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KAS GIRDĖT?
Neužilgio Europoje pasiro
dys nauja kometa. Yra tai ko
meta Tutleso, atrasta 4 diena
Sausio 1858 mete. Brukus tvir
tina, buk taji kometa yra perioiliszka, buk pasirodo kas
13į metu. Kometa Tutleso
buvo matoma metuose: 1871,
1885 ir 1899 mete.
Spring Valley davatkos pa
rengė “ferus” o už surinktus
piningus (szimta doleriu) pir
ko savo prabaszteliui lova.
Lai gyvuoje patrijotizmas pa
rapiniu Jevu ražaneziniu. Su
pagialba szimtadolerines lovos
gal greiczi.au gausis, jagu ne
in dangų, tai n ori n ts in....
rojų.

Didžiosios Britanijos pramonija suvaro, in kapus labai
daug žmonių. Nuo 1 Janvariaus 1910 metu iki 30 Juniaus
1912 iszviso darbininku už
muszta:
1.040 ant
geležinkeliu,
3.528 kasyklose, 220 akmeny
nuos, 2.145 fabrikuose, 722
dokuose, 3 911 ant laivu.
Per 30 menesiu užmusztuju
susideda in 11 tukstaneziu 566.
Paskutiniaisiais 7 metais
angliakasiu žuvo 10 tukst. 73.
In trejus metus (1908. 1909
ir 1910) angliakasiu sužeista
daugiau, kaip 458 tukstaneziai.
Vidutiniszkai imant, Didžio
sios Britanijos kasyklose kas
diena užmuszama 5 žmones ir
588 sužeidžiama, -
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tu sztabo praustburnuma, tai
ir nuo tokio Beržinio norėt ko
kito negalima, kaip bjaurot
tuos, kas ne ju dudon puczia.
Beržinis pasigiria tuomi, kad
jisai tautininkus bjaurioja ne
del inskaudinimo, bet sako —
kad piktas neturėtu vietos tarp
mus.
Beržinis juk gerai žino kad
tautininkai pikti ar kurie ne
pikti vietos jieszkot prie socijalistu jieszkot nėjo ir ne eis,
tegul tik socijalistai nejieszko
nieką tarp tautininku.
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Tankus persimainymas New Yorko.

Lenkiszka Katolicka Rzymska Zjednoczene (Kataliku Ry
mo Susivienyjimo) ne kaip ne
suranda kur sutirpo 165 tukstarcz.iai pinigo. Paduota buvo
rankosna teisdarystes komite
tai senas ir naujas, teisdaryste
rankoves pasiraitojusi kalti
ninku jieszkojo ir ne surado,
galop sudžia McKinley visa
prova isz kalendoriaus tiesu
iszbrauke lauk.
“Dziennik Dla Wszystkich”
juokėsi teip ‘ Zgadnij Chrystusie kto c’ę bije— ale i tak nieddjdą kto ukradl pienią
dze.
Suraszas zokonu ir kataliIn nesmaguma invelti ir du
kiszku susirinkimu ant svieto
kunigai
Gronkowskis ir Woj
pagal Popiežiaus Metininka
tolewicz.
parodo sekanezius skaitlius.
Benediktinai — padalyti
ant 14 szaku, turi 1603 bažMaskolijos valdžia grūda
nycziu, 143 mokslaines, 4450 kacapus Lietuvon kaip galė
zokoninku, kuningu ir 2007 dama. Kauno gub. Sziauliu
broliu.
pavietan beveik pusią žemes
Kartūzai turi 1000 zokonin apsodina kacapais isz gilumos
ku ir 25 klosztorius.
Maskolijos gub. Viatkos ir
Daminikonu randasi 4476 ir Kalugos. Bankos iszperka
367 klosztoriai.
bankrutijaneziu dvarponu dva
Franciszkonu 16,968 ir rus, rėžo in kolionijas ir dali
1487 klosztoriai.
na kacapamis duodant pagelba
Kapucinu 10,056 gyvenan- pinigine pradžiai gyvenimo.
cziu 574 klosztoriuosia.
Lietuviszka laikrasztija ten
Karmelitu 1900 ir 163 ragina žmones lietuvius kad
klosztoriai.
pasistengtu nors lyčių lietu
Jėzuitu 16,294, turi 5 asis- viai iszpirkt, bet klau°imas
tencijes ir 23 provincijes.
kur galima lietuviai tiek pini
Lizonstai turi 3000 zoko gu gaut nes lietuviams pagel
ninku ir 240 zokonu.
ba randas ne duoda.
Tėvai Szv. Dvasos 1630 ir
23 namai.
Visokiu turime czionais su
Redemtoristu 4000 ir 215 sivienijimu,
darbininkiszku,
namai.
amatninku ir 1.1, nes vėliau
Afrikoniszki
misijonieriai siu atsirado “Lithuanian Ro
isz Lyono turi 3500 sąnariu. man Catholic Priests Associa
Brolei Mokslainiu 14,630 tion Publishers”. Kada tasai
turinti 1700 namu del zoko susivienijimas susitvėrė ir kur,
ninku.
tai ne turėjome progos isztyrinet.
“Kovoje” No. 34 koksai
Beržinis pliekia iszsijuosias
In Nikaragua Dede Samas
ant 27 Seimo delegatu ypatin
iszsiunte du tukstancz:us ka
gai vadina juos gembleriais
reiviu ant apmalszinimo tenai(loszejais isz pinigu )
tiniu pasikeleliu kurie grasi
Jisai sako tarp daug savo
na gyvasti amerikoniszkiems
zaunu kad praeiti Seimai tuszpadonams.
tydavo alaus baczkas ir dary
davo kitas kvailybes tik nepa
žymi kokios tos buvo kvaily
bes, o szimet to nebuve, tai Trumpi Telegramai.
tautos atstovai suradę kita pa
§ Shenandoah, Pa. — Pati
silinksminimo būda losze isz Jurgio Natijuno buvusio palipiningu.
cijanto, kuris gyvena Krebs
Kaltina ir laikraszti “Vie Station, kuria teip nemilaszirnybe” kad anoji niek niekius dingai sumusze kėlės nedelias
ant S. L. A. neplempia; “Vie adgalos, mirė nuo pažeidimu.
nybe ’ esanti kalba kad kazy- Naujunas prasiszalino.
revia, po jo szouu seimininkai,
o “Vienybe” neužatakavo. Isz
savo nevalyvo pažvelgimo dikDidele knyga api 1300 puslapu
tondos, Beržinis pritepliojo
Visos 6 dalis drueziai ir puikei
ant teimininku visoko: Gembapdaryta. Kasztus nusiuntimo
mes apmokame. PREKE TIK $4
leriu, burbulu, szulu ir t. t.
W. D. Boczkowiki-Co.
Visi supranta žngionęs socijalisMAHANOY CITY,PA.
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Isz Rosij os, Lietuvos
ir Lenkijos.

Metas XXIV

Laivelis Detroit kuris perplauke
per Atlantiko mares.

Žmonis kurie yra iszkeliave isz Ameriko kok a szeszi m ta
adgalos, nepažinstu pakraszczius miesto New Yorko kada
prisiartintu areziau. Kone kas n et s yra pastatomas kokis
milžiniszkas namas pervirszinantys savo kaimynus. Paveiks
las parodo ne senei užbaigta Woolworth narna kuris yra
augszcziauses ant svieto.

ISZ AMERIKOS.
Iszsipilde josios sapnas.
New York. — Juze Ander
seniene pasirenge keliaut in
Czikaga atlankyti savo sesere
kuria nemate kelis metus. Die
na priesz iszkeliavima turėjo
sapna apie kuri teip apsakinė
ję: Sapnavau, buk gulėjau ant
lovos uždengta su sena kaldra,
buvau visa apdegus tik plau
kai nebuvo dalipsteti Ugne.”
Kada pribuvau in Czikaga,
mano sesuo pasitiko mane ant
stoties su liūdna žine, buk ju
ju tarnaite ta diena baisei ap
sidegino prie pecziaus. Inbegau in kambarį ir sztai isz tik
rųjų paregėjau gerai patinsta
ma tarnaite gulinte ant lovos
su uždengta kaldra teip, kaip
regėjau sapne.”

Nelaba duktė.
Buffalo, N. Y. — In narna
Povilo Viszockio kuningas at
ėjo kalektavodamas, nes Viszoekis su aezaromis kalbėjo,
buk randasi dydeliam varge,
turėdamas serganezia paezia ir
negales nieko paaukaut. Ku
ningas patemindamas dydeb
neszvaruma namie, pradėjo
klausinėt apie sergante ir likos
investas in kambari, kuriame
gulėjo senuke. Kuningas pra
dėjo iszklausinet apie liga ir
del ko nepasirūpina gydintojaus. Senuke apsakė buk vai
kai juosius apleido paymdami
visus piningus. Laike tojo pa
sikalbėjimo inbego vyriause
duktė, pradėjo visaip motinai
ir kuningui iszmetinet, jog ku
ningas turėjo net jaja iszbart
už nesuvaldyma burnos. Baisi
bus bausme tokiu vaiku kurie
laužo prisakimus Dievo: “Guo
dok tęva ir motyna tavo”.

Kunygas apskundė
daktara už apsineižima
Scranton, Pa. — Kun. VIa
dyslovas Derzyruka (?) ap
skundė daktara Joną Kulczyc
ki už apsmeižinima ir prapla
tinimą neteisingo paskalo, buk
kuninga mate su jauna mergyna turinti gerus laikus
Wilkes-Barre. Daktaras užsistate kaucije lig provai, kuri
ketina būti labai akyva.

Kvailiu ne sėjo.
New York. — Petras Bnbakas geisdamas sugrįžti in savo
tevynia su užezedintais keleis
szimteleis, da nuėjo iszsitraukt
kelis stiklelius su pažinstamais
ant atsisveikinimo ir prie to
sios progos teip užliejo galva,
kad draugai apvogė jin isz vi
su piningu. Norints paszauke
priesz suda savo draugus, bet
neturėdamas davadu, visi likos
paleisti. Sudže McAdoo kal
bėjo: “Gaila jog negaliu juju
nubaust, idant duoti giara pa
mokinimą kitiems kurie tykoje ant panasziu auku”. O kad
Bubakas pasiliko be cento,
sudže “užfundino” jam pietus
ir davė kelis dolerius ant ke
liones namo.

“PRI KONTRI”
Turi tiesa užgimt — jago
už tai užmokėsi daktarui.
Turi tiesa ejti in mokslaine
— jag° mokėsi milžiniszkus
padotkus.
Turi tiesa dėvėti drapanas
— jflg°
pavelinima užmo
kėsi trustams.
Turi tiesa naudoti cukriu
— jago užmokėsi už ta pave
linima cukriniam trustui.
Turi tiesa valgyti valgius
— jago užmokėsi už tai trus
tams.
Turi tiesa gyventi stuboje
— jago nupirksi pavelinima
nuo locininko arba pirksi lota
brangei nuo kokio apgaviko.
Turi tiesa apsipaeziuot —
jago pirma pirksi pavelinima
nuo kuningo ir valdžios.
Turi tiesa gerti guzute ir
alų — jago už pavelinima
atyduosi viską bravorams ir
karezemoms.
Turi tiesa numirti ir būti
palaidotu — jagu pirksi pa
velinima nuo graborinio trusto.
Ant galo aplaikysi tiesa ejti
in dangti jago .... pirksi pa
velinima nuo kuningo.
Kone ant visko randasi czio
nais pavelinimai tam “pri kontri” bet už viską turi užmokėt
Myne krūviniu diegliu prisikabinia prie tavęs žmogeli cziulbe isz tavęs krauja isz visu
gyslų, kurie gyvena srnagei
ir praleidže laika ant nieko.
Pri kontri? Teip bet ne del
visu! — Reason.

Nubausta pinigine bausme
5 laikraszcziai; 1 laikrasztis
konfiskuotas. Isz 10 žmonių
mirtin pasmerktu 3 nužudyti,
o 7-niems mirties bausme pa
keista in amžina katorga. Apezvietos ministeris neužtvirtino
žinomu pirmeiviu Petražickio
ir Kaminkio in propesorius,
bet paskyrė savuosius — Gribovski ir Nikanora. Eupato
rijoje ir Keružiuose daugybe
kratų ir suėmimu. Dideli gais
rai Saratopo ir Archangelo
gubernijose. Smarkus lietai
Odeso apskrityje. Suomijoje
(Kinlandijoje) vieszas apkal
tintojas (prokuroras) Sudergolmas praszalintas nuo tar
nystes užtai, kad jis atsisakė
apkaltinti surasziusi knygele
“I-tatai apie teisiu lygybe ir
visuomeniszka valdžia”; mat
iszrado, buk ta knygele kvie
czianti prie neklausymo pildy
ti instatymsis. Dideli gaisrai
Ufos gubernijoje. Barnaule
užsibaigė teismas, teisiamu Cze
remnovu, už sugriovimą kabi
neto dvaro. Iszaiszkino, kad in
skaitliu apkaltinamųjų pateko
toki žmones, kurie laike be
tvarkes gulėjo ant mirtino pa
talo arba visai ne toje guber
nijoje nebuvo. Isz apkaltina
mųjų 119 žmonių pasmerkti
♦r .ivaitiniui aresztui prie po
licijos, 4 — po 7 dienas areeztui ir 3 iszteisinti. Szliselburgietis N. A. Morozovas, po ii
gu vargu ir kankynių, isz Se
vastopolio tapo atgabentas in
Dinaburgo tvirtove. Revelyje
valdžia neleido lakioti moteriszkei Chilgers užtai, kad ji
isz svetimos szalies (niderlan
diete). Sevastopolyje didelis
gaisras sunaikino kariszka lakiojimo mokykla, dirbtuve, 4
lakiojimo maszinas, 3 automo
bilius ir daugybe visokiu-kitokiu prietaisu; nuostoliu gais
ras padaręs apie 200,000 rub
liu. Kansko apskrityje van
duo užliejo 7 sodžius; prigėrė
daugybe gyvuliu. Peterburge
didžiausias gaisras: ant Petro
salos sudege Petro Didžiojo
rūmas, pasienines sargybes kazarmtsir ugnagesiu draugijos
namai, miszku birža ir dar 30
namu; ugnyje pražuvo keletas
žmonių, sudege sargas-kareivis. Nuostuoliu apie 2 milijo
nus lubliu.

J'amiszusi mokytoja.
Gelsingborge mokytoja su
30 savo mokiniu-mergaieziu
iszejo in upe maudytis. Besi
maudant pareikalavo, kad vi
sos mokines su ja drauge
plauktu in kita puse upes.
Mergaites nedriso prieszintis,
nes mokytoja, jei neklausys,
grasino mokines paskandyti.
Viena mergaite menkai mo
kėdama plaukti, leidosi bėgti
verkdama. Iszgirde žuvininkai
atbėgo gelbėti ir visas mergai
tes, kai lydekaites beburbuliuojanczias vandenyje, iszgelbejo nuo matomos mirties. Iszgelbeta skęstanti mokytoja,
vos tik gyva, tapo nugabenta
in ligonbuti, kur pasirodė —
nuo saules karszczio — sumiszusi.

Panev.

Gaisras Anykszcziuose.
Laike gaisro pas mus, bu
vusio liepos 18 d. sudege Kar
velio namai.

Sumaltas žmogus.
Ilguvoje, Suv. gub. pateko
in vėjinio malūno girnas 21
metu melninkas B. ir tapo su
maltas, kad ne pargabentas
gydytojas nieko negelbėjo.

Sziauliai.
Kauno gub. Ne toli mus,
Bubiu dvarelyje, sudege gr.
D. N. Zubovo lentpjūve. Ug
nyje žuvo arklys. Nuostoliu—
keletas tukst. rubliu.
Nuo ne geros ruszies žuvies,
apie 100 žmonių buvo susirgę,
delei ko visas miestas buvo su
sijudinęs, bet vėl pasveiko;
laime, kad dar nors niekas ne
numirė.
Kalėjimo gatv. Szorinovo
namuose sudege kepykla; daug
Kapitonas Tamoezius T. Day isz New Yorko su savo keleis miltu ugnis sugadino.
draugais perplauke Atlantiko mares su savo laiveliu Detroit
Žiobiszkis.
in 24 ir puse dienas.
Laivelis turi 35 pėdas ilgio, varomas
Kauno gub. Musu vargoper gazoliną. Geriause keliones diena buvo kada perplauke
ninkui p. A. atėjus in Žiobisz156 miles ant dienos o blogiause 22 miles.
ki, tapo surengtas gražus cho
ras, kuriuo visi džiaugiamės,
Macoclias papaiko.
nes pirmiau bažnyczioje bliauLvavas.— Petrkovo kalėji
me kun. Macochis badai pa “Geros szirdies vyras”. davo ožiszkai.
Isz kaimo Paliepio pamiszes
paiko rūpindamasis isz apsieji
Viename Ilolandijos laikvaikinas
Sz. vos tik nepapjove
mo savo milemos Helenos Kry- rasztyje skelbėsi: “geros szir
žanauckiutes, kuri suvis nesi dies vyras, daug sykiu vedes, moteriszke su vaiku bevažiuo
rūpina apie savo milema tik “jieszko vesti su gera szirdžia jant in Panemunėli atlaiduosna. Vaikas ir arklys tapo su
užsidavė su kitu kaliniku su moteries”. Tas
apskelbimas
kuriom badai apsives kada iez- puolė daugumui in akis ir pra pjaustytas, net baisu žiūrėti.
Vyrai subege vos iszgelbė
eis isz kalėjimo.
sidejo tyrinėjimas, kuris paro
jo. Pamiszelis vienam pirszta
Apsodino 15 kareiviu ant de, jog “geros szirdies vyras” nukando, kol tapo suimtas.
jau 11 sykiu vedes.... Pir
pakorimo.
Panevėžys.
Taszkent. — Du szimtai dvi mosios 3 jo žmonos mirė jau
Kauno gub. Senamiesczio
deszimts asztuoni rusiszki ka nystėje nuo žiauraus vyro ap
reiviai ir aficieriai likos ap- siejimo. 4—ji, 5—ji ir 6—ji nus kaimo ūkininkai buvo nutarė
sudinti per vajauna suda už kendo ar nusiskandino, liko skirstytis in viensėdijas ir pri
pasikelima ir surasza prieszais neisztirta 7-ji, 8-jiir 9—ji pa sižadėjo tie, jeigu kurie nuo
caro gyvasti. Penkiolika isz ju simirė nuo vargu ir nelaimiu to nutarimo atsisakys, mokėti
apsudino ant pakorimo o liku besirūpinant apie persiskyri po 300 rubliu. Vėliau— 7
mą. 10—ji tapo buliaus suba ūkininkai atsisakė. Valsczius
sius iszvarys in Siberije.
dyta. 11—ji tuojaus po vestu juos nuteisė po 300 rub. mo
Pagilintas Seniūnas.
vių iszszoko isz beganczio trau kėti pabaudos. Ūkininkai pa
Tapo pagilintas Nemunas, kinio, nusilaužė koja ir lovoje davė in “sjezda.” Kaip bus—
kad galėtu laivai plaukioti, gulėdama — atsiskyrė. Tai laikas parodys.— Vyrai 1 Ne
ties geležiniu tiltu po Kaunu, mat,' “geros szirdies vyras” gražu teip elgtis! Pats gaisztajieszko 12-tos aukos....
33 seksniu ilgyje ir ties Sere
te ir bereikalingai pinigus lei
Vagis apvogtas vagies, — džiate!
džium— 92 sieksniu ilgyje.

(SZ VISUJZALIU.

Pabrango darbininkai.
Kauno gub. kai-kuriose vie
tose prie lauku darbu darbi
ninkams moka po 150 kap. in
diena ir duoda maista, bet ir
tai sunku gauti darbininką.

Nauji muilo fabrikai.
Žinomas lietuviu muilaviriniu fabriku savininkas. Dovidenas ketina insteigti dar dvi
naujas muilavires Kauno gu
bernijoje.

Stoka vandenio.
Kai-kuriose Kauno guber
nijos vietose iždžiuvo prūdai,
szuliniai ir visi vandens san
deliai, taip kad pritruko van
dens, kurio ne lietus neinstenge padauginti.

Pigus namai
Shenandoah, Pa.

150 ypatų apsirgo
7 namai ant Lloyd ulyczios
vaigindamos žuvis. tarpe Bridge ir Union ulycziu
Radomas.— Szimtas penkes-deszimts ypatų vaiginda
mos žuvis pavojingai apsirgo o
asztuonios isz tojo skaitliaus
jau mirė isz priežasties užsitrucinimo. Kupcziu kuris supu
vusias žuvis pardavė, palicije
aresztavojo.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Kauno gub. Kunigas L. kra
pindamas žmones, užpuolė ant
vienos gimn azistes, už tai, kad
ji buvus su “dekolte” Kitoms,
dar labiau ‘ dekoltuotoms” pa
noms ir ponioms — nieko ne
sakė. Visi pasipiktino tokiu ne
paprastu kunigo pasielgimu.

Ugnies — užliejimai —
nubadimai — ir 1.1

Philadelpliijos kalektorius
Kairi su Kulvinsku niekas
nearesztavojo kaip rankiojo
pinigą ant nebuvėlės Siberijoj
lietuviszkos
bažnyczios, bet
Shenectadey J uoza Leddle
palicija suaresztavojo už kalektavojima pinigu ant korkines sau kojos ir už tuos pini
gus pasigėrė. Aresztuotas bu
vo kad neteisingai viliojo isz
žmonių pinigus.
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Mahanoy City, Pa. Petnyzcia

7 namai ant Raspberry Al.
tarpe Bridge ir Union ulycziu.
Galima pirkti po viena arba
kiek kas nori. Preke tik $1250
už kiekviena narna. Namai
nauji.
(-ę -dog oj)
John F. Bradley,
arba Thorton M. Stout,
Shenandoah, Pa.

pats save iszdave.

In Paryžių atvažiavęs L. V.
apsiskelbė, jog jis turis bran
giu daiktu, vertes 100 tukst.
franku ir noris parduoti. Tuojaus atsirado makleris R. ir pa
erne viena brangu papuoszala,
parodyti turtingai poniai. Neužilgio R. sugrįžo ir pranesze,
kad ta poni norinti matyti ir
kita papuoszala. L. V. apsi
džiaugęs, kad taip greit pasi
seks parduoti. Bet R. daugiau
negrižo. Tada L. V. pranesze
palicijai. Palicija pirmesnei,
negu vagi gaudyti, isztyrinejo,
kas per pauksztis L. V. ir at
rado, kad jis nesenai vieno mi
lijonieriaus žmona apvogęs.

Kuliai.
Kauno gub. In Tilviku so
džių buvo atvažiavęs stebuk
lingas gydytojas, kuris tam
sius žmonelius, o ypacz mote
rėles, labai gudriai isznaudojo.
Bet vėliau, iszejo jo gudrybes
in aikszte, ir žmones tik tuo
met pasijuto apgautais esą.

Pabirže.

Kauno gub. Musu žmones
žinomi maenaus aluezio dary
mu. Kai-kurie net ir parda
vinėja. Jaunumene kai kada
pasipesza. Mums su laiszku ir
laikraszcziu gavimu yra daug
vargo, nes pas mus pacztas
Tėvas 57 vaiku.
beveik “ant Dievo apvaizdos”
Budapeszt, Vengrai.— Czio- atiduota.
natinioje ligonbuteje del paikszu, mirė nesenei vengriszkas Ant pardavimo geras sa
lonas.
baronas Emilus Beremji. Po
Parsiduoda
salonas pirmam
jojo mircziai atsiszauke m su
da 57 mergynos kaimuotes, varde, gera vieta, biznis ejna
francuzaites ir vokietaites pro- gerai bet isz priežasties jog
vindamasios ydant sūdąs pri locnininkas iszvažiuoje in tepažintu jiases ir juju vaikus vynia turi parduot. Kas nori
galės pirkti ir forniezius. Sa
už legaliszkus aplaikyme liku lonas randasi terp Lietuviu ir
sio turto po mirusiam baronui. Lenku — parsiduos pigei. AtVisos tvirtina buk Beremji siszaukyte pas;
(59 -oą)
buvo tėvu juju 57 vaiku. Pa
F. W. Boczkauska
liko jisai turto verties kelis mi
514 W. Spruce Str.
lijonus kroneriu
Mahanoy City, P«.

Užmiestije jau buvo pastate
ta ir gana, o daugiau ne klausk puike karalaite norints ant
tik atydnok man skiltuvą. trumpos valandėlės: — Teip kartuves, o aplinkui stovėjo
daugibe Žalnierių ir žmonių
— Jago man ne pasakisi ka prakalbėjo in szuni.
Szuo tuojaus isįbego lau idant peregt žmogų, kurie drį
tu su ja vejksi tai ne gausi nes
ir man pri-iduos mano kelione kan, ir ne praėjo valandėlė, so su karalaite teip apsieit. Ka
Turkiszkas maiszytas tabakas visus vilioja savo gražumu. Toki
kad sztai szuo atbėgo su pato- raliene sėdėjo ant iezkeltoe vie
je, nors pipkute užsidegi.
malonu kvapsni paprastai turi tik brangieji cigaretai ir daugelis
tos
prieszais
sudžius
ir
viso
kage
karalaite
ant
pecziu,
kuri
Ragana baj-ei užsirūstino
negali tuomi džiaugtis. Mes netik permainem toki padėjimą, bet
ant Žalnieriaus ir priszokus su da buvo užmigus, o Žalnierius raliezko dvaro. Žalnierius jau
pasitikim ir ant turtingesnių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo
stovėjo
po
kabanczia
virve
ir
keiksmu norėjo jam akie iez tuojaus'pažino jog tai buvo ka
rūkytoju. Menka uemokestis už •
budelis
rengėsi
jam
virve
už

ralaites,
kuri
buvo
da
patoges

pleezt, nes Žalnierius, greitas
isztrauke karda, kirta smarku ne ne kaip žmonis jam buvo dėt ant kaklo, bet da pasakė
ipa raganei per galva, kuri nu kalbeja. Žalnierius ne galėjo kaltininkui, jog toje vieszpatis
sirito ant žemes. Paemes raga susilaikyt no pabucziavimo ka toje ira tokie papratimas jog
nos žiurstą inpile visus auksi ralaite ir liepe szuniui adgal apeudintas ant emert turi tiesa
nius pinigus užsidėjo ant pe- nuneszt karalaite in bokszta. praszit vieno daikto o kuriam
Kada karalaite pabudo isz niekad ne buna atsakita.
cziu o skeltuva insidejiae in
Žalnierius atsake, jog norė
kiszeniu leidosi toliu in kelio ryto ir sėdo prie pusrycziu, pa
sake del karalaus ir karalie tu priesz emert da karta už
ne. •
Tai buvo stebėtinai didelį
Visos Tinklines turkiszkos
Ejdamas per visa diena, va nes jog turėjo navatna sapra degt savo pipkute kuri butu
tabako pirkinis—daug didės-*
priemaiszos
ir
kvapsniai
kare priėjo prie didelio mies kuriame sapnavo, jog jojo ant paskutine ant ežio svieto. Ka
nis už kitus—kad pavelijo
sudėti in ZIRA cigaretus —
to, o dasiklauses žmonių kur szunies ir radoti kokiose tai pa ralius davė savo pavelinima
j mums tokiu rusziu oigareti
visas sunkumas iszmestas.
kajuose
ir
jog
jaja
Žalnierius
ant
noro
Žalnieriaus.
galėtu gaut nakvine, užėjo in
pardavinėti po 5o už 10.
Jago bole grajina,
Turtingi-Szvelnus- Kvepia
Žalnierius iszeme pipke ir
geriause lioteli, kur užkalbino bucziavo..
Del vaiku tai smagiausia naujiena,
Puikios Satino Dovaneles
Ju priemaiszos suteikia
— Navatnas buvo tavo sap tabaka, patrine eavo skiltuvą
sav gera vakariene ir visokiu
Kožnas in parka non už dyka inlyst,
szvolnu
net
saldu
kvapsni
—
yra randamos kožnam pake*
nas
mano
milema
dukriuke,
viena
—
antra
—
trecze
kar

gėrimu. Mat, sav dabar nieko
Arba savo uosi per tvora inkyszt,
iszimta rūkymą. Amerikos
liję ZIRA oigaretu, aktorių,
ne užvidejo ba turėjo piningu prakalbėjo karalius, bet atej- ta ir vos pabaigė, sztai stojo
prezidentas nerūko geresniu
kvietku ir paukszcziu paveik
Ne visados vaikai giluki turi,
invales ir buvo labai turtingu. nante nakte pastanavijo duktė trie szunis iez Į*>žeminio kam
oigaretu, kaip kad jus galit
sleiei. Rinkite tuos paveik*
Ba tuo manadžeris apsižiūri,
bario.
Ant rytojaus nusidavė in mies re serget.
sius, isz j u galima padaryti
rūkyti nusipirkę szitas ZIRA
Laukan iszmeta,
Atejnante nakti paskiro se
— Gialbekite mane, mano
ta, pripirko sav reikalingu
dailias paduszkaites ir Lt
OIGARETU.
Per tvora permeta.
dajgtu ir nauja apredala, per na tarnaite, idant sergėtu ka geri szunie, idant mane ne pa
—Kur manadžeris?
ka dabar suvisai kitaip iszro- ralaite per visa nakti. Bet ir kartu. Szunis tuojaus mėtės:
Visi Pardavejiai Parduoda
de
muso vargingas žalnierelis. atejnante nakti adbego szuo ant sudžiu ir budeliaue ir ant
žio ir pririszk virve po pažaso pagrebiąs karalaite, iždume szmotu sudraskė. O kad kara
Nusipirk Baksuka Szendien.—Pamėgink Viena.—Persitikrink
cziu idant galėtum mane nu Atsirado tuojaus ir teip vadi
kaip viesulą, bet tarnaite pra luea su karaliene spirt si idant
nami
prietelei
kurie
apvadžio

RD VM CD Reikale
Pftitn
Ave., PitUbarg, Pi. t
leist.
nszykita ant adreso
dėjo vytis paskui szuni, o pare Žalnierių pakart, tai ir tuos
e
~
T
r. LOMLLARn
coBr*.*cr '
’
•
UDb AULU
Kada atėjo prie medžio, ra jo žalnieri po visa miestą ir pa
gejus
kur
szuo
sustojo
paženk
sake
jam
apie
liūdna
karalai
szunis
sudraskė.
gana padare kaip Žalnierius
lino su kreida narna in kuri
Žalnierei paregeja tokius
pasakė, o davės jam savo žiurs te tojo miesto kuri buvo boksz
Ėjo szvilpaudamas jaunas
szuo inbego. Atėjo namo ir divus ne dryso gialbet karalu
te
uždarita.
Vienatine Lietuviezka Banka snjkapitolu $75,000
ta inlejdo Žalnierių in medi ir
nas pasilikias dairosi,
Žalnierius, ka tik buvo pabai
Žalnierus buvo akivas taja atsigulė, o szuo in gera valan ir karaliene, o žmonis pradėjo Kaip prisitaiko prie skrineliu, knris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanioa ir
stojo kambarye, kur dege tris
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie
gęs savo tarnista vajeke ir iez
karalaite pereget, nes draugai dėlė vela sugrižo su karalaite szaukt muso narsus Žalnierius
szimtai žvakių.
Ar prie maszneliu,
$150,000.00.
Priima piningus ant paozeducio ir,
to linksminosi, jog neužilgio
in paguldė in lova. Szuo su tegul buna muso karalum ir
jam
atsake:
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis*
Kada priėjo prie pirmu du
Viską suglemže,
pribus in eavo kaima. Teip
svieto, greioziause ir pigiause.
Agentūra minėtos1,
— Taja karalaite niekas ne grįžus adgalos, paregėjo ant apsipaeziuoje su patoge kara
riu ir atydare su kambancziu
Ir su vėjais iždume.
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda
ejdamae pribuvo in gire, kur
duriu križeli ir suprato jog laite.
gali
reget
ne
prie
josios
priejt
.Laivakortes
ant
geriausiu
linijų,
apsaaigoje
nemuš ir kitokius
tenais raktu, net persigando
Ar-gi del Lietuviu ne sarmata,
užtiko stubele, kone jau pu
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
ba ira uždaryta variniam boksz czion kas tokio negero, paženk
Pasodino Žalnierių in kara- Tupinet apie toki valkata,
nebagelis
kada
paregėjo
milžikancelarije |K, vadovyste K aroliaus V a, vėžiaus Notariurao uZ
siau sugriūta o ant elenkeczio
lino kitus namus su tokiu pat liszka karieta drauge su kara
per Glib.Val.Pennsylvanios; padaro Jloviemaatis ir
niszka szuni su akimi kaip to- te polociuje su daugibe gink
Ka ne savo pravarde neezioje, tvirtinto
kitokiu Ikikumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulu.
sėdėjo sena ragana, kuri pare
križeliu ir isznyko.
luotu
sargu
stovincziu
aplin

laite
su
tukstanezeis
hurra!
nu
rielkaites. Prisiartinęs prie
Ir visus apgaudmeje.
gėjus jauna Žalnierių prakalbę
Ant rytojaus tarnaite apsa sidave in palociu, o szunis ėjo
ALL RATIONS DEPOSIT BANK
Ne tokie skarmale! socialistai,
szunio paglostė ir pasodino ant kui; niekas apricz karalaus ir
jo jin ji teip:
Cor. 12-th. A Carson St., S.B.l’ittsburg, Pa
kė apie visa atsitykima ka bu szale karietos.
raganos žiursto. Atydare skry karalienes negali prie josios
Ne tokie latrai anarkistai,
— Gera vakara Žalnieriau
AGENCLIA P. V. ORIECUNAS&CO
vo regėjus praejta nakti. Kara Veseile atsibuvo tuojaus ir
Tiktai tingynei,
ne ir prisidėjo varyniu pinin priejt, ba burtininke iszbure
kur teip skubini, eesk truputi
lūs su karaliene sėdo in karie traukėsi per visa menesi o tris
del
karalaus,
jog
jojo
duktė
gu in ranka ir kiszenius, po
Pleszikai ir vagei.
ir atsilsėk, nes asz tau duosiu
ta ir nusidavė su pulku žal- szunis ir sed< jo szale savo po
tam uždare skryne o pasodinias isztekes už vargingo Žalnie
Jagu tikri revolucijonieriai DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
maža darba kuris tav atnesz ne
riaus ir per tai likosi uždaryta nieru ant paženklintos vietos. no prie stalo ir da daugiau
t
Yra tai vienatinis gyditojįas Pittsburg®, diplomircfa
toki rakali nutvertu,
Varezavoje, loans tun suvirez 15 metu iszbandin
maža turtą usz maža patarnavy szuni ant josios nusidavė in tame bokszte idant ne atsitiktu Kada stojo prie paženklintos atydare savo akis ant to visko
antra kambari. Tenais pare
Tai dalibuk pakartu,
gydime visokia ligų. Jszgydo visokes ligas nepaisant■
ma del manes.
vietos, nusistebėjo paregeja ka mate.
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktines Trotiii
gėjo szuni koki jam ragana bu teip kaip burtininke iszbure.
Tegul tokie szpiclius payma
— Acziu tav labaj mano
keliolika
namu
paženklintu
su
Sekios, Syfilis įTrypejs, Vyriszkas Pajėgos, teipgigri
Žalnierius nuludo iszgirdes
vo pasakius, o nuemes jin no
spata,
Savvaliszkas Lijgas. -Jiojo speoialiszkurnas yra gydici
senuke, — atsake Žalnierius—
kreida
ir
pavadino
slūgine
Užsisenenjusias Lig^s, Nervu, Rumatizma, Plinta
skrynios pradėjo semt sidabri taji apeakima no eavo draugu
Ir prie darbo pripr .nta.
nes kuom tav galiu patarnaut,
kvaila jog in tiek vietų ant
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nebėga
nius piningus o varynius isz ir pastanavijo su karalaite ma
Czion žmonių ne apgavines,
Užsisnėjusias Ligas kad ir pajinanezios nog Ten,
idant paetotau turtingu, kaip
kart ne galėjo szuo inbegt, o
mete ant gryndu. Po tam nu tytis. Tuom kart praleidinejo
Revolucijos dvasios ne inman priesz tai kalbejei.
ižbares
gerai
tarnaite
sugrižo
laika smagei; dalino pinigus
kveps,
— Ar matai ta dideli medi, sidavė in trecze ir paskutyni biedniem ba žinojo kaip pa adgalios in polociu, bajsei už
kambari. nes kada perženge
O jagu prie darbo ymtis ne
kuris stovi tenais pakelije? —
sirustines.
slenksti, net atezoko no dide- ežiam buvo vargas be ekatyko.
norės,
ir parode ragana su iždžiuvuTeip praleido koki lajka Bet karaliene buvo smarki
U
lo
ižgasczio
paregejas
szuni,
Tai
in
Arkansus
kelianti
ga-1
siu pirsztu in szali stovinczio
o ir piningai jau kone iszsibai- moteriszki ir pastanavijo ta
kuris
buvo
didesnis
už
tuos
du
les.
medžio. — Medis ira vidurije
viską dasekt, ar tai tejsibe ar
pirmutinius ir turėjo akis kaip ge, ba isz niekur ne pribūviCzion kožnas valnysta kve-i
tuszczias, in kuri turi inlipt ir
nejo o iszleist greit iszlejdinejo melas ir ėmėsi ant kito epasastatine.
___
puoje,
IMAHANOir CITY, PA.
nusileist po žeme, kur rasi di
bo. Pasuvo szilkini krepsziuka Arti Szenadorio, yra dvi karNebagelis ne turėjo drąsos Trumpam lajke turėjo isz pui
Jokiu revolucijonieriu ne rei-i
dele sale apszviesta su tris
o
inpilu
prisiiuvo
prie
kara

kiu pakaju iszsikraustit ba ne
czemos,
kalanje,
szimtais žvakių. Asz tave su sugrįžt adgalios o ir ne norėjo ne galėjo užmokėt o buvo pri laites marszkiniu, o kada tai
S . Vairi. Rudu hm ci.u Banke aedetn pinla/a.
Be
laisnu
spikizem
vadina Czion dykaduoniai giluko ne
del
raganos
parodit
jog
iez
Žal

pagialba vyrves inlejsiu in me
padare, padare maža skliute
Mokame antra procente ant sudėtu pininga
verstas
ant
pastoges
in
karezemos,
turi,
Procentą pridedam prie tavo piningu piras
di o kada duosi man ženklą ve nieriaus pasidarė didelu ezesz- ma užmiestije. Prietelei jin krepszelije, idant miltai galėtu
O vy uezei kas ten darosi,
Kožnas isz savo ranku darbo
ku
ir
ne
galėjo
duoto
žodžio
dt^na Sausio ir Liep<»n KlenesGosa, eepaisaai
la tave isztrauksiu augsztin.
po
truputi
iszbiret
pakelije
ar atnešti parodint kayga te ar ne.
žiuri.
Kaip vyrai bobas geniojesi;
dalaikit, o ir pasigodejo ant apleido ir pasiliko vienas.
Mes norim kad ir jus tftiretumefc reikalą ra
jago karalaite m kur nusi Kad piningu duotu ant ižsi— Bet del ko asz ten turiu auksiniu piningu, apie kuriuos
Czion ne yra caru,
Kada viena vakara sugrižo
mnau Ranka, nepaisant ar ma±»a ar dydelia
nusileist,? — atsake Žalnierius žinojo jog užtiks toje skrynio isz miesto in savo pastoge, jau duotu nakties laike.
Ne reike ne revolucijonienu,
gerimo,
’
t lyte kt J R*
.i Rarfu*' rB«n, PrrztdtMtaa
Trecze nakti vela szuo atbė Ar m namus parsint-szimo.
c" Vice-Pri
,
...Sakitoaia..
nusistebėjas.
Keliaukyte szpiclei adgalos,
je.
buvo suvis sutemus, o norėda
go
ir
paėmė
karalaite
ant
pe

— Del piningu kvaili,—at Priemes drąsos, prisiartino mas užžibint žvake patrine
Be piningines dalos.
Bobos ne nori duot,
sake ragana. Klausik ka tav prie szunies, o pasikloniojas že skiltuvą; vos patrynė, kadsztai cziu ir nubėgo pas žalnieru ku
Vyrai pradeda muszt,
ris jau karsztai buvo insimile- Isz to buna juoku nemažai,
pasakisiu. Kada nusileisi po že mai tarė:
stojo priesz jin pirmutinis szuo
me. rasiesi dideloje saleje. Pa — Geras vakaras, mano mi- isz požeminio kambario stojo jas in patoge karalaite o ir jiji
Kaip bobos daro sudavai!
-------- IR---- —
regesi tris duris, tais galėsi lemas szuniti; ir atydave gar priesz jin ir prakalbėjo in buvo insimilejus in žalnieri
O klyksmas!
kurie gana Ipatogiai dabar iszlengvai atidaryt ba prie kožnos be kaip kokiam kapitonui. jin:
O pjudymas!
rode. Szuo ne paregėjo, jog
kabo raktas. Kada inejei in Prisiartinęs prie jojo, vos gale
— Ka mano ponas sau vėli per visa kelione miltai iez krep Ir teip darosi konia kas diena,
TIK 2 DOLERIAI
pirma kambari, paregėsi vydu jo pakialt no skrynios ir padė ni ?
Tegul Dievas gyua kožna
ežiuko
birejo
ir
paženklino
riję didele skrine; ant tos skri jo ant raganos žiursto. Kada
viena.
Lickarstos
Žalnierius net persigando
PARAŠYK man šendi, ritoj gausf lietuvišką Kalaliogą: geriausią armoni ?
nios sėdės milžiniszkas szuo taydare skryne net ryktelejo tuom regėjimu, ir net dabar su vieta in kur buvo nuneszias ka
*
*
*
kų, koncertintĮ, klernetų, smuikų, tr lubų, lietuviškų knygų ironobtoką
Ir Guiliinas.
smulkių daiktų prie manęs gaunamų.
su akimis kaip torielkaites. Ne isz džiaugsmo, paregejas tiek prato verte skiltuvos ir del ko- ralaite.
Jeigu jau turit mano Kataliogą nr.. 8, tai meldžiu apsiateliuoti išjo iccdi
Ant rytojaus atėjo žal n i erei
Vyrai! Jagu pasigerete,
Kad
reikalingus sau daiktus, o už pora di< mų gausite juos į namus bejoko klapata
nusigast jojo ne biski.
aukso, ka da savo gyvastije ne ragana teip geide josios. Insi- ir nebageli intrenke in kalėji
Per
10
rnetij užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir tekiu
Tai nerint juoku ne darykite,
nori
gai išpildau užsakinius per pačtą art u exkspresą greičiausej. Adresas:
Duosiu tav mano žiurstą, buvo mates ir godžei pradėjo d rasines vos ieztare tuos žo mą.
Senkleri miesteli buvau,
but
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St,
CHICAGO, ILL
kur paklosi ant grindų ir szu isz skrynios semt auksinius pi džius:
Sėdėdamas nebagelis tam
Tai pats girdėjau.
SVEIKAS
ni pasodinsi ant jo; atydaryk ningus o eydabrynius iszpile
— Jago pribuvai isz mano šiam kalėjime verke ir durnojo
Du balukai ateiprovinejo,
skryne ir paimk isz josios va isz anciaus ant grindų. Pride paliepimo, geras szuniti tai kaip isz jojo iezsigaut, ba sar
tave vargina kokia nors liga bei silpny
Tai svetimtauezei juoku ne bėsJeiir esi
su vargęs. pailsęs, sunykęs. Jautiesi
riniu piningu kiek norėsi, o jas pilna ranciu su auksu ir ki man prigialbek idant ture- gas sake jiam jog ant rytojaus
nelaimingu ; vienok kad būti išgydytu, tai ne
mažai turėjo.
reikalauji mėtyti krūvomis savo sunkiai už
szuni vela pasodink ant skry szenius, czebatus, ir kepure cziau piningu. Ir akimirksnije bus pakartu. Savo stebuklinga
Ne gana, jog stuboje klikavo, dirbtus piningus daktarpalaikiains, — nors
Į
nios. Nes jago norėsi sidabry- jog vos galėjo paejt, ir džiaugė szuo iszbego ir tuojaus sugrižo skiltuvą paliko namie ir kito
tokie save dideliais gydytojais vadinasi, bet
r
-:N0TA HiUSZASsDa ir ant poreziu ižsigavo.
ne tik nieko negali išgydyti, vienok dar labiau
niu piningu, tai turėsi nusiduot si nebagelis jog galės ant szio su majszu variniu piningu.
233-235 W. Centre St.,
->
Mahanoy City, fu
kioe rodos ne buvo kaip laukt Tada jau net pradėjo staugt, užsendina ligg ir daugiau kentėjimą priduoda,
i
ApMSgflj* N*
« ir Na»> »» Rakaadas Mg Ugnie*.
kad paskui ir geram Daktarui Specialistui
in antra kambari, nes tame svieto sav pasilinksmint. Užde
Dabar suprato koke verte tu rytojaus ir būtie pakartu.
'
MBam
Lktnriufa
Agentam.
taaterac
B
ir
pardaviau
Sngk.rcrin n* A«b ūl
Kaip peklos gyventojai staugt, reik drūčiai pasidarbuoti, kad atgriebti žmo
kamdari sėdi ant skrynios da jo vela szuni ant skrynios, už ri jojo stebuklingas skiltuvas. Ant .rytojaus paregėjo per
gui sveikatą.
N įduoda SripIrorU* ant
Del Drsqjiaj.
Anglikai per nakti ne mie
(Liu drueriausia iff
didesnis szuo su akimi kaip daręs durie, priėjo prie skilęs Jagu patrine viena karta, tai krotas kalėjimo kaip žalnierei
BET NORS ESI SUVARGĘS r®
jr i tinriu Laivu.
gojo,
Vienok gali buti išgydytas, tik nesiduok ilgiau
IT./tiesiu Piningu* ja
puodo dugnas ir teip padarik per kuria insyleido ir paezau- atbėgtu szuo sėdintis ant skry etate kartuves ir bėgimą žmo
skriausti šundaktariams lupikams, nes
Vtsaa Dalia Sviete
Ant “polanderiu” plūdo ir save PHILADELPHIOS
M. KLINIKAS
kaip su pirmutiniu, bet jago ke ant raganos idant toji jin nios su vary n eis piningais; ja nių reget kartuves. Terp žmo
Sn kokh ew
!9«fosiauaa ir pigi a raw
rugojo.
kovodamas prieš plėšikus gydytojus Ir netik
k*»-link fcpb*
Vtai
tie kurie per aaae
norėsi aukso, tai turėsi nusi- isztrauktu.
ras klinikas, pasiryžo kiekvienam sergančiam
go patrine du kartu, tai adbeg niu bego ir sziaucziukas, ku
PiaiBM
Ir Lt
ttaste apie tai geria tise
suteikti geriausiai Profesionališką gydymą ir
Dalibuk vyrai,
liekarstas, kurios gali Išgydyti sympliomą li
duot in trecze kambari. Nes
Mooda Deotevforae
— Ar turi skiltuvą ? — pa- tu szuo no sydabrines skrynios riam vienas iez pantaflu buvo
gos
tik
už.
2
dolerius.
Darote ne gerai,
ka ka asai
daA
PASARGA: sergėkis to didelio apgaviko,
szuo kuris tenais rasis turės ezauke ragana adgalios.
0 jag° patrintu tris kartus tai nupuolęs no kojų ir puolė prie Jau suvis smegenų ne turite, ką užsidėjęs
Žydišką jcrmulką iš New Yorko
akis kaip statine ir baisei tav
Kalinso škulės pasprukęs
— O kad tave, su tavo skil adbegtu szuo no sarynios su pat lango Žalnieriaus. Kada
BUK įSMINTINGASI
iszrodis, bet tu nenusigast ne tuva, bucziau užmirszias. Ir ve auksyneis piningais. Dabar sziaucziukas norėjo pakelt pan Jagu gyvuliszkai apsiejnate.
Neklaldžiok, bet stačiai atsisaukt prie tei
*
*
«
trupuczio ir teip padaryk kaip la sugrižo adgalios in trecze musu žalnierelis vela insikraus tafli iszgirdo, jog kas tokie jin
singo daktaro, Phila. M. Kimiko, tad apturėsi
tikrą pagelbą sveikatai visai pigiai ziuo: nie
su anais ir pasyimk sav tiek kambari, kur pamate skeltuva te in savo puikius pakajus ir ezauke:
L’g sziolei nepersitikrinau,
žėjimo ir išbėrimo spaugais, nesveiko kraujo,
svaigimo ir galvos skaudėjimo, vidurių nesvei
aukso kiek galėsi paneszt.
Neatviri nekalbėjau,
kuria buvo užmirszias.
vela pradėjo uszt su draugais. — Hej! sziaucziuk, sustok!
kumus ir užkietėjimus, nuo saužagystės sėklos
Neilauk, kol visas systemas bi ^3 apimtas I ygai— lyg visa
nubėgima, abelno ir lytiško nusilpnėjimo, ko
— Na, tai ne teip sunkus Ragana isztrauke Žalnierių
Su tais revolucijonieriais,
Viena diena mielina sau žal — paszauke Žalnierius, nesis
nervaszkjts systemaa tas iszsemtaa, o vpata liksi uezdotnas prie
sulio, skrepliavimo, skaudėjimo sąnariuose,šo
In cz’on atbegeliais.
dalikas kaip asz sav mislynau, ir tas vela stojo ant vietos, kur nierius ir teip kalba in save: — kubink, da mane teip greit
nuose, rankose, kojose. nerviškumo, nopasilsio
darbo ir. kitokia užsiėmimą.
JzJr
ir užsikrečiamų slaptų ligų, gali būti išgydytu
Blogps gydimas tik gadina sveikata. . V^n’ansinsfcLygos kurie
— atsake Žalnierius, — nes priesz tai buvo insileidiae, o ra Ira tai navatnu daigtu apie ta- ne kare, nes jago nori uždirbt Tai dabar asz pasakysiu,
trumpam laike. Teip pat MOTERŲ visokių
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. M«i esą Mpricszingi priesi pjo^
nesveikumų sympthomus, kaip baltųjų tekėIr viską iszrodysiu:
kuom asz tav turėsiu atsilygint gana dūsavo kai kalvio dump a karalaite, kuri tari būtie už kelis auksinius, tai klausik ge
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Ko.
lig bnis privalo būti gydo®11
tlmą, skausmingas mėnesines ir kitas, kurios
kan<9atsargausia ir ant visados. Mes nt ^nvria ve falsziva ar pavojitp
tik užpuola kankinimui Žmonių.
In czion tokie atbegelei,
mano senele už toke geradeys- les, ba Žalnierius buvo labai darita tam varyniam bokszte rai ka asz tau kalbesiu:
gyduolių, nei neprižadam iazgydint ligoni i» pora » dienu idant patraukti •*
SEKRETAI UŽLAIKOMI.
Yra tai pabaigti latrelei.
te, nes už nieką ne galiu tokio sunkus, prisipilęs auksiniu pi o kuri ira stebuklingai graži — Nubekjn mano narna ku
PHILADELPHIOS M. KLINIKUI gali
aaiTgiause ligoniu, bot gvarantinu visiszkai tnepav vjingai ir ant vimdą*
ma tikėt, ues net paties gubernatoriaus lega
gycbnt-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryt: £ be palikimo jokio bty
bktf
Pridirbo Lietuvoje klastų,
ningu in ranča, czebatus, kisze kaip žmonis pasakoje. Ar-gi riame rasi ant stalo skiltuvą
lizuotas.
užmokesczio priimt.
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras.
Asz gydžiu:
MOKĖTI DIDELIUS PININGUS,
Vagyscziu, žudinseziu ir ki kadKAM
— Nieko daugiau ne norė nius ir kepure, o ragana godžei asz ne galeeze rast progos su atneszk man jaja o gausi už
t“—Ding
*• .’sa Pajėga
•
•• ” vyru *T£xnenaa” ir kita* p inrawu!‘ Užtrocintas Knoji/'
aprašant ligą lietuviškoj kalboj ir draugo
Krsojtf "J
prlslunčlaut tik 2 dol., nuo belia sympthomo
tokiu,
siu no tavęs, kaip tik man at- paklausė ar turi skiltuvą
ligas isxgydaa labai tn fcujfcun d ienu-be naudojimo ■»4n*
jaja pasimatit? Ar-gi su pa tai penkis auksinius, nes pasi
taxgydam ia 14 dienu.
ligos apturėsi profesionališką gydymą ir tik
as vo ar potara.
.
laike.
“
Bilpaia
Vyr«"
jn
knn»
In czion pribuvia, ne nori ras Speciališkal sutaisytas liekarstas. Nelauk,
"Btryktnn" *< P**
neszi isz tojo paskutinio kam — Kam tav josios reik ir gialba mano stebuklingos skil skubink kaip tik gali!
“PaaUptingM UfUT i«
iJĮįŠt
sugražint in normalisxka
bet dar šiandien siųsk 2 dol. ir adresuok teip:
dirbti,
Sziaucziukas godus ant pi
bario sena skiltuvą, kuria ma ka tu su ja vejksi ? —užklausė tuvos ne galeeziau to dasekt.
padėjimą in trumpa laika.
r-VUrioMdV
'•Rnmatūzma” visokį “Hydroorfe” fag
no tėvukas buvo užmirszias, Žalnierius.
Ir patrine skiltuvą smarkiai ir ningu bego kiek galėdamas Isz geradusziu Lietuviu nori
PHILADELPHIA M. CLINIC
naudoti.
ant paeakitos vietos. Atnesze
kada paskutini karta tenais bu — Tai tav niekas do to, ka sztai stojo szuo pirmutinis.
1117 Walnut St Philadelphia, Pa. OF1SOH A DINOS: Nog 9 lyg 8ml. vakare. y. ■
626 Penn AT5
Po apigardas trankosi,
Betnyczoje 9 lyg 6ad. vakare. Nedeliomia
Ilf I Hffl[į / 2 Floor Front pjHjhff,"
asz su jaja vejksu gavai gera
Asabiškai ateinantiems yra Plos adynos:
— Norints jau ira pusiau tuo skiltuvą, ir — dabar ižvo.
*
nuo 10 iki 4 po plot, o Nedėliojo nuo 10 iki p. p.
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittsburga )UllL liuli, C*
Jagu kas priglaudže, tai vie- Vakarais Utarn. Ir Pėtu. uuo 6 Iki 8.
Tai gerai, ejme prie med užmokesti už teip maža tarnys naktis, bet -norecziau pamatit gireime kas tolaus atsitiko.
jog 16 metu toj paerioj vietoj.
Kalbao je Len| -lazkai^aMokri
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Pavogti deimantai ant
deganezios salos.
Angliszka pasaka.
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Kalbi milemiausias teveli,
jog muso szeiminiszki deiman
tai ir kitos brangenybes likos
pavogtos per tavo neprieteli ir
nugabenti ant mažos salos vidurmariu. Tenais likos paslep
ti urvoje ant kaires ezalies.
Teip kalbėjo sūnūs in mirsztanti eavo tęva karalu.
— Teip mano milimiausias
Agrinai.
— Teveli, pakol a=z numir
siu tai stengsiuosiu juos surast
ir adgabent adgal in karahszka palociu.
— Naršei pasakei mano
vaikeli, nes žinok, jog toji sa
la yra apsiaubta per amžina
ugni, per ka ne spasabas yra
prie josios pryeit, ba ir asz
pats in tenais buvau nuplau
kiąs.
— Nes teveli tai buvo suvirszum szeszeszdeezimts metu
adgalios, o gal ugnis lig ežiam
laikui apsimalszintu truputi.
Bet tasai mane ne nubaus, ke
liausiu tyezia ir bandieiu juos
surast.
— Vėlinu tau, mano vaike
li laimes. Tegul Dievas turi
savo galibeje ir apsaugoje nog
visu nelaimiu. Ne užmirszk,
jog tai tavo privalumu pavog
tuosius deimantus atrast.
Su tais žodžeis senas kana
lus atsiskyrė su szuo svietu.
*
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Agrinas radosi pats vienas
m Ižiniszkoi girrioj; radosi ke
lionėje jau suvirszum menesis
laiko ir artinosi prie deganezos
salos, kur radosi paslėpti dei
mantai. Teip gulėdamas ant
samanų, mislino, jog ant niek
iszsirinko in kelione, ba lig
sziam laik ne nedasižinojo ko
kiam kraszte toji degante sala
radosi. Nes invargias užmigo
tuojaus po ilgai kelionei.
Ne poylgam likos pabudin
tas par skambejima puikiu si
dabriniu varpeliu, o kada ati
darė akis, paregėjo ant žoles
priesz savia mažutėlė deive,
kuri buvo puikei pasirėdžius
su sidafapineis varpeleis prie
szlebukes. Rankoje laike raganiszka lazdele ant kurios ga
lo žibėjo deimantine žvaigžde
le. Stovėjo ant mažo divono
apie keturiu pėdu ploczio ir
ilgio; prakalbėdama in Agrina
teip:
— Kaialaiti Agrinai, at
ėjau tau pagialbet. Mano raganiszkam zerkole regėjau
kaip atbuvinejai kelione per
ilga laika. Perskaicziau tavo
mislis, per ka žinau jog jieszkai pavogtu deimantu tavo tė
vo.
Agrinas atsisėdo ir pradėjo
trint sau akis. Ar-gi tai galė
jo būti teisybe ka regejo?
Teip, turi būti, ba deive da
stovėjo priesziais jin. Kada
persitikrino jog tai teisybe, at
sikėlęs prakalbėjo in ja:
— Galinga deive, labai bu
tau dėkingas už tavo pagialba,
ba jau pradėjau nupuolinet
ant dvasios kada nore atradyme savo tėvo pavogtu deiman
tu, o ir atradime deganezios
salos.
Teip, prigialbesiu tau kararaiti Agrinai, nes pirmiause
turi man prižadėt, jog visame
isz pildinsi mano paliepimus
Ar prižadi?
— Teip! prižadu mano geradeynga deive, viską iezpi!dinsiu ka tik paliepsi.
— Atvesk savo arkli ir pats
atsistok ant szio divono, prie
manias.
Kada atsietojo ant divono,
deive mostelėjo su raganiezka
lazdele o Agrinas su arkliu pa
siverte in teip mažulėli kaip ir
deive.
Deive vela mostelėjo su laz
dele ir visi tris pakilo in pa
danges. Ne poylgam atlėkė
prie deganezios salos, nes lieps
na dege isz visu "pusiu salos
jog ne spaeabas buvo prisiar
tint arti jos. Atradę truputi
žemes, nulėkė žemin, o deive
tarė:
— Na, tai randames jau ant
vietos, o dabar atvesiu tave ir
arkli in žmogiszka pavidala
adgalios.
Pakėlus
lazdele
augeztin, vela Agrinas su eavo
arklu pastojo to paežio didu
mo ka ir priesztai.

Naujas anglinis laivas “Jupiter.”
Jau konia ba’geai dirbti San Franciske naujas anglinis
laivas del Amerikoniszkos flotos kuris turės 598 pėdas ilgio,
65 ploczio o 28 pėdas gylio, kuriame sutilps 20,000 tonu ang
lių. Tieje laivai pristato anglis del flotos kada randasi ant ma
riu arba laike kares.
— Nes kaip asz galėsiu per
jot per ta liepsna? užklausė
Agrinas.
— Dažinosi tuojaus. Linkstelejus su savo lazdele, atsira
do maža dežuke baltu dulke
liu.
— Szitos dulkeles vadinasi,
raganiezkos dulkeles, pabarstyk jais ant eavias ir savo ark
lio. O dabar pasilik sveiks ir
kelauk laimingai. Vela pribu
siu in czionais kada sugrižez;
idant vela nugabent tavia na
mon.
Ir ne spėdamas deivei už ta
ja geradeyste padekavot, iszniko isz jojo akiu. Apsibarstias save ir arkli raganiszkoms
dulkėms o likusius pasiėmė in
kiszeniu, sėdo - ant arklio, lei
dosi in liepsna. Kada jau ko
ne radosi vidurije salos, rado
sėdinti prie urvos žmogų, ku
rie teip buvo baisus jog Agri
na net szirpulei paėmė.
Kada tasai baisus sutvėri
mas paregėjo Agrina artinan
tis! prie jo, ieztrauke karda
Nes Agrinas tuom nenusigan
do tik isztraukes eavo ilga kar
da paezauke:
—- J ago szauksi pakialbos,
tai busiu priveretae tave nudurt nes jago tileei tai nieko
pikto tau ne atsitiks.
Nes baidykla pradėjo teip
baisei rėkt ir staugt, jog Agri
nas buvo priverstas jin už
muszt. Po tam nusidavė in ur
vą. Kala akis jojo priprato
prie dideles tamsumos, pare
gėjo sedintia puikia panna, ku
ri buvo prirakinta su dvileka
lenciūgu ir dvileka spinom
prie sienos. Da tokios panos
ne buvo matias savo givaeti.
Paregėjus jaja Agrinas stovė
jo kokia tai valandėlė kaip be
žado. Ant galo atradiae eavo
liežuvi burnoje, nedrisias už
klausė:
— Puiki pana, kas tave in
czionais atvede in tokia baisia
vieta, ir kas esi do viena?
— Asz esmių Adele, duktė
karalaus žvaiždiniu Salų. Li
kaus in czionais atgabenta už
tai jog nenorėjau iszeit už karaliszko sunaus. Nes kas tu do
vienas? Praszau pasakyk man
ir traukkis nog szitos salos kanogreieziause, ba ant josios
randasi piktos dvasios.
— Meilinga panaite, asz es
mių sunum karalaųs Vasariniu
Salų. Leidausi atrast muso
pražuvusiu deimantu, kurie ne
žine kokiu stebuklu pražuvo
ir in czionais atgabenti. Man
rodos jog matau dėžutė sztai
anam kamputi ir žinosiu ar jiji
randasi joje pagal auksini parasza kuris randasi ant josios.
Nes pirmiausia turiu atvalnyt
tavia isz tuju paneziu ir stengsiuosiu visom pajėgom tavia
iszvalnyt isz tosios salos.
— Oh, susimildamas iszgial
bėk mane isz tosios baisios vie
tos, o busiu tau dėkinga lig
smert. Ir pradėjo verkt kara
laite nog susigriaudinimo.

Agrinas atluosavias karalai
te nog paneziu, isztrauke dežuke prie szviesos o persikanojas jog tai toji pati kuriuos
jeszkojo, paėmė dežuke raganiszku milteliu, apsibarate sa
ve, karalaite ir arkli, pridrutino dežuke prie balno, paėmė
karalaite prie szono ir leidose
ant vietos kur paliko deive
Deive tuojaus vela pasirodė,
o permainius juosius ant ma
žulėliu, vela leidosi orine ke
lione. Ne poilgam pribuvo ne
toli palociaus. Deive mostelė
jus su savo raganiszka [lazdele
pavirto juos vela in juju tikra
pavidala.
Agrinas padekavojas dei
vei už josios dėkingumą; toji
isznyko jiems isz akiu.
Agrinas su Adele nusidavė
in palociu o tarnai paregeja
savo milema karalaiti sugrįž
tanti džiaugėsi visi. Tarnait e
tuojaus nuvede Adele in karaliszkus pakajue, kur aprėdė
jaja in karaliszkus rubus itzrode kaip žibinte žvaigždele.
Kada ne poilgam pribuvo Ag
rinas net paszoko adbulae, paregejas teip puikia pana. Pa
ėmė jaja užrankos ir nuvede
in savo pakaju kur ladosi de
Žuke su ezeiminiszkais deiman
tais, kurioje radosi visoki papuoszimai kaipo:
auskaras,
lenciūgai rinkes ir t. t. Agri
nas ta viską iszeme ir papuoeze Adele kuri isztikruju iszrode kaip koke dangiszka
žvaigžde.
Pagriebęs in savo glebi, pris
paude prie krutinės, užklausė
»r pasiliks jojo pati, ant ko
aplaike atsakima jog bus.
Neužilgo atsibuvo svodba,
kokios da toje karalisteje nie
kas ne buvo matias o jauna
pora gyveno laimingai ir mei
lėje lig smert.
F. B

tai maiszes veja gaudane, bet
ta tinklą užtiesė dalie turtin
gųjų, o Rooeevelta kaipo drą
su ir gudru pahtikieri, jau ži
noma žmonijai ypata, pastate
žūt but ant prekes naujoj pro
Pasimilino.
gresyvu partijoj kandidatu
Sudže: — Delko Petrui da
ant prezidento.
vei per nosi ?
Prie szitokio isz nežinių
Apskundstas: — Asz paeistraktelejimo, regis tai yra da
milinau; norėjau duot per
gys partijoms po uodega socidantis, tai in nosia pataikiau.
jalizmo riksmas. Rambiausiam
gaivalui, tinginiausiam arkle
Neklausėliui, pakiszk po vuodega dagi,
—
Tu
Onute turi klaust
arba deganezias pintie, tai tar
tum perkūnijos sujudintas pa mamos, ar leis tave usz Juozo
siraivė ir szoka isz vietos, teip ar ne.
— Tai ve? Ir manias motidar ir socijalizmo riksmas pa
na ne klausi kaip ženijosi su
judina enaudženti svieteli.
Socijalistai kartais nueapa- tėvu.

Isz visu pusiu apmislijant
Tado gudrumą, tai reik pasa
kyti, kad jisai yra visu parti
jų ir palitikieriu vanagas. Re
gis savo protu jie isz kalno le
klojo politikos padangėmis ir,
maste jeigu jam nenusiseks
kaptelt kandidatūra partijoj
republikonu, panaudos būda
kitoniszka kuriomi szeip ar
teip partijų czuprynas papurtis. Na tai teip ir padare!....
Kada-gi jam nenusiseke seni
Tafta nustumt szalin, kilo nei
vanagas auksztyn, isz netycziu
užklupo ant pentinuotu stip
riu gaidžiu, ir kapoja savo
nauja platforme abi senąsias
partijas teip nemalonei, kad lioja velnei žino ka, bet kar
Geras užsiėmimas.
nuo jo asztriu nagu kaip nuo tais ju nurodymai buna pil
— Kodėl tu Juozai nievanago, ne turi republikonai nutėliai teisybes.
Kiekvienas atydžiau žiūrin kuom ne uszeiimi?
ir demokratai kur dingt. Ta
— Tai ve, norint kuom usztis
in Amerikos žmonija, in
das, savo snapu draiko stip
rius partijų surembėjusius dabartiniu partijų platformų iimt, tai reike daug pinigu.
sprandus, o svietelis Amerikos skirtingumą, balsuos greicziau — Tai kuom tu nori but?
— U-gi bankieriu.
net ir Europos tik žiuri ir pe- sei už Roosevelta negu už ka
Senas Kapsas
cziais trauko dyvydamies— kita.
isz kur tas Tadelkas gavo tiek
drąsos iszlyet eu savo nauja
partija ne girdėta ir nesapnuo
Pajieszkau mergynos arba naszles
ta platforma.
ant apsivedimo ne senesnes kaip
Nauja partija su Tadu Roo33 m. ir ne jaunesnes kaip 25 metu Lietuviszka Agentūra
seveltu, užgrajino republiko- asz esiu naszlys 35 metu amžiaus Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
nams ir demokratams raudona su 5 vaikais. Katra turėtu ukvata in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu
kazoka, kad szie abeji pasiko- tegul apie platesnes žines raszo ant piningus už žemiause preke ir greitai
ne vienos dienos nelaikau pas save
soja neiszmano kaip ezokt, nes szio adreso:
svetimu piningu paskirta siuntimui,
G.
P.
Preitkis.
viskas
dirbasi teisingai nes esmių po
ans jau grajina raudona kazo
3831 Y. St.
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
ka t. y. kare su pasipūtėliais
Sacramento, Calif. atsilankitie arba atsiszauktie per
Suvienytu Valstijų žemes.
laiszka su minėtais reikalais.
Su godone
Tadas prie tos kares t. y. prie Mano pusbrolis Kazys Juodis pa
partijos nurodymu, sziaukia eina isz Vilniaus gub., Jezno, gmino, Viktoras Lapinskas
pritart visas partijas ir Suvie Gineikoniu kaimo, praszau ateiszaukt
601 W. Malianoy Avė.
nytu Valstijų visa žmonija, o ant adreso.
Mahanoy City, Pa.
Anta.
Lukaszeviczuke.
pritarimas ir kova, tai bus bal
N. Amherst, Mass.
savimai ant busimo prezidento.
Rooseveltas pasigaus prita
W.TRASKAUCKAB
Mano pažystamas Jurgis Liegus,
Pirmutinis LUtuvlsikvi
rėjus isz visu partijų nors ne pirmiau gyveno Duquesne, Pa. o da
GRABORIUS
visus, bet su tuomi kirs nei bar nežinau kur, paeina isz, Suvalkų
vanagas pentinuotiems gai gob,. Kalvarijos pav., Krokialaukio
parą., Krekcenu kaimo, jis pats ar
džiams in skiautures.
Laidoja Knan Nvmiruahk
Ryginufl ir Vefiiajua del
Ton pertijon progresyvu, kas kitas praszau duot žine ant adre
Krausto Daigins h L L
so:
Vlzka atlieka ka aogeriacss ir puikiai
pakryps nemaža dalis scc'jath
virvs
B-Jnetais reikalais krdpkito p»
Jno Ivanauskas
listu, m s progresyvu partijos 923 High avė
Sheboygan Wis. iia e busito
520 W. teatre
CH_.
platforma panaszi socijalistu
idealizmui. Ton partijon pa Petras Petruszkevicze, paeina isz <osęo»ęoięo»ęoięo»to«ęoito«oięoięoieo
kryps dalis republikonu, nes Suvalkų gub,. Mariampoles pav., o
insisenejusi republikonai vi- pirmiau gyveno Chicago, Ill. o da
lingiszkai žmonija labino ik bar nežinau kur, jis pats ar kas kitas
NAUJOS KNYGOS
praszau duot žine ant adreso:
tiek, kad jiems vieszpataujant
Fr. Vaicziunas
insikrauste in szali tarp darbo 391 Lyman, Pl.
9 istorijos, 122 puslapiu, apie
Detroit, Mich.
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
žmonių skurdas nepakeliamas,
sybe nekalbėk” “Senas žmogus
o tarpan m daugumo darma- Mano brolis Walerijona Treszevs o pavojuje” “Namu sūdąs” “Kakis
apie
10
m.
adgal
gyveno
Bosto

jiedu, bagotumas jau neap
ralus čigonu” “Istorija isz 1795
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne
skaitomas. Ton partijon pa ne, o dabar nežinau kur jis pats ar
o doras ponas” “Girtavimas” Szi
kryps demokratai, nes anuo kas kitas praszau duot žine ant adtos knygos preke tiktai 25o.
reeo:
metinis skurdulingas demo
o
8 istorijos, 141 puslapiu apie
J. Teyeszerskis
o “Grafas ir meszkininkas” “Apie
kratu vieszpatavimas negal 206 Cypress al.
Baltimore,Md.
Ragana, karalaite ir aficieriu”
but užmirsztas per keletą pao “Del moterių ir apie moteres”
kaleniju. Tame vieezpatavime Antanas Juszkeviozus, apie 9 m
“Aukso misles garsingu poetu
ir rasztininku” “Cigonka arba
demokratijos, darbo svietas kaip Amerike, pirmiau gyveno W.
pagriebta ir volei atgauta mer
lupynas bulviu rinko maistui, Va. o dabar nežinau kur, paeina isz o giuke
”
“Mano džiaugsmas”
bet ir tais ne labai kur surado. Kauno gub., Kauno pav., praszau at“Diedas ir boba” “Apleista
siszaukt ant adreso:
naszlaite
”
Preke tiktai 25c.
o
Ant Amerikos rubežiu akezySt. Poderis
5
istorijos,
137 puslapiu, apie
že buvo numesta, užrubežio
Cumbola, Pa.
“Kalnu gyventojus” -‘Kaukazo
iszdarbiais užplove prekejai
o belaisvis” “Lozorius” “Narsi
visa szali, o darbo svietas Su
mergina” “Užvydus vyras”
M.
VARZINSKAS
vienytose valstijose dejavo isz
Preke szitos knygos tik 25o,
LletuviRzkas Fotograffatfaft
bado.
7 istorijos, 90 puslapiu, apie
Plyszus dar republikonu 306 E. teatro St. fl&hauoy City. o “Ergelei pono Morkaus” “Du
nutrauk* vlMJuaFotcp^f.jaa v ar keturi”
“Svietas Dvasiu”
partija, dra«ei davė proga pa rMlcl ir
o

kelt sprandą demokratams;
sztai demokratai ant savo ne
laimes patubde kandidaturon
ant prezidento Wilsona. Tas
žmogus isz ateiviu szalinin
kystes ne gaus regis joki bai
sa, nes arsziausis ateivio ne
prietelis. Visu szaliu Europos
ateiviai kaip jisai eavo raeztuos
nurodė yra czion nereikalingi
apart chinu. Tai ateivi ir bal
Pamokinimai.
sai po jo pusei nekrype, tegul
Visuomene susideda iž dvieju jieszkosi chinu, nes už jin duo
kliasu;
dant balsus galim tikėtis kad
Bet ne yra sau lygiu.
ir senesnius Citizenus norėtu
Vieni valgyti ka turi,
isz Suvienytu Valstijų praszaBet valgyti ne gali;
lint. Lenku žmonių czion yra
Kiti velei valgyti nori,
gana ne mažai, ju visi laik
Bet valgyti nieko ne turi.
raszcziai agituoja prieszai de
mokratą Wilsona, tai reik ir
Jagu vienas grieszytu,
tikėtis kad lenkai už jin ne
Tai tiek daug ne nusikalstu. balsuos. Tos paezios nuomo
nes yra lietuviai rusinai ir ki
Kaip aszaras nuszluostysi,
ti ateiviai.
Tai gerai padarysi,
Prie ezitokiu aplinkybių
Bet jagu verksmu užbėgsi,
mielit galima, kad prie refor
Tai da puikiau padarysi.
mų priartina szali viena ar ki
ta žmonių sujudimas priesz
Kvailys klausė: Kam tinka stambias neteisingystes, kurios
protas ?
bjauriai slogina žmonijos skais
Iszmintingas atsako:
teani gyvenimą. Gudresni ba— Tik žino czertas.
goti žmones in tuos sujudimus
inžiuri isz kalno gerai, ir no
Kas iszlosze daug piningu, rėdami užbėgt abelnam ne ge
Tas turi ženklus ant kaziru. rumo žinksniui kelia, judinasi
patis prie garankszcziu iszproJago no džiaugsmo verksi, sinimo.
Niekad akiu ne iszverksi.
Szitas radynas naujos Pro
gresyvu partijos, pagimdė tai
Kožna uoszve yra ne tikus, jau ne vienas Rooseveltas, ji
No visu raganų atlykus.
sai vienas tai butu buvęs tik

KUR BUNA

PUIKUS SKAITYMAI

Pudaro Wdelui Fotogr&ĄjM ia raakia ta
ia Rainam.
loAeda ra 0rnlh«
Kompama ta L L Parduoda viaotam Rairaca
Lfotard ra
raiką lala uaAsa
kitasr eM,
dk pas
mm ąyvaądof
& paSfesfena
Kęda pedoro
c te fcoBte"
P***-

Ar Keliausite i Lietuva?

“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose”
“Nevydonas”
o “Jurgis Skaptukas” Preke 25o

MES dastatiseme Jusu baksua ant laivo.

MES duoseme J ūmi nakvinę.
MES palidieseme Jumis ant laivo,
atsiszaukite i

Eastern Transfer Co.
(A. BALTIEJUS, Prezidentas)
128 Cedar Street, NEW YORK, N. Y.
f^Panipinam vieta ant pasažierinu laivu
už darbioika pervažuoti. Padarome gerus
doviernastes su paliudijimu konsulio pigiau
necm kiti agentai.

B. RAGAŽINSKAS

Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai likta greit,
atlikti tegul atsiszauki in

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

K

VA

'

PADARYTI ISZ MATSZYTO TABAKO
1SZ KELETA V1ESZPATYSCZ1U.

10 Ciga retu už 5 c.
Geriausi Cigarctni už ta preke.
Padaryti per y ] alas turinti praktika ir pažinšthnti
tabaka isz visokiu vicpipatytezių.
Tikietukai kėžtfm I.•’kenki.
Už deszi'mts tzitu tikietu gausite vkra Itusuks
Cigaretu visiszl ai dyk.ti.
Pirsi 'ucda

LIGGETT & MYERS
TOBACCO CO.

14 metų senas laikraštis

Išeina kas Ketvergą, Chicago, Ill
Laikraštis “Katalikas” 12-kos puslapių, didžiausio for
mato, redaguojamas geriausių redaktorių, talpina raštus ge
riausių raštininkų ir visuomet telpa visokių žinių iš Didžio
sios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios Lietuvos, Amerikos ir
abelnai iš viso pasviečio.
“Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos:
Metams $2.00, pusei metų $1.00
Kanadoj ir Meksike:—
Metams $3.00, pusei metų $1.50
Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užfuberžinėse viešpatystėse:
Metams
pusei metų $1.50

Užsirašyti “Katalikų” galini J kkjvlcBaiųio laike.
Užsirašant “Kataliką” reikia d:?u:rc ir pi-ęrfumeratą sių
sti per pačto Money Orderį arba pinigus rįįj^.ruotam laiške
ant išleistojo rankų, adresuojant šiteipu'

Chicago, Hl.

Rašykite tuojaufl, o gausite vieną “Kata'n’.ro” nurr.er; .;nl i- / urorj veltui.

tras ir krepesius” “Kampelis
o duonos” “Isz ko dideli ponai”
Preke szios knygos tik 25o
o
8 istorijos, 122 puslapiu apie
v
o “Pranuko nelaimes” “Ąudra”
‘•Kodėl neleido Baltraus in dan
gu” “Bausme už szyksztuma”
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj”
“Netobulas žmogus”
Szitos
knygos preke tik 25o.

MES pastoroseme del Jusu paszporta.

2822.

Pelei onan:

New York, N. Y

J. M. TANANĖV1CZ1A

4 istorijos, 105 puslapiu apie

O

Ulicze

Kampas

287 Broadway

3249-53 S. Morgan St.,

o “Ąnt kranto prapulties” “Mis-

MES pasitiksime Jumis priebunant i
New Yorka ant dipo.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.

DIDIS GYDYTOJAS

Br. IGNOTAS STANKUS, ri a 0,
a 3
'i
s i

3

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’
apraszimas isz pirmutines puses
szimtmeozio, iszimta isz Lietuviszku užlieku, parodo kaip
senoviszkos laikose Lietuviai
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25c

O

©

4 istorijos, 196 puslapiu apie
“Urvą užkeikto” “Panaszus”
o “Lorenas” “Sermėga mužiko”
“Su kuom kas kariauja, nog to
dingsta” Preke knygos 25o
o

3

g

a

.3
r

§

Vienatinis tikras lietuvis daktaras riiiladelphljoje,
įrengė savo locnp medicnllšką kliniką ir naminj 1 i iron b utį savo ?
locname name. Gydo visokias ligas: vyrų, moterų ir vaikų. Kurios ligos ne
galima išgydyti su lekaretomis-daro visokias operacijas. Turi šim
tais padėkavonlų už išgydymą, kelias ir čion talpinu :
Širdingai dėkavoju gerbiamam daktarui Ignotui Stankui už išgydymą
Per septynlus metus sirgau, turėjau šltdles, galvos ir vidurių skaudėjimą.
Taipgi kentėjau dldžiaus skausmus prieš atmainą oro. Kuomet atsišaukiau
prie savo tautiečio daktaro ir jis per prlsiuntimą gyduolių mano išgydė. Iš
tariu tūkstančius kartų širdinga ačiū. JURGIS MYKLAb£VIČIA, P.O. Box
508, Foxcroft, Maine.
’
»
MOTĖJUS MIKALAJŪNAS sako taip:—Nors da aš visiškai nelšgijau,
bet su džiaugsmu siunčiu širdingą padėkavonę didžiam gyilytojui Ignotui Stan
kui. Visos gyduolės, kurias niun prisiuntė Iš Phlladelphijos j Angliją, yra la
bai naudingos. Turėjau aš užs< nėjusią aklų ligą, kaip tai: akių skaudėjimą,
niežėjimą, bijojimą šviesos, sullplmą blakstėnų iš anksto ryto ir tt. Taipgi tu
rėjau ir odos ligą, niežėjimą Ir išbėrimą. Jau dabar visiškai baigiu išgyti ir
turiu nodėją, kad nuo pirmo prlsluntlmo gyduolių liksiu sveikas. Anglijos
daktarai negalėjo manęs Išgydyti. Todėl visiems ligoniams patariu kreiptis
Iprle daktaro Stankaus.
Mano adresas: 73 Bread st., Edinburgh, Scotland.

į

3 istorijos, 112 puslapiu apie o
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz
kelio duobes” “Karalaitis žmo o
gus” Preke ežios knygos 25o o
o

Skaitykite!

& :

H
f-)

o

5 istorijos, 77 puslapiu, apie
“Grigorius kuris per 17 metu
gyveno ant salos” “Isz mirusiu
prisikėlė” “Dorybe veda in
laime” “Debesėlis” Preke 25o

■į

X

J.“ SfS JIo
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, Jc
arba $1.25 vertes knygų už $1. Xo
Aa JONAS URBA1TIS, P O. Box 122. st Clair. Pa , dCkavoju ravo tautiečiui daktarui Ip Į
Sziomis dienomis muso tautietis
Raszykite kokiu norite. Mes o Qotui Stankui už Ispydymn maną*. Dirbdama? mainom buvau labai blopai apelrpą*. net vie I
tlnlai daktarai ataleakO mane lugydytl. Kuomet nuvažiavau pas D r Staniu, jie prlOmO manei
B Ragažinskas pargabeno visokiu
siusime knygas per paozta ir
[savo namini llRonbud Ir lupeetloRai atorojoa dieną ir naktį, idant mane IfpelbOti le tos ligos!
Portą galybę mokslo ir dideles etoronOe mano tautiečio daktaro, mane iškarto nuramino, nuo
garima, AmerikoniszKU ir Importitu o apmokame visus kasztus. Galite
pirmos dienos pajutau, kad jau gynu, o.per Tvenus likau viaiakai išgydytąjį ir tugrjžau sveiku
Galima gaut visokia Arielka, Vyniu,
pirkti kiek norite. Visos knygos
:°8-g
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
I
Tos padOkavonOi vra patalpintos sn pavelijimu pa<t«n pacfjentn.
yra geros ir kožnam jie patiks.
a
Visi serganti sauKltds prlę. daktaro Stankaus ypatlškai arba per laišką, be skirtumo, kaip
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio,
Raszykite szendie, Adresavokit
■toli eyventnmOt, o apturBeit širdingą radą ir pagelbą.
o ■ Daktarišką rodą duodu dykai ynatiškal !r per laiškus.
Duokyte dabar orderi o bus jumis
W. D. BOCZKOWSkl-CO. JI
Dr. IGNATIUS STANKUS. M. D.
pristatyta in namus,

64-56 N. Main St,
Mahanoy City.

Mahanoy City, Pa.
ZteoteoMoMoMoMoMoMoMPiioNoNoi

■1210 So. Broad St., - - Philadelphia, Fa.

■Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 Iki 1 po pietų ir nuo 7 Iki 9 vakare. Šventadieniais nuo l^i 4 v.

mil—

GERAS DAIGTAS TURĖTI
Jaigu demokratai iszrinktu KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIECZIU.
savo prezidentą, tada amerikos Knygute Lietuviszkoj ir Aogliszkdj
yra sudėti Piningai Banke.
turinis instatimus apie pilielaivyne labai nusilpnėtu ir ta kalboje,
tyste, klausimai ir atsukimai kaip iszBet da randasi tukstanoziai tokiu
da Europa ir Japonija tame siimti popieras. Suvienytu Valstijų
žmonių kurie da niekad neturėjo
Pas mus gausite gerinus
Mc Adoo, Pa.— Jeigu ka džiaugtųsi. Vieszpatistes kurie Konstituozija ir Konfederacijos straisudėtus Banke Piningus ir ne yra
pirkti negu kitur.
psnei.
Lietuviu
Amerikos
Ukesu
padėjime iszduoti “Czekius.” Yra tai
da turėsite proga, atsilankykit
neapkenezia
amerikonius
nebi

Klobas
maudamas
reikalo,
iszleido
labai parankus dalykas, mokėti visas
Muso Siutai Vyrams ir
pas p J. Lastauska ant Tama
szia
knygute.
Preke
tik
25c.
Todėl
“Billas” su “Czekiais” ir nereike
jotus! užkabinti ir varginti
Vaikams yra pasiūti pagal
qua
uliczios,
kuris
laiko
pui

norinteje gaut szia knygele siuskite
pas save neszioti daug piningu.
naujausios mados isz visokio
czionaitinius ukesius, ir tos pinigus per paczta (Money-Order).
kia karczema, vieszbuti ir"groceikio, visokuosia koloruose.
vieszpatistes ka norėtu pagrėb Lithuanian Am. Citizens Club:
seri pas kuri busite malonei
W Ateikyte pamatyti o jaigu
ti bile koki szmotuka nog
pirksite Siutą tai busite visame j priimti ir užganėdinti visame. South Amerikos, paimtu jia be
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.
Skaityk o žinosi viską.
; užganėdinti ir nesisarmatinsite
Jaigu no turi mano katalogo raszyk
Des Moines, Iowa — Dar- jokios baimes.
> svietuj pasirodyt.
apturėsi, geriausiu Armonikų, Skri
GERI AP BEDIMAI DEL
Ateiviai ukesiai kurie nori opku,
I
bai
gerai
eina,
uždarbei
ne
ko
Klernetu, Tribu ir daugybe
——o----matyti
kad
Amerikas
turėtu
kitokiu Muzikaliszku Instrumentu.
ki, kiti nei ant iszsimaitinimo
VYRIU, VAIKU IR MOTERIŲ
' P3- Pas mus teipgi ' gausite
drūta laivyne katra galėtu Czisto aukso szliiibiniu Žiedu, Ziegone uždirba.
visokiu Vasariniu Apvedimu
riu, Lenciūgu, Špilkų, Kolcziku,
PAS GUINAN’S.
— Lietuviu pusėtinas bure- duoti protekcija savo ukesams Kompasu auksiniu ir paauksuotu,
Vyrams ir Vaikams kaipo tai:
ir
apgintu
amerikos
dalis
ku

geru
Britvu
,
visokio
skiriaus
drukuoSkribeliu, Kepurių, virszutinu | lis isz tarpo ju visokiu atsiran
Mes gvarantinam muso Siutai ir žinome kad busite
ir apatinu Apredaliu,Kalnieriu (da. Del ne kuriu moterėliu p. rie dar esą luoši, privalo bal jumu Maszinukiu, Albumu portretam.
užganėdinti jaigu nesziosite Siutą pas mus pirkta.
Knygų Isztoriszku, ir Maldaknygu
Nektaizu ir 1.1.
suo'i
už
Tafta
ir
už
RepubliBaltruviene labai reikalinga.
kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj.
Musu Sztoras turi gera varda ir turime daugybe
konini kongresą. Tas reiszky- Gražiu popieru del raszimo Gromatu
pas mus o
tokiu
kostumeriu ka kitur jau neperka savo
supuikiauseis
apskaitimais
ir
dainomis
Collinsville, 1’11. t Pa tu drūtesne laivyne katra ap sudrukuotais apink konvertais tuzi
iite pinigą.
drabuži kaip tik pas mumis.
(tiko baisi nelaime Francifzku gintu savo ukesius visam svie nas už 25c , penki tuzinai už $1.00.
Popieros su paauksuotom kvietkom
(Garbaucka, augliu kasyklose te.
Mahanoy City, Shenandoah,
50c. tuzinas. Turiu Teleskopu su
Mt.Carmel, Landsford
, Umslr Coal Co. ne. 2 kuris bPraneszimas233-235 W. CENTRE ST. I kosi per szleito puolimą koja
Szuomi praneszu jog kron
ir sprandas nulaužtas, kur po
tam likos nugabentas in Szv. gresas Susivienijimui Li t Ry
— Ne bus pro szali primyt Jono St. Louis ligonbuti, kur mo Katalikiszku Pagelbiniu
ir tai, jog randasi keli salunin atsiskyrė su szuom svietu 7 ad. Draugijų Amerikoje, atsibus
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
kai czionais ant kuriu žmonis rytmetije, kun. Kerezevicze Rugsėjo (Septembei) 16-17
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
labai
rugoje,
nes
parduoda
ne
— Ketverge
Nukirtimas
aprūpino kuna Sz. Sakramen dienomis, 1912 m. po numeriu
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
alų nes pamazgas, jog žmonis tais, po mirties kūnas likosi 180-182 Ne.w York avė., Ne
Szv. Jono.
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus.
Teipgi visokiu
ižgere turi per kėlės dienas
parodanczeis visa Kancze
gatavu
Szlebiu,
Andaroku,
Jekiu
ir
t.
t.
Puiku
szlebukiu
— Ketverge Independent revolucije pilvuose. Po nogiu pargabentas in Collinsville, ir wark, N. J., Kiekviena L. R. paveikslais
Kristaus su didžiauseis miestais ant
klubo iszvažiavimas in Džunk- prižiurekyte alų geriau jago palaidotas su bažnyczios isz- K. P. D. ar gali siusti kongre- svieto; kas prisius $3 apturės Telesko kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
lygomis ant airisziu kapiniu son savo atstovą, kad ir butu pą ir szimta paveikslu, Teleskopas
szena.
Pas mus dirba Lietuvaites.
noryte varyt bizni arba pirky- A. a. nabasznykas prigulėjo mažiause, bile turi czarteri. Di labai yra naudinga turėt kožnam na
— Pacziule mėsininko Va- te toki alų kckio žmonis reime, Sztornikam, agentam ir perlie
122
W. Center Str.
in szv. Mikolo Arkanuolo dr., desnes Pagel. Dr-jos gali sius tom parduodu visokius tavorus labai
bneziaus apdovanojo savo Vin kalauje.
Mahnnov City, Pe
ti
1-rna
atstovą
nuo
Dr-jos,
pigei.
Reikalaukitie
viską
pas
tikra
nabasznykas buvo 25 m. am
cuką puiku sunu kuri apkriklietuvi o gausitie teisingus tavorus.
ir
kiekvienu
50
nariu
viena
tai
— Naujoj bnczerneje ant žiaus, 7 metai kaip Amerike,
sztino Albinu. Kriksztu tėvai
Polithania State Bank
yra, jai Dr-ja turi 50 nariu,
buvo p. Moluszis su p. Hele 523 W. Pine St. galite pirkti nabasznykas buvo doras vai- gali siusti 2 atstovus, jiagu
Cor. 22d. & Carson Sts.
kynas,
paliko
dideleme
nubu

ezvieži szolderei po 140 svaras.
na Szvediene.
S. S. Pittsburgh, Pa.
100
nariu,
tai
3,
ir
t.
t.
At

dime 4 seserie betuvoje ir 2
Parsiduoda Farina.
Vienintele lietuvisxka Ranka, uždėta per
— Mare Kricziniene pade- Pork-czaps po 160 ir 1S0. ezvogerius ir viena pusbroli stovai privalo turėt nuo dr-jos
Puiki
farma
Roaring
Creek,
paežius
lietuvius ir randasi po priežiūra
kavojo už dinsta dažiuretojos Rūkyti szolderei po 120 svaras Amerike, velionis paėjo isz paliudijimą arba mandata, su 12 tniliu nog Shenandoah, turi Valdžios. Priimam pinigus suczediniiuui
nuo $1.00 ir už sudėtus pas mil*
paikezu name Schuylkill Ha Rūkytos hames po 160 svaras. Kauno gub. Raseinių pav., virsziniku paraszu ir dr-jos 80 akieriu 20 akieriu girrios, pradedant
pinigus mokam 1-la procentą, pnskaitant
kas 3 menesiai. Siuncziain pinigus in visaf
ven. Kokia priežastis tai neži- Rūkyti lasziniukai 160 svaras. Kelmee paczto. Lai buna leng antspauda. Butu labai geisti teipgi 150 obuoliu medžiu vien dalis
svieto, greit ir pigei. panluodam
Galviena po 100 lig 12^0 va szioi svetima žemele, norin oa, kad dr-jos pirmiaus pra- obuolei atnesza $500 ant meto. laivakortes
ant visu linijų ir geležkeliu
ne.
nesztu
mums
kiek
turi
atstovu
bilietus
Amerikoj ir Kanadoi.
Iszxlirbaiu
tieji
platesnes
žines
tegul
raszo
Gera
stuba
ir
didelis
tvartas
svaras. Steikas po 160 ir 180
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir
— Norėdamas užszokti ant
prisiunsti
Kongresan,
kaip
jau
vedam provas senam krajut. Rejenteina
Parsiduos
neperbran
giai
arba
svaras. Teip-gi galima pirkti ant adreso.
neknrios yra padare. Su aug‘z atsiduos už namus. Atsiszauki kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara
. ejnanezio karuko in Szenadori
S. Alix,
visokiu groseriu už pigesnia
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir
ta pagarba.
Daminikas Pasialka kryto ant
te arba raszykite ant adreso. Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums
404 Spring St,
preke negu kitur.
Kazys
Vaszkev
:
czus.
jusu bankinius reikalus o persitikrisit, kad
plitu ir iszlauže ranka. Dakta
Jos. Bendrick
Collinsville, Ill.
viskas, kas yra kalbama ezion yra teisybe
Nepamirszkite vietos pas.
Newarkio
L
R
K.
P.
D.
A.
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus
ras sutaisė ir nusiuntė ligoni
Pottsville. Pa.
h
siunezant paczednmui in Banka, arba siųst
Joną Kuokeli.
Komiteto pirminikas. Antin
Lietuva, galima siųst Paczto Money
namo.
Svarbumas drūtos
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pei
523 W. Pine St.
raszas.
KRAJAV1
SKAPLEREI.
Expreso
Money Orderi.
— Dabar laukime kito sei
knriszkos laivynes.
Pargabenti :sz Lietuvos, pars'd nodi po25e.
— Ateinanti ketverga BoczK. Vaszkevicz.
mo kuris atsibus 12 Oktobetuzinas; agentams siuncz'ame sampeli dykai.
kaucku saleje, Rusnaku cerk Yra tai labai svarbus daly
184 New York Avė.
Trejenka (trejos dovinėms) 25c. bakseli-;
rio Columbus Diena. Bus tai
Pardavikams duodame 3 svarus arba 12
RLSISZK A — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
ves duras turės dideli koncer kas del ateiviu amerike kad
Newark, N. J. bakseliu
už $1.50.
Popieros laiszkanis
r,
. .7 PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GREK ZIAUSI GARLAIVAI—
suvažiavimas delegatu visu
Garlaivai
kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu.
raszyti
su
visokiais
paveikslelcis,
dainelėms,
tą ir balu. Inžanga bus 250 ir amerikas turėtu drūta kariszka po Mokykla Szokiu. Walla, Two-Step grąžoms kvietkoms, labai puiki popiera, pa , „ . iszeina
PUIKI GARLAIVAI: < ZA R - KURSK - RUSSIA
Itabszku draugyseziu Ameri
in Rotterdam^ ^naa. ^nLibawa 11 Dienu. I OarlavB, „ZP?B f Birma 7 Ru?0ejlo(Sept?
duodame
12
popiera
su
koperlais
i
ž
20e
ir
95
kitokius.
Pirma
Liet.
Mokykla
350.
laivyne. Didelios vieszpatistes
S1,KPa
I50
lez N w Y rko į Kurek, b «palto (Oct.)
18
ke. Nors tiek triukszmo ne
Amerikoj. Prof Julius kaipiszinokina arba G tutinai už $1. 1000 popierių be
I Apie dauglane daBlZinoeite pan musoaicentna arba
Europoje ir Azijoje ne turi
niekas teip negali ieztnokint niekur. kopertu $5. 1000 popieriu su kep rtom $6
A. E. JOHNSON & CO., (General Pittenger Agti. > 27 Broadway, New York, N.Y.
bus ka per Elksu seimą bet — Ne žine kokiu budu ap
Inline -11® s- Halted St; Chicago, III. Teipgi turime visokiu knygų, pavinezevo iu
baimes vieszpatistes kurie turi Drnf
rlDl.JUIIuS
Telefonai.: ( anal 37(12.
altorėliu, Maneliu ir l.l. Agentams duodame
taja diena ketina garsingai at- leido narna ant South Alley
labai gera nuszimli. Adreavokite:
silpna
laivyne.
Drūta
kariszka
pati
Kazio
Berukszczio
(kuri
sižimet sūnūs Italijos.
laivyne
reikalauja
tokiu
viesztruputi sirguluoje ant proto)
LINKSMA VALANDA K. J. INTAS Box 1724 New York, N. Y.
PUIKUSTAVORAS^
— Arti Quakake likos už- nusiduodama net in Boston patiseziu paguodones del ame 9 Snrinkmas Lietuviszkos Literatūros 9
Reikalaujame!
Kiekvienas tuos žodžius isztars
musztas kokis tai atejvys 28 Run. Ant
S
Iszeina Viena Karta Ant Menesio.
9
rikos
ir
del
josios
gyventoju
giluko palicije
paragavęs musu gerimrs. Parai9
6].xl0
coliu
dydumo,
Knygos
formato.
g
metu senumo, 5 pėdu 6 colei surado o po kebu valandų pa kurie kelauna po E iropa. At
SI J (M) prisidėti prie keliaujanezios
traukit o persitikrinsite.
augszczio, juodi plaukai. Pra sisekė isztirynet kur gyvena. eiviai arba užgymusieji euro- B PRENUMERATA KASZTUOJE: R Teatraliszkos kompanijos ir norintis
Mes parduodamo Rugini sznapsa
patsai sykiu keliaut. Turi suprasti
vardes ne Pažinojo, nes nieko
po $2, $2.5^, $3 §3.50 ir aukszEuropoje, AiiKtrallJoi, AnglIJol Ir t.
angelska kalba. Auksine proga geram
-f- Panedeli atsibuvo laido poje tankiai atsilankineje sayo
cziau lig SS už galoną. Turime
vyriuj. Adresą vokite? Lietuviszkai:
ant jo nerado.
gymt-vieta
arba
prastai
sa

partraukta tiesog isz Rosijos
tuves Juozo Czesnavicziaus 65
Managerl54W.
RandolphSt;R25
Chicago,
III
Ruskos arielkos po $1.50 kvorta.
kant tėvynė kur užgyme. Jai-:
W. D. B0CZK0WSKI-C0.
(1E)
— Per pasirūpinimą lenku metu senumo kuris mirė nuo
MAHANOY CITY, PA.
Atsiųskite adresa o gaus’te katalogągu tokios vieszpatistes žino
susitrenkimo
puldamas
nuo
prabaszcziaus kun. Porembaus
Fr. Strawinskas. 1807 Carson St;nti.burgh,p«.
Parsiduoda lavina.
kad amerikas turi galinga ka
likos uždėta szaka “Sokolu” trepu. Buvo tai senas gyven
Turinti 11 akeriu iezdirbtos
IS£^^^SiKS9aSS&SSBBB3&28MntSB9K
riszka
laivyne
tada
jie
ameri

del jaunu vyru. DM ko mus tojas, paliko paczia ir du po
žemes tarpe Delano ir Mali ikos bijosi ir jos ukesius bijosi
Lietuvei panasziuose dalykuo sūnius. Laidotuves atsibuvo
noy Junction. Parsiduos ne
užkabinti
dr
jos
paguodoja.
.4 WWW su NUSIUNTIMU
se vis paskui lieka? Liūdna su Miszioms Szv. bažnyczioje
brangiai. Atsiszaukite po No
Laike ntigarlszkos revolucijos
kad nesiranda geru vadovu. Szv. Juozapo.
p)
Iždaveme Didele Kninga
230 E. Centre St. Mahanoy
Austrijos karisžkas laivas var y) Dainų susidedanti
isz
O gal nerupi jiems tautysta? — P. Juozos Traskauckas
City, Pa.
(f,9 oj)
du Hussar pagavo ir laike kai
Nėr ko stebetys, juk ant to likos paragintas ant civibszko
y
390
DAINŲ
po kalini viena ungara vardu
Ant
pardavimo
laiko nesiranda!
džiures in Pottsville.
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Martinas Koszta kuris du mePuikus salimas Mahanojuje
— Lietuviszkas Y. M. L. I. tu tam adgalios Ntw Yorke
Knyga
druczei
susinta.
j- Juozukas, 3 menesiu senu klobas laikys savo dideli meti
ant kampo Center ir Catawissa
Valstijos Kasijerius turi
Kas nusipirks, ras visokiu
mo milemas sūnelis ponstvoe ni iszvažiavima arba pikniką buvo prižadejasi stoti Amerlulycziu. S.alunas nepriguli
sudėtus
Piningus Merchants
Dainų isz visu užkaboriu ka
prie jokio bravoro. Parsiduos
Skliaru atsiskyrė su savo tė Mahanoy Džungsone, ateinan koniszku ukesiu. KamendatoBanking Trust Co., Banke isz
dainoja
Lietuvoja.
nebrangiai. Atsiszaukite pas.
veliais persineszdaraas terp ti Ketverga 29 diena Augusto. ris Ingraham nog AmerikoMahanoy City, Pa. Jaigu yra
Nusipirkite o turėsite Dainelu,
niszkos kariezkos laivynes nuA. Stremba.
palaimintoju.
atsargi Ranka del Valstijos, tai
Per ciela meta ant visu dienrlu
Klobas padėjo daug storones cielavo armotas savo in austri301 W. Center St.
yra ir del jus invales gera
idant
szitas
iszvažiavimas
butu
■j- Petras Neivera likos už
jos laiva Hussar ir pareikalavo ®
(
Mahanoy City, Pa.
Banku. Szitas Ranka moka
“SAULE”
troszkintas Moreos kasiklosia geriausias už visus kitus todėl paliuosavimo Koszto. Auetii- q Mahanoy City, Pa.
procentą ant sudėtus Piningus.
Ant
pardavimo
laike vogymo “pileriu”. Laido užpraszo visus lietuvius drau ja jin ir paleido.
Direktoriai yra gerai
Nauji
namai
ant
dvieju
fatuves atsibuvo subatos diena ge važuoti o žinoma kad nesiSztai kokia kariszka laivyne
miliju ant viso loto 130 per 30
žinomi
ir atsakanti miesto
Velionis prigulėjo prie S. S. gailesites. Tikietai parsiduoda mes reikalaujame — laivyne
pėdu ilgio ir ploczio Tama
biznieriai. Skolina piningus
po
$1.00
už
ta
doleri
galima
Petro ir Povylo draugystes.
katra užstoja ir apgina atei M. VARZINSKAS qua, Pa. ant Dutch Hill. At
ant lengviausiu iszligu.
( ęi o})
Paliko dydeliam nubudime vežti drauge ir savo motere ar vius ir czionais užgimė ameri- LietnrfszĖas Fotogro.fi.tats siszaukite pas.
...DIREKTORIAI...
St. Kahauoy City
D.F.Guinan, Kasijerius.
John Bugurew’cz.
C.L.Adam, Vice-Prezidentaa.
D.M.Graham, Prezidentas.
paczia ir tris vaikus. Laike mergina. Bus visokiu pasi koniszkus ukesius. Sziame lai 596 K. Centre-----•-----M. Gavula.
A. Daniszewiczia.
W. Rynkiewicua.
Ir pigrel sutrauka visoksFotojpafljaa Box 1
Coal Dale, Pa.
kada lavona atveže namon, linksminimu geriausiu gėrimu ke kariszka laivyne turi būti
W. J. Milės.
L. Eckert.
J. Homsby.
Padar-o Dideius Fotajrtfljn.-. in teailu is
ir
užkandžiu
ir
tas
viskas
tik
pati geisdama užsidirbti kiek
labai drūta idant nog kitu uaded* >a Rcimna. Išdeda iu Špilkas
Parsiduoda
Salimas.
graszio buvo iszejus ant kalno už viena doleri. Neužmiiszkite vieszpatiscziu turėtu paguodoa
■
n
I
• n
Suctcdlmo Ir Pnd' l^ublnlmo f*
■ j
Vidurije miesto Mahanojuje
rinkti uogas su vaikais. Kada Ketverge, 29 diena Augusto ir ne laike epakajaus, o laimėti
ant East Centre St. Kas nori
važuokitia
visi,
kuo
daugiaus
kares laike vajuos. Amerikos
sugrįžo nesitikėjo rasti savo
gal pirkti ir visus namus.
Miestas Gary nesenei prasidėjo tik 5 metai ir jau smarkei pradėjo
vajauni laivai laimėjo kare
milema vyra gulinti szaltoje tai geriaus.
augtie kur ir tavo Loto Preke sikiu užaugs in trigi bus pinigus.
Apie daugiaus galima dasižiMiestas Gary yra gereuse vieta gyvenimui darbui ir bizniu. Nes
Santiagoje ir sunaikino Iszpaskryneje be gyvasties. Gailes
noti po No. 217 E Centre St.
Kodėl?
ten budavoja Didžiaiisis III i IŽ i 11 i S z k IIS Fabrikus ka randasi ant
nijos
flota,
ir
jaigu
europa
ar

tis buvo neiszpasakyta.
visos pasaulės. Ifz kitu miestu krausto visokias Fabrikas in miestą
Kodėl, lietuvaite skaieczioji,
(f>9’°l)
Mahanoy City, Pa.
Gary, Indiana. Nes ten yra geriausi traktai geležinkeliu ir vande
ba japonija turi mus guodoti 'D•71
Apleidai
žalias
rūteles?
niu del parvežimo ir iszvežimo visokiu tavoru Fabrikams.
— Ponas S. Norkeviczius
tai turi žinoti kad galėtume ir
Kodėl ju nelaistai, gražioji,
Dabar mes parduodam Lotus arti tu dideliu Fabriku, visai pigei
duoda žine del visu biznierių
dabar teip pat musztis. Euro
kuriu kita meta vėl už dvigubus pinigus nepirksite. Lotai po ^3(X)
-PO VAIIDUir kitu ypatų, buk tomis die Gelsvas nekaiszai kaseles?
ir aukszeziu, $50 inmoket o $10 ant menesio, teip kad kožnas darbipa ir Japonija yra labai užim PRIEJGIAUSES
VISOS
'I'
nikasgal lengvai prasidėt sau prapete, idant nereiktu ramios kitam
nomis aplaike labai puikiu Kodėl per dienas tu darželyj, ta su statymu nauju laivu.
MOKSLAS
mokėti ant ateinanezios senatvės.
Kas pirks Lota tam visus
stiklu ir stikleliu, o priek tam Svajoji, nubudus, viena ?....
Republikonai kurie dabar
MOTERIS
keliones kasztus atgražiliam. Del platesniu žinių kreipkitės
ANGLISZKO
ir puikiu bonku su paraszais. Ko mirksta nuo verksmo vei vėl pastate Tafta kaipo kan
ypatiszkai arba per laiszka ant žeminus parodyto adreso:
deliai?..
LIEŽUVIO BE
I
7
1
0 n
GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENTS
Turi ir isz ko iszsirinkt ba net
didatu ant prezidento, nubal
TS.Uilion St;Chicago,i’ii.
PAGIALBOS KITO.
36 gatunkus o parduos pigiau Ko skausta szirdele jauna?... savo Kongrese idant pridėti
Užpraazom visas Moteris kurios geidže
Ar gaila mocziutes senosios, du nauju laivu prie amerikone kaip kiti kromai. Atejkite
pasilikt “Sveikos ir Drūtos’’ pilnos givybes
Yra tai praktiezniauso Knyga
ir niotcriszkunio, kaip tai kitados buvojauKuria tau iszplesze kapai?.,. niszkos kariszkos laivynes. De kokios lig szioi Lietuvei turėjo.
persitikrint o patis pripažinsit,
nistoje, pribūtu pas mane ir pamatitu ka
Ar ranka anytos piktosios, mokratai kuriu kandidatas ant
jog tai teisybe.— t. A. 6.
Ir teip sudėta, jog ka tiktai _ padarom del kitu moterių kurios ir kentėjo
inONTDW BALINIS
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi
Ant savo pecziu pajutai? ... prezidento yra Wilsonae, tame pribuvias Grinorius isz Lietuvos
— Sekanczios ypatos pirko
gali in trumpa laika pats per \|) silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
salunus: Martinas Tunyla nuo Ar kad už langu geležiniu
buvo prieszingi idant nestatyti
be jokios abejones.
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
save iszmokti Angelskai sziek
Tokie dalikai yra per svarbus ant atydesavo locnam name vertes $12,000.00
Juozo Balnio pirmam varde; Bernytis sau laukia mirties?... daugiaus laivu. Keletą patrio- tiek kalbėt.
• jimo ant kilo laiko, o pas mus aplaikisyte
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
PRIŽURA ir gydimo ne kaip gau
tiszku demokratu prisidėjo ta
Juozas Mickunas nuo Lenos Ir laisves auka už Tėvynė
Toji Knyga druozei apdarita $ 1 geresne
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in
tumėte namie no savo daktaro.
Szimkienes penktam varde; Nebus tau paguoda szirdies?... me dalike prie republikonu in Franousini raudona audima $
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
Kodėl, lietuvaite skaieczioji, idant padidint laivyne bet de ir kasztuoje tiktai £ j a Kasztua X
Juozas Rudis nuo Jono Stusznusiuntimo mes apmokams,
X 158 So. Washington St., iszsiunoziu in prisakyta vieta. Iszmainau Rusiszkus piningus ant amerikokevicziaus pirmam varde. Vi Nelaistai žalias rūteles?.... mokratu partija kongrese kaniszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti
SAULE
Mahauoy
City
|
Wilkes-Barre, Pa.
Kodėl
nusiminus
dejuoji,
ravo
prieszais
padidinimą
laimarke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip:
siems vėliname kanopuikiausio
. Kur Lietuviszkai ir Leukiszkai susikalbama
Pakėlus dangun akeles?.... vynee.
A. J. KEYDOSZ1US,
202TroySt. Dayton, Ohio.
pasivedimo.
į ir susiraszoiua.

Puikus Vasarini Siutais

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

No, 6.
Nusipirkite sau keleti
Buteliu

NORKEVICZIAUS NO. 6.
'Geriausia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Teipgi czi» gausite ir visokia
kitu gėrimu. Ateikyte dabar
priesz laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyta

FIRST NATIONAL BANK

S. Norkewicz
408 Wast Wahinov tu.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts.

Plymouth, Pi.

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

Garsiu Lletinlszku-Lenklszku Vaistu.

Guinan’s

RYNKIEV1CZIA

Naujas Vasarinis Tavoras fc

Žinios Vietines.

W.Waitois

390

tik,ai "' Si

MERCHANTS

BANKING TRUST COMPANY

GenausesBudasirProga^s^GaryJnd.

9
9
9
9
3

I

Kiekvienas Lietnnszkas Sztorninkas
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Bztoruose ant pardavimo, kadMmuau
tautieczei reikalaudami galėtu jiusipirkti ir nereikalautu iszduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
kurias
mesLaszai
gvarantuojame.
Bobriaus
.......................... 50c.
Kinder
Balsamas.........................
25c.
Szvelnintojas
................................ 35c.
Egintero
No.l..............................
25c.
Kraujo
valytojas
...................... $2.00.
Rožes Balsamas
...........................
25c.
Eg
i u teroRamintojas
No. 2..............................
50c.
Nervu
................... $1.00.
Zmijecznik
............
50c. ir $1.00.
Egzema
odos25c.,
uždegimas
Milteliaiarba
nuo
Kepenų
.................
35c.
Gumbo
Laszai..............................
35c.
pas Vaikus
........................... $1.25.
Meszkos
.............................
25c.
PleisterisMostis
(Kaszlavolo)
...............25c.
Trejanka
.......................................
Pomada del
Plaukams
..........25c.
25c.
Muilas
Plauku...........
.....................
10c.
Linimenlas
vaikams
....................
Gyd. nuo skaudėjimo
Ausise......25c.
25c.
Gyduoles
Gyduoles nuo
nuo Kosulio
Riemens.................
........-...... 25c
50c.
Liepiu
Balsainas
. ........................
25c.
Vengriszkas
Taisytojas
Ubu_. .. .15c.
Anty-Lakson
del
vaiku.26c.
..... ir
.....25c.
Inkstu Vaistas
..............
$1.00.
Plauku
apsaugotajam.
. ...... 25c.
50c.
Milteliai
vaikams..........................
nuo .........
Kirmėlių..25c.
Akines Dulkeles
”
nuo
Kirmėlių
del
suaugusiu
35c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
Vanduo
Akiu.......................
25c.
alpinainuo
skausmo
ir skarbutis $1.25.
Ugniatraukis
................................
25c.
Gyd.
nno Parku
ir Niežu....... $2.00.
Skilvio
Lnszai
.....................
..25c.
Gyd.
nuo
Dedervines
...............
$2.00,
Gyd. užlaikimui
nuo Grippo.....................
$1.25.
Gyd.
Viduriavimo
ir
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
Kruvinosios..............................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
Gyd. del nemalimo Pilvo........... 50c.
Milteliai apetabdymui Galvos
skaudėjimo..... ............... 10c.
Laszai nuo Dantų............ .
10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų..........................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Lapauto................. 15c.

Koliekos ir Sužiestiejai
Skaitykit!!
Asz esu Lietuviszkas Advokatas
priimu Provas isz Visu Krasztu už
f Mainose

Kollestns7j *\
b;ik,0"98.
Ant Geležinkeliu
( Treinu.

arba

Vartojau Provas už Koliestvas per
daugeli metu. Szaukites pas mane
katrie esate sužeistais, busit kantanti,
tukstanezius Provu vartojau, kurie
buvo pražudė rankas ar kojas, prane
szu jogai žmones su didelėm koliestvom
galidesetkus tukstanoziu
iszgrait.
Bet Kompanijų szunelai
už Kelis desetkus doriniu sumulkina.
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad
save apsigarsitu ir jus Provas priimta
ir tuom eik tiasia ir vilkina liki laikas
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst
negali.
Rodą uždyka duodu ant
prisiuntimo markes.
Paszykit pas
Advokatą Jankaus, po szuom adreso!

B. S.YANKAUS
Cresskill, N. J.

Lietuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortes antgeriausia
linijų in ir isz Lietuvos.
Siunozia
Piningus in Visas Dalis Svieto greitai
pigiai ir teisingai.
Raszikite pai
mane o gausite teisinga atsakimr
Teipgi užlaikau dideli kroma visokia
Valgoma Ta vora ir Buozerna

Fr. Petraitis - Clymer,Pa.

NAUJA KNYGA

JOS. zacker&bo. (-")] 81

Dr, Alex, O’Malley

Naujas

Iszradimas

Apraszima siunezia dykai
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats
iszsigydyti be daktaro visokias ligas,
Plauku puolimą ir užsiauginima,
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanas
ir kitas panaszias ligas.
Nekuriams apgavejams daktarams
inmokate po keletą desetku doleriu
už neiszgydima. Naudokytes greitai
isz szitos progos. Raszykite taojaus
ant adreso pas Speoialistus:

Drs. Brundza & Co.

B’dway & So. 8-th- Brooldpjl .1

