo tuven ir nusipirksiu bonka
Arkliui
pasenus,
turtuolis
pradėjo
kalbėt:
^■tclpn
daug.
W
— Tu, Szmuila, nesibijok
kita diena Jo Didenybe teis
bos neatsikabis, pradėjo jai degtines!... Važiuodamu iszŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” dikčiat aprašo atidengiant daug paslaptybių.apiew
“Kas do vienas esi,
nieko! — aiszkino Pusantra
ir kiekvienas, kad ir mažiau pardavė jin ūkininkui, kur Sbgeriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir teip-pat kaip Ir kariu geriausiai apsivesti IrU
pasakot kame dalykas, kad tu gersiva po truputi, nes galva
ukaiji
Luti laimingu.
.p
jau
arkliui
nelabai
patiko.
Į
Jog musztis dristi?”
ftb
TOJ KNYGOJE "DAKTARAS” gražiai pamokina kaip Jaunus vyrus teio ir moteris.Bb
sias, galės skusti savo skriau
ri važiuoti, nes jeigu pats ne pusėtinai braszka nuo vaka- žydis — asz teismo (sūdo) in^^kas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, ženotienu □
Karta
besiskundžiant
ant
Tuojaus
duris
parode,
statue gerai pažįstu, tu jokio
dėja.
įjS r nevedusieins.
flL
panorėtu važiuoti, tai Leibui rykszcziu laižybu!...
Stūmė laukan, net isz nosies
KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti.
Mat, liūto norėta invykdin- savo blogo padėjimo, arklio tu. t.tl mokantis
reiktu deszimti rubliu dovano — Sustojo ^kalvis ir isz gė vargo neturėsi, pinigas mums
kuris neturi dar šios knygos, su dideliu ukvata perskaitys tiems garsiai, kadhk
aimanavima
iszgirdo
kitas
ark
burbulas
pasirodė.
Skalės daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labui naudinga ir reikalingaW
ti visuotinoji tvarka savo viesz
dos nežinojo kur deties; jis atidavęs.
ti be jokio darbo:
lys, kurie kartu su pirmuoju h^itirėti. kuris tik nori būti sveikas ir luimingai gyventi.
Mat su nose in durie pataikė, patijoje.
visus
pasitycziojimus
girdėjo;
—
Pasiimkit
savo
pinigus!
KNYGA "DAKTARAS” yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis.W
— O taip, tai tegu žydas
atidengia n t paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius/J
Kaip isz stubos laukan braukė,
Susirinko galybe visokiu dirbdavo, ir pradėjo guosti pir
o
czia
lyg
tyczia
ant
kampo
—
suszuko
Pusantražydie,
knyg'į atrasite viskį, ko čion negalima parašyti ir dabinosi visj teisybę.
S
nore padirba per diena! —
Ka jis perpykias daro?
7}
APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti ‘apie nervų, kraujo. Inkstu. □
gyvuliu,-kurie apstojo aplink maji.
gatves
daug
jo
tautiecziu
stove
prie
rogių
priėjės
—
te
tau,
romatizmo.
orios,
viduriu
nusilpnėjimo,
bronchitis
ir
limpančias
ligas
:
teip-pat
apie
n>
‘
kalbėjo Darbulis — rasi pu
— Lyg jau mums taip blo
nesveikumus ir kitas visokias ligas Ir t. t.
”
Darbuli, deszimti rubliu ir tau U-gi vieztu szante atidaro. karal'aus sostą, kada tasai pra
siau kely pails ir vežti negales, jo.
I*
JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokius nors liekarstas ar kreiptis Pr‘e|k
ga,
— kalbėjo tasai, — neper ^■gydytojo,
Skriaudže
viszteles,
reiklu būtinai perskaityti "DAKTARAS”.
dėjo teisti.
—
Leibuli!...
—
tarė
Pus

drigante,
taipogi
!
O
dabar
eik
tai ir savo pinigus turėsiu ir
daugiausia dirbame irneblo' knygoje "DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku,^
Nusuka joms galveles,
Kuomet susirinkusieji nuti giausiai paedame. Y’ra da daug! fbel IrŠITOJ
parszis, priėjės prie kalvio: — iszalin-nuo rogių!... greieziau
kaip nuo visokių ligų apsisergėti.
*
jo laimėsiu!....
-i
NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams jį išleido^
Palauk
tu
rakali,
lo,
prasidėjo
teismas.
tave
užmuezime,
o
gojaus
vež

M. Klinikų, delei labo visuomenės, tad kiekvienas jį apturės, kuris tik prisius^
Leibuli, ka tu gero darai?!
gyvuliu už mus sunkiau bunan filPblladelpbios
Mate Darbuliene, kad nieko
Tikėliai statnpus už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visadu reikia rašyti adresus teip: □
— Kas turi ant ko skun
ti neduosime, nes mums vi Ir tu nusisuki sprandą gali!
ežiu.
nepadarys, o ir pinigu jai bu Ar pritinka žydui gojų vežti ?J.
da? — paklausė lape, kuri bu
— Tiesa, — atsake pirmavo gaila, tad atsikabino nuo Mes czia visi stovim susirū siems bus didele geda.
Philadelphia, Pa. *5
pinę ir dideliai nuliude, nes to
Darbulis ir kalvis buvo neuž Džerzi Siti grinorius pribuvo, vo karaliaus sekretoriumi.
sai, — czia neperblogiausiai, ^1117 Walnut St ,
vyro, pasakiusi:
Netrukus
pasirodė
raukian

VYRAI
IR
MOTERYS,
kurio
nesveiki
Ir
nori
būti
—išgydyti, tad kaip žodžiu O
O labai 'smarkus buvo,
bet visgi jau ne tai, kas pas bJteip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti į šitų tikrų Klinikų.sveiki
— Tai keliaukita sveiki!.... kiu darbu tu labai žemini mu ganedinti: juodu reikalavo
Ateinančius priimutna šiomis^
ti karve, skuzdamosi, kad
su
tauta!
nuo
žydu,
kad
dar
po
deszimti
valandomis
per Kliniko Daktarų: $ flL
Kerszino
del
visu,
pirmaji mano poną. Gaila atsi T^Kasdicn nuo 10 Iki 4 po piet. Nedelioj nuo 10 iki 3. Utarn. ir Petn.
Tik nepargriukita kur duo
vak. nuo 6 iki 8 vai. “
žiaurus pleszikas nakti nugrie
pridėtu.
Sumuszimu.
minus.
bėn!
bęs ir sudraskęs jos vereziu— Kas tau rupi?! — stebe
Ir yra ko...
— Asz jus teisman paduo Kaip tik in karezema atėjo,
Kalvis veže, o Darbulis bo josi kalvis — laižybos tai ne
ka.
Su
savo
drutumu
girtis
pra

siu!
—
reke
Darbulis:
kokio
tagu mosykavo. Laižybiu liu juokai kcki!... Juk ežia dviLengvas, Greitas ik- Parankus Budas
— O kas tau galėjo padary B. RAGAŽINSKAS
dėjo,
dininkai jau nuo valandos sto deszimtis rubliu kvepia: asz galo jus lyg varnai prikibote!
ti?
paklausė
liūtas,
—
pažiureBet su tuom gerai ne iszkirto,
vėjo ant gatvių ir lauke kelei ji bažnytkaimiu Jdaveeziu ir pi Eikit szalin!...
Vienas vaikynas su stiklu in kie aplinkui ar tik nepamatysi
—
Tamista
mus
visus
pa

viu. Jie visiems miestelio gy nigus laimėsiu!...
tavo versziuko užmuszejo.
kakta kirto.
duosi teisman — tarė Pusanventojams papasakojo apie
Patsai liūtas tai-pat rus
— Leibau! — garsiai su- tražydis — ka teismas nutars,
Ženklą
gera
padare,
PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
laižybas, todėl ant gatvių bu
kų, koncertiniį, klernetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių
ežiai
pažiurėjo m aplinkui su
szuko Srolius Pusantražydis tai mes viską iszpildysim; jei
Ir
per
duris
iszvare,
smulkių
daiktų prie manęs gaunamų.
vo daugybe miestelenu: kriksz
Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi
— asz tau sakau liaukis!., iszsi gu nutars szimta rubliu užmo Tai mat, kvailas grinoriau, sirinkusius. Kada jis dirstelė
czioniu ir žydu.
reikalingus
sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapato.
Sziomis dienomis muso tautietis
jo in vilką, tasai nabagas ne
kinkyk ir liaukis!.. .
Ar da nori daugiau ?
Per 10 metų užsiimu Šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
kėti, tai ir tiek užmokėsime,
---- -’ibeno visokiu
B
Ragažinskas
pargal
gai
išpildau
užsakinius per pačtą arba exkspresą greičiausėj. Adresas:
Veža Leibus, galva palen — Eik namon ir žiūrėk sa
Sztai paliemonas adbego, iszlaike neprataręs:
garimu, AmerikoniezKu ir Importitu
dabar-gi _praezome nepykti,
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St.,
CHICAGO, ILL.
kės ir pypke rūkydamas. Dar- vo duonos!.. arklio duona sun
— Karaliau, asz tikrai jau Galima gaut visokiu Arielka, Vyniu,
Viską iszklausinejo,
nes vežti jam neleisime!...
1
—
--------------------------------------------J
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
bulis botagu mosykuoja ir sė ki; sunkesnes pasauly nebera
to
nepadariau.
Milžiną namon nuvede,
Darbulis iszlipo. Kalvis tusz
Taipgi skambanozio Alaus ir Porterio.
di, lyg koks ponas. Žmonis si!... todėl tu, žmogum būda
nori gauti gera 14k. ankso prijrildinta
— Na tik asz ant tavęs nie Duokyte dabar orderi o bus jumis
$25 DYKAI$25 Jaigu
Ir in lova paguldė.
ežias roges namon nuvilko.
(Goki Filled) Laikrodėli su gvarancija ant
juokais kvatoja ir kitu szau- mas, nepavydėk arkliui jo karko
ir
nesakau,
—
tarė
liūtas.
1
|
8
|
2
20nj., tai įaszykite pas mus o dasižinosite kaip
Kada
priesz
magistrata
stojo,
pristatyta
in
namus,
1
1
Darbulis apskundė teisman
lengvai ta galima padaryti. Iszriszkite ai ta
kia nematytu stebuklu pažiū czios duonos; eik namo, asz
Da 28 dolerius užmokėjo,
— Karaliau! tavo dirstelė
g p 4
(>ozeli, tai yra, imkite numerius isz pirmo lange*
54-56 N. Main St
1 1
Pusantražydi, Szmuila Puspar
io ir si dekite antram langeli, taip kad skaitant
rėti. Moters, vyrai ir vaikai tau liepiu!
O ta daktara, ka krauja nar- jimas jau man parodo, kad tu
7 I 9_|_5
Malianoy City.
1 1
szi ir kalvi bet teisme jam
isz visu pusiu iszeitu lygai 15.
Prisiekite
sunui paleido,
visi susiriezdami juokiasi. Žy — Reb Isroil! — atsake
iszriszima mum, jeigu bus gerai sudėta, gar site Kreditavo Czeki ant $25.00 katras bus
paaiszkino, kad skola tokia ne Be jokios bausmes namon pa nori ant manes visa beda su
geras
del
nupirkimo
vieno
Laikrodėlio,
Lencugelio
ir
Komposo
isz
mnsu
katalogo.
dukai paskui rogių bėga ir kalvis — duok man dvideszimt
versti. Prie to asz žinau, kad Introligatorne.Atsiųskite marke ant nusiuntimo kasztu.
Adresuokite:
turi jokio svarbumo, nes kortu
leido.
rėkia: — Reb Leibe!.... reb rubliu, tai asz eisiu namo; ki
APD1BBTUVK KNYGŲ.
ir laižybu skolų teismo insta- Da tas narsunas daugiau ap yra daug mano prieszu; kurie
LENOX WATCH COMPANY
Leibe!.... for gizunt!.... taip eiti negaliu, nes gaila pi
stengiasi mane tik apszmeižti
laikys,
32 UNION SQUARE,
DEPT. 17.
NEW YORK, N. Y.
tai nepripažįsta.
(važiuok sveikas).
ir kaip norint apkaltinti. Bet
nigu. Ten pas Szmuila, girtu
Jago ne apsimalszys.
Darbulis ir kiti jo kaimynai
asz atvirai prisipažįstu, kad
Seni žydai kitaip elgesi: ves szeimininka, guli mano ir ne pamėtė degtinesligi mirties,
esu szitame dalyke visai nekal
dr. koler, lietuvis gyditojas
jiems toks darbas labai nepa Darbulio dvideszimt rubliu, mirdamas jis paliko vaikams
Butau da truputi pagiedojus, tas, dėlto kad nuo pereitos sanYra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotaa
tiko, todėl jie, susispietė ant kuriuos vakare galėsiu pasi daug skolų. Kalvis daugiau
Nes mane apėmė pavojus,
Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo,
vaites
asz
sausai
pasninkauju
kampo gatves, karsztai szne- imti. Jeigu nevažiuoeziau tai tokiu laižybu nei žinoti neno
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz
Turėjau tuojaus nustot,
ir ne in burna neimu jokios
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimm
kejo. Czia buvo ir Mauszius juos paims Darbulis.
rėjo, nes ir taip jin visi visuo Nes rumatiksas ne pavėlino
Sekios, Sy filis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo
Ayeidirba Etnos n aldaknygee, istorine
mesienos, o juo labiau verszieTuotarpu pribėgo prie kal met net ligi mirties drigantu
giedot.
Durnakromis, ir Leibus PusSavvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimai
natos
ir
laikrastczei,
kaipo
tai:
Ka daryt? del manes atsilsio □08.
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauczk
parszis, ir Chaimas Knisius, ir vio Mauszius Durnakromis; jis vadino.
Linksma Valanda, Dilgeles,
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi
ne yra,
— Dabar tai jau asz tikrai Dagia, Draugas, Tėvynė ir L L
Joine Nugara ir kiti. Tarp j u neapsakomai karszcziavosi ir
Užsisnej tįsias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvu.
Norints aszaros isz akiu byra, manau, kad tu kaltas; tu tei Priaiunsdami knygas apmokekyte paeito ar
rioksojo aukszcziausias mies reke:
Reikale raszykite ant adreao
ekspreso kasztus.
Adresas:
GALAS
Turiu po svietą trankytis,
siniesi ankseziau, negu tave
— Kad tave paraliai paimtelio žydas Srolius Pusantrann imi to 638 Penn Ave., Pittsburg, P*.
Lithuanian Bindery.
.
.
r
Ui), nuttll Adiaat
i raku*
noj »iki
Paskui žinutes visur dairytis. kaltina.
514 W. Spruce. Mabanoy City,
£ydie; jis mosikavo rankomis tu!... Kad tu isz gaieztum!., A

Ju Reikalavimas Neturi Rubežiu

Cigarettes

Dykai
del
Vi r u

I išėjo
jau
DAKTARAS”.

§ The Philadelphia Medical (lime

•S Neturi k

— Gevalt — szauki — Ge
valtį
Tu razbaininkas! Kas tai
ru,
norint
man
buvo
ne
pirmas
Arba, kad jam meluot, tai gerai. :
kartas matyt rekina. Bet tei yra? tu drysai monu tavora
Keliaunykai teip pat kaip ir isybe pasakius jog tai, ka pa- mest in vandeni, tu ganef, tu
žuvinykai daugybe moka viso- :maeziau, baisei mane užemi! juksas! Gevalt! Užmokėk man,
etik pennmem toki p*kiu apisaku o ir moka pasa Da tokio dydelio rekino su jio asz skusiu ant policijos, in sū
onin ir teisingu kritiko č
dą. Gevalt!
kot ne sutvertus daigtus.
szeimyna ne buvau mates!
ii
Szitoje apisaka viena isz
Ir staugi žydas kaip pasiu
Pripažino tai ir kapitonas ir
daugelio paduodame ir tunte laivorei, kurie jau no dauge tęs. Laivorius užkeiki, norėjo
tikėti, jog tai tykra teisybe, o lio metu po mares kelones atli jin velei no saves nusikratyti,
jagu ne tikesite, tai ne žinosite. kinėja. Rekinas buvo dydelis nes ne galėjo. Žydas dreski jin
Jagu pradėsi skaityt,
kaip dydžiuvis (veloribas) gale žnybo ir rėki.
Tai lig galui varyk.
Ne teko ant pagalos kantry
jo no galvos lig galui uodegos
Teip skaityk lig pabaigai, turėti 60 pėdu jagu ne dau bes laivoris!
: for 10
Ba žodis in žodi patalpiname giau.
A! caraba perfide grudaica
Ir už teisybe tikriname.
Ne smagus yra žiūrėjimas bestia! — rėži žydui ypa per
Buvo tai, rodos 1897 mete, ant tu mariniu bjaurybių, na- antausi ir da ne gana to, pa
o jagu isz jus katras pamenate biause nusimini ir perpyko tū griebi smirdeli už kelnių užpa
kada aplinkinėse Grado, Fryes las liotelnykas isz Grado ir kalio, meti in mares!
Visi Italijonai laivorei teip
to, ir Aquilei pasirodinejo ant szauki ciela gerkle:
į
mariu bureis Tekinai, arba ki — O prakeikti! jau bus per nusigando no to atsitikimo,
taip pavadynus, mariu vylkai, koki laika ne matyt ir jau sve jog nemeti virves kad žydą gel
kurie buvo dydeliu pavojum czei pradėjo susirinkinet mau beti! O ka-gi gelbėtu? In kė
P “iii,-.
del maudaneziu ir primariniu dytis, cze velei kaip dažinos, lės sekundas žydas pasispardi,
jog net pantaplei no kojų nugyventoju.
visi namieje sėdės.
puoli ir persinesze in pylva Te
Žuvinykai tada ne naudojo
Vienas etaigo budo Italijo- kino!
fe
mažu vaiteliu del žuvimo, nes nas pagriebi stovinti medini
Baisus rekinas ne nemielino
ne vienam būdavo tokis dy- suoleli, su dydelei užsikeseymu trauktis no laivo. Jam per ge
džuvis su uodega apversdavo paleido in rekina, jog net rai czionais sekasi!
valtele ir surydavo žmonis szvilptelejo. Visi nusistebėjo
lavejiai Parduoda
Restaurantas isz Grado bume! Ir kas stojosi? Szitai tas vo kaip pasiutęs.
kaip visztukus!....
Būdavo dydesne valti su ke- bjaurybe rekinas, myslijo, jog
.-Pamėgink Vieni-fjįį
— O ka! Tas velnes praloleka žuvininku paymdavo tai kokis valgomas daigtae. ne keiktas plauks su mumis net
1IUAID COHfiLM
persikreipi in in kraszta!
dydžuvei ant savo kupru, nu- gaiezydamas,
neszdavo toli ant mariu ir isz- szona ir nurijo suoleli, kaip
Ir pradėjo aperarstinet su
vertia rijo žuvinykus, kaip ku sergantis pigulka.
laivoreis ka cze padaryti. Už
— O tai rakalys! — paszau penkis guldenus atsirado trukulius...
Būdavo kada drąsesni lygo- ke lygonis ant džiovos — nu ciznos pritaisi dydeli grumuli
nei maudydavosi, tai inbrisda- rijo medi!
mėsos uždėjo ant avaezo storo
Ir ne mislydamas ylgai, pa pridrutyto prie ležines vietos
vo in vandeni kokius sz’eszis
VYRU Vertes Ira flt.N
griebi szale stovinti staliuką ir inleido in vandeni.
žingsnius— lig keliu.
io vyrišku ligme, nlikiKe hj cnį.
: pasakų aiikei keip koku vyru,
Baisybe apiminejo visa pa- sudedama ir kiek turėdamas
— Griebe už varszo! Nuri
etvyriskune, abelcia Depth* tpį iii.
kraszti; tai gyventojei daryda pajėgu meti in ezali rekino.
kepenų, inkštu arba pules ljpit,{fih L
jo!
Tuojaus gerkleje instrigo.
ie nusiminė mokiedam piningus ėrz^i.
Dabar-tes visi su baime ryk
vo medžiokles ant tu nelabu
^Ibosta, apatiniai dykai gina
— Nuleiskite valti! Jau
ip {100.00. Jie pasakis ta ho įu ep-j
vilku rekinu pasisekdavo ke telejo!
mus! Gerai!
rstanfei vyru atgava srakw crjrįiį
Nelaimingas lygonis su
letą nudet, ir jau rodos nusiTa knykelė ira krautnve tinia,
— Prisiartino valtis prie Te
hmikitie, jog ta knygelė jngcarJ
duodavo in kraeztus Afriko — smarkumu misdamas ne galė kino su keleis laivoreis, tiejei
Iškirpkite lemia paduota kepou. į
ta jums vysai dykai ta braut kryti
sztai užėjo baisus atsitikimas, jo pats susilaikyti ant kojų.... su geležinėm smigem užmuszi
1 kuponi dykai gautoj knjjtlaįa
kuris ylgai manije užsiliko; o kaip kokis rulys persisveri per rekina, mariu vanduo aplinkui
i CO., L.IH KorthiraSaĘj.Stea!
i: Melčziū pruiuti ouųuityLįiię.
ir da szedien drebu, ba buvo barijera ir su tuom staleliu in- paraudonavo.
tame Rike ludytoju kaipo pa- puoli in mares ir tai ne toli re — Na dabar brolei laivorei
.. Statu.
sažieras ant laivo gryžtanezio kino, — gal kokius penkis marez prie kraszto!
mastus!
isz Polo in Fryesta.
Ir plauki prie kraszto in arLaivorei mėtėsi su pagelbine cziause pristova laivine o ir lai
Buvo tai laikas popietinis,
Jau išėjot
kada plaukėme szale Rabaz. virve, keletas ėmėsi prie nulei- vas prisiartinejo.
Marius vos bangavo, musu lai dymo valteles no kriukunes
Kada jau buvo prie kraszto
DAKTAR
velis siūbuodamas gunglino ant nelaimes — ne buvo tiek liepe kapitonas ymtis už kyrpavirsze vilnim Keleivei vieni laiko, kad pribūti su pagelba, viu.
sėdėjo kajutosa, kiti ant vir- žmogedis žuvis nurijo pirmiau
In puse adynos perskriodi
sziaus laivo stovėjo ir žiopsojo se staliuką — o už puses mi rekina per puse, atpletojo vysi ant spinduliu saules laiky nutes ir ligonis dyngo milži- durius su geležinėm sztangom
damiesi druezei už geležiniu niezkoje kosereje rekino.
— ir ka paregėjo? Szitai....
Laivorei net siuto no piktu
barjeru, kad parvirtus laiveliui
Žydas sėdi ant suolelio, o
ne inpult in vandeni; cze velei mo! Tasai lygonis buvo juju ant stalelio sudėti pomaranezai
kad ne bubtelet ant pavirezes tautietis o badai ir da gymine ir pardavinėjo tam lygoniui
laivo kaip kalada ir da ant ne vieno laivoriaus... Baisei visi po keturis centus už viena, ba
laimes su galva in stiebą ar in pradėjo keikt — o vienas isz tai gera gyduole del džiovuoIJTGA Į»nšrtiuijiisj«Llilriibi
laivoriu perymtas piktumu, vy liu.
koki
balki!...
iripildjti Ukii jmiiii .ritą bitai*
ras kaip milžinas, pagriebi pik
Ant
giluko
turėjome
du
tik
Ujniet»tegiliiun4
TG t “DAKTARAS“ UBb**’
1 *’
tai pasažierius, ka pirma karta tume gulinti pilna maieza po- Toisybes apie moteres.
tvp
ir bip
* *5**".
atlikinėjo kelone mariomi, vie maranezu ir meti ant rekino.
— Aazaros moteres tai van
i'GA
'
nas, kokis tai ligonis, geltonas
Tasai, kaip jau buvo gale duo, kureme smarkiausio viro
iXrGOlfMSWta'“0*“""
kaip vaszkas džiova apimtas, rna tikėtis, prarijo pomaran- szirdis sumirksta.
EUpiiaj ienytaiio nrexB° 1 iQ* w •
kuris važevo in Grado gydytis, czus, kaip gardžiause priemo — Moteres buna tada pa"g5e D.IKT1US- Oi*'
KBilM. tau
ir peiauotas žydas isz Lietuvos, ka del užsigardavimo. Nes ta klusnos, kada jiomis prisisako,
badai kaip pats sake isz Java- me ant laivo pasidari dydelie idant butu ne paklusnus.
ienas smiri
jknruMOridirbMkBfT*H
ravo
ar Janavo, — tikrai ne pjudymas! Žydas, prie kurio
— Kas ira norint valkatoja
vilko phšJdiositi- Ti
i tik nori bun »T«ku iriitaapi
galiu pasakyti.
prigulėjo pomaraneziai, pradė insimilejas, tasai žinoma per
R DAKTARAS“ pi
_
Del abieju siūbavimas laivo jo, kaip pasiutias rėkt ir pri- sergu no žmonių ne klauso.
puliptyta.
ne patiko, del togi ir netrukus ezokiae pleszit rankove tojo
— Jau tai ira paprastu daig
: kitę h'iYRiĘ
pradėjo nesmagaut. Vargezas laivoriaus, ka maisza inmete. tu, jog kožnas plikis sau plau
odx. ridunu
airkitajvjAfcii!* llr,-t.
.
lygonis laikydamasis abiem
SGI. uipiraisaw*’31* IdLaivorius tik pasipurti, o kus peezasi isz priežastes parankom už barjero, pradėjo žydas nusirito no laivoriaus czios.
fajgoja "DAKTARAS Wkl“*31
riaugset ir ožius lupt ir iszme- kaip griusze no szakos, nes pa
cno risokiii Itfij ir^T''
* b!
— Tankiause nusiszauja
TA KSTGA LABAI BRASG^,^,/;
tinet valgi ka prirengi ant piet. sikeltas žydas velei priezokias vilai del moteres, kuri ne ira
m JI. Klimu, deki Ubo
Szlekcziau buvo su žydeliu. inleido nagus in kuna laivo verta tuju pakulu kuriom priBijodamasis prisiartyt prie riaus.
simueza parakos puszka.
e
barjero laivo, kad ne inkrist
-Walnut St,
•
.r
in mares, sėdo prie pats kami
Its .orais,ten.
>i
no laivo ir vari abiem galais
. (.lennJteil pi!
įs'MA
apterezdamas nuszvaryta laiva
BnOU.tePte. ta"”
-«|l
už ka laivorei net dantimi grie
že. Ir ne dyvai, ba jiejie turės
mazgot ant naujo po žydui
GVAS,
smirdeliui!.... Žydu niekur
ne keneze, ne ant žemes ne ant
vandenio.
Laivorei niurnėjo sugniau
žia kumsztes ir dantimi grieže,
o žydas da labiau ožius lupa,
akis iszverti laikydamasis už
pylvo vemi net žviegi. Velnei
žino isz kur jam ėmėsi to meszlo.
— O kad ant nelaimes —
;DYKAĮ$25fi^ tuojaus dažinosite mano dobilelei.
Tik ka palikome Rabas —
džiovos suimtas lygonis be pa
loves prie barjero riaugsejo ir
stenėjo baisei!.. Begome prie
a mum,
>7
jiojo, o jis parodi su ranka in
ezali ir mes in ten sužiurome
LENOX
ir pamatėme kokius tai kruJNION
tanezius rulius ir blizganczius
no spinduliu saules....
— Del Dievo, tai Rekinai!
Anglijos naujausia lekiojama maszina.
— paezauke stirinykas, kuris'■
pirmutinis pažino Kkas cze yra
Angliszkas randas nors vėliaus pradėjo baudimus su left
o gal augeztai stovėdamas ge kiojamoms maszinome, bet' turi naujausio eistemo, tai yra,
riau galėjo matyti.
maszina kuri ne tik lekioja oru bet ir plauke ant vandens, ar
Seto SyWJ'W į
— Rekinas! rekinas! Rėki ba nuo vandens pasikelineje in ora, kaip tai ant paveikslo
mą,
matome.

000 KNTGl

Mad#'1*

Apsakimas Kelauninko. ■ Mecziausi ir asz prie barije-

Apie Viską.

KUR BUNA

Mano dedes Klemencas, Kazimie
ras ir Ignacas Rumbauckai. visi pa
eina isz Kauno gub., Szauliu pav.,
Joniszkes para,, Verszkulu sodos,
1) Gali nesipraust atsikėlus, praeita meta gyveno Allegheny, Pa.
bet burna ir dantis priguli kas o dabar nežinau kur jie pats ar kas
diena iszmazgot su muilu ir kitas praszau duot žine ant adreso:
T. Lauszkus.
iszplaut.
Box 31,
Harding, W. Va.

Kaip

užinikyt
dantis.

sveikus

2) Pratikie savo vaikus no
pat jaunistos szvarei užlaikit
burna ir lupas, nes ka jaunose
dienose nepamokiei to ant se
natvės nepataieisi. Sveiki dan
tis priguli prie sveikatos ir
gražumo.
3) Saugokis salduminu ir
per daug minksztu valgiu?
Juoda stambi duona apsaugo
ja dantis no gadinimosi.
4) Neužmirszkie niekados
valit dantų ant nakties su szepetuku, tiktai reike gerai isz
valit isz terp daneziu.
5) Mokeliszkas iszvalimas
dantų [ su pagelba szepetuko
su plunksnele yra tai hygeniszkas užlaikimas tu dantų.
6) Naudokie tiktai del plo
vimo dantų tam tikusi pliovini
ir dulkeles dantim.
7) Niekados nelauk ant
skausmo dantų, užbeginek isz
laiko skausmui ju ir jagu yra
vietoje daktaras, duoki savo
dantis peržiūrėt pora kartu
ant metu, tame mierije, idant
jagu ka nužvelgtu gadinime'
dantų tuojaus praszalitu.
8) Jagu ant dantų koki pri
lipai arba kokios glaumes susikietije reike duot daneziui
nuvalit.

Mano brolio sūnūs Ignotas Milauckas, paeina isz Suvaiką gub.,
Kalvarijos pav., Masztalieriu kaimo,
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso:
P, Miliauckas.
Box 137.
Stowe, Pa.
Mano brolis Jonas Szermuksznis,
pirmiau gyveno Anglijoj, antras me
tas kaip atvaževo in Amerika, jis
pats ar kas kitas praszau duot žine
ant adreso:
Jos. Szermuksznis.
142 Jersey St.
Ansonia, Conn.

Kun:— Ar viskas gerai ap
žiūrėta?
Zakr:— Kanogeriause.
K.— O duris?
Z.— Užrakitos ant dvieju
spusku.
K.— O langai?
Z.— Užkalti su blankoms
no keturiu eolu.
K.— Na, tai pradedu pa
mokslą. “Apie meile broliszka....
Clirietusas tari in Petra:
‘ Petrai ganik aveles tavo....
ir... ir kirpk jaiees....
Tas dedasi lenkiszkosia parapi josią.

50,000
KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili,nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas,
strictura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
krautuvS žinios, katrus turo žinoti kožnas vedes arba
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir’adresa ant
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena. I
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
Į-

Ar'Keliausite i Lietuva?

DR. JOS. LISTER & CO.. L 900

Vardas........................ ....... .................• •••••..•.................

MES pasitiksime Jumis priebunant i
New Yorka ant dipo.

Mano szvogeris Andrius Kairaitis LIES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
paeina isz Suvalkų gub., Szauliu MES duoseme Jumi nakvinę.
pav., Szaltenu kaimo, teipgi ir Ado MES pastoroseme del Jusu paszporta.
mas Murinas paeina isz Suvalkų MES palidieseme Jumis ant laivo,
atsiszaukite i
gub., Andrejavo gmino, jie pats ar
kas kitas praszau duot žine ant ad Eastern Transfer Co.
(A. BALTIEJUS, Prezidentas)
reso:
128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y.
A. Sztreimikis.
1222 S. V. St.
Waukegan. Ill.
Agentus teipgi užpraszome siusti
pasažerius pas mus, o bus kuonugražiausei aprūpinti.

Pajieszkau lietuvio mokanezio dar
bą prie buozernes ir grosersztorio,
kuris moka angelska ir polska kalba
turės gera darba praszau atsiszaukt
ant adreso.
(yę ’o;)
Jno. Unites
Box 104
Buckner Ill

Mano dede Franciszkus Jurevicze,
apie 4 m. kaip amerike, paeina isz
Kauno gub., Szauliu I pav,, Žagarės
gmino, Miknaou sodžiaus, turiu svar
Kiek universitetu Euro bu reikalą jis pats ar kas kitas pra Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
poje.
szau duot žine ant adreso:
in Lietuva ir atgal. Teipgi siuneziu
piningus už žemiause prexe ir greitai
Laikraszcziai paduoda gana
Lud. Adeikis
ne vienos dienos nelaikau pas save
Vandergrift, Pa svetimu piningu paskirtu siuntimui,
įdomias žinias apie universite Box181
viskas dirbasi teisingai nes esmių po
tu skaieziu invairose Europos
taigi meldžiu visu Lietuviu
valstybėse. Vokietijoj yra 21 Mano dede Petras Lipowiczius. kauoije,
atsilankitie arba atsiszauktie pei
paeina
isz
Suvalkų
gub..
Sejnu
pavuniversitetas su 49,079 studen
laiszka su minėtais reikalais.
Leipunu para., girdėjau gyvena
Su godone
tais, Francuzijoje — 16 uni-'j Skrantuose, jis pats ar kas kitas
versitetu su 31,494 stud., Itali- t praszau duotžine ant adreso: (gg *04)
io — 21 universitetas su 24,•
Ch. Harbons
Mahanoy
Hartford, Conn
281 stud., Austro — Vengri 88 Sheldon St.

Lietuviszka Agentūra

Viktoras Lapinskas
601 W.
Avė.
Mahanoy City, Pa.

joje — 11 univer. su 29,509
stud., Anglijoje — 15 univers
su 24, 281 stud, Rusijoje 9 uni
vers, (be Suomijos univers,) su
23, 257 stud. Iszpanijoje 9 uni
versitetai, szeszuose isz ju skai
tosi tiktai 12, 301 stud: Szvaicarijoje — 7 univers. su 6,485
stud. Belgijoi 4 univers, su
5.079 stud. Szvedijoje — 3
univers. su 5, 262 stud, Rumu
nijoje — 2 univers. su 4, 949
stud., Olandijoje — 5 univers.
su 4, 020 stud. Graikijoje 1
univers. su 2598 stud., Portu
galijoje— 1 univers. su 1,700
stud. Norvegijoje — 1 univers
su 1600 stud. Danijoje — 1
univers. su 1, 450 stud., Bul
garijoje 1 univers. (Sofijo
je) su 1,014 Stud. Serbijo
je — 1 univers. (Bielgrade)
su 618 studentu. Tokiu budu,
Europoje pastaruoju laiku yra
iszviso 125 universitetai su
228,721 klausytoju. Sulig klau
sytoju, skaieziaus ant pirmos
vietos stovi ezie univeresitetai:
Berlyno (13.884), Paryžiaus
(12.985), Budapesztol(6.551),
Vijinos (6.305), Maskvos (.58
60), Madrido (5,196), Miunche
no (5,054), Neapoliaus (4.918),
Gyvenimas filipiniecziu.
Peterburgo (4.652), Leipcigo
Ydant parodyt gyventojams miesto Londono kaip gyvena
(4.603).
žmonis Filipinuosia, likos pargabenta visa szeimyna filipiNe skaudus prikiszimas. niecz u in Earlo courta, kur žmonis gali juju darbams prieiPonas burmistras vieno mies žiuret. Filipinų sztamas Igarrotai stato savo grinczeles ant
telo, labai retai vaiksztinejo virszunes augeztu medžiu kaip tai ant paveikslo matome.
in bažnyczia. Karta suėjo isz
nežinių ant uliezios su savo
prabaszczium ir jis tarė:
— O kaip man smagu, jog
matau kuninga prabaszcziu,
jau senei nemaeziau. O kuninMAHANOT CITY, PA.
gas ant to.
CAPITOL STOCK 1126,000.
SURPLUS IR PROFITS 1300,006.
Sut. Vabt.RaudM
nai« Baske sudėto piaiafs.
— Ir man ne smagu, jog
Mokame antra procentą ant Budėta pininga
teip retai matovos, nes jagu po
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma
nui burmistrui ira teip smagu
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
isz pasimatimo su manim, tai
ar atneszi parodini knygute ar no.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalo sa
mudu galetuva norints bažnimuša Banka, nepaisant ar mažas ar dydelia.
czioje kas nedele pasimatit.
Hard ten Bali, Preiideotas.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway

New York, N. Y
Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit,
atlikti tegul atsiszauki in

Kaip galima apsaugoti oda no
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
visokias odines ligas, plauku puolimą
ir užsiauginima nežuli papuozkus.
pleiskanas ir kitas panaszias ligas.
Prisiusime visai dykai paraszyta Veli
name pasinaudoti. Teipgi vėliname
naudoti f‘Dr. Brundzas Ointment”
No 24851 naujausias iszradimas del
užlaikimo plauku gvarantuota gy
duole. Preke yra 50c verte už doleri
negu nekuriama apgavejams dakta
rams inmokate po keletą desetku
doleriu už neiszgydima. Naudokytes
greitai isz szitos progos. Raszykite
tuojaus ant adreso:
J, M. Brundza and Co,
B’dway & So, 8-th. Brooklyn, ,N. Y.

F. J. Neonu, Vice-Prezidectas.
W. H. Kohler Kaaijerine.

...Sabatamii...

W. Rynkewiczius
-:NOTAEIŪSZAS:233-235 W. Centre St.,

Mahanoy Gty, Pa.
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Apuagcja Narna* ir Namintu Rakandai Mg Ugnica.

Mlfia«e LIetvvinka Ageatora.

e^duod.Szipkorta.int
fuokia dracziauria ir
reriausiu Laivu.
■iincaiu Piningus ia
Viaaa Dalia Svieto
mlcsiausa ir pigiause.
hui tie kurie per nuc
fante apie tai goria tino
Woo4a Dotooviome

KaaUru Bankinii ir pardaviiti Szipkarcxta nt vhakfa LtaQu

a

J v

Ii

Del DrangyjcziaFriitataa paikai Siaria

//

vį
U

Jsaitai,Keparaa.Karnai
Špilkai ir UL
Su koktu now ruikA
kaa-link Baipkerori^
Pmingua Ir LL
Rašykite per nen^u

Kampas Reade Ulicze
Telefonas: Worth 2822.

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.
Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziausei.
(rediszka kasė,
Pinigus visu krasztu iszmainome pegal kursą,
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in Ir isz
Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kefiaujenoziu in Kraju pastorojame,
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad,
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziausei, teisingiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

“KATALIKAS”’
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.
Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas
Ketvergas mieste Chicago, Ilk
Metams lešuoja: 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
Lieiuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”,
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” bepartyviškas laikraštis.
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 auksiną rašomąją plunksną (fountain pen) vertes $3.50.
.
Kas prisius $£.50, gaus metams "Kataliką" ir paveikslą Kovos ties
Zalgiriais, Lietuvos žemlapĮ ir Šv. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

CHICAGO, ILL.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir
moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis
svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtos
Bankos P. V. OBIECUNAS & 00., parduoda
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
rakandus nog ugnies; užlaiko Kegentalna ir vedimo piovu
kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo už
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, Pa

AGENC1JA P. V. OBIECUNAS & CO

DIDIS

GYDYTOJAS

DR. IGNOTAS STANKUS, M. D.
VIENATIMIS TIKBAS LIETUVIS
DAKTARAS FHII.ADELFHIJOJE.
Gydo visokios Ilgas: vyrų, moterų Ir
valkų. Atsišaukusiems Iš tolinus per
laiškus suteikia daktarišku rodp dovanai.
Atėjusiems j o£isp ištyrk geriausiai ligas
ir duoda savo gyduoles už menk$ užmok?stį. Jis turi dide’ęniedikališkppraktiku,
ka’p tai: pabaigęs Medlkaliakę, Unlversltetj, buvo u icstavu daktaru mieste Indlanapolis, Ind. ir baigęs mokslus didžioje

UNION RATIONAL jgANK.

Naujausi apraszimai
siunczcsi Bykai.

22 Fifth Avenue, Chicago:

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadiejma, aR norleCjau
jog Tamista prisilįstumei man vysai dykai v£na jusu khygadel vynu

mokykloje THE NEW YORK POST
GRADUATE MEDICAL 8CHO-

OL and HOSPITAL. Dabar gydo
visokias ligas su gyduolėmis,darimu ope
racijų ir su elcktrikos mašinomis.
Neklausykit to žydbernių
humbugo Medical Clinic, ] ?/. rcs sako, kad su X-ray jokios ligos negalima su
rasti. Aš su pagelba X-r nurandu
kmlngui šias Ilgos: Augančius ak
menis tulžyje ir kepenjso (joll-stom
.menis augančius inkstuose (Ne
phrolithiasis), akmenis c..:jinCiu3 pu d., jo, ronas skilvyje (gastrio ulcere), iš
narintus kaulu narius, cuLujytus kr.uk’.?, Ir t. t. Apsisaugokite ju tos nau
jos daktariškos Izr* -? ų j-.cs j \ i o daktaras rr.53, bet žydbtrnlai,-kurie tarna
vo pas New Yorko s-il-tanus Cclll.is ir Fonlele Hartman. Sulig su k išimo
j turmp New Yorko s ’rlatjnn, j ; tarnai, iivdbcmlai, atslrloglino čionai, užsi
dėjo tęi humbugo llrdici'.l Cl I u ic,’katras Jokios Ji. 70s negalįs surasti su X-rat.
Apsisaugokite j u v:sok.: i luljku L- kayjj, n-o cnt j u nėra pasirašiusio dak
taro, o kas bijo oavo vardp pasirašyti, Lai ten yra apgavystė.

Turiu šimtus padšksvonlų. Kelias čionai talpinu:
Aš Juozapus Srilba, 10’1 Carlton St., Ph:lnd« Iphia, Pa., d«ug daktaru
atlankiau, o nei vienus negalėjo manęs išgydyt i, bet daktaras Ignotas Stan
kus su pagelb t X-r>y mane Išgydė. Ištariu Širdingu ačiū.
Petras Šal is, 29 Grown Place, Ceropello, Ma^s., taip rašo : Mano moteris
ilgai sirgo ir iš/ydytl Jos negalėjo. JI turėjo kosulį, akrepllavimp, skaudė
jimą paširdžiu ir krutinėjo. Jlmunet atsišaukiau pas daktara Ignotu Stan
kų ir šitai jis išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar
didžiai širdingai ačiū už g*»ras gyduoles.Dieve duok Jam llgęt amžių,kad ga
lėtu ir kitus sergančius p< IbOtl.
Iš Brooklyn, N. Y.. 88 So ‘2 nd Cb Mimo Išgydė <’.nkt‘»ras Stankus nuo
išbėrimo veidą, slinkimo plauku, greito eupykimo ir išgąsčio. Julė Doilldienlutė. Tos padėkavonės yru įdėtos bu pavelijimu pačiu pacijentu.

DE. IGNATIUS STANIUS, M. D.
1210 So. Broad St.,
Philadelphia, Pa.
O Ofiso Nuo 9 iki 1 r° pietų ir nuo 7 iki 9 vakare. Bubėtomis nuo 10
valandos

ryto iki 8 vai. vakare.

JTedėllomls nuo 1 iki 4 vai. po pietų.

I

Puikus Vasarini SiuiaiE^
Pas mus gausite geriaus
pirkti negu kitur.
Muso Siutai Vyrams ir
Vaikams yra pasiūti pagal
naujausios mados isz visokio
ceikio, visokuosia koloruose.
v Ateikyte pamatyti o jaigu
pirkaite Siutą tai busite visame
užganėdinti ir nesisarmatinsitė
svietuj pasirodyt.
----- o-----Pas mus teipgi' gausite
visokiu Vasariniu Apredimu
Vyrams ir Vaikams kaipo tai:
Skribeliu, Kepurių, virszutinu
ir apatiuuApredaliu, Kalniečiu
Nektaizu ir t. t.
Pirkite pas mus o
suczedinsiite pinigą.

RYNKIEVICZIA

233-235 W. CENTRE ST.

Žinios Vietines.
— Potsvilles Budas prasidė
jo vakar su 200 provoms. Ži
noma, daugiause isz tu buvo
lietuviszku.
— Juozas Rudis pardavė
saluna Charlesui Lapinskui
pirmam varde
— Jonas Jockus 35 metu
senumo geisdamas užsikabyt
ant tavorinio trūkio ant Wil
liamston brandi puolė po ra
tais kurie jam sumalė koje,
Likos nugabentas in Aszlando
ligonbuti palikdamas paczia
ir szeszis vaikus namie.
— Visi “fajerbosei” isz ap
linkines in kėlės diensa sutvers
savo unije nes nuo 1912 meto
neaplaike jokio padidinimo
mokesties.
— Italai apvaiksztinejo Szv.
Antano diena su leidimais vi
sokiu ugniu ir bombų East
End parke. Szimtai žmonių
prisižiurinejo tam puikiam
perstatimui. Italai savo patro
nus garbina iszkilmingai.
— Kone dvideszimts penki
vyrai davėsi prisikalbyt agen
tui kurie juos iszgabeno in
Parrot, Virginia prie minkeztu kasikiu, agentas prižadėjo
jiems nuo 5 lig 7 dolerius ant
dienos. Agentas gali prižadėt
darbininkams aukso kalnus
bet kompanije nesijaucze tuo
sius prižadėjimus iszpildyt ka
da gauna žmonis in savo na
gus. Tieje ka iszvažiavo, sugriž pekszti namon kaip jau
daugelis isz ten sugrįžo.
— Antanas, G metu sūnelis
Antano Maff radęs užprovinta revolveri pradėjo isz akivumo isztirynet jojo sudevejima,
Sztai puff! ir kulka pataikė
in ranka, perejdama per visa
delną. Daktaras kulka iszpjo-

ve.
— Szimtai anglekasiu pra
dėjo insiraszinet in unije, nes
suprato, jog be unijos, tebyriam laike negalima apsiejt
jago darbininkas geidže pa
gerint savo būvi. Teip vyruczei
“kur vienybe, ten drutybe”.
— Maszina naudojama del
anglies ir akmens sukama ant
“Ball Bering” boliukiu verties
$40. parsiduos už maža preke
Atsiszaukite po No. 425 W.
Centre St.
— Parsiduoda naminei daigtai geram padėjime. Kas pirks
galės ir parandavoti stubas.
Parsiduos pigiai ba locnininkas iszvažuoja isz miesto.
Atsiszaukite po No. 112 S.
Catawisa St.
- Visi sanariai kurie priguli
prie Gedimino Klobo, tie ku
rie neturi amerikoniszku po
pierių tegul paduoda savo var
dus ir adresus sekretoriui tojo
Klobo priesz susirinkimą ku
ris atsibus Utarninke 25—to
szio menesio. Szitie sanariai
teipgi turi atbutinai pribūti
ant virsz-mineto susirinkimo
nes bus rodą apie gavima
jiems Ukesiezkas Popieras.
(SS aunp)
— Ana diena p. S. Norkeviczius su visa savo szeimynele iszkeliavo in Lake Side ant
atsilsio ir atsikvėpimo szviežu
oru. Sugavės keloleka svaru
skaniu žuvu sugrižo vakare na
mon.

Nelaimes kasiklosia.
Shenandoah.— Vincas Lo
dys dirbantis Maple Hill likos
perkirstas ant veido per nu
traukimą lenciūgo.
Shenandoah.— Stasis Sevilskis dirbantis Indian Ridge
likos apdegintu per eksplozije
gazo.
Minersville.— Jonas Pitaleviczius, 18 metu dreiizeris,
dirbantis Pine Knot laike su
jungimo vagonu likos baisei
suspaustas. Mire in kėlės va
landas Pottsvilles ligonbuti.
Mahanoy City.— Steponas
Lukosz likos pažeistas per pi
ki rankose savo draugo isz ne
tycziu. Juozas Rakoskis aplaike pažeidimus ant galvos
Boston Run.
Gilberton.— Petras Valenczakas 18 metu senumo likos
užpiltas per anglines smiltis
kada pradėjo darba isz ryto
prie Brighton kasikiu. Norints stengėsi jin iezgialbet
bet nepasiseke.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.
SHENANDOAH, l’A.
— Agentai slankiojo po
szia aplinkine prikalbindami
žmonis ant važiavimo prie dar
bu in minksztu anglių kasiklas ir pasisekė prikalbyt in 50
žmonių kuriems prižadėjo nuo
6 lig 7 dol. ant dienos. Tikietus iszpirko in Huger, West
Virginia. Daugeli kartu prasergejome idant tokiu agentu
ne klausyt nes nukeliave in te
nais sugrįžta pekszti kaip tai
jau daugelis persitikrino.
— Visos krikszczioniszkos
Shenandoah’rio
bažnyczios,
kaip tai Protestonu, lygiai
kaip ir Lietuviu, Lenku, Slavaku, Airiu ir Vokiecziu Ka
taliku pereis tam tikrai isz
rinktos ypatos per visus na
mus Shenandoah’rije ir apielinkejo, czetverge, 20 birželio,
tarpe 2 ir 9 valandos po pietų,
ir padarys tikejimiszka surasza, žmonių. Tas darysis tam,
kad surasti, kas prie kokios
bažnyczios priklauso ir kokia
bažnyczia labiau brangina.
Du žmones įvairiu bažnycziu
eis drauge in kiekvienus na
mus. Kunigai ir pastoriai ra
gina visus žmones priimti atsilankanczius suraszinetojus
mandagiai ir atsakyti ant visu
klausimu.

Klinty, GIo, Pa. — Dar
bai gerai eina, žmonelių bedar
bo nematyt.
— Lietuviu yra apie 35 pa
vienei, ir dusik tiek familiju.
f Po sunkei ligai 8 dienu
atsiskyrė su szuom svietu a. a.
Antanas Pumpaitis 4 d. Birže
lio, paliko dideleme nuliudime
pacze su 5 mažais vaikeleis,
vyriauses sūnūs 11 m. mažiause dukrele 1 į metu, nabasznykas paeina isz Kauno gub.,
Szauliu pav., Radviliszkes
para., velionis buvo 39 m. am
žiaus, prigulėjo prie Slovensko
susivienijimo, likosi palaidotas
su bažnytinėms apeigoms 6 d.
Birželio ant ajrisziu kapiniu.
Dieve suramink likusius siratelius, reike ir tai primit jog
velionis buvo skaitytojas “Sau

Philadelphia, Pa,

GERAS DA1GTAS TURĖTI

Naujas laivas <cCzar”.

yra sudėti Piningai Banke.
Yra tai naujas laivas kuris likos padirbtas del “Russian
A. G. GROBLEWSK
Cor. Elm & Main St». PlymoitkjL
Bet da randasi tukstanoziai tokiu
American
Linijos
”
if
jau
pirma
karta
atplaukė
isz
Rosijos
in
— Darbai pradeda taisytis,
...SAVININKAS IB FABRIKANTU
žmonių kurie da niekad neturėjo
Newjcrka.
Laivas
turi
425
pėdu
ilgio
per
58
pėdas
ploczio,
sudėtus Banke Piningus ir ne yra
Garsiu Lletuvlszku-lenklsrkdi
prie cukernru jau nelabai
padėjime iszduoti “Czekius.” Yra tai
daug stovi darbo reikalaujanlabai parankus dalykas, mokėti visas
cziu.
“Billas” su “Czekiais” ir nereike
pas save neszioti daug piningu.
— Biznieriai lietuviai kaip
Kova sako in buržujus vis pri
sideda, jie vis dauginasi.
Cor. Main & Centre SI. Mahanoy City, Pa.
— Lietuviu saliuninku yra
jau apie 8, o kiek kitokiu bizi ie iu iezsisklaiszcziusiu yra,
tai sunku sužinot.
MOTERIŲ SIUTAI.
Geras materiolas ir geras kriaueziu darbas, padaro
— Szvento Juozupo drau
gėrius Siutus.
gyste turėjo savo pikninka far
Kiekvienas Lieluviszkas Sztona|j||
Guinano Sztoras yra žiuiomas kaipo sztoras geriu Siutu
moj Kanapko už Camden N. J.
teipgi privalo užlaikyti vkada^ll
del
Vyriu
ir
Moterių.
puikias Lietuviszkas Gj-dacla^r
miesto 2 diena June, ten gavo
Sztoruose ant pardavimo, kad
Geri Siutai nesziojasi ilgiau ir geriaus iszrodo negu
tautieczei reikalaudami g&leto^fl
suaresztuot 2 sanariai kurie
pigesni Siutai.
pirkti
ir
nereikalauta i^w||
piningus dovanai kokiems pore ||k|I
stovėjo prie baro; draugystei ir atplaukė isz Liepojaus in Newjorka in 10 dienu. Jame ga
Biski isz pradžios? daugiaus kasztuoja bet geri Siutai yra
vikams tose apielinkese. Sztomhjį||
lima
sutalpyt
fO
pirmos
klases
pasažieriu,
266
antroje
klasoje
geriausi ir piginus del juso pirkimo.
tas reikalas isztrauke apie 300
raszykite pareikalaudami musg^ll
les, nes geras uždarbis; pardaotfH
Guinano Sztorai Parduoda Tik Geriausius Siutus.
dol. Mat dabar asztrei užginta ir 1,100 treczioj klasoj. Yra atsargus laivas. Szitas laivas bus
musu tyras Lietuviszkas Gyduill
kurias mes gvarautuojame.
II
XSX5 sgnnpbbpzsa
Mahanoy City, Shenandoah,
pikninkuose duot alų už cze- po priežiūra kapitono Smiltneck. Apgarsinimas laivo kompa
CcT XX£ IST Jggi.
Mt. Carinei, Landsford.
Egiutero No.l...........................
kius tai pasigavusi valdžia ge nijos randasi visados “Saules laikrasztije.
Egiulero No. 2...........................
rai nubaudžia.
Zmijecznik............ 25c., 50c.
Gumbo
Laszai...........................
IH0NIDW BANKINIS
— Parapijines mokslaines
Meszkos Moslis...................
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
Trejanka
....................................
vaikai prie Szvento Kazimiero
TIESIOG ISZ SENO KRAJAUS.
Linimentas vaikams.................
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
Gyduoles
nuo Kosulio............ .mI
Pas
mus
randasi
visoki
Gėrimai
parapijos kur klebonauja kun.
savo locnani name vertes $12,000.00
Liepiu Baisumas..................... MK
patraukti isz Rosijos, Fran vijos, Prosu.
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
Kaulakis turėjo savo pikninka
Anly-Lakson del vaiku...........
Anglijos, Iszpanijos ir Italijos. Jus
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in
Milteliai vaikams nuo KirmetiQ,.2į|B
Maple Grove Parke, juos vaiLietuviai, kurie esat gere Liūtu voj,
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
” nuo Kirmėlių del suaugusiu
Vanduo nuo Akiu......................2^,|l
Ruska
Areilka,
pasitraukit
tos
paezios
pas
save
nei
vienos
dienos,
bet
tuojaus
kuczius nuveže ir parvežė ex
L'gniatraukis.............................. jį ■
ant atmintos Seno Kraujuos, §1.50 už
iszsiuncziu in prisakyta vieta. Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko
Skilvio Laszai............................ 2į
tra samdytos streetkarius. Vai niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti
buteli. Teiposgi galit gaut pas maąy
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir <1
visokiu Amerikoniszku gėrimu. Musu
kai bovijosi visokiomis bovyk marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip:
Kruvinosios............................ 7į
Dektine po $3 galioną yra geriause ka
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo J3.H (i
lėlėms, seniejie su moterimis A. J. KEYDOSZ1US,
202 Troy St. Dayton, Ohio.
Gyd.
del nemalimo Pilvo......... ii
galit gaut ūžtos pinigus. Prisiuskit
Milteliai apslabdymui Galvos II
teipgi pikninke lankėsi. Mo
savo adrisa del kataliogo.
skaudėjimo.............................lį II
Fr. Strawtnskas. 1807 Carson St; ritt«bm-Ei>,Pa.
terėles dauguma turėjo ir už Paterson, N. J. — Darbai
Laszai nuo Diyitu.................... lį II
Aut pardavimo.
Mestis nuo gedimo ir prakaitavimo V
kandžius kuriais pasotino ma vidutiniezkai eina, czionais
Puikus namai ant West
Kojų......................................... 2x1(ieležinis sudrutintojas sveikatos 50t.K
žus vaikuczius ir savo vyrus. daugiause yra mergynu dirb Pine ulyczios ant dvieju fami
Vaistas nuo Papauto...............IfeB
Gyd. nuo Grippo...................
Pikninkas buvo visiszkai pa- tuves.
liju, o ant kito galo loto ran
Plauku apsaugomas................
Muilas del Plauku................... lįH
veizdingas.
— Lietuviu mažas būrelis, dasi drukarne ir kalviu szaMilteliai nuo Kepenų................ % ■
— Vienas lietuvis turėda bet isz tarpo tu mažai yra ap- pas. Atnesza gera randa. DaRožes Balsamas.......................... 25c. ■
Balsamas........................ 25c K
mas surinkęs sav pinigo, užsi szviestu žmonių, daugiause at sižinokite pas.
(js o)) Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del Kinder
Bobriaus Laszai....................... .Wt
geidęs buvo pirkt saliuna; nuo siranda • tamsuneliu, ciciliku
Szvelnintojas................................ 35t ''
Mrs. VV. Davis.
Moteliu, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
Kraujo valytojas.......................$24 |?įį
žydo Borowskio ant kampo kurie visokius vaidus pradeda
Ramintojas.................. $14
101 W. Pine St.
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio Nervu
Egzema arba odos uždegimas
g
Christian
ir Moyamensing pakelinet, czionais lietuvei ka
pas Vaikus........................... jLS ,
Mahanoy City, Pa del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus.
Teipgi visokiu Pleisteris
(Kasztavolo)
.............
J5t
l|
Avė. Žydui biznis nesiseke, talikai susitvėrė kuopele ir
Pamada Plaukams.......... ......... J5l rl
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu
Gyd. nuo skaudėjimo Aurise.....2Sc ’
nes netol jo yra du saliunai pastate bažnytėlė, nors tuom
Ant pardavimo.
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gyduoles nuo Riemens......... ..... 5(t .
lietuviszki ir vienas lenkiszkas, labai nepatiko cicilikam, nors Lotai už neperbrangia pre
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-.. .15t , ;
g?
“
Pas
mus
dirba
Lietuvaites.
Inkstu Vaistas...............25c. ir$14 ,
tai žydelis turėjo mieri par ir tam teismą užvede bet nepa- ke, arti nauju szapu R dingi■
Akines Dulkeles........ ................. & '
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 1
122 W. Center Str.
duot. Saliuna suderėjo lietuvis siseke suardyt, bet per gera kompanijos. Darba visados ga
abelnai skausmo ir skarbutis JIS
Mahanov City, Ps
Gyd. nno Parku ir Niežu.... .J1M’
priesz pat mokėjimą už licen- storone ir nenuilstanti darba lima gauti kasiklose. Ateikite
Gyd. nuo Dedervines............ $2tt n
sus. Czion tai iszsirode ne kas guod. kun. A domitDaugio ir aiba raižykite ant adreso, (pę)
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $-54 H
žin kaip. Žydas mokėt už li kun. Staknevicziaus isz NeDr. Robert B. Gray,
census neturėjo pinigu, tai lie varko, 9 d. buvo laikytos pa
Port Carbon, Pa. Polithania State Bank
Koliekos ir Suiiestiejig
pė pirkikiui užmokėt nor da maldos, už ka szirdingai isztaCor. 22d. & Carson Sts.
S.
S.
Pittsburgh,
Pa.
licensai ne buvo perraszyti. rem aeziu.
Ant Pardavimo.
Skaitykit!!
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per
Pirkikas lietuvis szmudurksz
Biznavas namas Minersville, paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
Asz esu Lietuviszkas Advokata i
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
už licensus užmokėjo; po to
priimu Provas isz Visu Krasztall
Springfield, III. — Dar Pa. geriausioj vietoj visam pradedant
nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus
prisiėjo licensu permainymas; bai slobnai eina, kaip sustojo mieste. Antros duris nog pinigus mokam 1-ta procentą, pnskaitaut
kas 3 menesiai. Sinncziam pinigus in visas
įsr f Mainose
Corthe perraszyt negavo, pini dirbę nog Imo Apriliaus tai Echange Hotelio. Lotas 30 per dalis
*
svieto, greit ir pigei, parduodam
Kollestvas/ Fabrikouse
Ant Geležinkelis irtr
laivakortes
ant
visu
linija
ir
eeležkeliu
gai nabago gala gavo...
( Treinu.
da lig sziam laiku nepradėjo 200 pėdu, 10 pėdu ulyczaite bilietus Amerikoj-ir Kanadoi. Uždirbam
Žydas teisinasi, kad jisai ne dirbt, 6 d. June fabrikas vadi raudasi prie hotelio puses. At visokios ruszies Kejentalnus Dokumentus ir
Vartojau l’rovas už Koliestvas m
plovas senam krajm. Rejentelna
daugeli metu. Szaukites pas muj
((;ę °]) vedam
kaltas kad korthe licensus ne namas Capital sustojo dirbę ir siszaukite pas.
kancelarijayra rėdoma per valdiszka nolara
katrie esate sužeistais, busit kantatų*
J. G. Miliancka. Užkviecziam lietuvius ir
Ludvigs Shoe Store.
perrasze (atmete,) o pinigus nežine kada pradės dirbt.
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums
tukstanezius Provu vartojau,
jnsu bankinius reikalus o persitikrLsit, kad
Sunbury
St.
buvo pražudė rankas ar kojas, pru®
lietuviui grąžyt neturi. Taigi
viskas, kas yra kalbama czion yni teisybe
szu jogei žmones su didelėm ko91
Minersville,
Pa.
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu?
neižiurans in stovi dalyku lie
Vienatinis keliasstvom
galidesetkus tukstacr!sinnezant paczedumui in Banka, arba siųst
tuvis, nepaklausęs apie reika Vienatinis isztikimas, nors
in Lietuva, galima siųst Paežio Money
iszgrait.
Bet Kompanijų szuadir'
Orderiu,
Registruotam Laiszke, ar pe»
Parsiduoda
Bondsai.
už kelis desetkus dorielu sumulkaĮ:
lus pas žmones suprantanczius gal ne visados greieziausis, ke
Expreso Money Orderi.
Apznaiminu Lietuvius kad Kompa'
apie tai, davė žydui ant rankos lias prie pasisekimo yra nuo Mahanoy City Water kom
samdo Lietuvius ne Advokatus. K j
panija
priims
užrakimus
aut
save apsigarsituif jas Provaspriii
300 dol. iszpirko žydui už 1,- pelnas. Geras dalykas galu ga
ir tuom eik tiasia ir vilkina likilū i
liUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
000 dol. licensus, prakiszes 13 le turi laimėti ir nužerti szalin nauju bondsu kurie bus par
skundimo iszsibaige ir daugiaush •
Garlaivai iszeina^kas dvi mdelas taip New Yorko o Rusijos l?e jc-kin perstojimu.
szimtu doleriu, žiuri dabar in viską, kas jam užkerta laimė duodami 1 diena Liepos. Ga
negali.
Rodą uždyka duodu i I
Dienas.
29 Birželio (June)
prisiuntimo markes.
Paszykit| |
Garinivai iezeie Russia,
dangų ir gudru reikalą kursai jimo kelia. Žmones noriai pri Įima pirkti nog $100 lig $500. In Botterdama 8Treczia
Kursk. 13 Liepos (July)
$18
Antra
auv
| Czar, (naujae)27 Liepos (July) Advokatą Jankaus, po szuom adM
Apie
daugiaus
dasižinosite
l
’
irnia
Klusą
$75
j
Apie
dauginus
dasižinosite
pas
muso
nuentus
arba
suteikė gana puikia lekcija.
ima ir paremia viską, kas tik
A. E. JOHNSON & CO., (General Pawenger Apti.) 27 Eroadway, New York, N.Y.
B. S. YANKAUS
— Szvento Kazimiero para turi szioki toki nuopelną. Dau ofise.
Mahanoy
City
Water
Co
Cresskill, N. J.
pijos klebonija jau baigema giaus negu 22 metu atgal pasi
N.
Main
St.
statyt.
rode originalis Trinerio AmeNo. 6,1
Ofiso adinos 8 ryte
— Philadelphijoj žydai lai rikoniszkas kartaus
Vyno
lig
5
vakare.
(p
j
j
Nusipirkite saa ra!
kantis sztorus net ir bulves su Eliksiras ir pergalejes visas
Buteliu
cibuleis parduoda svarais.
Parsiduoda Farma.
prieszinybes, laimėjo augszta
NORKEVICZIAUS
Bulviu du svarai prekiuoja 50. vieta tarp szeimyniszku gy Puiki farma Roaring Creek,
'Geriausia Arielka Vml
Mieste.
Tik
duolių; ta vieta jis ir dabar 12 mihu nog Shenandoah, turi
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Senas Kapsas.
Teipgi ežia gausite ir wĮ
užima ypatingai skilvio ligose, 80 akieriu 20 akieriu girrios,
kitu gėrimu. AteikyteWfl
A'alsti.jos Kasijerius turi
priesz laika, duokite
Schuylkill Haven, Pa. nedatekliui kraujo esant ir vi teipgi 150 obuoliu medžiu vien
orderi o bus jums priSJ$5
sudėtus
Piningus
Merchants
sose
ligose,
kurios
paeina
isz
obuolei
atnesza
$500
ant
meto.
— Arti szito miesto randasi blogo grumuliavimo. Jis pri
Gera stuba ir didelis tvartas
Banking Trust Co., Banke isz
“Biebnuju Namas” užlaikomas valo but rekomenduotas nu
Mahanoy City, Pa. Jaigu yra
Parsiduos neperbrangiai arba
kasztais Skulkino pavieto. Szi- silpnėjime, nerviszkume, nu atsiduos už namus. Atsiszauki
atsargi Banka del Valstijos, tai
408 West Mabanoi in
tam name randasi teipgi su- stojus miego, vėmimams esant, te arba raezykite ant adreso.
yra ir del jus invales gera
virszum 70 Lietuviai. Beveik gazu diegliuose ir panaeziuoLIETUVIO KRAUTU
Jos. Bendrink
Bank". Szitas Banka moka
Malonus Viengencziai:
visi Lietuviszki laikraszcziai se ligūstuose prajovuose. Ap- (; jj
Pottsville, Pa.
procentą
ant
sudėtus
Piningus.
Jos. Triner, 1333—
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Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis
' kningu,visokiupopi«w I
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dainomis a I
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iszsiveržimo, kuriu turėjo per 15 metu.
tuviu,
tam
tuojaus
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Dr. Alex. O’Malley
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(■HISS f»nnp)
Kur LieUivitzkai ir Lenkiszkai susikalbama ir susiraszoma.
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