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MAHANOY CITY, PA.
Metas XXIV

Kame teisybe sunku inspet, ta, kas anaiptol jiems nepri
l’apaikes žudintojas.
nes melagiu sziandien visokiu klauso.
Ginia, Manitoba.— Jonas
ne trūksta.
Tokiu budu del lietuviu len
Deideris, paejnantis isz Galici Puikus apdovanojimas.
Szliupo namuose atsirado
kas ar rusas, vienas jojama, Pardavė paezia—žudinsta jos, užsidarė savo name ir su
Celowcai, Gahcije. — Ant
Icrytius. Su tokiu antgalviu
Vienas jojams, antras va antras važiuojams, ir vis tok
karabinu neprileidže kuopa geležkelio stoties czionais isz— kalėjimas.
randame straipsni laikrasztij
iiuojams. Anuos laikuos Lie sai patsai.
Austin, Tex.— Ana meta policijantu ir kelis desetkus sedo isz trūkio sergante senu
“Drauge” kur apipasakojama
tuvos žmonėms gana gerai in
J. B. Clayton malorie, grajino žmonių kurie geidže jin suymt ke kuri geide nusiduot m likad Dr. Szliupo atvaževusi
kirejo Lenkijos valdžia ir len
“
Kovoje
”
randame
žines
isz kaziru su saluninku Rober už žudinsta Vaitieko Voicze- gonbute. Niekas jiai ne norėjo
sena motina, norėjusi lankytis
kininkai, dabar inkiri gi Ro kad socijalistu sąjungą mokė tu Gibsonu. Claytonas pra- ko gero draugo. Deiderio pa prigialbet ir jaja užsiymti, tik
bažnyczion kada Scrantuos
sijos valdžia bei maskolinin- sianti korespondentams už pa- grajino, o ne turi damas pinin ti papilde savžudinsta keli me- vienas isz geležkelio tarnu subuvo su misijom Tėvas Ka
kai, ir abu niekuomi nesiski raszitus gerus rasztus. Sąjungą gu, pranesze Gibsonui ydant nešei adgalos ir kaip rodos isz similejo ant senukes ir nuvede
pucinas, bet Dr. Szliupo mo
ria apart kad maskoliezkas klabina, kad del ratlaikymo už skola paymtu sau jojo pa dydelo rupesezio Deideris ne in vietine ligonbute. Kada se
tina sena neleides, tai slūgine
kryžius turi skersinius 2, o konkurencijos su kitais lai- ezia ir narna. Gibsonas sutiko teko proto, būdamas tosios nuke likos priymta in ligon
parneszusi kryželi isz misijų,
lenkiszkas tik 1.
kraszcziais, reikta pirkt Lino- ant tokios sutarties. Pati Clay- nuomones buk tai jojo pažins- bute, padavė tarnui skurini
senute jin pastaeziusi buezevuLenkininkai senoveje be Type maszina, nes kitaip esą tono radosi teip-gi prie tuju tami jaja nužudė.
moteriezka krepsziuka, kalbė
si savo kambarebj. Dr. Szliu
mažiausios gėdos su didžiau sunku varyt priderentis biznis. sutartuviu ir priesz tai suvis
Cliicagas turėjo puiku dama buk tai del jo atliginipo duktė emus juoktis kad
siu pasiszventimu blaszke lauk
Prie tos maszinos, nereik neeispyre. Claytonas po tam
mas už jojo gera szirdi. Tar
pelną.
pagaliukai toki nereikalingi,
lietuviu kalba, talkijo lenki tiek zeceriu taigi jeib Sąjungą apleido taja aplinkinia o
Chicago.
Su užsibaigimu nas atidaręs masznele rado jo
reikalavusi kad senuke duotu
ninkams ir vyriausybe dva- nupirks tokia maszina, tai prie Gibsonas insikrauste in jojo republikoniszkos konvencijos je bankine kningute ant 27,iezneszt laukan; ta pat atkar
siszkoji paliepent isz bažny- “Kovos” nereikes tiek darbi narna ir gyveno su Cleytonieužsibaigė pelnas ir czionaiti- 000 kronu ir 5000 piningais.
tojame ir pats daktaras, bet
cziu guit laukan giesmeles lie- ninku kiek dabar dirba.
ne.
niu koteliu. Sveczei ir dele O kad krepsziuka aplaike prie
daktariene sutikusi kad gali
tuviszkas, tai lietuviai kunigą
Socijalistai bara bagoezius
Po keliu nedeliu Claytonas gatai kurie pribuvo in Czika- ludintoju per tai niekas jam
senute sau kryželi pasilaikyt.
turėdami paklausyt savo vy kurie su pagelba maszinu isz- sugrįžo, bet pati neinleido jin
ga, in laika 10 dienu paliko negalėjo užginti locnasties.
Galop “Draugas” sako—
riausybes isz visu beveik Lie meta isz darbo darbininkus, in stuba o Gibsonas jin praczionais suvirszum penkis mi
“Tokiu budu didžiausio kry
9,475,786 namai Francijoi
tuvos bažnycziu iezvare dau bet ir socijalistai ta pat rengė szalino keleis szuveis isz kara
lijonus doleriu.
žiaus neprietelio namuose, at
guma lietuv. giesmių.
si daryt kaip ir bagoeziai.
Parižius. — Pagal paskuti
bino. In tris menesius po tam
Isz tojo skaitlaus iszdave
sirado žmonijos atpirkimo
Sejnu diecezijas penktasis
Gibsonas iszvažiavo su Clay- ant kambariu maisto ir gėri ni apskaitima tai Francuzijoi
ženklas.”
vyskupas Straszinskis piktai Emigrantu in Suvienytas Vai toniene in St. Angelo. Tenais
mo tris milijonus o likusius randasi 9,475,786 namai, 137Kiek tame straipenij tikros
buvo neapkenstojas lietuviu stijas Amerikoje, ateina isz vi susitiko teatrelije krutaneziu
aplaike teatrai, parkai, mer 676 dirbtuves ir fabrikai, neteisybes, atsako už tai pati re
kalbos, invesdino lenkiszkas su szalu daug, bet apie trecz- paveikslu, susibarė, atėjo prie
ginos ir t. t. Apskaitų buk su priskaitant prie to randaviszdakcija, bet regisi kad straips
giesmes net bažnytkaimiuose dali ju vis valdžia sulaiko, ir szuviu nuo kuriu Gibsonas
virtum 200 tukstaneziu atsi ku namu. Vienam mieste Panelis tilpes bene tik bus isz
kur žmonių lenku visiszkai ne nori grąžyt atgalios. Grąžint pražuvo. Pati Claytono prisi
lankė in Czikaga laike kon rižiuje randasi 227,328 namai.
Daktaro su pasitycziojimais, o
buvo.
nors nevisus pasiseka, nes kai pažino sude, buk neapturejo vencijos.
Verte ju isznesza ant $12,506,galu gale ne galimas daiktas
Aleksandras Polujanskis sa kuriuos iezima prieteliai, bet atsiskyrimo nu’o pirmo savo
138,000.
Kur Demokratai laiko savo konvencije.
jeigu del Dr. Szliupo kryžius
Musztine straikieriu su
vo knygoje raszo “Ta biskupia ir gražina nemažai.
Parižieczei
ižduoda
kas
me

vyro
ir
jog
gyveno
su
Gibso

yra dide baidykle. Ant kiek
Demokratai szia nedelia laiko konvencije mieste Baltimore,
skebsais.
nienawiesc ku językowi ludu
Nesuprantama, kode! tie nu ant “vieros”. Claytonas li
tas ant visokiu pasilinksmini Fifth Regiment areinole in kuri gali patilpt 15,000 žmonių.
žinome tai Jonas Szliupas
Ilastings-on-the-IIudson,
posuwala się do takiego stop- vargo žmones nenori paklausyt kos nubaustu ant 10 metu in
mu $11,340,000. Ant vargszu
anuomet 1885 m. buvo pirmu
N. Y.— Dirbtuvėje National sudeda kas metas $1,225,013.
nia, že usilowal we wezystkicb praneszimu laikraszcziuose, ar kalėjimą už žudinsta.
25 paslkelelei užmuszti.
tinis kurstytojas New Yorke
Vysztytis.
Conduit and Cable Co. pakykoszciolach znit šč kazania i ba nuo pažystamu gromatose,
Hetuviszka katalikiszka bažNužudė nupleszintoja lo musztyne terp straikieriu o Norints Parižieczei linksmina Mexico City, Mex. — Jene- (Suvalkų gub.) Lietuviu by
spowiedz w języku litewskim kad Amerika jau pasidarė
si bet neužmirszta ir apie var
nycz;a statyt, jisai lietuviams
szloves.
rolas A. Blanquet danesza pre la su lenkais. Gegužes 10 d.
skebsu. Szeszi likos mirtinai gingus savo tautieczius.
od wiekow odbywane.” Len skurdo lizdynas, o vis strimasujieszkojo tarp lenku kunigą
Cleveland,
Ohio.
—
Rozali

zidentui
Maderui, buk randa buvo Virbalyje Visztyczio lie
pažeistais o vienas užmusztas;
ku teip vadinanti szlektunija galveis neszdinasi jieszkot piVarnagiri, o dabar jau neprie
ja Dvorkiniene isz Lawrenco, motere Mrs. Antanina Crazczi Prie- ko atveda kaziros? viszkas vaiskae paėmė Nases, tuviu byla su lenkais del musz
bekasanti duobia lietuviszku- ragelio ir gana.
telis yra kryžiaus, ir koks tai
Mieszkove, Poznaniuje, gy
tyniu bažnycziojo, kurias jie,
Mass, tomis dienomis likos nu likos perszauta per vidurius.
mui, iszsikase patis sau ir patis
provineijoi Duwango. Laike
Neką gali daryt pažvelgti
dyvas pasidarė kad jo name
veno
ponas
Strunk,
kuris
buvo
lietuviai ir lenkai, buvo pada
bausta
ant
penkių
metu
kalė

Penkesdeszimts deputu ap
ipuole t. y. jie patis papuolė valdžias, toksai jau turi smukt
randasi kryželis? Tik jau szeip
kasierium tenaitinio banko ir musztines užmueze 25 pasike- lė 1911 metais kovo 21 d. In
globon Maskolijos. Deliai lie szalin isz asztriu nagu, bet jimu už žudinsta Jikubo Hor- ginkluotu in karabinus sergsti
lelius o daug pažeido.
ar teip, vis-gi daktaras S. ne
teismą padavė policija, teise
guodotas no visu.
tuviu viens tiek; lenkas jo- liuosi žmones kurie eina tik viezo kontraktori praejta me dirbtuve.
but gal tiek ne mandagus, kad
Teip-gi danesza apie musz apskrities teismas. Kaip paaisz
ta.
Strunkas
buvo
paeziuotu
jams, ruskis važiojams.
doleri pasigaut tai skaudžiai
arzintu su tuomi savo sena
Dvorkieniene po žudinstai Liucziaviiuas murinės. žmogum o jojo pati užsiymine- tine arti San Pedro, kuri tęsęsi kejo, byla prasidėjo dėlto, kad
apsigauna.
Lenkai
nei
szeszkai
ikliuvia
Atlanta, Ga.— Ona Boston, jo kremu aplaikytu po mirtei
motina.
nuėjo in policije ir prisipažino
per kėlės valandas, kuriuoje lenkai lie+uviu szventadieniais
murine,
likos atimta nuo sze- tėvo. Ant pažiūros, toji szeiMes gerai atsimename kada in ruskas slastas, tankiai ant
kad nužudė Horvicza už tai,
dingo septini pasikelelei o giedodavo lenkiszkai ir neduo
Philadelphijoj vienas .jau
Dr. Szliupas ėjo in spaviedni ruskio suaimanuoja, sudejuoja,
davo lietuviams giedoti lietubuk jisai apjuodino jiaja prie- rifo kuris jaja gabeno automo- mynele buvo linksma, ir rodos daugeli pažeido.
o tūli kunigai isz to tycziojosi; ir verkia kad ruskiai juos per nas vaikinelis isz socijalistu szais josios vyra, buk Horvi- bilum in kalėjimą per 500 nieko nestokavo jiems, nes po
viszkai. Buvo taip.
tuomet mete viską in ezali. sekioja, nori sumaskolint ir t.t. partijos Jonas, nabagėlis skai czas būdamas Rosijoi turėjo baltųjų ir pakarta ant telegra nas Strunkas turėjo bjauru
1910 metais kovo 21 d. Visz
Milijonas
markiu
Pažiūrėkim teisybes akimis, tė visokius rasztus, losze ko su jaja meilingus susineszimus finio stulpo. Ona nužudė pei papratima, o tai buvo nepriso
Ar-gi tai gerai, kad kartais
tytyje
(Vilkaviszkio apskr.)
pccziuje.
tūli pats kunigai niekus isz- tai greit rasime kad lenkiszka medijose roles, laike susirinki per ka josios vyras jiaja ap liu balta motere Mrs. R. Jor tintas noras loszimo isz kaziru.
susirinko
ryta miestelyje Vaileido ir ne norėjo gyvent su dan už tai kad paliepė jiai
Likusie gymines po miru
pleperuoja, o paskui atplepe- inteligentija, galop ir vyžuoti muose deklemacijos irt. t. eme jia.
Ne
viena
diena
ne
galėjo
apciekauskio
aludėje ligi 40 lie
taboknicai su pagelba musu ir papaiko. Jisai daug gana
szvariau užlaikyt kukne. Ona siejt be žalio stalelio loszime siam kokio tai Loozo kuris tuviu pasitarti kas daryti, jei
ruoja.
vis apie save mislijo ir didžia
Saugokytes panasziu puolė in velniszka piktumą isz kaziru, isz pradžių isz ma mirė Heiligfelde ne toli AVyrc- lenkai ir ta diena giedotuTenKryžius niekam neužkenkia, iszgamu senovės bajorpalaikiu, vosi kad daug labai žmonijai
ant savo gaspadines, pagriebė
apgavyseziu.
tai juomi galima iszsitekt vi yra to paties žauraus bado da gero padarysiąs, vis griebėsi
mesininkiszka peili ir dure ke žu piningu nes toliaus isz dy- burgo labai vargingai, rado kiszkai, eidami priesz Seinų
Easton,
Pa.
—
Kokis
tai
bar
kaip
ir
ruskiai,
jie
ruskiue
prie mokslo ir apszvietas, bet
sur, bet liežuviai tai visukuolis kartus, nuo kuriu Jorda- desnes sumos. Viena nakti po milijoną markiu paslėpta pe- Vyskupo padarytąja bažnyczio
mi yra.
bara kad anie juos persekioja, turbut griebėsi per karsztai, Lietuvis ar Lenkas pribuvo isz niene krito negyva.
nas Strunkas sugrižinejo na cziuje.
Iszskyrent milijoną je tvarka Susirinkusieji nutarė
o patis nors jau su aplaužytais tai nabagas susirgo, o isz to kietu anglių aplinkines, likos
mon
drauge
su
jaunesniu
virmarkiu
pecziuje
kurie radosi patis iszmesti lenkus isz bažny
Philadelj hijoj, Pa. kaip ragais bado lietuviams i paszo- kio nelaimingo susirgimo, eun apiplesztas ant 320 doleriu
ežios, jei neklausydami bažnyszininku,
kuriam
apsakinėjo
ku isztraukt.
randaviszkose bondose, likos
per sena apgavista. Keli negauname žines, tai draugyste nes lietuviszkose provincijose
czios vyresnybes, giedotu len
apie linksmybes ežio svieto ir
pažinstami prieja prie žmoge
Szvento Antano paveizdin- savydamiesi sau didesnes pri
apie paleistuvysta. Jaunas surasta 250 tukstaneziu mar kiszkai Taip nutarė jie nuėjo
Philadelphijoj dar prie po- lio susidraugavo ir nutarė su
giausia žingsni žergia. Priesz vilegijas už lietuvius. Ant lie pieru, Ukesiszku iszsiemimo
žmogus atsikreipė nuo jo su kiu piningais stalcziuje kuk- in bažnyczia ir sustojo, kur sė
kelis metus jie sumastavo kad tuviu, žemes lietuviszkose pa teip palengvino kad kas neno juom pasivaikszcziuot. Laike
piktumu. Antra diena paskly nines szepos. Loozas innesze dėjo giesmininkai Suoluose se
kiekvienas draugystes sąnarys rapijose, jie nori iszvyti lauk ri tai tas negauna. Sakoma pasivaikszcziojimo vienas isz Žandaras eksproprieatoris do paskalas po miestą buk ka praszima 40 metu adgalios in dėjo beveik vieni lenkai Atė
Jelce Orio gub., kaip “R
miestiszka valdže, buk yra jus tam tikram laikui, lenkai
turi mokėt per meta 250 iždan lietuviezkoj kalboj pamaldas, kad tai priesz prezidento rin nepažinstamu rado tuszczia
S
”
, raszo pirklys Romanovas soje Strunko stokas dydeles vargingu ir ne gali mokėti
suszelpimui isz tarpo ju san. kelia bažnycziose maiszatis kimus tokie atpuskai pasidarė. masznele. Antras nepažinstaeme giedoti lenkiszkai Lietu
sumos piningu. Pats kasijerius
mas suszuko buk tai žmogelis gavo laiszka, kuriame reika dingo, nes žmonis mate kaip padotku. Kada valdže dažino- viai pareikalavo nustoti saky
tu, kurie susilauks žilos se kur turi insikiszt valdžios teip
Subatoje 22 birželio, Buffa- jojo piningus rado, iszeme isz laujama kad jis žinomoje vie
jo apie likusi turtą, privertė
natvės ir visiszkai ne gales svietiszka kaip ir dvasiszka,
jie tai da ir sziadien szokineja liuj buvo seimas Italijoniszko maszneles ir numėtė tuszcze o toje padėtu 1000 r. del “darbi su draugais nusidavė in viena gymines ydant užmokėtu už dami, kad tai esanti ju diena
dirbt. In toki fondą jau drau po Lietuva savo tanciu toki
kad lenkai taip daryti neturi
restauracije ir tenais praleido
silikusius padotkus per tiek teises. Bet lenkai nesiliove gie
gystes sanariai moka keli me pat drąsu, kaip kad szokinejo Susivienyjimo užbaigtas. Sei piningus galėtu pažinti. Ang- ninku komiteto”. Už reikalavi milžiniszka skaitlį piningu.
mas traukėsi per 3 dienas. Vi lekasis nesitikėdamas nieko mo neižpildyma buvo grūmoja
tai po 250 ir da jie turi keletą senovėj.
doję, Tuomet .lietuviai pradė
Buvo jisai žinomas gerai metu.
ma su “blogomis pasekmėmis”
szimtu paliktu ».a. BeneseviJie, tie dobrodziejai tabok sas seimo judėjimas atkreiptas blogo padavė savo piningus
jo traukti lenkus isz suolu, tie>
sveczes
toje
restauracijoi.
GraIlgas amžius.
cziaus vien suszelpimui bied- nicai skalija lietuviams, kad buvo daugiausei i dirvonus ant peržiūrėjimo bet nepažins- Romanovas atidavė laiszka po yno ir pragrayno. Pralosze
neiti — ir pakilo musztynes.
darbininkiszko klausimo, iezlicijai. Paskirtojon vieton pa
Gardine numirė žydas Ab Muszesi lazdomis, dvieju sulau
nuja.
su lietuviszkumu savo lietuviai nesze rezoliucija priesz Dil tami nevos perprasze jin ir su
ant galo viską ka turėjo.
Tai reik isztart, kad drau pateks pravoslavijai, ir sumas- linghamo billiu. Seime nutar gražino piningus adgalos. In dėjo bent kiek variniu pinin
Strunk paemias viską kas romas Finkelis, iszgyvenes 104 žytu vėliavų kotu galais, kry
gyste Szvento Antano Phila- kolevimui, o jie mat geresni ta, kad visomis pajiegoms ita- kėlės valandas po tam angle- gu ir inrenge pasleptuve. Va radosi bankinėje kasoje. Tu metus.
žiais ir peiliais. Musztynes su
delphijoj savo darbu yra pra
lijonai organizuotu ir paremtu kasis iszemes piningus isz ki- kare atvyko du vyru pinigu rėjo dabar bėgt, neatsisveikiprieteliai
su
savo
lenkavimu,
stabdė tik pasienio sargybos
szeniaus
persitikrino
kad
ne
lenkusi Susivienyjima Lietu
pasiimti, policija juodu suėmė
darbininkiszkas Unijas.
kareiviai.
buvo tai piningai tik viena kurie du pasirodė vienas be nias su savo paezia ne vaikais.
viu Amerikoj, kurs suaukau- tai lietuvius ižgane. O kad
Seime dalyvavo gana bagoti
Kaltinamųjų lietuviu iszviso
tua pinigus, nubalsavimus prasmegtu tokios_geradeystes!.. italijonai isz New Yorko ir bumaszka apsukta in pundeli esąs Jelcos stoties žandarmeri Nukeliavo in Amerika kur po
žmonių užsigniauže ir turisi.
Randame ir tarpe lenku Patersono fabrikantai ir ban- popierių. Pleszikai piningus
kitokia pravarde slankiojosi.
10,
jie visi isz sodžių, lenku
permaine kada jam sugrąžinė jos aficierius Tjuleninas ir ge Grayno po teisybei ir tenais.
žmones pilnus teisingumo, ku kieriai.
Prienai. — 20 diena Balan kaltinamųjų 3, jie visi isz
ležinkelio
sargas
Klopovas.
jo.
Isz Lietuvos laikrasztis “Vil rie nespjaudo niekad ant lie
Po keloleka metu sugrižo in džio važiuojent isz Prienų, li miestelio.
tis” pranesza kad “-Saules" tuviu skrepliais, bet pripažys- Trumpi Telegramai 36 ypatų nuskendo laike Laiszkas kelionėje 20metu savo tevyszkia. Pati priėmė kos užmusztas Aleksandras
Kaip vienos, taip ir kitos
Rusu vienas laikrasztis pa jin su atvira szijdže, mislida- Langis isz kiemo Ingavanczio puses muszeikas teismas nutei
namo pamatai esą užtiesti, ir ta jis jieszkinias teisingais
exkursijos.
kaip tik pamuris aukszcziaus kaip kad randame Zwityzko
§ Krokava. — Nežinomi
Buffalo, N. Y.— Trisde- duoda sziokia žinia: Gegužes ma, jog gal dabar pasitaisys ir Szeszis žudintojus jau suėmė sė po 2, po 3men kalėjimo.
fundamento busiąs paszventin- istorijoj straipsnius, bet tai pleszikai insigavo in pacztini szimts szeszios ypatų nusken 15 (27) diena 1892 metais palauš grayt kaziras. Bet sze- ir uždare kalėjime: Žiola su
Lenkus gynė prisiekusiojo
tae iszkilmingai, o ik rudenio smulkmeneles!
urėdą, sudaužė geležinia kassa do Nedelos diena, kada su Lodziaus miesto advokatas tonas grajaus ne davė jam at- sunum du Cibirkus, Fofauckas advokato padėjėjas Ratkevibusią gatavas visos muro šie
Teisybe gryna rasze maisto iszeme 120,000 kronu aukse ir lūžo dokas prie Eagle Parko Szidlauskas siuntė laiszka ad silsio. Vogė sunkei uždirbtus ir žido bena Kepurina Priežas czius, lietuvius tris advokatai:
Petrakavo piningus kromelije savo pa- tie judintas da tikrai ne isztiry Janulaitis, Ciplijankis ir Bra
no, To namo naudai kunigai mete Ililferdingas kad per il prasiszalino.
ant upes Niagara nuo kana- vokatui Konui
Tumas su Aliszausku ir isz gus amžius lenkai skrajodami
§ Tripolis. —
Asztuoni diszkos szalies. Žmonis ka tik miestan (abudu miestu Lenki czios. Teip, jog trumpam lai neta.
zaitis.
Amerikos iezveže suaukautu po Lietuvos szali, nieko gero Italiszki kareivei likos užmusz buvo iszlipe isz laivelio kurie joje tūlos tai bylos dalykuose. ke nupuolė ant žemiausio lips
grasziu apie 20 tukstaneziu.
Nemunaiti.
apart lenkinimo lietuviams ne tais per trūkimą seno granato, adgabeno daugeli ant pasi Ir tiktai esą dabar, praėjus 20 nio. Tasai kitados paguodotas
Reikalinga mergina.
Laikrasztij-gi “Laisvėje” padarė.
kuri ketino nuskandyt upeje. linksminimo, kad sztai be ma metu, adv. Konas gavės ta žmogus nuo visu, pabaigė savo
(Traku ap.). Czia sukruto
Ka moka kukeriaut ir prie
koksai L. P. tam pagarsini
§ Ch’contimi
Quebec. — žiausio persergejimo sulužo laiszka. Tuo laiku ir pats gyvaste name paikezu ana ne mergaites mokyties amatu; siu namino darbo. $12 ant mene
Kada jiems i paszone krams
mui užginezija ir sako— “Tau czioja rusai ar vokiecziai, jie Ugnie sunaikino czionais ka dokas ir visi in puolė in upe, Szidlauskas ir anie bylininkai delia, bovindamasis su sudris vimo, knygų aptaisymo, kepu sio. Atsiszaukite tuojaus in
tos namai da nepradėta būda sudejuoja, bet jie patis to bu tedra, dydeli hoteli ir szimtue kuri toje vietoje smarkei plau numirė. Isz Lodziaus miesto in kusiom kazirom lig smeit.
rių siuvimo Sekasi gerai vi Keystone hoteli.
vot, nes Amerikos pirmaeiviai do neiszsižadeja teip pat skaud namu, padaridama bledes ant ke. Sumiszimas buvo neiszpa- Petrakova geležinkeliu reikia
Teip tai daveda kaziros žmo soms. Ir kitu Lietuvos krasztu
Adam Mugnis Prop.
prikrovė aukso maiszus szni- žiai kandžioja paszonesna lie $2,500,000; o konia 500 szei- 1 sakytas o daugeli nuplaukė važiuoti tik 2 vai., o laiszkas gu prie prapulties ir liūdnos mergelėms reiketu toki pavyz Cor 2-nd <fc Minersville, St.
pams ir ju vuodegoms”.
turėjo eit net 20 metui
di pradėti sekti.
u
tuvio ir unijoto savindamiesi mynu randasi be pastogei.
prie vanden puolio.
pabaigos.
(•gS oj)
Pottsville, Pa*
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ISZ AMERIKOS.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
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tž 25c, 5 tuzinai oi
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Isz Rosijos, Lietuvos
ir Lenkijos.

ianria Arielka Visa
te. Tik $f už Balti
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No 52

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
520-522 W. SOUTH AL,

MAHANOY CITY, PA.

ranka, kuriam ji galesinti ati
duot savo ezirdi.
Keleivei pribuvę in žeme
Niberlungu pasakojo nebotu*
daiktus apie patogumą kara
laites. Sigrifidas ta viską klan
si su atyda ir mielino kas tai
galėtu būti do mergina kad
tiek jaunikaicziu . isz visos
Europos keliavo ir visi likos
paniekinti Bet jis — Sigrifidas dar nebuvo bandės. Todėl
jie viena diena isidrasines prasze savo tėvo ir motinos kad ir
ji leistu keliauti pas ta neapra
azomo patogumo karalaite.
Tėvas jam liepi ymti su savim
3000 kareiviu, bet Sigrifidas
atsake su padekavone. Jis
tik prasze kad jam duotu 12
kareiviu o daugiau nieko. Jis
tik prasze tu 12 kareiviu, kad
t irėtu kaipo draugus kelio
nėje.

Gavo lazdų nuo ubago.

Ju Reikalavimas Neturi Rubežiu

Su sziokiu antgalviu yra
tilpusi žinute “Laisvėje” 48
No kad Chicagoj koksai tai
b
Turkiszkas maiszytas tabakas visus vilioja savo gražumu. Toki
ubagas už nedavimą almuznos
i
malonu kvapsni paprastai turi tik brangieji cigaretai ir daugelis
davė lazdų dviems praeiviams,
negali tuomi džiaugtis. Mes netik permainem toki padėjimą, bet
kad tie net tureja pabėgti. Po
pasitikim ir ant turtingesnių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo
to ubagas pasislėpė.
rūkytoju. Menka uemokestis už
'
i
Perskaitęs asz ta straipsniu
Mam-fielde ne daug Lietuviu, ką, su juokinga, žine teip-gi
Tiktai vienuoleka pavieniu, nusikvatojas atsiminiau, kad
Lietuva net priesz 50 metu tu
Ir tai visokio sztamo,
,
Tai ir ne yra del juju gero. rėjo tokiu dali ubagu proszmotu.
O terp tu yra musztukai,
Suvalkų gub.. Mariampoles
Ne tikia kertukai,
5c for 10
pavieto, Kvietiszkio valscziuTuojaus faituojesi,
je, Narte kaime, gyveno priesz
Kožnam in akis kabinasi.
Tai bnvo stebėtinai didelis
Visos rinklines turkiszkos
O ne senei savo tautieti Bufe 50 metu suvirsz senas ubagas
tabako pirkinis—daug dides
priomaiszos
ir
kvapsniai
Szilaitis. Vyras buvo auksztas,
rioj o,
nis už kitus—kad pavelijo
sudėti in ZIRA cigaretus —
pražilęs senis, su dideliai*
Tai in koza pasodino,
mums tokiu rusziu cigaretu
visas sunkumas iszmestas.
ūsais ir ant žandu apžėlusiais
Dabar buna po belą,
pardavinėti po 5o už 10.
Turtingi -Szvelnus- Kvepia
Von! traukis man isz akiu, tu niekadejau!
Gal ant keliu metu gausis in bankardais. Kada buvo jau
Puikios Satino Dovanelei
Ju priomaiszos suteikia
nesnio amžiaus, mokino kai
Tu, katra teip szirdingai asz milejau.
džela.
yra randamos kožnam pake
szvelnu
net
saldu
kvapsni
—
Teip suezuko užpykus patogi Katriute,
muose mažus vaikus kaip
*
*
»
lijo ŽIRĄ cigaretu, aktorių,
iszimta rūkymą. Amerikos
Kada jis pribuvo in sostapiViena isz musu turtingu sztornyku dukriute,
anuometinis daraktoris. Ka
kvietku ir paukszcziu paveik
prezidentas nerūko goresniu
Du
brolei
Pittstone
labai
drūti,
le Burgundijos, tris karalaiczei
Norints Juozas melde ir perpraszinejo,
da-gi jau gerokai paseno, desleiei. Rinkite tuos paveik
cigaretu, kaip kad jus galit
Po
pedei
sumusze
savo
szvožinodami
neparmaldaujama
Ka triute vis isz piktumo neatsileidinejo!
liai jo pikczlurniszko budo,
slus, isz ju galima padaryti
rūkyti nusipirko szitas ZIRA
geri,
dailias paduszkaites ir 1.1.
būda Sigrifido, kaip galėdami
— Kur Juozas?
kaimiecziai jo nereikalavo.
CIGARETU.
slepi nuo jo savo seseri, ir jis Tada viena nuo burdo pavarė,
Senis neką galėjo daryti
Ir pas kitus nusidavė.
suprato kad, karaliaus sūnūs perbuvo visa meta sostapileje
reikėjo ubagaut. Poteri nepo
Visi Pardavejiai Parduoda
Ten pan-inesze alaus,
ne buvo užganadinti isz jo pa Burgundijos ir per teip ilga
terevo, taipgi visad skaitė JenIr
sake
kad
gardaus,
dalinimo. Jie pradėjo visaip laika negalėjo regeti karalai
kiszka evangelija. Stubon inNusipirk Baksuka Szendien. —-Pamėgink Viena.—Persitikrink.
Be gerdami susivaidijo,
ant jo plūsti, o kad jis jems no tes. Kada metai beveik baigės
ženges, pas pccziaus prižada
Tauta Nibelungu priguli rejo paaiezkinti, tai jiedu szoko
P. LORILL4RD COMPANY
Burgnndijos karalystei užsto Vienam pirszta atkando.
stojas, knygele iszsiemes žeg
prie Tautoniszkce kilties. Ta ant jo supiktumu. Žinoma SiIsz to buvo prova,
jo nepaprastas judėjimas. Lunojosi, tuomet ga«padine su
sena ir negirdėta tauta gyveno grifidui niekas daugiaus ne li
Ne maža,
degaras Karalus Saksonijcs ir
mergoms teipgi isz po ratelio
labai žiloje senoveje žiemiu ko kaip tik stote savo ypatos ir
Po
18
dol.
drutieje padėjo, atsistodavo ir, senis Szilaitis
Liudegos — tas Karalius Dani
szaleje, kur szendien gyvena gyvastes apginime. Su magiezKaip bausme užmokėjo.
jos, apgarsino kare trijų bro
pradeda — “Anego czasu moNorvegai.
W. Rynkevviczius
*
*
*
ku kardu kuri buvo davė jam liu karalystei: Tuojaus ant tu
wil Jėzus uezniom swojm” Po
-:N0TAKIUSZA8;~
Sigrifido tėvai buvo Seig karaliaus sūnūs, jis jiems abuDr.
KOLER
pėdu buvo iszsiunsti siuntinei St. Louise kriksztinos atsibuvo užbaigos skaitymo laukdavo
233-235 W. Centre St.,
->
Mahanoy City, Pa.
mundas ir Seiglinde kurie gy- dum nukirto galvas ir potam
Aptaugeja Namu* ir Namiuas Rakandus Mg Ugnies.
po visa karalyste, kad rinkti
almužnos gaut. Kur prie duo
Lietuvių
Vyru
ir
bobų
pribuvo,
JltJžiscse Lietuviezlui Agentūra.
Kantoraz Bankinis ir išarda viste Szipkerczh ant vbskh
veno drutvieteje Zante. Seig- su dideliu smarkumu metes
jaunus vyrus in karumene ir
Per visa diena girksznojo, nos gaudavo szmota 1 isziniu
Szipkortea ant
a
Del DraUCTSCzil.
Gydytojas Sarduoda
mundas buvo galingas ir gar ant kareiviu ir už valandos vie
-1tu>kiu
aru
c
žiauri
u
ur
°'
kad be gyje 10 menesiu visi O vakare musztis pradėjo. ar mėsos, ten gerai, da dėkui
p rlauritt Laivu.
7,*<\
Pristatau paike. Sūri*
sus karalius, bet su visais savo ni gulėjo negyvi kiti meldi,
Kuncztu Piningus Ib
Juostas, Kepms.Iinuu
susirinktu in sostapile.
sakydavo,
bet
jeigu
saugok
tie
Muszesi vyrai, muszesi ir bo
Vhaa Dal'u Svieto
v-’ į’V
Špilkas ir L L
kaiminais gyveno didžiausioje kad dovanotu jiems gyvasti.
^ 638 Penn Avė.
davė tiktai duonos, tai savo
ir frfplati**.
.d - H
Sn kokiu nors trik*
bos,
meileje.
Pittsburgh, Pa. frrfcelaime
Tuom laiku Burgundijos sos
Fto lie kurie jx>r kum
kas-link Briptora^
Isz visu tik viena jis paliko
bizūną kad pakratydavo, ta
Piningus
ir LL
Jog
ne
pasiliko
galvos
cielos,
apie tai
Sigrifidas buvo labai gražus gyva, kuris buvo milžinas Al- tapileje gyveno senas kareivis
Koler carsinasi savo tikra pravarde ir turi
Jswtuoda Ihwtorieroe
bobos ir ant sienų nors belip savoDr.paveikslą
Kraujei
teszkejo,
Siame
laikraštyje.
Dr.
Koler
yra
jaunikaitis, kuris labai mylėjo berikas vardu. Ji Sigrifidas Ragenas vardo, žmogus labai
H ta
r3W d».3
ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
tu, nes per duris bėgt negale kavo visuose
\ aršavos ligonbtičiuosc, o paskuti*
Bobos stenėjo..
savo tėvus ir visame buvo pak nuginklavo, o potam tarė jam: nuo to budo kuris labai neužniais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo
jo, senis su bizūnu ant duru. liconbutyjo švento Lozoriaus, kur cydo tik pri*
In prova pasidavė,
lusnus. Bet kada Sigrifidas už “Alberikai negana ka tau do kenti Sigrifido, bet akyvai tevatiškas ligas vyrų ir moterų.
Ypatingai teip dare ten. kur SIFILI iŠgydau vartodamas gyduole dide
Vaitas
viroka
iždave,
augo in galinga karžigi, tuo vanoju gyyasti ale dar darau mino ant visu jaunikaicziu
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje
nebuvo stuboje vyru ne viena arba
Lengvas,
Kad susitaikytu,
gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų,
met jau ir Nibelungu karalis- tave sargu to skarbo ir valdy pasielgimu. Ragenas patarė
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
t. y., žiemose vyrai būdavo tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus
In
suda
ne
pasiduotu.
teje prasidėjo visoke ergelei.
užkrėst
savo
liga.
karalaicziams, kad ir Sigrifi
toju szio viso sklypo”.
prie spragilo kluon.-, vasara
Ncnaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
Labai tėvams yra garbe tu Alberikas žemai pasiklonio- das butu pakviestas ant ro Ne klausė, kasztu užmokėti
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERĮ
laukuose.
ir kt. išgydau j to dienų, o jei ne, tai pinigu?
ne norėjo,
rėti sunu narsuna, bet galijotu jo jannikaicziui dekavodamas dos Ir tas tapo padaryta, o
sugrąžinu.
NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negales paei
Tai Bude visi po 29 dol. už Szposininks senis kada vi nančias
likimas, kaip priežodis sako už gyvastį ir atnesze Sigrifi- jaunikaitis tarė “Atiduokit ta
, iš SAUŽAGYSTES prašalinu į a8 dienas.
PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
jautiesi mažum. jog neturi tos pačios vyriškas
sas moteris inbaugino, tai tos Ar
mokėjo;
spėkos,
kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok,
kų, koncertinų, k lemčių, smuikų, Iriubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių
“iszmaudo szeimina karsztame dui raganiszka ploszcziu ir ke viską in mano rankas. O nevi
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum
smulkių
daiktų prie manęs gaunamų.
susitarė
jam
isztaisydavo
toki
būti vyru.
Tokis triksas,
vandenije”.
Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi
pure, kuri užsidejas ant galvos donas nereges jusu karalystes.
STRIKTUR?\ arba susitraukimą šlapumo ka
szposa
—
kaip
tik
jisai
kaime
reikalingus
sau daiktus, o už pora dienų gausite juos j namus bejoko klapato.
nalo
išgydau
j
21
dieną
ir
tai
be
skaudėjimo.
Tai dalibuk ne kas.
Jaunas Sigrifidas savo pri niekas negalėjo matyti.
Vaktuokit mane o persitikrin
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
arba vandeninę rupturą gydau
in pirma narna atsilankė, vei- j 30IIYDROCELĘ
minu tų be operacijos.
gai
išpildau
užsakinius per pačtą arba cxksprcsą greičiausėj. Adresas:
Arba,
du
vyrai
in
-viena
mer

gimimu ir budu suvisu skires
Alberikas paduodamas tuos si! patis”.
PŪSLES ir inkstų Ilgas, nuo kurių randasi
kiausei per viena kita duoda diegimas
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St.j
CHICAGO, ILL.
kryžiuje Ir kirkšniuose. apsunkinimas
gina ineimylejo,
nuo kitu savo metu jaunikai daiktus Sigrifidui tarė: “Tau
nusišlapinimo (peršėjimas) irdesėtkai kitu ženklų
vo
žine
kad
ubagas
Szilaitis
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau
Ir loska nuo mamules aptu
cziu, nes vietoje muszti kiau- jaunikaiti tie daiktai bus nau Sigrifidas pajemi su savim
savo sistema ant visados.
jau kaime; bobos duris užsisREUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas
rėjo,
luke arba grayti isz kauluku, dingesni negu man".
savo 12 kareiviu ir 6 Burgunšlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo
Vienatine Uetuviszka Banka su kapitolu 175,000
tumdinedavo kad Szilaiteli. išgydau
Abudu
ženteleis
vadyno,
trumpam laiko ir ligoniui nercik perjis ejdavo in girres ir ten va;kuria randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir
Sigrifidas paemes tuos daik diszkus kareivius kaipo liudi
traukt savo darbo
visiszkai
stubon
ineit
negale
talpi nasi loonnm name kurios verte isznesa apie
kidąvo yvairius žvieris, Karta tus atsisveikino su Alberiku ninkus, nusidavęs ant kares Ir kožna karta alaus fundino.
dams, turėjo aplenkt ne tik OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakaro $150,0(0.(10. Priima piningus ant paezedumo ir
Kad vienas szparkinosi,
jis užmusze dideli žalti ir jo taridamas: “Asz vėl kada tave lauko szvisfelejo su savo ragaPėtnyčiomis iki 5 popiet.
Nedčliomls iki 3 moka 4 procentą.
Siunczia piningus in visas dalis
i popiet. Ateikit tuojaus.
Ir antram szirdis klabinosi, laszinius bet ir duona.
kraujuose iszsimaude ir tokiu atlankysiu, o jei manes norė
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos
Kitas
vėl
szposininks
ubagas
niszku
kardu
ir
visa
nevidonu
Bankos
I*.
V.
OBlECl
N AS & CO., parduoda
Ant pagalios,
budu jo kūnas likos apaugės tumėt kada tai atsiuskit siun
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
buvo
kad
moteris
vienas
radęs
karumene
sumaisze
su
dumb

Griebėsi
už
keteros.
kaip su plienine blieka ir bū tini”.
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
po vadovyste Karotinus Varnsziaus Notariuszo už
užnedavima laszinus bizunu
*
*
■»
das jo visai persimainė.
Keliausite i Lietuva? kancelarije
tvirtinto nėr GubA'al.I’ennsylvanios; padaro Doviemastis ir
Sigrifidas sugrįžęs namo pa- lais. Potam visi linksmi ir svei
szventindavo
ir,
jo
labiaus
bi

kitokiu
bokumentos
kurios užtvirtina Russijos Konsulis.
Po iszsimaudimo to žalczio sirižo per ne koki laika gyven ki grižo namon, kur likos pri- Ir Denmore panaszus balukas
jojo bobos negu evangelisto
ymti
in
sostapile
su
didžiausiokrajuose, Sigrifidas ingavo ti ramei po teviszko namo pas
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
atsibuvo,
Szilaiczio. Buvo tai nebylis
Cor. 12-th.& Carson St., S.S.Pittsburg, Ta
milžiniszkas pajėgas. Ir nuo to toge, bet ant galo prisiartino sioms iszkilmemis. Tris Bur Jau keloleka in sveczius nuėjo,
koksai Bitaitis isz LencziausAGENCTJA T. V. 0BIECUNAS&CD
laiko pradėjo juodinėti po gi- laikas, kad su kardu ir pike tu gundijos karalaicziai už iszgel
Ir ėstis pradėjo.
ku kaimo, Jenaravo gmino.
bejima
ju
karalystes,
negalė

res jieszkodamas negirdetinu rejo visiems parodyti ka gali
Kad balius tai balius,
Visos bobos apilinkes kai
nusidavimu. Viena diena jam ir aplaikyti kareiviszka garbe. dami duoti kitokio atliginimo
Žine, jog musztine bus;
muos
kaip kokios ugnies tu
MES pasitiksime Jumis priebunant i
po gires voveres besivaikant ir Isz visu szaliu pasaulės su nuvede Sigrifida pas savo sese
Galvas daužėsi,
dvieju ubagu bijodavo, kad
New Yorkaant dipo.
ri
Kreimhilde.
Nuo
pirmo
pa

vis tolin ingires bejojant, jie sirinko daugybe .karžygiu isz
Kraujes liejosi,
anie su bizunu joms grasinda MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
matinio
karalaite
pamilejo
jau
pasijuto nuklydęs in Szveiija. augszto gimimo ir per deszi ro
IIES duoseme Joint nakviuę.
Ant pagalios musztukus isz- vo.
MES pastoroseme del Jusu paszporta.
Toje žemeje priesz žuvedu ti dienu atsibuvo kareiviszki na Sigrifida už jo karžigiezka
vare,
Senas Kapsas. MES palidieseme Jumis ant laivo,
apsigyvenimą gyveno milžinai galėjimai ir kitokios zabavos. narsa Bet Sigrifidas žinodamas Ir szioki toki paredka padare,
atsiszaukite i
savo
slaptybes
ir
būdamas
dru
žmones, kurie daugiausei norė Teip-gi buvo suvaževe daugy
Kruvini namon parėjo,
Eastern
Transfer Co.
tu
isz
to
sau
nieko
nedare.
jo kariauti negu valgyti, Sig- be karalaicziu ir kitu augszto
Už savo kvailumą verkti pra
(A. BALT1EJUS, Prezidentas)
rifidas pataiki atjuoti ant pat gymimo panų kurie prisižiu- Vietoje turėti visokes linksmy
dėjo.
Mano brolis Ignas
Stepulevicze 128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y.
geriausio laiko. Senas kara rinejo kareiviszkems galineji- bes ir smagumus, viena diena Tai vis maita lietuviszkai
pirma
gyveno
Mahanojnj,
o dabar
Agentus teipgi užpraszome siusti
apreiszki kad jis turi apleisti
lius Žuvedu ka tik buvo numi mams.
Pagal juju nuomone tautisz- nežinau kur, praszau atJszaukt ant pasažerius pas mus, o bus kuonugražiausei aprūpinti.
Burgundija
ir
keliauti
in
savo
res ir jo du sūnūs kariavo tar Neatsirado nei vienas isz ka
kai.
adreso:
karalyste.
Ale
broliai
koralai
And, Stepulewicz.
pe saves už tėvo palikimą. Se ralaicziu, kurie butu susilygi»
*
»
Naujausi aprasziniai
Box GI.
Edwards, Ind.
nas Karalius numirdamas pali nia su Sigrifidu, nes jis ant ežiai pradėjo jo melsti kad jis
siunezesi Dykai
dar
pasiliktu
pas
juos
ant
Jau
tik
tam
Dunsforte
Lie

ko tarta, kad ir buvo po tei lauko galėjimo pasirodė ne
kokio
tai
laiko,
ant
ko
jis
ir
tuvei,
Mano szvogeris Jonas AdomaKaip galima apsaugoti oda no
sybei už ka kariauti. Jis pali drąsus; per ka karalaites ji
vieze paeina isz Kauno gub., Rasei ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
Dalibuk kaip szungalvei,
ko tiek aukso ir brangiu ak palaiki už szeszka ir netinkan sutiko.
nių pav., Laukuvos par., pirmiau gy visokias odines ligas, plauku puolimą
Dievo szirdyse ne turi,
Už kokio laiko Karalius
menų, kad szimtas vežimu ne ti suvisu ant kareivio.
veno Cbioagoj, o dabar nežinau kur ir užsiauginima nežuli papuczkus.
Tik
in
girtavima
žiuri.
būtu pavėžės. Ir kas dar steNegalima suprasti pasielgi Guntheras viresnis isz trijų
jis pats ar kas kitas praszau duot ži pleiskanas ir kitas panaszias ligas.
Prisiusime visai dykai paraszyta Veli
(-gg o})
buklingesnio, kad kiek to mo Sigrifido, delko jis teip pa broliu pamielino apsipaeziuoti Subatomis parūpina alaus, ne ant adreso:
name pasinaudoti. Teipgi vėliname
Jos. Kaulus.
aukso iszduodavo tai jis vėl sielge ar isz slaptybes ar isz ne Ir ne vienas isz karaliszku dūk Ir gėrimu kitu, kanodatigiaus,
naudoti f‘Dr. Brundzas Ointment”
Suejna bobų ir mergų,
Box 507.
Piedmont, W. Va. No 2-1351 naujausias iszradimas del
stebuklingu budu priaugdavo. mandagumo. Bet reikia pri teru nenorėjo ymti, kaip tik
užlaikimo plauku gvarantuota gy
Kad
butu
linksmiau
del
vyru.
Brunliilde,
karalaite
Islandijos
Bet, tas skarbas buvo pate pažinti kad, Sigrifidas buvo
duole. Preke yra 50o verte už doleri
Apie
bažnycze
ne
yra
ka
kal

Mano
brolis
Kazimieras
Palubins

negu nekuriama apgavejams dakta
kės po valdžia seno raganiaus, galingas ir narsus kareivis, Sigrifidas kaip galėdamas at
bėt,
kas paeina isz Kauno gub , Wilk- rams i n mokate po keletą desetku
kurie ta skarba paslėpė viena kaip mums parodo tolimesnio kalbinėjo karalaite tokio pasi
merges pav., Anykszcziu para., Wasz doleriu už neiszgydima. Naudokytes
Reike nutylet,
keisejimo. Daugybe karalių ir
Raszykite
wiliszkiu kaimo, 3 m. kaip amerike greitai isz szitos progos.
me urve kalnuose, laike apeta- jo gyvenimo istorija.
Visi
kone
laukinei,
pirma gyveno Philadelphijoj o da tuojaus ant adreso:
Praslinko nuo to laiko apia narsiu karžygiu nusidavi in
tes kareiveis, bet ta diena
Bizūnai paskutiniai.
J. M. Brundza and Copriesz Sigrifido pribuvimą ra du metai, kaip pasklydo gan Islandija norėdami gaut ta Ant parsitraukime kuningo, bar nežinau kur praszau atsiszaukt B’dway & So. 8-th. Brooklyn N v
ant adreso:
garsinga
karalaite
už
paezia
ganis ta visa skarba suneszi in das po Niberlungu karalyste
Ne užsimyk Lietuviams DunsAnt. Palubinskas
viena krūva sudėjo ant saules, apie neapraszoma- patogumą ir apie juos niekas daugiau
forto,
20 Kukly St.
Iloosick Fall N. Y.
prie kurio du karaliaus sunai karalaites Krienhilde, vienati negirdejo ir isz ju ne vienas
Kaziruokyte,
390l)aln"tiktai ,|ZS! i
bares. Tuomi laiku jiemis be ne seserį trijų broliu karalių ne sugrižo. Islandijos kara
Mano brolis Antanas Jasukaitis,
Sprandus šukyte.
su NU8IUNTIMU
sibarant stojo priesz juos Sig Burgundijos — Gunther, Ger- laite buvo drutesni už kiaturis Bet ant smerties atsiminkyte, antras metas kaip iszvaževo isz Phila M
Iždavemo Didele Kninga
rifidas. Jie tuojaus persitikri nota ir Gisether. Tas garsus drueziausius kareivius ir kada Ba kaip už keteros nutvers delhijos, o dabar nežinau kur, paei
susidedanti
isz Ha
na isz Kauno gub. Szauliu pav., Li- F0 Dainų
no, kad yra tai nepaprastas gandas perskambejo per visa kokis karalaitis isz kur pri
Tai net susidergs.
390
DAINŲ
&
gumo para., praszau atsiszaukt ant |
pasaule
ir
ne
buvo
to
karaliszjaunikaitis, ir kad yra galinga
būdavo ir praszidavo jos ran
adreso:
ypata. Jie abudu tuojaus nu ko dvaro kur nebutu apie ta kos
Brunliilde sakydavo:
Jos. Jasukaitis
tarė savo veikalą pavesti tam karalaite kalbėta. Daugybe ka “Teip asz prižadu buti’motere M. VARZINSKAS 1-135 Clymer St.^Philadelphia Penna. y Knyga druezei susiūta.
jaunikaicziui, prasze Sigrifido ralaicziu su savo karžygeis jei jus apveikeit mane karei- Lieturlszkas FotografistM
W Kas nusipirks, ras visokiu
'S- . ..į,:.*
Mano pussesere Katrina Ausenuke ft Dainų isz visu užkaboriu ka
padalyti jiems tėvo skarba pa trauki ir Burgundijos sostapile viszkose galėjimuose ir stipru 306 E. Centre St. Mahanoy Cit;
gal savo iszmintes. Ir kaipo — Worms gulinczia prie upes me. Jei jus pralaimesit tai ju Paikai Ir pl<al autrauka vizoka^FotogTaTiJei ir pusbrolei Antanas ir Tamosziaus -/ dainoja Lietuvoja.
“Boy Scouts” Drauguve.
Padaro Dt daliu Fotografijai isa i noli a ir Marculaiczu visi 3 paeina isz Suval
« Nusipirkite o turėsite Dainei u,
pradini užmokesti už jo darba Reno, norėdami aplaikyti jos
išdeda ia Raitoti®.
Indeda ia Špilkai kų gub., Mariampoles pav., Mikalisz
su
galva
bus
nukirsta
”
Ir
visa

Kožna
meta
kas kart platinasi drauguve teip vadinama
ft
Per
ciela
meta
ant
visu
dienelu
jie jam dovanojo savo tėvo ma- ranka in szirde.
Koapanaa ir L L Parduoda viaokas Ralmro
kio gmino, Melaiszkampio kaimo, tu
“
Boy
Scouts
”
kuriu
mieriu yra lavintis kareiviszkumu.
dos
karalaicziai
pralaimėdavo
Liet
u
vai
au
viraa-miaatoia
reikale
ii
natnr
KriemhiJde buvo jauna ir
giszka žibanti karda Balmung
kitar aid, kaip tik psa tara aena gyvautoji riu svarbu reikalą jis pats ar kas ki.
f
“SAULE”
Paveikslas perstato kaip tieje jauni vaikai lavinasi siuntime
o
ju
galvos
ligdavo
nukirstos
smarki
mergina
ir
ji
atvirai
pa
Sigrifidas pamislines valan
k pąl—«
Yartiožka kuria paderi tas praszau duot ž<ne ant adreao:
ft Malinnoy City, Pa
bedratiniu telegrafu ir kitokeis signolais teip kaip dydžiau.
vfafaa kasijM^anri • k bwka uftfanadiail
And. Cinialis
dėlė iszreiszke savo nuomone saki visiems savo jaunikiams, ir užkabintos ant kuološiuose pulkuose.
W
*
—
»
fru"*
1
s*
r
«arm
*>
(Tolinus bus.)
1710 S. th. St,
Sheboygan Wis.
kas link ekarbo; ale greitai jogei ji tik tam atiduos savo
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Drauguve.
si draugi

a lavintis
ii vaikai 1*^ d?
polsis feipW '

Tai vėl mate per sapna mo
ir szeimyniszko gy Labai svarbus
Philadelphia, Pa, viliojimu
tina ir sunu klupanczius prie
venimo ardymu.
praneszimas.
altoriaus Stebuklingos Motinos
Tai ir vėl korespondentas in
Perdaugel
barszcziuos
rėpliojo raistan. Kad lietuvisz
Buvo potam vienatiniu prie- Dievo boruniszkos; o vis bal
Susivienijimas lietuviu
ki biznieriai Philadelphijos
telium ir draugu savo pono tuose rūbuose; isz ko toksai
grybų.
Amerikoje.
kelionėje, o numylėtu ir bo- mastymas; jau tai veltui, po
Philadelpbijoj Sz. Juozapo nuo reikalu tautiszku neatsisa
Nuo 1-os dienos Liepos me
vintoju visos mokslainos Bo- nas geradejau, tokia valia draugystes pikninke nepasise ko, tai sztai faktai. Kada Phinesio 1912 metu i veda skyrių
runu. O kiek kartu gloseziau Vieszpaties Dievo: gyventi ii kimas, šukele nemaž juokda ladelphijoje 1911 m. 1 diena
paszalpos ligoje. Tas skyrius
ji savo ranka! Beveik kasdien giaus ne galėjo: bet jie apglo- riams su plunksna darbo net Gegužio tapo ivykdinta Emi
yra labai svarbus netik dabar
atlankydavo savo prietelius boje Motinos Szvencziausios pertirszto ir “Kova” atkarto grantu Lietuviu Pagelbine Są gyvuojanezioms susivienijimo
miestelije. Užeidavo tankiai laimingesni už mus, nes ir dan jusi ta pati heca net po du jungą, tuomet nors apie 20 kuopoms, bet ir paszalpinems
pas kuninga kanaporiu kliosz- guje randasi ir meldžiasi už kartu, pakurstė ka toki grieb draugyseziu ir kliubai aukavo, draugystėms, kurioms daug ge
bet ar lietuviszki biznieriai ne
toriuje; neužtnirszdavo teip-gi tamsta!”
tis už plunksnos ir drožt koriaus ir uaudingiaus yra pri
Ligose duszios, teip kaip li respodencija apie Philadelphia aukavo? Gal “Keleivio” ko
atlankyti musu kambarėliu ir
sidėjus prie Susivienijimo, ves
respondentas biznierių aukas
kaip instinktu palaikydavo vi gose kūno, kada mokslas isz- jos biznierius i “Kieleivi.”
ti pirmyn savo nariu szelpimo
§
sados tenai kur buvo szviežias eme visokius budus be gerade
“Kovoj” tilpo straipsnei juo nepatemijo.
darba pagal vienoda tvarka ir
Kiekvienas biznieris aukavo
transportas nuo mamytes. Ta jingus pasekmes, tai prastas dinanti ypatas su pažymėjimu
isz vieno centro.
da padejes snuki ant keliu vaistas szirdingai velinanezia aiszkum tikru pravardžių kaip nemažiaus vertes 1 dol. dova
Pagal nauja Sus. nariu pri
vaiku kuris dalino savo drau ranka paduotas, o su užsitike kad Augaitis cigarmekeris na, o buvo ir 5 dol. dovanos imta ir XXVII Seimo užtvir
gam visokius gardumynus lau jimu priimtas iszgydo. Lygiu szluosto su rankovėmis saliu- veltos, tos- dovanos leistos lai tinta Konstitucija.
ke Rudis ramiai ir su didele budu ir pasakojimai Raduci nuošė barus. Visiems Phila- mėjimui, suteikė Emigrantu
kantrybe savo porcijos Rudžio nos, teip sutinkanti su suprati delphijoj žinomas Augaitis nė pagelbai vidutiniszka graszi Susivienijimas Lietuviu
Amerikoje.
mu ir vaidentuve nelaimingo ra cigarmekeris bet tik cigaru nors “Kovoje” p. Jaksztis Są
ne būdavo mažiausia.
Mokes kiekvienam nariui
tėvo,
su
gavo
jo
tiesia
ir
pilna
jungą
pajuokė.
Treczia diena leidantes sau
pardavėjas, cigarus jam pada
paszalpos ligoje po $0.00 sanlei Raducina sustojus ant vi tikėjimo szirdi, ir šukele jeme ro darbininkas anglikas; jis
Korespondencijas
raszejai
vaiteje per pirmąsias 15 sanvaidurio vieszkelio puolė ant ke netiktai jausma ramaus ir nu Augaitis tuos cigarus parduo
raszydami gal ne nepamislija cziu ligos ir po $3.00 per sežeminto
pasidavimo
valei
Die
liu; kiti nusistebeje prisiartino
da vien saliunuose, tai su sakanezias 15 sanvaieziu ligos.
prie jos ir pamate tolumuj vo, bet ir pririezo ji prie vietos liuninkais ju saliunuos [tan- kad jo rasztas iszrodis ne szis
ne
tas,
ir
tankei
be
atsižvelgi

Taip pat ir moteris gaus pabokszta. Borunu bažnyczios, kurioje pavėsis nuo kapu pa kausia susieina. Su rankovė
szalpa ant lygiu su vyrais vi
tada padare ta pati ir abudu czios ir sunaus kasdien gaivino mis jeigu jau barus szluostytu, mo apipurvina ta, kursai ant
sose ligose, paeinaneziuose ne
apipurvinimo
neužsitarnauja.
tėvai Antanuko. O! ar galėjo jo Dvase ir kuroje kas dien tai kožnas to jo žiponas butu
nuo palago, o palago laike
Redakcijos
tankei
prasergsti
duszia
ir
malda
su
jais
dranga
kada nors būti karsztesnes
su sudriskusioms rankovėmis savo korespondentus, kad raszi gaus vienu sykiu $6.00.
vo.
Taigi
ponas
Onufras
leng

maldos, kaip tėvo ir motinos,
ar visai be rankovių, o dabar
Mokestis in skyrių paszalpos
meldžiancziu sveikatos del sa vai ir greitai iszsižadejo savo vis matyti ji vilkint su gerais darni ka nors neinbruktu ne
susipratimus apsižiūrint ka be ligoje — 30 centu menesyje.
turtelio:
o
kada
stoka
atsakanvo vienatinio, kūdikio, ir gi
žiponais.
įstojimo mokestis in skyrių
raszo, bet korespondentams tas
liam tikėjime kaipo ypatiszkai czio palinkimo nedaleido jam
Buvo iszpeiktas Augaiczio ne galvoj, ir tiktai žiūrėk tai paszalpos ligoje: nuo 18 iki 30
atiduodaneziu ji po apgloba apsivilkti abitu zokoninkiszku pasielgimas pikninke su peszkorespondencija ir ipina teip metu amžiaus $1.50; — nuo
tai parandavojo nuo seniai ap
globėjos nelaimingųjų!
tukais, kad jisai kaipo tvarky
30 iki 35m. amžiaus $3.00; —
Pakele ir Antanuką ant ve leista netoli Borunu pestelny- tojas skil tas nuo draugystes, skania, kaip barszcziai be drus
nuo 35 iki 40m. amžiaus $4—
kos,
arba
jai
piltai
tai
pripilta
žimo, ir jam liepe melstis: Bet kiszka nameli. Ir nuo to laiko susipeszusius
tvarkydamas kad ne paežiam korespodentui nuo 40 iki 45m. amžiaus $5 —
giria,
bažnvezia,
ir
kapines,
su iszgaszczia pamate visiszka
pesztuka už plauku tuzikavo.
no 45m amžiaus augszcziaus $6
silpnumą vaiko buvo per silp sudanevota, kuriame užsidarė Czion mat su lietuviais iszeina ne kitam skaitant skanumo ne
Prie skyriaus paszalpos li
ra,
nes
persūdyta
kaip
tirszti
nas, kad galėtu poterėli sukal visas jo kasdieninis gyvenimas paprastai susipeszuseis teip:
goje gali prigulėti visi sveiki
grybai.
Jo
rubežiu
niekados
ne
peržen
bėti: tiktai konvulsiszkai ap
Jeigu pesztukai duoto žodžio
— Oras gražus, darbai visur Susivienijimo Lietuviu Ameri
kabino už kaklo tęva, ir mo ge, kol ant galo ir jo vargin “sustokit nesipeszkit” nepa
koje nariai; visi naujai prisitina ir paskutiniais žodžiais gas kūnas ne tapo paguldytas klauso, tuomet tvarkytojai tu beviaik pradeda eit. Su Pikraszantie prie Susivienijimo,
szale
paczios
ir
sunaus.
ninkais
draugystėms
nelabai
iszreiezke vienatini jausma sa
ri už atakuot jau draguniszprie apsaugos skyriaus, gali
Tie mano dūmojimai szia
kaip.
Mat
kitais
praeitais
me

vo trumpo gyvenimo ir pasku
kai, apliet szaltu vandeniu, o
taip-gi
prisiraszyti ir prie padien perkeisti in pasakojima, kad ta sunku sustvert, turi ge tais pikninkuose szeip teip ga
tines valandas savo:
szalpos ligoje skyriaus.
Dievobaimingu
užeidusejimu
lima
buvo
naudot
alų
nusiper

— Mama, tėtuli! o kaip la
rai apszert, kitokios su sukilė
Praneszdami apie tai, kviebai asz jus myliu! kaip labai už duszia tėvo Onufro baigėsi liais rodos mat negaunama. kant drukuotus chekius, bet
cziame
prie szios pažangios
kada laikrodis bažnytinio bok
myliu!....
Prieszingai jeigu tvarkytojai szi meta valdžia miesto i tužu- tautiszkos organizacijos, ty.
szto
savo
muszimu
apreiszke
si
jau
neduoda
teip
padaryt,
Ir puolė atgalios ant veži
bus negabus, tuomet peštukai
prie Susivienijimo Lietuviu
mėlio. Pasiskubino važuot in man kad jau pusiau naktis tvarkytojus apszeria czertapla- tai draugystėms užkenkia, nes
Amerikoje, visus Lietuvius ir
“
Gryžkim
pamislijau
sau,
in
miesteli, viltije kokios nor pakais teip gausei, kad net ujuj kai kurios turi Parkus užsi- Lietuvaites. Norintie instoti,
miesteli,
sudekim
savo
nuilsu

samde.
gelbos. Bet kol tenai pribuvo
ujuj.
kreipkitės prie vietines S.L.A.
jau Antanukas buvo ne gyvas. sią galva kamputije, kur kadai
Sziomis dienomis teko gir kuopos, o kur tokiu nėra —
Taigi tame nėra dyvo kad
šiai
teip
saldžiai
miegojosi;
Baisi tada buvo iszžiura to
Augaitis Pikninke buvo atsar dėti puikiai giedanti lietuvisz- tverkite naujas. Visokias in
smertiszko vežimo: Motina ne melskim malones szventos Ap gus, nes ir szeszkas nors gud kas dainelios grafafona pas
formacijas galite gauti isz Cen
verke: ne aszaru bet gyvasties globėjos jaunu Dieneliu idant rus o per neatsarguma szmu- barberi Pupina priesz saliuna
tro. Raszkite sziuo adresu: Su
praszalintu
nuo
blakstienų
paskutiniai laszai seke jai ant
durkszt in slastas ir isiszama- Augusto Leistrumo. Nežinau sivienijimas Lietuviu Ameri
rūpestis
suaugusio
amžiaus.
.
.
lavono numylėto kūdikio. Su
tina, o Augaitis prasisergejo. ar tik rekoidai isz Rygos ar ir koje, 307 VV. 30-th street, New
pamelinavusiu veidu ir stikli O! kad užmigtau miegu salMajnos kvaraba tuos “Ko grafafunas partraukta. Geriaunėm akimi laike ant keliu isz dum, miegu ramum, miegu stu vos” plunksnagraužius, slam- sei dainuota “Ubagu Choras” York, N. Y.
blyszkusia galvele numirusio, dento mokanezio savo lekcija pykim su peržvalga in straips dainuojamas Rygos Lietuviu
Staigumas.
rūpestingai saugodama, idant ant ryt dienos miegu kuriame ni cukragraužio isz Philadel- Choro po vadovyste A. Kaca— Kas gali būti staigesnis
nuo greito važevimo ir kraty paskutine linksma mishs susi phijos 25 No. “Keleivio.”
už telegrafa ?
zianskio.
mo vežimo nesusitrenktu. Ne lieja su pirmutiniu mielu sap Tuojaus raszejas briežia kad
Daina skamba keliais bal — U-gi mano boba. Vakar
laiminga žinojo gerai, kad sū nu.
vos nakti spėjau in stuba ineiPhiladelphijos biznieriai ypacz sais teip:
ti, o jau man davė su szluota
nūs jos ne gyvas; o dar ji gla
tūli salunikai cigarmekeriai
monėjo!....
Tėvas, kuriam
GALAS
Uszejau aszen po miszka per galva.
pradėjo drožt pas svetimas patas baisus ypas suspaudė szirgrybauti,
czias. Vietoje vardu ar pravar
di, lupas ir akie, puolė vyduRadau baravyku, negaliu
džiu, raszejas stato viena lite
jeigu sirgdami paprastu
ryj vežimo prie kojų vaikelio;
iszrauti.
ra; pirmiausei koksai J. pa
arba neutalgiszku galvos
Pamokinimai.
o persigandus ir be žado Ra
O
j
baravykai
grybu
pulkau

pratęs pas viena P— ne net per
skaudėjimu paimsite
ninkai
ducina sėdėjo szale vežejo. Greicziause aszaros džiūsta: dienas ir naktis sėdėti. Na
Severos
Ko tu teip didis, ant kelmo
Matydamas jos veidą iszblyszMerginu prie Bzlubo,
žmogau megyk mislit kas czion
iszdygai
?
kusi ir sudžiuvusi palaidus ir
Plotkeles nuo
Naezliu prie viru grabo.
teip daro, to jokiu budu nei
susisukusius plaukus, pastovą
Iszviriau grybus, isztirpinau
girioj medi be szaku nerandi
Galvos
taukus
iszdžiuvusia ir žiauria matyda Jagu nori būti sveiku, nesiru- ir gana. Paprastai statoma pir
Skauddjimo
ir
Duodu ir szeimynai kuri dir
mas, kaip isztiesus prieez save
pyk ne ludek,
miaus vardas, tai butu Jonas
Neuralgijos.
ba laukus.
ilgas kauluotas rankas vare
Ba prie sveikatos geros,
Juozas, Joakimas ir t. t. bet
(Severn’s Wafers for
arklius prie greitesnio bėgio,
Iszvalgiau grybu bliudus
Reike szyrdies lynksmos.
kad biznieriai, tai puola misHeadache and Neuralgia)
pildinanezius,
sakytum, kad tai giltine, pri
lin, gal pagal varda ir pravar
Pleczkute 25c.
Duokit del manes ir idekit
krovus pilna vežimą savo au- Nori turėti gerai per diena, de Jonas nes jis bizni varo su
amai ežius,
ku skubinasi su jom ant ka Pasirupyk papjaut viszta vie fornisziu perkraustymais ir
Motinos žino,
Oj,
grybai
grybai
jus patiepinyno. ...
na;
malku dastatymu, niekas tikėt
ka mano,
kad liepus kūdikiu organiAnt rytojaus motina szale Jagu nori turėt gerai per san- negali, kad žmogelis teip sun
zimas stipriu vaistu negali
Kas jus nevalgo, nieko nevaite,
jos sunaus paguldė ant katakiai dirbdamas ne sėdi pas bo
pakelti.
Motinos žino,
Pasipjauk kiaulaite.
iszmano.
pelio pas kun’ga aptiekoriu; o
kad kūdikiams vaistai turi
bas. Kitas J onas yra dreiverys
but nepavojingi gryni ir
O per viena menesi vieszpa- isz sklodo gėrimu ne—bizne
tęva ant lovos; nes kas galėtu
nekenksmingi.
tauti,
iszlaikyti tiek ant karto nelai
Kitos dainos idainuotos ga
ris; treczias teipgi sklodo gėri
miu. Laikas, rūpestinga prie Turi pasipjauti digta jauti. mu dreiverys ne biznieris, ket na gerais balsais isz kaimiszku
Severos Laszai
Kas per meta nori gerai tu
žiūra ir dvasiszkas pastiprini
dainelių, tik gaila kad su pasvirtas
Juozas
saliuninkas
Kūdikiams.
rėti,
mas, kuriuomi geri zokoninkai
(Severn’s Soothing Drops)
kubinimais, ir vietomis pusiau
North
pusėj,
tai
gal
ant
to
vi

specialiszkai padaromi ir
apsiaubė nelaimingaji Onufra, Turi su patoga merga apsipa- sa ta kvarabiszka naszta Cu- nukirsti neaiszkus žodžiai.
czuoti;
patariami vartoti,
kad
sugražino sveikata jo kunui ir
Klausant
tartum
žmogus
kragraužis
“
Keleivij
”
ir
sukro
praszalinus viduriu iszpuO lig smert gera gyvenimą
sziokia ramybe, dusziai. O gal
tima,
gazus,
traukymus
ir
ve, bet ir tam sunku tikėt, nes girdi dainuojant lietuvius
turėsi,
dieglines, kad nuraminus
daugiau už tai viską (kas ga
paszeszupij,
panemunij
ar
pas
Cukragraužiui
per
toli
nuo
Kaip kuningu pasiliksi.
suniurusius kūdikius ypalėtu tikėtis) prisidėjo prie jo
Senas Kapsas.
ano pedsakeliai suvuostineti, Vilija.
cziai dantims dygstant.
pasitaisymo tankus pasikalbė Geriau būti niekszu popu, ir žiūrint žmogus ne tam tikes.
Butelys 25c.
jimai su Raducina, kuri kas
Toliaus tas korespondentas
Kaip turtingu mužiku.
diena, pasakojo jam, kaipo ži
drožia kaip su bizunu per nu
Severos
nias nuo paczios ir sunaus isz Szia gadyne kudikei gaspado- gara dviems saliuninkams D.
Laxotonas.
ano svieto, savo sapnus ir vi
ir L., cigarmekeriui A. kad
rauna,
(Severn’s Laxo'on)
sokius regėjimus.
Suaugusei prieiti ne gauna. jie visi tris nueja pas kokia
yra tai vaistas, labai szvel— Geradejau! sziandien maT—ne, ir prageria ten visus
niai ir lengvai viduriams
cziau ponia per sapnus sode su Jagu ne ižsitobulinias protas piningus kuriuos tos bobos vy
paliuosuoti.
Reguliuoja
laukan ojima, taipjau pa
Antanuku Dieve! szviesk ju
Tada už niek eina viskas!
ras palikes užmokėt mėsinin
lengvina virszkinima.
duezelem! abudu baltuose dra
kui. Czionais vėl negalima da
Labai patariamas
bužiuose ale koksai sodas, ge
Jagu per daug sznekesi,
simislit koki ir kur galėjo pra- Lietuviszka Agentūra
—vartoti—
radejau! kaip rojus.
Laivakorozia ant geriausia Laiva
Moterims ir Vnikams.
Ponia vaikezezioja ir kviet- Naudos jokios ne padarysi; gert boboi duotus piningus, in Lietava ir atgal. Teipgi siunezia
Žodžei gali būti sydabrinei, kadangi saluninkai niekados
Preke 25c.
piningus už žemiause prelce ir greitai
keles lenką, ir jomi kaiszo po
O kas tyli, auksinei.
regisi kur nueja isz kito gert ne vienos dienos nelaikau pas save
naiti; prieinu geradejau, duo
ne mėgina, jie greieziaus savo svetimu pininga paskirta siuntimai,
da ir man kvietkele; ale kokia
viskas dLvbasi teisingai nes esmių po
Girtuoklys.
prageria, o galop saliuninka kauoije, taigi meldžia visa Lietavia
Pirkdami gyduolių visada
kvietkele katilėli: “nuneszk,
reikalaukite Severos.
Daktaras; — Busi sveikas po litera D. visiszkai nėra.
atsilankitie arba
atsiszaaktie per
sako “mano vyrui”; tai asz ir
Parduodamos visur aptiepaėmiau ir.... pabudau O ka tik tai ne turi vakarais valkioTarp kitko tas patsai rasze laiszka su minėtais reikalais.
koše. Jei aptiekorius ne
Sa godone
tys
ir
gerti!
tas ženklina? Be abejones ta
jas sako — “Kitur lietuviszki
turėtu, raszykite mums.
— Ponas daktare, juk die biznieriai užsiima nors tautisz Viktoras Lapinskas
kad ji pati ir jos sūnelis ran
dasi rojui, ir del mus malones na turiu eitinetin mainas dirb kais reikalais,” o Philadelphi
601 W. Mahanoy Avė. 3 W. F. everą
o
ti.
jos biznieriai svetimu paežiu
Dievo siunezia.
Mahanoy City, Pa.
CEDAR RAPIDS. IOWA

Q0RUNA1.

S
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Juodkai

GYDYTOJAS
VIEKATIKIS TIKS-AS LIETUVIS
D AKTAB h. S
£ SSLPIIIJO JE.

Szenadorije.

Gydo visokias Ilgas: vyrq, moterų Ir
v.’.l! u. Atsišaukūslems iš toliaus per
l.i i "kas suteikia daktarišku rodęi dovanai.
Atėjusiems į ofisai igtyrlr geriausiai ligas
ir d jo la rsavo gyduoles už menkp užmo
tas! j. Jis turi didelęniedikališkppraktiku,
1 . ’p trl: pabaigęs Medlkallškęt, Universi
tetu, Luvo ir lestavu daktaru mieste Indlr.napo'.is, Lt 1. ir baigęs mokslas didžioje

Barbaras: — Meldžemas isz
dek tu man kas tai yra stebuk
las.
Križiokas tvikstelėjo jam
per žanda ir paklausi: Arijau
ežia!
Križiokas: — Tai mat, kad
ne butum jautės tai stebuklas.

mokykloje THE NEW YORK POST
GRADUATE MEDICAL SCHOL, Dabar gydo
•mls.darlmu ope

Ir szeip ir teip—
—
nele.
—
—

Kadai pacziuosiesiJonai?
Kaip susivaldisu, dedie-

O kada susivaldisi?
Kaip apsipaeziuosu.

Beminimas tėvo.
— Vaikai, padalinu gaspadorista in ketures dalis, o jago
po mano smertei tasisites, tada
perdarisiu užrasza ir viską
gminai užraszisiu.

*

MALDA -KNYGES
Senas Naujas Aukso Altorius
1000 pus. 4x5} col. (lyd. apd.
in juoda audima Preke $1.00.
Didis Szaltinis, 1000 pus.
4x5jj col. dydumo, apdaryt in
juoda audima,
Preke $1.00.
Mažas Szaltinis, 600 pus.
3|x5 col. dyd. apdaryta in
juoda audima - Preke 75c.
Balsas Balandėlis, 711 pus.
3Jx5 col. dyd. apd. in juoda
audima
Preke - - 75c.
Garbe Dievui ant Augsztibes
G40 pus. 3:1x5) col. dyd. apd.
in juoda audima Preke 75c.
Aukso Altorius, apdaryta in
Francuziszka skūra, apvalais
k am |>ais, auksuoti kraštai su
kabe, 382 pus. 3.^x5.) col.pla.
Preke
$1.50.
Aukso Altorius, Moroko
skuros minksztais apdarais,
apvalais kampais, auksinti
krasztai, 382 puslapiu, 3|x5|
coliu dydumo,
Preke $1.50.
Aukso Altorius, minksztais
apdarais, apv. kampais, auk.
krasztai, 382 puslapiu, 3.įx5)
coliu dydumo - Preke $1.25.
Aukfo Altorius, apdaryta
in juoda celuloid, su kabes
apvalais kampais, auksinti
krasztai, 382 puslaphi, 3;]x5|
coliu dydumo - Preke $1.50.
Mažas Aukso Altorius,
Celeloido apdarais, 381 pus.
3įx5.Į col. dyd. Preke $1.00.
A niuolas Sargas apdaryta
in juoda Moroko skūra, apva.
kampais, auksuoti krasztai,
354 puslapiu, .7x4,} col. dyd u.
visos
reikalingos
Maldos,
geriausia už. visas kitas 75c.
Aninolas Sargas, apdaryta
in tamsei rusva audima 50c.
Kanticzkos, drūtuose apd ar.
864 pus. 4x5 col. dyd.
50c.

racijų ir su elektrikos mašinomis.

PASABGA.

Neklausykit to žydbernlų
humbugo Medical Cllnlo, katras sako,kad su X-rny jokios ligos negalima su
rasti, Aš su pagelba X-ray surandu pasekmingai šias ligas: Augančius ak
menis tulžyje ir kepenjso (joll-stones), akmenis augančias Inkstuose (Ne
phrolithiasis), akmenis rugfinčkis pūslėje, ronas skilvyje (gastric ulcers), iš
narintus kaulu narius, Gniaužytus kaulus, ir t. t. Apsisaugokite ju tos nau
jos daktariškos knygos, nes įy ne daktaras rašo, bet žydbemlai, kurie tarna
vo pas New Yorko L --lj.tanu3 Colllus ir Fcrdelo Hartman. Sulig suklgimo
j turina New Yorko garlatcn i, jų tarnai, žydbernial, atslrlogllno Čionai, užsi
dėjo tp humbugo Medical Clinic, katras jokios ligos negalįs surasti su X-ray.
Apsisaugokite j u visokiu laišku ir knygai, m-s antju nėra pasirašiusio dak
taro, o kas bijo savo v. j-dę pasirašyti, tai ten yra apgavystėj.

Turiu šimtus padjkavcnlų. Kelias čionai talpinu:
Aš Juozapas Srilba, 1011 Carlton ot., Philndelphia, Pa., daug daktaru
atlankiau, o nd vleaas negalėjo m inęs išgydyti, bet daktarus Ignotas Stan
kus su pagelb i X-:-iy maue išgydė. Ištariu širdingą ačiū.
Petras Sa' is, 23 Crx< Pi:Ca-rpello, Mass., taip rago: Mano moteris
ilgai sirgo ir išlydyti jos negalėjo. Ji tur jo kosulį, skrepllavlmą, skaudė
jimu paširdžiu Ir krutinėję. Kuomet at.-'jauklau pas daktaru Ignotu Stan
kų ir šitai jis iš-ydū m.-iao rnj>iį ;u pirmu paeiuntlmu gyduolių. Dabar
didžiai širdingai ačiū už gejaagj'daohs.Dieve duok jam ilgri amžių,kad ga
lėtu ir kitus serginčias p lb.
Iš Brooklyn, IT. Y., 38 So Q-nd Sk TT.me išgydo daktaras Stankus nuo
išbėrimo veld >, slinkimo planl.i, greito f. įpykimo ir išgąsčio. Julė Dailklleniutė. Tos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačiu pacijentu.

DB. IGXeATHTB STANKUS, M. D.
Philadelphia, PaJ
1210 So. Broad St.
O Ofis?

C Nuo 9 i’.l 1 po y’.c'' ’

valandos

( ryte ii. i S vai. va’..

®

-> 7 iki 9 vakaro. Subatomig nuo 10
•!"įlomis nno 1 iki 4 vai. po pietų.
2ESSS

UNION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.
SURPLUS IR PROFITS $300, toft.

CAPITOL STOCK $125,000.

Sav.Vaht. Randai tari bbii Banke sudėta pirinsn.

Mokame antra procentą ant sudėtu piningo*
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mee norim kad ir jus turėtumėt reikalą ra
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelia.
Harrison Ball, Preridentae.
F. J. Noonan, Vice-Prezidentas.
W-H. Kohler Kaiijeriaa.

...Snbatniia...

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway

New York, N. Y

Kampas Reade Ulicze
Telefonas; Worth 2822.

Kas reikalaana teisingo

patarnavimo ir nori idant

Jo

W. D.Boczkowski-Co.

reikalai likta greit,

atlikti tegul atsiszauki in

Mahanoy City, Pa.

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.

Introligatorne.
APD1BBTUVE KNTGU.

Szimtas Tukstancziu Doleriu ($100,000) yra moša kaucija sudėta in
Pinigus siunezime in Kraju kao greieziausei.
(rediszka kasė,
Pinigus vięa kraszta iszmainome pagal karsa.

Pinigas priimama ant procento ir iszdaodame ant pareikalavimo,’’
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visa Linija in ir isz
Krajaus až pigiuose preke,
Paszportus del kefiaajenezia in Kraja pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
paliudyima Konsalio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kaoteisingiaasiai.

Aysidirba senos maldaknyges, istorini
natos ir laikraszczei, kaipo tai:
Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagia,
Draugas,
Tėvynė ir L L
Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ar
ekspreso kantus.
Adresas:
Lithuanian Bindery,
514 W. Soruca. Mahanoy City.

QQQ

Dainų tiktai už
8U NUSIUNTIMU

SI

V

Iždaveme Didele Kninga m
Dainų

susidedanti

isz

390 DAINŲ

u

—: Del vygados Taatieozia laikome atydaryta

Sabatoje iki 8 ad. vakare.

|Tu Esi Geriausias Prietelis.jĮ
Teip sako žmonės išgydyti nuoj
visokių ligų!■
Kaip joki vaistai ir visokį dukta-f
rai negalėjo pagelbėti, tai tu mane*

5

išgydei. 1

y Knyga druozei sueiuta.
Kas nusipirks, ras visokiu Cr
h Dainų isz visu užkaboriu ks

Garbingas Taiuista! Jų#ų budasv
gydymo ir liekaretos labai geros,ft
kad mano moterie net per tris mė-A
nesiūs sirgus ant vidurių skaudė-^
jimo, po krutinę, galvos, didžioj
nusilpnėjimo ant sveikatos Ir bal-Js
tųjų tekėjimo, kurios ikšiol niekas*
nepataikė išgydyti, o kaip Jūsų A
prisiųstas liokarstas suvartojo, tad®
tapo visai sveika ir daugiau ligai
neatsinaujina. Už tokį tikrą mok *
•v-Kinin sli81<2 ir pasekminga gydimą vi-A
sienis. Tamistų vardą apskelbiu.^
Tu esi geriausias priedelis. Pasi-B
liekame dėkingi.
*
Klemensas Ir Ona Stefonavičlal, J
1413 Brynmower, Scranton, Pa. |

w

y dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite Dainelu,
Per ciela meta ant visu dienelu

bs

Ū

f

“SAULE”

te

| Mahanoy City, Pa. $

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinių Lltiuviiikas.

GRABORIUS
Laidoja Kunrai Nu=ainifd«.
Pasamd
Ryji nūs ir VetimiM del Pari valinį i er
Krausto Daiftua h L L
Vlaka atlieka ka nogeriauae ir puikiantf
3n vlrsa minėtais reikalais kreipkite* pe
jin o busite visame užganėdintais.

520 IV. Centre 8t. Mahanoy Cltj

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis maso tautietis
B Ragažinskas pargabeno visokiu
garimu, Amerikoniszku ir Importita
Galima gaut visokiu Arielka, Vynia,
Arako, Kimelio, Dzinia ir t. t,

Teipgi skambanozio Alaas ir Porterio,
Duokyte dabar orderi o bus jum s
pristatyta in namas.

54-56 N. Main SL,
Mahanoy City.

Nedelioje nao 10 iki 12 ad,

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mos visas minėtas reikalas greioziaasei, teisingiaasei, ir
pigiausei galite atlikti.

Į
Kaip nieks neįstengė, tai Pb. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike!
V Malonus Tamifltn! Kad išgydėt. kosėjimą, skrepliavimą ir sunkuma ant kruti^nės pasekmingai, toip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos išbėrimo ant’
lodos spaugais ir niežėjimo; kiti gydytojai por du metu nesurado pagalbos. Už
Jjųsų toip gerj gydymą ir teisingas liokarstas siunčiu šimtą kartų ačiū.
1
Su guodone A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre, Mo.
|
*
Guodotinas Pons Daktare! Labai dėkavoju už knyg| “Daktaras”, kurią*
iman prisiuntėt, ir podraug danešu, kad esu sveikas jau ir išgydytas nuo ro■ matizmo.
Antanas Jurgelis, Box 145, Paulsboro, N. J.
>

J

*
Garbus Daktare! Atleisk, kad ilgai apie savo nedaviau žinios. Laukiau*
’Jpasokmių gydymo, bot kad liga, nuo kurios mane gydėt, noatsinaujina skau-T
Įdėjimas kojų, rankų, sąnariuose ir kaulų boi raumenų, — tad dabar širdingail
» dėk a vo j u už tokį teisingą, gerą gydymą.
f
L
Ant visada Jonas Pocura* 4549 Cambridge St.. Philadelphia, Pa.
_
^Daugybės dėkavonių ateina kas diena, iš kurių čion keletu patalpinom.
*
Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dėkavoja už sugrąžintą gorą sveikatą, tai
■tikrai ir Tavo galima išgydyti.
■
THE PHILADELPHIA M. KLINIKUI galima pilnai tikėti, nes yra poį
^valdžios kontrole ir paties gubernatoriaus užtvirtinta.
*
A
Geresnių liekarstų ir daktaro kaip Klinikoj negalima surasti.
A
Į
Skaitykit knygų ‘‘Daktaras”, iš kurios išmoksit no tik nuo visokių ligų#
fapsisorgėt, bot kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyriį apsisaugot.
f
5
JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi arj£
lužsisonėjusi liga, bet dabar nori kad syki ant visada būti išgydytu, Ui pribuk*
liu Kliniko Ofisą asabiškai, o joi kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kai-A
■ boj savo ligą ir*kas kenkia; o apturėsi priotolišką rodą arba ir reikalingas lie-B
^karstas, naujausio išradimo, kaip VYRAMS toip ir MOTERIMS, speciališkaif
♦kiekvienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laike išgydo, kurios tik*
^ligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas bo peilio, be pjaustymo, be1*
loperacijų. Sekretai užlaikomi.
1
■
Visada reikia adrosuot teip:
■

1

J

ĮTHE PHILADELPHIA M. CLINICS
J

1117 Walnut St.

Philadelphia, Pa.

J

f Valandos: Nuo 10 iki 4 po plet. Nedėliojo nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8.T

apgarsinimai ii padėkavonės ištirtos, Hisiagoi, Pilnai galima tikėk t

Oshkosh, Wis —

Žinios Vietines.
— Subato Petro ir Povilo
— visiems vėliname ilgo pa
gyvenimo.
— Tai panedeli jau prasi
dės Džiulajua.
Turėsime neužilgio ii daug piszkinimo.

— Jurgis Faust atsigulias
ant kukninio stogo nakties lai
ke apie 4 valanda, nusirito že
myn laike mygio teip pasižeisdamas sunkei jog mire in kė
lės dienas.
— M. Rekliene su duktere
Jeva ir poni Kubiliene isz
Ashley, Pa. lankosi pas ponstva Ramaszauckus.

Mt Carinei, Pa.— Ludvikas Gaspareckis 8 metu senu
mo vaikas, bandydamas užszokti ant trūkio, paslido ir
likos intrauktas po ratais ku
rie sumalė nelaimingui baisei
koja. Likos nugabentas m
Szamoku ligonbuti kur dakta
rai sumalta koja atpjovė.
— Neiszsipilde geismai ve
dusio gyvenimo Mrs. Lnpikienei kuri nutarė atsikratyt nuo
mazgo moteristes ir savo Jurguczio, pagriebė $62 ir iszpiezkejo po nogiu in platu Ameri
ka. Jurgis dažinojas apie iszbegima pacziules, paleido in
svietą palicije ydant sujeszkot
piningu bet pacziules ydant
ne adgabentu adgalos nes ir
jam jioji nusibodo.

— Burmistras Dokney už
draudė visiems sztorninkams
pardavinėti dinamitinius faCollinsville,
111.— Insiutes neiszpaeakytu užvydejijerkrekius po bausme.
mu prieszais savo paczia (ang— Per menesi June mire
like) su kuria keli metai adga
vienuoleka ypatų muso mieste.
los apsivedė — kuri buvo
Užgyme 36 nauji ukesai o
naszle su trimi vaikais — nuta
vienas gyme negyvu.
Jokiu
re padaryt ant visados gala,
limpancziu ligų nesiranda o
Andrius Szaveras paejnantys
miestas randasi kanogeriaueio
isz Rosijos, užsigeriąs inbegias
je sveikatoje.
m pa ežios kambari ezovė pen
kis.kartus in jaja isz revolveHei jauni ir seni,
riaus, po tam szove karta in
Ant puikaus baliaus pribu- savo podukte Eihell Hill 20
ky!e,
metu senumo o ant galo priKuri parengė 5 Žvaigždes,
dejas laupa revolverio prie
Tautiszkos susaides.
smegenų pats sau atėmė gyvas
Ant Boczkausku sales bus,
tį. Szaiiene su duktere nuga
Szimtai žmonių ten pribus,
beno in ligonbuti kur dakta
Džiulajaus 3-czia diena,
rai iszeme kulkas ir kaip ro
Palinksmys kožna viena.
dos Szaveriene pasveiks. DūkNuo aplinkines karai lėks,
terei Hill teip-gi iszeme kul
Pilni prigrūsti, net stenes,
ka ir pasveiks.
Ir tai ne vienas, bet daugeli,
Szaveras dirbo Maryville o
Visi ant to baliaus vali!
gyveno su savo szeimyna po
Muzike ant visu instrumen No. 329 N. Aurora uliczios.—
tu skambės,
Yra tai vaisei apsivedimo su
Kad ir seniausias szokti galės, svetimtaute o ypatingai su
Jauniems ne pasiduos,
anglike kurios mažai rūpinasi
Rodos ant oro lekios!
“polanderiu”. Badai Szaverie
Gert ir valgyt bus invales,
ne ėjo su svetimu vyru ne se
Ko tiktai dusze geis, nusi nei ulicze o Andrius regėda
pirkti gales,
mas tai sumusze nepažinstama
Tai ne patingekyte,
už ka likos nubaustas, nuo to
Ant balaus pribukyte,
laiko gyvenimas joju buvo ne
O to nesigailesite.
sutinkantis.
■ Visus užpraezo szirdingai,
5 Žvaigždžiu draugai.
Royalton, Ill — f 8 d
Birželio (June) patiko baisi
nelaime Juozą Romanauska
kuris
dirbo prie Franklin
Coal, Coke kompanijos,
be
dirbant jam erne nog virszaus
SHENANDOAH, PA.
— Pati Adomo Kunsevi- puolė didelis szmotas szleito
cziaus likos inkasta in ranka tiesog ant nelaimingo kur ta
per paezelusi szuni. Ranka li po ant syk užmusztas, nelai
kos apžiūrėta per daktara o mingas tik antras metas kaip
atvaževo isz kietu anglių Sheszuo nuszautae.
nandorio, Pa. A. a. nabaszny— Martinas Danieleviczius
kas paliko savo pacze ir maža
45 metu senumo likos užrnuszsūneli dideleme nubudime, natas per puolantes anglis Suf
basznykas paėjo isz Suvalkų
folko kaeiklosia. Paliko pa
gub., Lai buna jam lengva
czia ir kelis vaikus.
szioi svetima žemele.
— Lucije, milema pati Jo
no Buszeko, mėsininko, mirė
— Darbai
povalei eina,
utarninko vakara ant uždegi daugiaaše dirba po 6 valan
mo plaucziu. Turėjo tik 23 das.
metus amžiaus ir paliko tris
— Lietuviu yra pusėtinas
vaikus.
būrelis, isz tu visokiu atsiran
— Laike kada J. Stravins da, vieni palinkę in gerymus
kiene iszejo rinkti uogu ant kiti užsiima skaitymais, laikkalno, paliko penkių metu se raszcziu pareina daugumas.
numo Jonuką namie. Vaikiu Czionais yra susitveriąs lietukas užtiko zapalkos ir uždege viezkas klubas, turi ant vir
szlebukes ir butu sudegias ant szaus saliuna kur tankiai gali
smert nes kaimynai iszmusze ma gražiai pasilinksmint tik
duris ižgialbejo, bet ir teip tiek beda jog czionais mažai
mirs.— O neiszmintingos mo yra mergynu, o katros ir yra
tinos! Kada jus susiprasit ir tai greicziau kabinasi prie pa
apturesit proto, jog vaiku ne lūkų.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELI!.

galima vienu palikt namie?

— Oras vėsus.
i

i

GERAS DAIGTAS TURĖTI

BUKIA VYRAS!

Darbai
gerai eina, net viskas braszka,
isz kitur pribuvusiam darbo
nesunku gaut, kas norėtu va
žiuot tegul nesibijo nes darbas
kas nori gali aplaikyt.
— Lietuviu tik 5 pavienei
ir visi sutikime gyvena.

reikalinga darbininkui gra
žaus
pasilinksminimo. Lig
szioi degtine— tai gražiauses
pasilinksminimas. Bet kiek pa
tryne akis, galiu pamatyt, kad
yra daug gražesniu; daug ma
lonesniu pasilinksminimu. Ga
liu ineteigti teatrus, szokius,
dainas, pasiskaitymus, invairius žaidimus ir t. t Tokie pa
Hudson, N. Y. — Darbai silinksminimai ne griaus muso
sveikatos, padės mums isztogerai eina.
— Lietuviu yra apie 42 fa- bulinti, padės mums sustiprėti
nuolatinei kovoi už geresne
milijos ir tiek pavieniu, ir apie
ateite.
du tuzinai mergynu. Del ne
Per tokius pasilinksmini
kuriu moterėliu p. Baltruvie mus, jai tik tankesniai juos
ne labai reikalinga.
darysim, ne tai kad visai jau
atprasti
nuo nuodingiausio
Duquesne, Fa — Darbai da’gto— degtines, bet vis-gi
gerai eina, isz kitur pribuvu taptume daug blaivesniais. O
siam darbas nesunku gaut.
kiekvienas mažiau
ižgertas
— Lietuviu didelis būrelis, stiklelis yra labai svarbus daig
isz tu visokiu atsiranda. 9 d. tas. Nes mažindami degtines
gėrimą, nes didinsiu savo pa
Birželio atsibuvo lietuviszko
jėgas isz invairiu atžvilgiu,
klubo piknykas kuris nusida- Pasiliksime sveikesneis, galė
ve kanopuikiause.
sime blaivinus žiūrėti in musu
padėjimą, galėsime geriau jin
suprasti,
galėsime tvircziau
Degtine-Darbininku Ju- kovoti už musu laime ir greidejimo Trucizna.
cziaus ja lezkovosun. O gal
J
! darbininku minios bus nugir
dytos ir nusigerusios,— kapi
Vienas isz mokytoju yra pa- talistai gales ramiai vieszpasakes, kad jagu ne butu deg- taut, gales ir pagerint darbitines, tai senei ne butu kapi- ninkus.
pinkus. Girtuoklei jiems ne
tali z m o. Vargo, žmonėms be b1 8U?degtines jis butu ne pakelia-'I Tai-gi, jagu norim, dranga’,
ikad ne degtine mums '‘laime’
mas.
Į teiktu, o tikra laime sulauktu
Reike pilnai pritart szitiems me, tai kovokim priesz giržodžiams. Degtine szioi kar-Į tuoklybe!! Jagu norim, kad
czioi gadynei viena suteikė tvirtesni butume kovoi priesz
darbininkui saldumą—ir pra-! kapitalizma, tai
kovokime
ylgina jo vargus; degtine pa- Priesz, gytuoklybe! Jagu no,.
,
rime, kad’ton gadyne užszviesgardina netikusi valgymą,—•'
. • .
i
5
.
,
,
. . , , tu, tai kovokime priesz girir pabaigė ardyt darbininko ttioklybe!
sveikata; degtine ant valandė
Lai pražūna degtine!
lės palinksmina,— ir amžinos
Parsiduoda Bondsai.
nelaimes, amžinas skundas da
Mahanoy City Water kom
tvircziaus atsistoja ant kojų.
Degtine szioi gadynei darbi panija priims užrakimus ant
ninkui yra giltines pabuczia- nauju bondsu kurie bus par
duodami 1 diena Liepos. Ga
vimu.
lima pirkti nog $100 lig $500.
Tai-gi, suprantamas daigtas Apie
dauginus dasižinosite
kad visi, kam rupi darbininku ofise.
gerove, turi kovoti ir priesz
Mahanoy City Water Co.
degtine, prieszais giituoklaN. Main St.
vima.
Ofiso adinos 8 ryte
Girtuokliavimas gana del lig 5 vakare.
(y j )
vargo. Kala žmogus neturi
Parsiduos pigiai.
skanaus valgio, jis griebėsi
Locnininkas iszvažiuoja isz
degtines ar alaus. Kada nesz miesto parduos pigiai du kam
varu, tamsu ir ne malonu na pinius namus Tamaqua, Pa.
mie, jis ejna in karczema. In- Namai turi po 8 ruimus su vi
sileides in gėrimą, tankiausia som vigadom. Dasižinokite ant
vietos.
(gg oi)
nusigeria visai.
Del to pirmutinis ginklas 300 Biddle St. Tamaqua, Pa.
priesz girtuoklybe, yra kova T|ems ]{ft t|lri BoildsilSuž būvio pagerinimą. Kuomet
y
.........................
' ' '
Locnininkai
bondsu pirkti
darbininkas turės ne tik vai-1] 903 mete nog Mahanoy City

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstanoziai tokiu
žmonių kurie da niekad neturėjo
sudėtus Banke Piningus ir ne yra
padėjime iszduoti “Czekius.” Yra tai
labai parankus dalykas, mokėti visas
“Billas” su “Czekiais” ir nereike
pas save neszioti daug piningu.

Kuptura
Varicokelc
Prnpolus Pajėgas
Užtrucintas Kraujas

Atima Jumis Vyriszkuma,

Mes gvarantinam muso Siutai ir ž'nome kad busite
užganėdinti jaigu nesziosite Siutą pas mus pirkta.
Musu Sztoras turi gera varda ir turime ^daugybe
tokiu kosturaeriu ka kitur jau neperka savo
drabuži kaip tik pas mumis.

DR O MALLEY, SPECIALISTAS.

Dr.O'MalleyjBSS"

H.. J
I Iszra^ta per mane!
uUurfSjSSf’ ( Naudojamas tik
M
w *
mano of.sc.

Guinan’s

PRASARGA! Darbininkai katrie
pas mane dirbo, gal sakyte kad jie
žino mano m^thoda ir pagal ju gydo
be operacijos, jie gal ir pamegžioja
mano rasztus.
Bet randasi tik
VIENAS Dr. O’MALLEY BUDAS
ir naudojamas tik MANO OFISE.
Asz negarsinu jokiu groniatu lygoniu
kadangi atsilankymas in mano ofiso
parodysiu jumis kad turiu daugybe
gromatu nog Lygoniu isz visu szaliu
pasaulės kurie tapo issgydinti.

TIESIOG ISZ SENO KRAJAUS.

Pas mus randasi visoki Gėrimai
patno kti isz Rosijos, Francijos, Prosu.
Anglijos. Iszpanijos ir Italijos. Jus
Lietuviai, kurie esat gere Lietuvoj,
Ruska Areilka, pasitraukit tos paezios
ant atmintes Seno Kraujaus, §1.50 už
buteli. Teiposgi galit gaut pas mane
visokiu Amerikoniszku gėrimu. Musu
Dektine po §3 galioną yra gerianse ka
galit gaut ūžtos pinigus. Prisiuskit
savo adrisa del kataliogo.

DR. ALEX, O’MALLEY
158 S. Washington St.
Wilkes-Barre, Pa.

Fr. Strawlnskas. 1807 Carson St;rimior8i>,Pa.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
kalbama ir susiraszoma. Suvirszum
30 metu daktaravimo Wilkes-Barre
muso glaunas ofisas. Prisiusk 2c.
marke o gausi Knygute apie Ruptura

Naujas Vasarinis Tavoras fc
Dar po straiku parduosime visoki tavora už
maža preke. Jaigu norite gerai pirkti tai
ateikite in musu sztora.

23 Akira Railroad Laikrodi
Patentotns rezulatoiis
už ukamas isz virszaus,
del Moterių ar Vyr i, 18k
įvarant rotas ant
siusitu rzi'a laikrodi
visiems per (1.0.1).
už $5.75 per cxpres,
’Yi-ifl jei nebus toks
Ncmokekyte nei Cento.
Atminkit, kitur tiž
iu' k^ite už toki lai
krodi $35. Su kožnn
Laikrodi
duodam
Lent iugfli.

Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
del Szlebes ant -Vcliku ar Pavasariaus.
Teipgi visokiu
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu irt. t.. Puiku szlebukiu
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.

Excelsior Watch Co.CB!,I"iic “«<? n"LI”'

1'118 GM8

Pasilieka Iszgydyta.

ir maloniam bute I B«ka kur gaus už jias uzmo. ,
, ..
i keąti arba galės permainyt aut
Jis ne yrus in.burna degtines, I
ju bondBgu
Procentas sePiknykas.
kun tik sveikata griauna ir, nu bondsu pasibaigs 1 diena
Parengė dideli
piknyka
jin ne trauke in karczema. Be Liepos 1912.
( j q)
dr’ste. 38-tos kuopos S. L. R.
gero valgimo ir szvaraus buto t
E. S. Silliman Prez.
K. A. pagelbinio skyriaus isz
Homestead,
Pa. panedelije
1-ma d. Liepos (July) 1912 m.
ant Homestead Parko. Piknykas prasidės 9-ta vai. isz
Mes parodysim kaip. Mes esame seni bravorninkai ir parodysim kaip
galite namie padalyti savo Alų su pagelba “AMBREW” extrakta, už
ryto ir trauksis lig 11:30 nak9p Ifunrta Aparatu - Be Vyrimo - Be Turbacijos
cze. Muzikantai pirmos klaŽūt i\VUI lu Neteikė jokio mokslo. Tik pridekite vandens ir cu—
, ...
kraus Keletu
......................
miliutu padaro
’
alų.
1
“AMBREW” yra
sos, resz puikius lietuviszkus
maiszatis isz miežiu, apyniu ir selykliu, tas pats ka geriausi bravorai
variuoja. Gvorantuota per Suv. Valst tiesas po No.22115-A. Ne Yra
szokius todėl užpraszo isz vi
Imitacija bet grynai puikus alus turint ta pati drūtuma ir
smoka kaip ir kitas gedausiąs alusTuk-tancz’ai užganei'u tu
sos Pittsburgo aplinkines, lie
kostumeriu.
Pabandykit Viena Kvorta Dykai!
tuvius ir lietuvaites ant to pui
ir jaigu nebus teip pat kaip alus ka gaunate sa
limuose tai tuojans sugražinsime adgalios piningus.
kaus pasilinksminimo.
Prisiusk savo orderi szendien.
“AMBREW”
parsiduoda po
Komitetas.

DARYKITE SAVO ALŲ NAMIE!

40 Kvortų Alaus už 81.00

STOMAS VISU STOTU
> Didele knyga api 1300 puslapi!
. Visos G dalis drueziai ir puikei
Į apdaryta. Kasztus nusiuntimo
' mes apmokame. PREKE TIK $4
W. D. Boczkowski-Co.
MAHANOY CITY, PA.

American Products Co.51s s‘camc"ndnr™u omo.

$25.00 DYKAI $25.00

86m. SENAS LAIKKASZTIS

Kas iszsikirps szitas traipsni ir atvaževes atnesz in ofiso ant žemaus
parodyto antraszo, gaus kredyta $25.00 ant pirkimą Loto arba
Namo Naujam Auganczem Mieste “GABY, INDIANA.”

ISZEINA K'S SEREDA -:- BROOKLYN, N.Y.

VIENYBE LIETUVNINKU

Jogei tik .5 metai kaip prasidėjo ir smarkus dydelis miestas užaugo, jau yra
apie 40,000 gyventoju ir <lar vis kozna diena tmarkei dauginas, beg ja keliu
metu apsigyvens apie mil jonas gyventoju. Delio jis auga kad tenais brdavoja
didzeusius milziniszkus Fabrikus ka raudasis ant viso svieto. Szia dien jau yra
Devini baisei dydeli milziniszki Fabrikai pabudavoti, kurimos dirba apie 40,000
darbiniku. Isz daugel kitu aplinkiniu miestuku, žmones važiuoja treinais
dirbtie in Gary. Darbu užtektinai koznamvienam s i geriu užmokz-cziu.
Pereita pora
meniasiu, isz Clrcagos atsikraustė in Gary 40 familiju Lietuviu. Cliicagoi
negalėjo gauti darbu per visa ži ma, suvazeve in Gary gavo gerus darbus i'-z
pirmos dienos suveymo. Dabar vėl pradeda budavoti penkiolika baisei dydeliu
milziniszku Fabriku visokiu kurie suteiks sz‘nitams t ikstaneziu darbinikftins darbus
kaip girdima kad daugel visokiu fabriku pannufuoja isz dai gel kitu miestu in
Gary pertai kad cz’a via geresna vieta fabrikams didžiausi trūktai geležinkeliu
ir vandeniu. Todel-gi pasiskubinkite dabartiniu pirkiniu Lotu kurie n rite pad v i
gubint savo pinigus trumpu laiku arba tureli puiku gyvenimą ant jusu ateinanezios
senatvės: Per mus pirkdami! gausite tikras sava ties p »pieras ir kas perka
Lota arba Narna tam visus keliones kasztus atgražinam. Norėdami pirktie Lotu naujam
mieste GARY, INDIA' A atvažuokit tiesiok in Chicaga ant žemaus parodyto antraszo
nes isz Cliicagos netoli nnvažot in Gary.

Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
Įiradedant nuo $1.00 ir už sudėtus į»sts mus
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitant
Kas 3 menesiai. Siuncziani pinigus in visas
dalis svieto, greit ir pigei, varduodam
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
Iszdirbam
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir
vedam provaa senam krojui. Rejentelna
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notaro
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums
jusu bankinius reikalus o persitikrisit, kad
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus
siunezant paezedumui in Banka, arba siusi
in Lietuva, galima siųst Paczto Money
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe»
Expreso Money Orderi.

Joseph Zacker, Lietuvis

PUIKI GARLAIVAI: t ZAR — KI RSK
*
Rotterdama 8 Dienas in Libawa 11 Dienu. I
i.-’ni. I?lift*la. W Birželio (.Tune)
Treczla Klaea
{Garįairol ip/eie Kurok. 13 Liepop (July)
Ifz New Ycrko , Czar, (naujae)27 Liepos (July)
$15
Antra
Klaea
$.’>0
A pie dauginus
daeižmoeiie.pas
muso agentne
arba
$65
Pirma Klaea
$75
l—
B -----------------------------.

A. E. JOHNSON & CO., (General Famnger Agt». ■ 27 Eroadway, New Yo.k, N.Y.

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

Valstijos Kasijerius turi
sudėtus Piningus Merchants
Banking Trust Co., Banke isz
Mahanoy City, Pa. Jaigu yra
atsargi Banka del Valstijos, tai
yra ir del jus invales gera
Bank”. Szitas Banka moka
procentą ant sudėtus Piningus.
Direktoriai yra gerai
žinomi ir atsakanti miesto
biznieriai. Skolina piningus
ant lengviausiu iszligu.

Chicago, HL

Biznavas namas Minersville,
Pa. geriausioj vietoj visam
mieste. Antros duris
nog
Echange Hotelio. Lotas 30 pei
200 pėdu, 10 pėdu ulyczaite
randasi prie hotelio puses. Atsiszaukite pas.
( gg oj)

120-124 Grand St. Brooklyn, N. Y.
A

202 TroySt.

Užsiraszyti galima visada
Kas nori gaut tik -Jubilejini Numeri’
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.
Paprasta numeri peržiurejimui
siuneziame dovanai, rasz>k toi.
Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku”
reikia siųst prenumerata (MoneyOrder ar Regis ruotu laiszku pinigai)
ant vardo leidėjo azituom adresu

; ^2"

Kiekvienas Lietuvtszkas SztominkaB
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu
tautieczei reikalaudami galetu'nuapirkti ir
nereikalautu iszduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztomiūkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.

Egiulero No.l................................25c.
Egiutero No.2................................60c.
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................... 35c.
Meszkos Mostis.............................. 25c.
Trejanka................................... ,....25c.
Linimentas vaikams..................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................. 25c.
Liepiu Balsamas ......................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku............. 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu......................... 25c.
Ugniatraukis..................................26c.
Skilvio Laszai.......................
25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios............................... 75c.
'Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
Gyd. del nemalimo Pilvo...........50c.
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo............................. 10c,
Laszai nuo Dantų..................... 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų............................................ 25c.
Geležinis sudrulintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo......................$1.25,
Plauku apsaugotojas................... 50c.
Muilas del Plauku...................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Rožes Balsamas............................. 25c.
Kinder Balsamas.......................... 25c.
Bobriaus Laszai............................50c.
Sz velnintojo*.................................. 35c.
Kraujo valytojas........................ $2.00.
Nervu Ramintojas................... $LOO.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus............................. $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)^............. 25c.
Pamada Plaukams........................ 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Riemens................. 50c.
Vengriškas Taisytojas Ūsu------- 15c.
Inkstu Vaistas............... 26c. ir $1.00.
Akines Dulkeles......... . ................. 26c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25
Gyd. nno Parku ir Niežu
$2.00
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00-
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-PUIKIAUSI. DIDŽIAIS! IR GREICZ1AUS1 GAHLĄ1VA1—

Ant Pardavimo.

į' ŲįUST O'‘
W.

įsr (

RCSISZKA —AMERIKONIŠKA — LINIJA.

Metams - - - 82.00.
Pusei Metu - - 81.00.
Užrubežin - - - 83.00.

JJ.PAUKSZTIS&CO.

-GARY IND. REAL ESTATE INVESTMENTS-

perite’

Kollestvas j Fabrikouse
Ant Geležinkeliu arbt

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas taip New Yoiko o Busijos be j< kiti perstojimu.

VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA A. J. KEYDOSZ1US,

Mes važuojame kozna diena ir Niedeloms in “GARY” ant 10 v.
isz ryto aut Lake Shore Treno, o nuvažiavę mes tamistoms
aprpdisim visa miestą aplinkui, galesite pasiskirt Lotu
kur tik norėsite geriausose vietose. Kas bns pirmesnis tas bus
geresnis. Szitas kreditas $25 bus duodamas kožnam vienam kas
atnesz szita straipsni iszkirpes per du (2) menesius
Birželio (June) ir Liepos (July) o potamjuos bus negeros.
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Asz esu Lietuviszkas Advokatas
priimu Provas isz Visu Krasztu už

LidrakUGESMA MMAM

Miestas GAKY yra visiems placzei žinomas

1817 South Union Street

122 W, Center Str.
Mahsnov City, P»

...DIREKTORIAI...
I ‘-VIENYBE LIETUVNINKU”
D. M.G raliam, Prezidentas.
D.F Guinan, Kasijerius.
C. L. Ada m, Vice-Piezidentas.
didelio formato, 12 puslapiu, talpina
A. Daniszewiczia.
M. Gavula.
W. Rynkiewiczia.
moksliszkus str.ipnius, eiles, feljeto
J. Hornsby.
L. Eckert.
W. J. Miles.
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo
ir pa c žios LIETUOS savo korespon
dentn VIENYBE LIETUVNINKU
buvo visu pirmeiviszku organizacijų
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu
savo locnani name vertes §12,000.00
kaip iszeina. isz tos priežastie iszleiParduodu laiva-kortes ant geiiausiu ir
dome dideli žingeidu “Jubilejini
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in
Numeri” kuris liks tik iatoriszku
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
atminimu nes pirmas da Lietuviszku
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant iszsiuncziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti
kaipo DOVANA.
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Adresavokite sziteip:

Dabar yra geriausia proga pirkti Lotus mieste Gary,kuris be paliovos auga smarkei,
kur ir tavo lotas preke sikiu užaugs in trigubus pinigus. Per du ireniausius
Birželio ir Liepos mes padarėme dideli iszpardavima Lotu už virai žiamas prekes,
kuriu kita meta nei už dvigubus pinigus nepirksite.
Turiu geru kampiniu lotu
del bizniu,unt bizniszkll gatvių ir apielinkci kur Lietuviszka Bazniczia budavoja.
Dabartines prekes Lotu po $250.00 ir aukszcziau, parduodam ant lengvu iszmokeymu $50
inmokct o likusius po $10 ant menesio teip kad kozuas darbiirkas gali lengvai p-atidet
sau prarertia ir nesijust kaip greitai iszinoka ta syk nereiks randa mokėt ant senatvės

r

Pas mus dirba Lietuvaites.

M n lianoj aus žmones apie
Pokthania State Bank
tai gerai žino
Joseph Weber nog Brewery Hill.
Cor. 22d. & Carson Sts.
Mahanoy City, Pa. sako. Mete 1907
S. S. Pittsburgh, Pa.

kentė jau baisiai, diegi nose peeziuos*
nog ko turėjau gulėti. Kaip pasi
lenkdavau tai arsziaus skaudėjo. 1 )a
girdau apie Doan’s Kidney Pills ir
pastanavijau jias pabandyti. Jin var
tojimas sutaisė mano visa sistema ir
pridavė palengvinimą ir dar esu
sveikas.
Ant pardavimo visuose aptiekose
50c. baksukas. Nepamirszkite varda
Doan’s ir neimkite kitokiu. Fostergyma, apskritai, bet ir skanu Water Co. privalo atneszti Milburn Co Butinio, N. Y. parda
valgima, kuomet jis gyvens tuos bondsus in First National vejai del Suv. Valstijų.

Mes apmokame nusiuntimo kasztus.
Yra tai czistfts
pakelis be jokiu parasziu ir niekas negili suprast
kas jame yra. Visas direkcijos dykai. 120 kvortų už $2.70
DYKAI KNYGUTE ‘‘Sekretas kaip daryli abi namie” prisiusime
kožnam dykai. Prisiuskite savo varda ir adresu pas

Mahanoy City, Shenandoah,
Mt. Carinei, Landsford.

IV'11

1

Garsiu Lletuilszku-LenklszkuValxti,

Cor. Main & Centre Si. Mahanoy City, Pa.

GERI APRĖPIMAI DEL
VYRIU, VAIKU IR MOTERIŲ
PAS GUINAN’S.

szvariam

Cor. Elm & M»in St«. Ply month, Pt.
...SAVININKAS IR KABIU KANTAS..

FIRST NATIONAL BANK

Bukia Isziniiitsiigai
Likia Sveikas!

bu. r o

pj

A. G. GROBLEWSKI

Dayton, Ohio.

Parsiduoda Parma.

Vartojau Provas už Koliestvas per
daugeli metu. Szaukites pas mane
katrie esate sužeistais, busit kantanti,
tukstanezius Provu vartojau, kuri?
buvo pražudė rankas ar kojas, prane
szu jogei žmones su didelėm kolie*
galidesetkus tukstaneziu
stvom
iszgrait.
Bet Kompanijų szunelai
už kelis desetkus donelu sumulkina.
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad
save apsigarsitu ir jus Provas priimtu
ir tuom eik tiasia ir vilkina liki Idikas
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst
negali.
Rodą uždyka duodu ant
prisiuntimo markes.
Paszykit pas
Advokatą Jankaus, po szuom adreso!

Jos. Bendrink
Pottsville, Pa.
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B. S.YANKAUS
Cresskill, N. J.
No. 6.
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Nusipirkite sau keista
Buteliu
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'Geriausia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buteli
Teipgi ežia gausite ir visokia
kitu gėrimu. Aleikyte dabar
priesz laika, duokite sava
orderi o bus jums pristatyti

S. Norkewicz
408 Wttl Kabinot

Ail

LIETUVIO KRAUTUVE.
Malonus Viengenoziai:
Turiu sau už garbe praneszti jums
kad, užlaikau krautuve su daugybe
visokiu tavoro.
Pas mane galima
gauti naujausios mados Laikrodėliu,
Žiedu, Kryželiu, Armo
nikų, Skripku visokiu
Mužikaliskulnstrumeu
tu,Britvu, drukuojam
Maszinukiu, Albom
Potogjafijoms laikitio
Istoriszku ir Malda
• kningu, visokia pepieru
Gromatoms rasziti su
pasiskaitymais ir dainomis su
konvertais tuzinas už 25c, 5tuzinai už
$1 Perkupcziams 1,000 už $6 Magisz
kos Kazyres $3Jai norietumetmano nauja dydeli Kataloga prisius
skite 2o. marke ir aplaikysite, kuriame
telpasi daugybe naudingu daiktu.
Didelis Szaltinis $1.50. Knygute ka
pamokina kaip gauti amerikoniszkas
popieras po 35o.
Maloniesite kreipkties su sziokaia
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS

112 Grand Street

Brooklyn, N V

Lietuviszkas Agentas

SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Puiki farma Roaring Creek,
12 miltu nog Shenandoah, turi
80 akieriu 20 akieriu girrios, |
teipgi 150 obuoliu medžiu vien
obuolei atnesza $500 ant meto.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
Gera stuba ir didelis tvartas linijų in ir isz Lietuvos. Siunczia
Parsiduos neperbrangiai arba Piningus in Visas Dalis Svieto greita*
Raszikite pas
atsiduos už namus. Atsiszauki pigiai ir teisingai.
mane o gausite teisinga atsakitrr
te arba raszykite ant adreso.

Ludvigs Shoe Store.
Sunbury St.
Minersville, Pa. (y j )

t

Teipgi užlaikau dideli kroma
Valgomu Tavoru ir Buozerne

vien.kili

Franai Petraitis - Cfymer, Pa.

I

