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ir Lenkijos.

Du tukstanezei darbininku
Apsipacziavo vienuoliktu Palicije skaldo galvas
Trumpi Telegramai
likos praszalintais nuo darbo
kartu.
'
straikicriams.
Lawrence, Mass, už tai kad
§ Shamokin, Pa.— Juozu
New York. — Lionei E
Guzute priežaste
Lawrence, Mass. — Suvir
Bulgarija jau pradėjo muszeme dalybas parodoje. Yra Nelaime ant geležinkelio Lawrence, buvusia studentas
kas Kavalauckas, 3 metu likos
žudinstos.
tum
penkesdeszimts
darbinin

tyne su Turkum. Tris kiti
tai naujas davadas jauslumo
isz United States Naval Aca
1G pražuvo.
Kaime Chodnicuose po Bol- perszautae in ranka per savo
balkaniszki sklypai rengėsi
ku isz fabriko Arlington ap- Sudege traukinio vagonai.
loenininku fabriku.
demy,
geidže
sumuszti
visus
mia,
žmonis surado kuna mo- broli, kuris nežinojo buk ka
Westport,
Conn.
—
SzeszioSaratovo
gub.
prie
“
Paveteip-gi prie pasikėlimo.— Ant
laike žaidulius nuo palicmoskaitlius
apsipaeziavime.
Lig
leka pasažieriu pražuvo isz
les” stoties traukinis, kuris vė teriszkes apie 35 metu senu rabinas buvo užprovintas.
galo prasidės tikras kariszkae
Laikraszczei iszejnanti dy- kuriu dydesne dalis sudege ir ežiam laikui buvo jisai “lai nyniu paiku. Musztyne paky- žė žibala ir akmenio anglis, mo. Vėliaus palicije iszsznipi§ Washington, D. C.— Ke
gzokis.
desniuose miestuose placzei apie
.
40 maž daugiau likos su mingu” loenininku vienuole- lo isz paties ryto, kada darbi užvažiavo ant barjiero ir užsi nejo buk tai pati Vlado Mali turi Amerikoniszki kareiviai
apraszineje apie dydeli skaitli ,žeistais laike iozsiritymo antros kos paežiu, o dabar apsivedė ninkai geide inejti in fabriką. degė trukinto vagonai. Spėja, no, kurie eugrižes isz Zakopa likos užmusztais mueztyneje su
Meksike vela padėjimas ne
karczemu Skulkino paviete. dalies
,
Bostono trūkio ant New vienuolikta karta. Tuom kart
Feliksas Czižauskas likos kad ir keletas žmonių sužeisti ne nuėjo in karezema kur su- Nikaragvos pasikeleleis, laike
kas. Pasikelelei turi dydeli
Stebysi kokiu budu tosios kar- Haven geležkelio arti czionai- “brangiause” jojo paeziule yra nubaustas ant $5 ir kalėjimu. ir apdege.
sipesze su savo kurnu Szevczi- atemymo
miesto
Masaya.
pasisekįma visur. Ar tik tas
czemos gali užsilaikyt. Teisy tynes stoties.
May Daychert kuria pažino
ku, kuris perkirto galva su Musztyne traukėsi tik 37 miviskas nepasibaigs tnom, jog
Veronika Strazaluniene teip—
Pabėgo kareiviai.
be, mes patis ne galime ant to
keleis stiklais būdamas girtu. nutas. Amerikonai laimėjo.
Visu pravardžių nelaimin teatre. Asztuonis kartus likos
ir Maderas turės ejti paskui
likos
nubausta
ant
$5
už
Isz
Archangelsko disciplina- Sukruvintas Malina nusidavė
gi
perskirtas, o dvi paezios mirė.
atsakyti bet tik tiek pasakom, gųjų
,
nedažinota,
nes
nekuriu
§ Alicante,
Iszpanije. —
Diaza.
darima maiszaties ir užpuldi- linioi batalijono pabėgo 8 ka- namon ir kanecz provinosi pi
kad dydesne dalis ju padaro kūnai likos baieei apdeginti
Devynios ypatos likos užmuszBiskupns, kuningas ir
reiviai-matrosai
ir
nežinia
kur
fiejima ant darbininkių.
gyvenimą teisingu budu. Ma- kada vagonai užsidegė. Skait
ningu nuo savo paezios, mieri- tos o 124 sužeistos, susimusziVokiszki laikrassczei tvir
miniszkos paszauktos
dingo.
hanojui randasi vienas salimas lys pražuvusiu gal pasididins
je
pirkimo revolverio su ku- me trukiu arti czionais.
tina buk Amerika atrado Kinpriesz suda.
Uždraustas vaisius.
ant 18 balsuotoju.
,du kart tiek.
Savžudinstes kotorgos riuom ketino perszaut savo
Tacoma, Wash. — Kataliczikai apie 1000 metu grei§ Hamburg.— Du laivai
Clrcago.— Priesz sudže
Girdėt kad “Law and Or
kalėjime.
kurna. O kad motere jam ne
cziau ne kaip Kolumbas.—
kuninga. kiezkas biskupns O’Deay isz L'hhr atsibuvo teismas Petro
Norėjo
nuszaut
prigulinti
prie Hamburgo li
der” drauguve, stengsis visom
Nhąually diecezijos, kuningas
Kutomaro katorgos kalėji davė piningu, dure jaja su pei
Ar tai del to raszo vokiszki
Philadelj liia. — Su revol- Vau Goethan, advokatas Lefunijos nuskendo ant upes Elba
pajėgom atejnanti meta suma
liu,
perkirsdamas
ezirdi.
Mote
Malinco
kuris
buvo
ant
burdo
me,
Narczinsko
pavietyje,
nu

laikraszczei ydant palinksmyt
žini skaitli salunu, ba ir teisy veriu rankoje, inbego in kata- bore ir dvi mimszkos isz semi pas Joną ir Julia Bogdusievi- sižudė 5 kaliniai. Kaliniu sav- re iszbego isz grinezios ir mi — Vandalia ir Gracia.
demokratiFzka kandydata ant
§ Berlinas. — Du lekiotoje!
be kalbant kad ir isz daug ju likiezka bažnycze ant Tioga uarijos del jaunu mergynu li czius po No. 1313 Newberry žudystes priežastis dar nėra re ant kelio kur josios sustin
prezidento Wilson a?
kos paszaukti priesz suda aprandasi, o kad ir ne pasiseks uliczios, nekokie tai Petras skuneti ant užmokėjimo $19,gusi kuna rado kaimynai. Ma užsimusze puldami su maszina
žinomos.
tfliezios.
600 pėdu. — Corming, N. Y.
tai padaryt, tai in tiumpa lai Ranvern, kerszindamas nuezo- 030 paszkadavojimo del Mrs
liną uždare kalėjime.
Didelis potvinisLondone ketina uždėti ‘‘uni
Malinąs milejosi su gaspaužsimusze M. Kondo trenkda
ka patis saluninkai bus pri vimu kuningo Darnano, kurie Elzbietos Wegnussonienes už
Gyva
nebaszninke.
versitetą meiles artimo,” o
Kislovodske, smarkiam lie
dyne — kas nepat ko jos vy
verstais apleisti salunus, ba tame laike kalbėjo in susirin atemyma josios dukters.
Gyvu nebaszninku buvo mas su maszina in maluna.
ypatingai mokslaine del auklė
tui
lyjant, pasidarė potvinis,
kusius.
Ant
giluka
priezoko
Panna Marjorie Rieman (po rui, ir isz tos priežasties namie
ne gales užsilaikyt. Dydesne
§ Philadelphia. — Thomas
jimo žmogaus budo.— Tokie
kuris nuneeze tiltus, iszgriove jau daugelis, nes tuom kart
dalis saluninku kerczia neisz- prie jo zakristijonas OTIagan pirmam tėvui) dingo 1911 me buvo nuolatyne pekla. Ana
J.
Ryan, garsingas politikiszatsirado
gyva
nebaszninke.
universitetas prieiduotu czioupes kranto gatves ir apliejo
pasakyta dydeli varga. Pas ta kurie kvaili pardavė in rankas te isz namu, kada motyna jaja Vakara — Jonas Bogdasevikas vadas demokratu atėmė
Pas
ponstva
S
....
Varszavonais Amerike del ponu redak
buvo
atėmus
isz
seminarijos
Narzano
gydanezias
versmes.
saluninka kuris užlaiko da palicijoe. Priežasties nepada miniszku. Ludintojei pripaži
czius tykus žmogelis, turintis Prigėrė daugybe gyvuliu. je radosi už kukarka Kūne sau gyvasti per nusiszovima.
torių lietuviszku laikraszcziu.
keletą tarnaicziu tai da geres vė, del ko užsikeieejo ant ku no, buk mergyna pasislėpė na
40 metu, iszbales ir nuvargęs Miesto gyventojai liko be gero gunda Blaszczikiute. Viena
ni bizni padaro o tas, kuris ningo.
me kun. Van Goethan, kuris
§ Philadelphia. — Devinios
Ilsi jannikaiczei, atsiminkyvandenio. Nuostoliai labai di diena paprasze Kunegunda
teisingu ir krikszczioniezku Meldėsi antulyezios ydant jaja vėliaus iezveže in moks (jojo paeziule jaunesne ir ga
ypatos likos užmusztos per nu
savo
ponios,
ydant
jaja
paluote ant to: “pacziuokytes isz
laine in Portland o isz tenais na patog') nutarė meilinga deli.
budu nori daryti bizni, tai
bažnycze nesudegtu.
sota ant keliu dienu. Po pra sivertima automobiliaus nuo
jaunu dienu!” Tokia tai rodą
in
klosztori San Franciske.
burdingieri
iszmest
laukan.
Maro
baisumas.
nieko ne padaro. Patis szita
New York. — Ugnis pasi
ėjimui trijų dienu Kunegunda viadukto 60 pėdu žemyn.
dnoda prezidentas Harvard
Motyna už tai apskundė Nes tasai drauge su gaspadyne
Astrachanio apylinkėse bai nesugrįžo, ant galo atėjo revi
gali pripažinti už teisybe.
rodė
czionaityneje
katalikiszvirszminetas ypatas, buk pri
universiteto,
Charles
W.
Gyvenimas saluninko yra koje bažnyczioje Szv. Lucijoe kalbino mergyna ydant pasi gerai apdaužė Bogdasevicziu. siai siauezia maras. Maro vie zorius su žine, buk BlaszcziElliott. Kas per senas, ne tu
ATSAKYMAI.
Atvažiavo patrule ir visi tris tose jau veikia 11 gydytoju. kiene atėmė sau gyvaste per
rės džiaugsmo isz antikų, juk tokie: žmogelis dirbdamas sun o pribuvusie ugnagesei dirbo liktu miniszka ir teip jaja ap pernakvojo kozoje.
In
Carevsko
pavietą
nusiusta
kvailino, jog pabėgo isz namu,
užsitrucinima mirdama ligonA. P. Lawrence, Mass. —
tai dydžiauses džiaugsmas kei kasiklosia, per metus pa sunkei ydant ižgialbet bažny ydant iszpildyt vale dvasiez
taip-gi 5 gydytojai. Maras ap butije. Atėjo virszininkas isz
daro
keletą
szimtu
doleriu,
Ant
rytojaus
sudže
Uhlir
cze
nuo
visiezko
sudegimo.
Daneszima prieiuntei tamista
žmogaus bovintis su savo anų
ku.
Apskundstieje
apelavo.
“
lanke jau ir Rakinkos sodžius sudo surasze visa turtą miru
užsimano pirkti saluna, ne tu Parapijonai matydami bažny
užvelai ir del to netalpinome.
in augsztesni suda, ydant filio _ 'klausia visu, nusprendė
redamas invales piningo sko cze nelaimėje, klaupė ant uli tosios bausmes iezsikivinklot. ydant Malencus užmokėtu 100 Astrakanio gubernijoje, fsz sios, kuria buvo jau palaido — Meldžeme visu musu ko
lina po keletą desetku nuo sa ežiu, melsdami Dievo ydant
doleriu bausmes ir sūdo kasz- Saratovo pranesza, kad ten, jus.
respondentu, ydant jago kas
Buvusia senatons Henry
vo gyminiu arba bravoru ir nedaleietu sudegti bažnyczei. Trūkis trenkė in automo- tus, o teip-gi prisakė prielai- kur siauezia maras, iezkilo tar
Staigai ponstva S.... aplai- svarbio atsitinka juso apigarMoore . Telle apvaiksztinejo
perka saluna nuo tuketanczio PrabasczTis Filipas Leone, li bilu, — penki užinuszti. dyniui, ydant daugiau nepasi- pe valstiecziu maisztas. Isz ke gromata. Ne galėjo tai ti dosis, ydant tuojaus ta paezia
tomis dienomis 82 metus savo
Pittsburgh, Pa. — Pennsyl- rodynetu pas Bogdaeeviczius, ten, in Saratova atbėgusioji kėt savo akimi. Buvo tai gro
ir daugiau doleriu. Pradėjo kos gana sunkei apdegintu
diena suraszyt ir mums pngymimo— o kada jin užklausė
vanios trūkis Wilkinsberge
sodžiaus feldszero žmona, paszinkuoti ir in keletą metu stengdamasis ižgialbeti bažny
trenke in praejnanti per gelez nes abudu uždarys in pataisų sikoja, kad minėto sodžiaus mata raszyta po smert Kūne- siun.it, nes užsivilkinus žinia
priežaste ilgo gyvenimo ir teip
teip nusiszinkuoja kad par tini turtą itz liepsnos. Ugnis keli automobiliu, užmuszda narna. Malenco draugai sudegundos. O kad mirimas likos patrotina savo svarbumą. Ja
drūtos sveikatos atsake: “Ne
duoda saluna kitam ir vėl padare bledes ant $5,000.
ja $108,50 užmokėjo bausme gyventojai nerimastauja todėl, pripažintas per suda, ponstva go prisiunezet angliszkus laimas
ant
vietos
penkes
ypatae,
giart!— Arielka yra prakei
kad uždengta turgus. Tuomi b...., buvo tosios nuomones,
grižta in kaeiklas nežinodamas
kuriu radosi prespiterijo- ir kasztus nuėjo namon.
kraszczius, tai nors iszkraipyVėla aviatoris užsimusze. terp
kimu Suvienituju Steitu. Ne
neužganėdinti
yra taip-gi ir jog gal kas surasze gromata
niszkas
priezeris,
o
sužeido
ar užmokėdamas skolas, vėl
Tasai nusprendimas sūdo,
tas pravardes paraszykit ajszrūkyt— nes tai nereikalingas
Trenton, N. J. — Charles penkis. Toje tai vietoje in lai
pirkliai.
Pastaraji
paleido
gan
ant
szposo.
Y
7
dant
persitikrint
lieka be cento o ir be sveika
regul buna geru persaugojimu
W. Wahh, lekiotojas su ori- ka deszimts metu trukei už
da, buk taji mara iszplatino savo akymi S.... nusidavė in kei.
iždavimas ir kenkentis sveika
tos, arba bravoras iszmeta lau
del kitu meilingu burdingieru. patis gydytojai. Sujudintieji ligonbuti.
nia maezina ant Interstate fe- rnueze 55 ypatos.
tai. Keltis anksti, dirbti sun
kan kaip tai nesenei atsitiko
— S. R. Wilkes-Barre, Pa.gyventojai grasina užpulti su
Apsakė dažiuretojui kaip
ro, nupuolė su maszina isz
kei, iszsimiegot gerai ir nepersu Szimkausku Mahanojui.
Sunku
pertikrint ne kuriuos
maru
kovojanezio
skyrio
na

ligone iszrode priesz mirimą
Suimti žadintojai Rosenthalo.
4000 pėdu augezezio ir užsi
sivalginet.”
rius, kad priperti juos. Syki kada gavosi in ligonbuti. Nu žmonis teisybėms isz Raszto
Nesiranda ne vieno saluninko
musze ant viltos; visi jojo kau
žmonių minia apsupusi feldsze vedė jin ant virszaus, kur S.... Szvento o tai isz tos priežas
katras ne butu skolingas už
lai sulužo. Taji atsitikima maro sodžiaus butą ir klykusi: paregėjo gulinezia lovoje gy ties, jog jin niekad neskaito.
Ydant svietas neužmirsztu, arielka arba alų o ir randa už
te 75,000 regetojai. Moteres
“užmuszti”.
va Kunegunda, kuria po pa Perskaityk tamista paragrafa
jog daktaras Cook da yra gy keletą menesiu. Perka saluna,
apalpo isz baimes. Buvo tai
Sodžius djakonas, kuris pir sveikimui nusiuntė namon.
vas— tasai ka “atrado” žiemi turi maža skola, parduoda sa
6 lig 23 Levitikus XIX, Arti.
masis pranesze apie maro su
vienas isz baisiausiu regėjimo
Sztai kaip atsitiko. Su
ni poliu, dabar vela tvirtyna, luna turi da dydesne skola,
sirgimo atsitikimus sodžiuje, Blaszczikiute ta paezia diena XVIII o persitikrinsi. Geriaukoki žmonis taja diena datyre.
bnkatiado nauja atidengima. katra ne sztant užmokėti, o
bijodamas, kad valstieežiai ji gavosi in ligonbute, kita mo se su tikymiszkais veikalais
už ta neužmusztu, pabėgo ir tere kuri mirė.
Kalba jisai, buk 200 myliu kiek ju kostumeriai jiems nu- K aras pabėgo, 55 sužeisti
kreiptis pas savo prabaezcziu
nežinia kur dingo. Dabar in Pravardes sumaisze o Kune kurio privalumu yra iszaiszkyt
nuo žieminio poliaus rado su- nesza gerdami ant bargo, tai
vienas užmusztas.
ta sodžių atgabenti kazokai ir gunda užrasze in skaitli negy visus dalykius isz Raszto
akmenejusias lelijes ir viso suvisai apie tai nereikalinga
Pittsburgh, Pa. — Elektrižemeargiai. Valstiecziai nusi vųjų. Nelaiminga “nebaszninkiae daržoves, Pagal tojo tvir- raszyti ir patis saluninkai gana kinis karas ant Greenfield avė.
Szvento del tu, ka jo nesu
ramino,
ke” dabar turi daneszt buk ji pranta.
tinimo— kaip jieai danesza— gerai szita žino.
pabėgo isz priižasties trūkimo
yra gyva ir stengėsi atimti nuo
RYGA.
Adomo ir Jevos tevyszkia ar
Todėl tieje, kurie turi norą “brekes”. Penkeedeszimts pen
gyminiu visa savo turteli ku
— Isz laiezko aplaikyto isz
Stebuklingi
apgavikių.
ba rojus, radai ant žieminio’ pirkti saluna, tegul truputi ki pasažieriai likos sužeistais o
rie užgriebė.
Girardvilles
(badai raszytas
Sziomis
dienomis
isz
Varpoliaus. Dabar tai supranta palauke, ba da niekas nežino vienas užmusztas, kada karuMahanojui o czionais paduotas
szavos in Ryga atvažiavo du Kariszkas szokis jau
me, del to Adomas ir Jeva tu' kas atejteje gal užstoti, o tada kas iezsirito nuo eztangu trenk
prasidėjo ant Balkanų. ant paczto) duodasi suprast,
lenkai apgavikai, kurie po
rėjo apleist rojų: pradėjo jiems! patis saluninkai pames ar par damas in telegrafini stulpą.
Konetantinopolus. — Bul jog tūlas socialistas perskaitęs
butus
(ypacz
pas
lietuvius)
darytis szaltai.
duos salunus už puse tu pinin
19 metu—motyna Iri liuku
landydami, siūlinėja stebuk garai jau perejo in Turkije no savo' draugo gyvenimą “Sau
gu ka szendien reikalauje už
lingus paveikslus su atlaidais rinte gana enropiszkas vieszpa- lėje” staigai pasiuto. Pradėjo
New
York.
—
Ana
diena
Kokia tai Rozulije Szums-. juos.
isz Varszuvos parsitraukti. Isz tystee stengėsi taji žingsni už kandžiot žmonis (per laiszkus).
garnis atnesze ;trinukus — sū
kiene isz Milwaukees, Wis.
kiekvieno, kuris duodasi ap bėgt, bet Bulagrai netemino O ka daryt, kokie gyvenimas
Pirmasis kongresas Lietuviu nūs del Mrs. Dora Moszen, 19
gavosi in kalėjimą ir duok
gauti,
paima po 70 kap , o 3' ant persergejimo ir kanecz gei tokia mirtis. Tokie karszti so
metu
senumo
moteres,
kurie
Dieve ydant isz jo neisziigautu. R. K. pagelbiniu draugijų svėrė po penkis svarus kožnas
rub. dar reikėsią užmokėti, dže nore karta ižeimuszt ant cialistai tankei iszejna isz pro
Toji boba, prasimynė daktar- Amerikoje atsibuvo 16 ir 17 Trinukus patalpino in inku
kai paveikslai ateis. Tai-gi lūusybes isz nagu kraujagerio to. Pasiutėliu socializmas o
Turko. Musztyne badai jau at
ka ir dare uždraustas operaci Rugsėjo, Newarke, N. J. Su batorius pakol truputi nesuei
socializmas,
stebuklingas paveikslas atseis sibuvo arti Andrianopoliaus. darbininkiszkas
jos ant mergynu kuriuos ra važiavo 30 atstovu nuo 17 drutins.
skyrėsi
kaip
diena
nuo
nakties.
370
kap.
Lietuviai
ir
Lietu

Turkai siunta isz priežasties
dosi motyniszkam padėjime, draugijų. Kuningas J. Zidavaites! Pasisaugokite stebuk pasikėlimo Bulgaru, nes kaip
naujam
naviezius
dovanojo
Deszimts
vaiku
sudege
su
o kada tai ižsidave gavosi in
lingu Varszavos lenku apga girdėt, tai pasikels in kelee
namu.
kalėjimą. Buvo jieje priežaste Susivienijimui farma, ant kuviku bei paveikslu!
dienos Rummunije, Serbia ir SUSZELPK1T
nutaria
St. Bernard, Que. — Kiek
mirties Katrės Kmiicz, kuri riuos Susivienijimas
Montenegro.
NELAIMINGA!
Arklys perkando ranka
mirė Szv. Marijos ligonbutije ineteigti prieglaudos namus tai kartu laikrasczei apsaugoje
Povandeninis laivas per A. Szveietys, patrotino koja
Arklys
perkando
Juozapui
del
nariu
naszliu
ir
sierateliu.
tėvus
ydant
nepaliktu
vaiku
po operacijoj, kuri Szumskiene
Stankevicziu, ranka ir prie to kirstas pusiau 14 pražuvo. o sugrižes nesenei isz ligonbuPuikus užmanimas.
namie be prižitiros suaugusiu
buvo aut josios padarus.
Dover, Angliję. — Ham tęs randasi dydeloi nelaimei ir
da jin labai sumindžiojo.
ypatų, kada iszejna in miestą.
burgo
Amerikas laivynes kom keneze bada su paeze ir szesze
Keli Bostono lietuviezki Sztai vela puolė deszimts ne
Sekantis ‘ Lietuviu Spaudos
Didelis
balus.
panijos
laivas “Amerika” ku ta mažu vaikucziu. Meldže
garsus
cicilikai
apskundė
Taukaltu auku ant kart isz prie
Draugijos Amerike” suvažia
Parengė Jaunumenes Drau rie plauke in Amerika, užėjo jisai visu krikszczioniszku sa
tiszko
Susivienijimo
preziden

žasties
teviszkos
neprižiuros.
vimas bus Shenandoih, Pa,,
f"
gyste isz Gdbertono, Pa. Pa- ir perkirto pusiau Eariezka vo tautiecziu ydant susimiletu
tą Živatkaucka už tai kad jisai Deszimts vaiku Aleksandro
rugpjuczio menesije, 1913m.
nedeli 14 Oktoberio ant Ne- povandenini laiveli “B 3 .” ant jojo nelaimes prisunsdami
kalbinu tenaitinius lietuvius Gravelo, turinti nuo 18 mene
Sztai paveikslai Harry Herovicy ir Louis
džinsko sales. Prasidės 7 ad arti pakraezczio Kent. Su lai ezokia tokia piningynia paBosiję mobilizavoje vaiska prisiraszyti prie Susivienijimo. siu lig 15 metu sudege degan- (abudu žydai) kurios pramynė pirmutini “Gyp the Blood” o
cziamname. Gravelei iszvažia antra “Lefty Louie”. Abudu randasi kalėjime Ntw Yorke už vakare. Grajis pirmos'klasos veliu nuskendo 14 laivoriu ezialpa ant žemiau paduoto ad
ant prapak Isz 22 apskrycziu
Inžanga bus 25^ vy nes tik pulkauninkas Pulley reso už ka Dievas szimtaropai
rararai vo isz ryto palikdami vaikus ėmimą dalybų nužudinime gemblerio Rosenthado o kuriuo orkestrą.
likos paszaukta po ginklu net
rame.
Vaikams
10^. o mote ne iszeigialbejo iezplaukdamas už tai atnagradys už juso
Didele knyga api 1300 pasilipu vienus o kada sugrįžo vakare prie to darbo prikalbino Najorkine papcije.
221,650 rezevistu. Kas— o
Visos 6 dalis drueziai ir puikei
rims
ir
merginome
dykai. in virszu. Nelaime atsitiko lai milaszirdyste:
—
Toji
pati
gauja
nužudė
savo
vada
“
Big
Jack
”
Zelig
apdaryta. Kasztus nusiuntimo namon, užtyko deganti narna
musiszkei ejs pirmutinei ant
■ mes apmokame. PREKE TIK $4
A. Szveistis,
Ateikite visi o turėsite links ke manevru. Yra tai sz«szta pa
subatos
vakara
už
iszdavima
nekuriu
faktu
kas
kiszasi
Kosent
kuriame
radosi
visi
vaikai.
W. D. Bookow.ki-Co.
naezi
nelaime
ezimet.
Appleton, Wia,
ma laika.
(gg <b)
Iszgialbet nebuvo galima.
halo žudinstos.
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KAS GIRDĖT?

ISZ AMERIKOS,

Inpuse meto vela jin nuve
jau ne sugrižt in savo kaima,
Tėvas palaimino serge*1*'
de
priesz direktorių.
kūdiki ir iszejo abudu.
nes pernakvot czionais.
— Peretacziau tavo atsityki
Jau norėjo grižt pas giminai
Ėjo per visa diena net igi ve
ti pas kuri buvo atneszias pinin libam vakarui. Ant galo pare ma del ministerio teisingystes
praszidamas suraažimo tau ko
gus ir tenais pernakvot, kad gejo miestą.
sztai inejo vyras nelaimingos
— Palaukite truputi! — ros, ba po tavo pabėgimui baus
moteries. Apredalas jojo buvo Andrius isztrauke gala virves me butu pasididinus. Praszimas mano likos iszklausintas
menkas ir apipliszias, nes isz tardamas:
akiu davėsi matyt dorumas.
— Teip, o dabar suriszkite geriau ne kaip pats galėjau
tikėtis. Isz priežasties vardu
— Ant niek, ant niek! —isz man rankas.
vių didžio kuningaikszczio, inPerivile du saluninkai susi
tarė nulud>as, stodamas prieez — Ar isz proto iszejei?
barė,
paezia. Netemino suvis ant — Ne, tik suriszkite, o po pedžio sosto, gavai luosybe.
Esi valnas, ejkie-gi dabar su
pribuiezo.
tam pasakysiu apie vieką.
Ir in prova pasidavė,
Pati atydejo jam atyda ant Kalvis padare tai su dideliu Dievu. Tavo geras darbas ir Svietku vienas ir kitas turėjo,
mielaszirdiste ant artymo, tave Abudu laimėt prova žadėjo.
nepažinstamo.
nenoriu.
Pasveikyno jin trumpai ir — Dabar dažinosi, kas aez iszvalni na isz kaleymo. Gali
Piningu ne mažai iszliko,
atsigrįžo prie kūdikio. Turėjo esmių do vienas. Esmu kaliniu szita valanda apleist narna Bet abudu nelaimėjo, viens
jin labai mylėt ir buvo gerum ku, ka pabėgo isz kalėjimo. kaleymo.
kaltu pasiliko,
Su spakaina saužinia aplei O ar tai reikėjo provotis,
tėvu, ba paėmė ant ranku ir Jeszkojo mane, nes ne surado,
temino ant serganezios mergai turiu daugiau ramybes, tunu do dabar Andrius. Nusidavė
Ir po sudus taisytis,
tes.
Vakar maeziau juso varga, ne pirmiause pas varginga kalvi. Juk žinote, kad tai niekai,
Kas buvo do nusistebeymas
Ponai saluninkai?
Po tam kalbėjosi su An grižt adgal in kaleyma.
Petrukas mislina neužilgio apsivest,
Nusietebejes žiurėjo kalvis kada jin paregėjo ir kada daKiszenius atidarėte,
drium, apsakynejo jam koki
Patogia Onuka in savo namus atvest,
žinojo jog dovanojo jam kai
Juokus padarėte,
nemilaszirdingi žmonis randa in Andriu.
Bet tas rakalis Juozas jiaja atkalbineje,
te.
—
Dabar
mane
euriezta
Bū

Visi dabar tycziojesi,
si tam kaime. Net szirpulei
Prie josios kaip gaidys nuolat szokineje.
Kada sugrižo pas savo gasIr isz abieju juokės’.
perejna per jin, kada pamieli vėsite in miestą, in euda. Už
— Kur Onute ir Juozukas?
euemima manias paženklino gaspadoriu, prasze jo ant pasi O kiek tai guzutes ižgirdete,
na apie rytojaus diena.
Ir piningeliu iszmetete,
— Pagialbecziau jum ydant szimta rubliu, o tie piningai kalbėjimo ant keturiu akiu.
linkine pabėgėlis nusidavė,
Atsivertimas
galeeziau,
nes ne galiu, — gausis jum. Užmokėsite savo Apsakė jam api viską kuom Ant važinėjimo ir advokatu,
nes tuom bludo.
skolas ir neturėsite daugiau yra, jog aplaike susimilejima
Tai net žmogų pakrato!
Vela juokėsi isz savo pabė ieztare Andrius.
o ant gilo prasze.
vargo.
Kalininko gimo
Toki papratimai blogi,
Vargezas
da
apsakinėjo
apie
ir luosybes apie mokin
— Pasilikite mane pas save
Kalvis atsiklaupė pr’esz And
O cze vaikyne da gi,
tus vyrus kurie paskui jin se- savo vargus igi devintai ady- riu, kurio geras užmanimas at 'gaspador! Noriu teisingai d i rb
lu
provos pasiduoda,
nai
vakare.
Tasai
žmogus
pe

Kiek kartu dirstelėjo kali ke.
neeze jam pagialba. Ateisakine'tie ant zmotelio duonos, o ne
rėjo
daug
ir
pažinojo
varga.
Paskutini
centą ižduoda!
ninkas ant savo paneziu,
Teip perejtinejo menesei, pe
jo visaip no iezpildimo noro j turiu nieką, pas ka galetau nu
Tai ne kas,
gn’auždavo dantimis, Buvo rejo puse meto. Gaspadorius Andrius atsisvejkinias iszejo.
spiresi siduot!
Navatnos mislis slankiojo Andriaus, nes jieai
Tokis protas.
jaunas ir geide luosybes.
Po buvo visai užganadintas isz jo.
— Gerai padarei, Andriuk
idant
kalvis
užganapadarytu
po
jojo
galva,
kokiu
da
niekad
teisybei žinojo jog buvo kaltas
Buvo tai velibam rudens lai
jojo norui.
pasilik pas mane! Norints ta
ir turi už savo prasižengyma ke, sniegas gulėjo kalnuose. savo gyvenime neturėjo. SarBuvo jau tamsu kada atėjo vo kalte butu da du kart te Nu gi Jonai, ar jau ne duosi
matinosi
gyvent
laimėje,
sun

atpakutavot, tejsingysta to rei Viena diena tarė gaspadorius
kiam darbe, po teisybei, nes in kaleyma. Nuvede juos pas kia atpakutavojai jaja milaszir
kvoteriuko,
kalavo. Visom pajėgom geide in Andriu:
direktorių, kurie iszklauee dista ant savo artimo: Ne už Ant pantukes ir biruko?
luosybes ir gailėjosi savo jau — Klausyk Andriau, turėsi be vargo, kada tiejei vargszai
klausiu tavęs Andruli kada Szendien del tavias kalejna,
juos abudu
nu dienu, jog turės persedet szendien ejti in kaiminiszka tiek keneze.
Kalvis
apsakė
viską
kas
atsi
paskutini karta buvai spaviedPaetanavijo sau druezei, jog
Zinai, kad kitaip ne ejna.
kaleyme.
kaima. Gausi už tai užmokesti
tiko. Kaip Andrius, kurio nie ni ?
pribus
in
pagialba
vargszams.
Andrius mislino ir iszmisli- savo kaipo ir visados, apie tai
Jau net man nuo kaziriavimo,
Pabarezkino in duris nedo- kad savo gyvasti priesz tai ne Buvusis kalininkas nuleido
nejo kaip iezsigaut isz kaley nesirūpink.
Net vaikyne nubodo,
buvo mates, atėjo in jojo grin galva žemiu užsisarmatines.
mo—pabėgt. Iszsidave jam tas — Ne kalbėkit apie užmo raue gaspadoriaus ir prasze
Ir užpakalis skauda,
cze ir palinksmino jin bėdoj.
— Dasipratau tuojaus, jog
negalimu daigtu. Kuom dau kesti, ejsu noringai. O ka tu idant da paskolintu sziek tiek
Gal vaikyne bus gana.
vargszams, nes gaspadorius ne Kaip jojo vargas buvo teip di tuom užklausimu tame invesiu
giau nerimavo tuom daugiau riu daryt?
Kad nors dirbt pradėtu,
tiko
ant jo praszymo atsakyda delis jog niekas kaime ne no in ergeli. Dabar matai jago Tai žmogui teip nesibodetu,
jin sergėjo.
— Gyvena tenais mano girėjo jin suezelpt Andrius da teip viskas iszejo tau ant gero,
Pradėjo tada apsimalszinet, minajtis. Paskolinau nog jojo mas:
Teip keli vyrai kalbėjo,
vė jam m zostava savo ziegore padarykie ir paredka su savo
—
To
negaliu
padaryt
ba
ne ant kart, nes po valei, idant piningu tai noriu nusiųst jam
Ka be darbo sėdėjo,
li vienatine atminte kuria tu savžinia, susivienik su Dievu,
ne nužiūrėtu jojo užmanimo. procentą. Tau tykiu visame, ir teip viskas dingo ka buvau
O laikraszczio jokio ne turėjo.
rėjo po mirusiam tevuj. Tik Jisai tau atleis tavo nusideji
Nesiskundė ant dažturetoju Andriuk, ba esi užtikimas, nu- paskolinės.
Krumplius turėjo nudaužytus,
ant kelio apsakė jam apie sa ma!
Andrius
nieko
daugiau
ne
daugiau, nes szirdije dėjo pla neszk jam tuos piningus.
Užpakalius kelnių ieztrintus,
vo mieri. Ir dabar sugrįžta in
— Teip gaspador, ejsiu in
nus kaip galėtu pabėgt.
R imumo jokio ne turėjo,
Andrius pasirenge in kelio atsake, nes tik praszesi ant kaleyma ir pasiduoda in ran spaviedi ir tai neufil^io!
Tolaus pasakė dažiureto ne ir iszejo. Perejo per kalnus nakvines, kuria aplaike už už- kas teisingystos.
Nuolatos alų gere ir gulėjo.
Gerai, Andriuk, Dievas tau
jams jog nori dirbti, ka ir ap atrado, giminajti ir atydave mokeste.
Ypatingai teip Džeržeje už
Norints vargszas ne suėmė laimins visame ir apteiks tave
Atsigulė
bet
užmigt
ne
gale
prasižengėlio, nes tasai patą, su
laike. Buvo darbszus ir girda jam piningus ir rengėsi ant su
tikau,
jo. |Teip jam sunku buvo ant grižo gervalei. Diiektoris isz pakajum. Pakol Dievas tau ne
vo jin. Maitino jin geriau už grįžimo.
Ir savo akimi maeziau,
szirdies. Jisai neturėjo jokiu mokėjo jam szimta rubliu ant atleis, tai turi pakaju tik per
kitus kalininkus. Viena diena
Kaip apie stala sėdėjo,
11.
praszimo Audriaus, o atais^ei- puse, o gal ir ne tiek O ĮDUBO
likosi Andrius su kitais iszSztai prie girrios stovi maža rupeseziu o tiejei vargszai ry kinias szirdingai su juom, nu geras kuningelis, gal ir del ta Alų gere ir kaziros gulėjo.
Jokios knygos ne gazietos ne
siunstas ant kiemo kirst mal grinezele ejdamas szale jos isz to bus isz mesti laukan žiemos ėjo namon.
vias tokiu bus.
maeziau,
kas. Noras luosybes teip jin girdo Andrius joje garsu ir laike. Ant galo užmigo.
Ėjo nebagelis per visa nak
Sapnavosi jam jog mate paNe turėjau ten ka veikt, iszapėmė jog toliaus negalėjo at- graudinga verksmą. Užsilaikė
ti pakol daejo namon. Abudu
Ateinanczie nedelia klūpojo
guodota — teisingysta Dievo.
ejau.
sispirt pagundai. Su pundu ir inejo in vidų.
su paezia atisklaupe dekavojo
Andrius prieez spaviednyczia
Prisiartino
prie
jo
tardamas:
medžiu prisiartino prie tvoros
ir
melde
Dievo
idant
susi
mile
Paregėjo motere klaupancze
kaleymo, dairydamasis aplin prie lovos serganezio kūdikio, Ar atkentejei usz savo nusidey tu ant geradejaus ir dovanotu ir apmazgojo duszia nog savo
„
prasižengimo, kuri lig eziol ne
ma_ n 9s
jam jojo nusidėjimą.
Jau tai ne gerai,
kui save. Su vienu szokiu per- kuris vos kvėpavo.
davė jam rymasties. Nuėjo po
Darėsi
jam
ant
permainos
Mano
brangus vyrai,
szoko tvora kaleymo ir gavosi
— Ne pykite ant manias,
Andrius likos investas in tam prie dieviszko stalo ir pri U-gi tos bestijos snargles,
ant kitos puses.
jog inejau; nes girdėjau jog karszta ir szalta, rodos turėjo
eme duona Dieviszko susimile
leztikro kaip varvales.
Buvo luošu. Du metus da kas tokis verke, per tai inejau. drugi, ne galėjo pasijust, nes kaleyma.
jimo, kada sugrižo namon, ve
nuolatos
tik
mielino:
Ant
rytojaus
turėjo
iszsitlu
Naktimi
su dreiverukais,
ketino persedet kalėjime, nes
— Kudykis mano serga, o
Fricais ir Gotlybukais,
pats sau sutrumpino kaukes. vyras da ne atėjo namon. Kad — Ne, neatpakutavojau kai moezint priesz direktorių ka de nauja ir geresni gyvenimą.
leymo. Prisipažino jog nepriso
Vargingas kalvis persikėle
Per nakti valkiojęs],
Kaip-gi džiaugėsi isz savo dar norints surastu kokia mielaszir te mano da sunkina ant manias tintas noras aplaikimo luosyin pakalne kur aplaike geresni Po tamsės ezantes trankosi.
ba pabėgau no kaltes.
bo! Nes jautėsi, jog ne visai dingą ypata.
bes jin teip apėmė jog paetana
Grieži dantimss, szirdis prisi vijo pabėgt ir apsakė del ko užsiėmimą kur ir Andrius give
O galybe!
yra laimingu, žinojo jog apga — Gal beda pas jus?
no. Mergaite suvisai pasveiko
O motynu kvailybe!
vo teisingysta. Privalo būti at — Jau ne žinome ka su sa pildė baime. Mate kaleyma isz pats valei sugrižo adgal.
kurio pabėgo, iszrode jam jog
Susigriaudinias klausė apsa o tėvas dirba kas dien ir džiau Ar tai teip dukras augynate,
pakutavot už savo prasižengi vim daryt. Ryto turyme iszejt turės sugrižt m kaleyma, arba
kymo
direktorius, stebėdama gesi isz savo gilukio.
Kodėl nuo pikto negynate?
mą. Nes paszauke pats in sa isz grin ežios, o niekas ne nori numirt. Ne galėjo apsimalezyt
sis
jog
tiek
jame randasi gera Andrius davis buna pas sa
Ila, mamyte džiaugėsi,
ve: “kas man apeina kiti. At- mus paymt pas save.
Eisu ir atsėdėsiu savo bausme, deystes.
vo gaspadoriu, veda dievobai
Kaip
dukrele valkiojęs!,
o
tada
turėsiu
atsilsi
mislino
pakutavojau gana usz žudins— O tas del ko?
Užrakino jin vela in kam minga gyvenimą, nes graudina
Su
visokeis
paszlemekais,
ta savo kaimino ir tai laike — Ba ne turime kuom už sau.
barį, nes apsietinejo su juom si jog no senei teip neapsiejo.
Kada pabudo atsiminė sali gerai.
Gotlybiniais niekais.
piktumo, ba mane apjuodino. mokėt. Kaip ne užmokesim
I
F. W. S. B.
Tokios mergeles,
Buvo tai isz mano szalies ne- igi ryt, tai mus gaspadorius isz visa sapna rodos kad jin tikrai
Tai pasmirdėlės,
apsirokayimae. Ka-gi žmo mes laukan, o esame jau kalti mate. Savžine ateiliepe jame
Lenktynes senu Žalnierių.
Motynai in akie szoka,
gus ne papildyns laike piktu penkes deszimts doleriu! Pa Suprato jog jau ne turės atsilO dirbti nieko nemoka;
mo”.
yms tuos muso pora rakandu eio ne valandėlės, pakol nau
O jagu da dantys žibanczius
dos neužsipelnitos luosybes,
Ėjo terp girrios o su kožnu ka da pasiliko.
turi,
Mielino apie varginga szeižingsniu jautėsi svejkesniu.
— Nes tai negalimas daigTai
da
ižsieziepe
ir
ant
bomu
minele
kuri
turės
paneszt
ezenŽinau jog paskui mane visys, tae!
žiuri.
dien
tiek
vargo.
Jiejie
nekalti,
jeszkos visur, nes tasai ka ture
— Nes teip bus, pamatysi.
Motyn! Naudos ne turėsi,
jo tokia gera iszminti pabėgt
Motere toliaus apsakė, kaip o turės paneszt teip daug, jisai
Jagu
dukriukes neprižiūrėsi,
kaltas,
luosas
ir
linksmas!
turės ir ant tolaus kur gerai per kelis metus kentėjo beda.
Jagu
in kaili ne duosi,
—
Aez
juos
galu
iszgelbet
pasislėpt.
Viras josios buvo kalviu.
Tai senatvėje raudosi.
Ant rytojaus paregėjo pa Atėjo m czionais isz kitur, ba ir turiu gialbet! — tarė pate
kalne kur isz tolo davėsi ma jiems kalbėjo jog uždarbei in save, ir pats ryto nubėgo in
tyt pastoges tiko kaimelio.
czionais geresni, nes darbo vy grinezele vargezu.
Ten bute paskutyne,
Prasze kaimuoezio idant nu— Czionais pasiliksi! ir pasi ras czionais ne galėjo gauti.
Kur neezvari gaspadyne,
rūpinsiu sau kokio užsiėmimo, Pradėjo dirbt pas gaspadoriu eiunstu žinia pas savo gaepadoriu, jog Andrius nusidavė
Cze velei, jagu gaspadyne
czionais mane ne sujeszkos, — už berną, nes trumpam laike in
miestą ant svarbaus intereso
ezvari ir jauna,
isztare pats in save.
apsirgo. Ir no tada gyveno to o kada sugriž tai to ne žino.
Ir da patoga gana,
Rado czionais užsiėmimą je grinczeleje, o kad vyras nie
Kada Andrius inejo in grinO da senyvas vyras,
kaipo mulkius, niekas nedasi ko ne galėjo uždirbt, ne galėjo czia kalvio užtyko juos ant ko
Tai vyreli ir ne kas.
protėjo jog tasai jaunas vyras ir randos mokėt o da reikėjo ju. Sudestinejo savo rakandus
Kansasity tokia porele gyvena,
yra pabėgėlis isz kaleymo. Tu daktarui mokėt ir aptiekoriui kokius turėjo, o ir ka pavėlins
Bet kaip gyvena, tai jau gana!
rejo drutus peczius, buvo prie- už gyduoles. Priek tam apsir gaspadorius nesztis su savim.
Per dienas ėdasi,
telingu su visais, ka gaspado- go ir kūdikis. Oj beda mum Skola buvo didele nes turės
Nuolatos muszasi,
riui tas nemažai patyko. Buvo beda, o isz niekur pagialboe tiek susimilejimo jog visko
O jagu vyras dyrža payma,
neateina!
laimingu terp tu žmonių!
jiems ne payms.
Tai burdingieris gaspadynia
Igi velibam vakarui dirbo
Andrius gailėjosi nebageles,
----Palaukite, palaukite,
apgyna.
girrioje o gaspadorius buvo nes niekaip ne galėjo jai pa- — paezauke Andrius, — aez
Ir
da
abecze,
isz to užganadintas kalbėdavo: gialbet. Penkesdeszimts dole jums prigelbėsiu! Paimkyte
Bosui in kaili inkrecze,
Pasilik pas mane pakol pats riu, puikus tai piningas del szita ziegoreli ir duokite gaspa
Kada
gaspadyne gera pagialba
vargszo,
isz
kur
jin
gaut!
Kie

doriui
kaipo
zostava
igi
ryto

norėsi, ne skupesu tau duonos
turi,
ta szirdi turėjo turėt gaspado jaus o vakare skupuolis aplaiir užmokesezio.
Tai
ir
savo
vyro
ne
žiuri;
Viena karta perskaitė laik- rius, ka norėjo tokius vargszus kys savo piningus. Nes turyte
Žmogelis
raukosi,
iszmest,
nes.
...
geide
turėti
ejti
su
manim
in
miestą
o
te

Ant suvažiavimo senu Žalnierių G. A. R. Log Angeles,
rasztije jog jin jeszko. Buvo
Ir galva kasosi,
nais viskas duosis užbaigt.
Gal., atsibuvo terp seniausiu lenktynes, kuriuose dalybavo J.
tenais apraszyta visa historye kas jojo.
Tai
teip
ant svieto dedasi,
Ne žinojo kaip tame pagialNelaimingas priėmė ziegore Smith isz Higland Parko, Mich. ir Charles Montgomery (se
jojo žudinstoe ir pavidalas jo.
Tokiu
tai
raišeliu randasi,
bet,
norints
butu
isz
szirdies
Ii
su
didžiausia
dėka
ir
ant
pri
nukas su barzda). Pirmutinis pralenkė savo priesza, padary
Ui suėmimą jo likos paskyrta
Ir tai nemažai, daug,
___ — rubliu.
—__________
nagrados szimta
Buvo pagialbinias jago butu galėjas, vertimo Andriaus pasirenge in damas 10 miliu kelio in laika 1 valanda, 14 minutu ir 48 se
kundas, Savo jauniateje J. Smith buvo garsingu baisiklistu. Su tokiom bobom szelauk!
Jęip-gi paraazjta in kokiu ap.'Naktys jau užėjo. Paetanavijo kelione.

ZIRA
PUIKUS

10 už 5c.

RUK1MAS...

riausio Turkiszko
maiszyto tabako
idant užganedyt
visus rūkytojus.
Puikus Satino Dovanai
kožnam baksukije “Zira"
Cigaretuose. Galima isz
ju padalyti labai purkaspaduszkaites ir 1.1.
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PARSIDUODA VISUR
P. LORILLARD COMPANY
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K 233-235 W. CENTRE ST.
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MAHANOY CITY, PA.
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W. RYNKEWICZIUS
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Netari uszaa, Didžiause Lietu viszka
Agentūra Pardavimo Szipkorcziu
ir Siuntimo Piningu in visas dalis
svieto, greieziause ir pigiause.
Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino. Iszduoda Doptovieroe
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugysoziu
pristatau puikes szarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir 1.1.
Su kokiu nors reikalu kas-link Sz’pkoreziu, Piningus irt.t.. raszykite

a*1’1
juta*

H**
s'cr®
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50,000
KNYGL
Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kraują
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe,pučkus
ir kitus išmietimue,
negroinulavima,. patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatiznia, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas,
strietura irvysasvyru lygas, gal būti išgidomas sava
n am use privatiškai, slapta ir labai pygjai.
,
Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
krautuvė žinios, katrų s ture žinoti kožnas vedes arba
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktarą,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Tcmykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta_. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGao rvOUUrLvs.
i
DR. JOS. LISTER & CO., L 900 22 Fifth Avenue, Cbicato:
Godotinas Tan/.sm: Pagal Tamisiof. prlžadiejma,!aj aorlečjatt
jogTauiistaprisiustiuuet man vysai dykai vena jusu knygaaeJ vy.u.

Vardas.
Steltaa.

Adresas;

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.
;;
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $300,000. ■ .
Suv. Valst. Randas turi musu banke sudėtu piningu.
•■

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneszat parodyt knygute nr ne. Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
HARRISON BALL, Prezidentas.
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
W. H. KOHLER, Kaperius.

9-ad. ryte lig 3 popiet. ••
Subatomis 9 lig 12-ad. . ■

J 4 metų senas laikraštis

Išeina kas Ketvergą, Chicago, Ill.
Laikraštis “Katalikas” 12-kos puslapių, didžiausio for
mato, redaguojamas geriausių redaktorių, talpina rastus 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.OO7 pusei metų $1.00
Kanadoj ir Meksike:—
Metams $3.00, pusei meti} $1.50
Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse viešpatystėse:
Metams $3.00, pusei metų $1.50

Užsirašyti “Kataliką” galima kiekviename laike.
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą sių
sti per pašto Money Orderį arba pinigus registruotam laiške
ant išleistojo rankų, adresuojant šiteip:

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St,,

Chicago, Ill.

Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri ant pažiūros veltui.

Lengvas, Greitas

ir-Parankus

-n,

Būdas

O

PARAŠYK man šendi, rito) gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
kų, koncertinų, klcrnctų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių
smulkių daiktų prie manęs gaunamų.
Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapato.
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisiu- I
gai išpildau užsakimus per pačtą arba eikspresą greičiausej. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St,

CHICAGO, ILL. I

ft
Į j»iSkr
—*** .'STS

“Linksminkytes su Linksmais,
O Verkyte su Verkencziais.”

10 už 5c.
(IMAS...

Padaryti iszgf.
lūšio Turkiszh
įaiszyto tabako
lant užganedyt
isns rūkytojus,
’uikus Satino Dina
nun liaksukijfZįf

iretuose. Galim į
.adan ti latai pį

iszkaites ir 1.1
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ningua irLLnsnii* Į F

I '
i i
ttoHoUoHiimaiĮ

Teisybes.

Geriause rodą.

Dievas davė daktarus del turcziu.
Sveikata davė del vargszu.

BISCHOFF’S BAN

287 Broadway KU m Pits’
Niekas negali užginti, jog
Telefonai: >
New York, N. Y
dabartinis
svietas
geidžia
varu
TIKRAS ATSITIKIMAS.
Kas reikalauna teisingo
iszsiverszti isz po krikszczionipatarnavimo ir nori idant
Klaidos jaunystes yra tai lypsJo reikalai liktu greit,
Buvo tai Nedelia-grincztoje kurios Juze guli ir tasai abro- jos globos. Labiausia visi szanei,
atlikti tegul atsiszauki in
linasi
katalikiezkos
Bažnyczios
pono Skiedros, turtingo mies- zas Szv. Paneles, kuri iszgialJeiseis gaunasi augsztin senei,
intekmes
Matomai,
jau
ne
bejau
isz
ugnies.
Gal
jin
nu

czionio, uže kaip katile, Ant
Seniausi
smagu ir labai troszku Dievo
suolelio prie gnnczios sėdėjo pirksi ponas kaimine?
Bankini
Kas
isz'
‘
mažo
džiaugėsi,
Juozas sieke in kiszeniu o prisakymu junge būti, kadan
pati gaspadine su savo kū
Narna
Tas geriause turisi,
moms sznekucziuodama links iszemes penkis auksinus atsi gi tie prisakymai insako pa
Uždėta 1848m.
daryti gala piktiems palinki
mai? keli vyrai buvo apsede liepė susigriaudinės:
Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta In
Kas nuolatos meldžesi,
Pinigus siunezime in Kraju kuo greioziausei.
(rediszka kasė.
— Ne pardavinekite abro- mame, nedraugauti su invaistaleli ant kurio radosi visoki
Ir
už
szventa
turisi,
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
gėrimai, prie pecziaus stovėjo zo sztai yra kuom užmokėt riome piktybėmis. Svietas ne
Tas ant kvailio iszžiuri,
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.l
jaunas vaikinelis žiūrėdamas daktarui melskitės tiktai in nori savo szirdyee pasėti tobu
Ir sveiko proto ne turi.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų In Ir Isz
lus
tikėjimo
mokslo
grūdelius,
nedrasei in kita kambarį, ku taja Szv. Panele o jiji sugrą
Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kenaujenoziu in Kraju pastarajame.
rio duris buvo pravertos o ant žys Juzei sveikata, — tai kal kurie iszbujoje sužydėtu ir per
sikeietu in krikszczioniszku
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas BU
skrinios sėdėjo jauna mergaite bėdamas greitai atsitolino.
Didele knyga api 1300 puslapu
paliudyimu Konsulio.
dorybių
gales
isz
kuriu
galima
Po jojo atsitolinimui SruziVisos 6 dalis drueziai ir puikei
api 20 metu senumo: kuri
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausial.
apdaryta. Kasztus nusiuntimo
butu
busimame
gyvenime
nu

teip-gi kaip kada dirstelėjo su kiene atsitolino nog dukteres
: Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :—
mes apmokame. PREKE TIK $4
W. D. Boczkowtki-Co.
Subataje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.
savo žibincziom akutėm ant lovos ne ant valandėlės. Po sipint! sau amžinus, tobulus
MAHANOY CITY,PA.’
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszku ir persitikrinti
nedrąsaus jaunikio. Buvo tai pusiau—nakt nutilo kliksmai. vainikėlius. Sziu dienu svietas
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziausei, teisingiausei, ir
duktė ponstvos Skiedrų, kuria Ant rytojaus Rože vos atsikėlė nonori pažinti Dievo, nei Jo
pigiausei galite atlikti,
Ar Keliausite i Lietuva?
teisiu,
nei
pastarųjų
moralisz
daugiause milejo isz savo ket septinta adyna, szukuodama
verto vaiku, o josios milemas savo plaukus, kada inejo jo kos papėdės. Nenori pažinti
buvo tai Antanukas Lopeta, sios brolis, kuriam rūpėjo liga nei Bažnyczios, nei jos viso
kuriuo tėvas sztai baigė pasi- savo kaiminkos, pasakė jai, kiuose suradimuose dvasios,
kalbejima su tėvais api Rože. jog gal Juze ne dagives ryto bet visomis spėkomis skubina
si, bėga atgalios prie stabmelBu džiaugsmu ponia Skiedrie- jaus.
dybee,
Tokio svieto pasielgimo
ne paszauke prie savias nedrą
— Na, tai szkada, — atsa
MES pasitiksime Jumis priebunant i
gį
PADARYTI ISZ MAISZYTO TABAKO
su Antanuką o ir isz kito kam ke Rože, — tokia jauna ir gra pasekmes visiems numanomos:
New Yorkaant dipo.
H
ISZ KELETĄ VIESZPATYSCZIU.
panaikinti
visoki
moraliszkuMES dastatiseme Jusu baksua ant laivo.
bario Rože, davė savo pavėli ži mergaite!
MES duoseme Jumi nakvinę.
nama ant susivincziavojimo;
— Teip, szkada labai, nes ma ir duoti liuosa valia savo
_
10 Cigaretu už 5c.
MES pastoroseme del Jusu paszporta.
nudžiugtas Antanas puolė te ne tik graži nes ir dora mer geiduliams. Nes kas-gi be
Geriausi Cigaretai už ta preke. ■
MES palidieseme Jumis ant laivo,
krikezczionybes tuos gaszluvams in kojas, o nepoilgam gaite, atsake Juozas.
Padarjti per ypatas turinti piaktika ir patinstanti
atsiszaukite i
tai aka isz virokiu vieszj aiyscziu.
užžibejo ant ju pireztu sidab
— Gal tu norėtum duot ta mus, piktus pageidimus žmony
Eastern
Transfer
Co.
rinei žiedai.
juoda graba, kuri pereita meta se gales sulaikyti arba užgesin
Tikietukai koirrni lakinki.
(A. BALTIEJUS, Prezidento.)
Ant žinios sugertuviu jau kas tokie užkalbino pas tęva, ti? Niekas per amžius, kadan
Už deszimts szitu tikietu gausite vilna lausuka
128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y.
Clix Cigaretu visiszkai dykai.
Parai luoda visur
nos poros, suėjo kone visi kai o po’tam ne paėmė ir lig sziam gi tik viena krikszczionybe tu Naujas vadas senu Žalnierių G. A. R. kapitonas tar I’arupinam vieta ant pasažierinu laivu
už darbinika pervažuoti. Padarome gerus
rumai pas Skiedras, o senis pa laikui lauke kupcziaus. Nes bjauriu ligų iszgydymui turi
dovieinastes su paliudijimu konsulio pigiau
atsakomus vaistus ir jin tik
negu kiti agentai.
Alfredas Bishop Beers.
liepe aunui atneszt skripka, tai ne del Juzės tokie puikus viena tvarkos ant žemes palai
ant kuriuos nog smerties savo grabas, norints gana yra jai il kytąja ir visiems palaimų vely
B. BAGAŽUS S KAS
nn dm rp 63®
Fcbu
Ave., antPittsburg,
Pa.
paczios ne grajino, pradėjo gas nes ne del josios paženk toja.
Reikale
raižykite
adreso
Nevaisingumas,
strajint prie sz >kio. Antanukas lintas tas grabas.
Kad apsaugoti žmonija ar
pagriebė savo Rože o kiti jau
Ir atmine nedora mergina ba svietą nuo stabmeldybes — Mano pažystama Stanyslova NausPas lietuvius, kaip ir pas
nikiai padare ta pati. Prakai jog grabas ne buvo del josios reikalas svietą supažindinti gi kiute, paeina isz Kauno gub , Szau- visas kitas mažiau civilizuo
liu pav., Roszuszois para , girdėjau
tas pilesi nog jaunu poru ir ne paženklintas, ba Juze rodos liau su kataliku tikėjimo ir kad gyvena ten kur Chicagoi. apie tas tautas, nuo senovės yra pa
temimo jog jau senei buvo po prisikėlė isz numirusiu, prie Bažnyczios mokslu ir ta moks metai kaip amerike ji pati ar kas silikęs paprotys niekinti be
vienuoliktai. Sztai duris grin- geros storones daktaro, adgijo lą investi kas dieninio gyve kitas praszau duot žine ant adreso:
vaikes moteris. Jeigu tik kuri
Sziomis dienomis muso tautietis
Kaz. Gulbinas
czios atsidarė palengva ir ko kaip tasai žiedelis kurie likos nimo pratikon. Tasai kriksznors moteris po apsivedimui B Ragažinskas pargabeno visokiu
232
Locust
St,
McKees
Rocks
Pa.
kis tai graudingas balsas pa sumintas, ant dideles linksmy czioniszkos mokslas turbut vi
in metus laiko nesusilaukia garimu, Amerikoniszku ir Importitu
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
bes motinos ir tėvo kurie su sur, ir visada, ir visiems isz
szauke:
kūdikio, tai tuojaus susirinkę Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t,
Mano
draugas Karalus Bielckus
— Ant meiles Dievo! mano grįžo isz Varszavo, pasilikias guldomas, kaip privatiniame paeina isz Suvalkų gub., Mariarnpo- ‘‘kūmutes” prikrauna ant jos Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio
milemi kaiminai, linksminky turtingu po mirusiam dedei, o gyvenime, taip ir vieszame.
Duokyte dabar orderi o bus jumiskrūvas visokiu pliovoniu. Yra
LIGGETT & MYERS
Bet kad tas galėtu invykt', les pav,, Jevnr.ivo kaimo, praszar attes truputi tykiau, ba mano sveika Rože, ant kuriuos svodsiszaukt ant adreso:
TOBACCO CO.
daugelis ir vyru, kurie tokia pristatyta in namus,
reikalaujas
pradėti
nuo
vaiku.
54-56 N. Main St.,
serganti dukrele ne gali už bos kone visas kaimas susirin
P. Stefanavicz
moteri laiko už “nedora.” O
1223 Kentuckey avo.
Mahanov City.
ko, in meta po tam nog dienos Juk namu niekas nuo stogo,
migt tokiam riksme.
dvasiszkija tai stacziai agituo
Sheboygan Wis.
— Žiūrėkit ko užsimanė!— savo sugertuviu, buvo mirez- arba nuo virszaus nepradeda
ja kad nevaisinga “medi” rei
statydinti, bet nuo pamato ar
Skaityk naujausio mokslo knygą'
sukliko, pasiėmus už szonu tante ant tifueo.
kia “iszkirsti.” Vienok visi
apie sveikatą ir kq reikia
| DR. KOLER,
LIETUVIS GYDITOJAS
poni Skriedrene, ar tai asz ne
Tasai pats grabas apie kuri ba apaczios, tat ir pirmutinis, Mano pusbrolis Mikolas Rakauc- tie niekintojai nepažvelgia ar
daryti apsirgus.
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburg®, diplomavotaa
kas,
paeina
isz
Kauno
gub
,
Kanrto
■punva
~grinczioje, idant kalbėjo Rože, uždare josios nuo vaiku pradedant, invykdi pav., Wilkijos para , girdėjau kad ba, teisingiau sakant, nenori
Varszavoje, kuris turi suviraz 15 metu iszbandim%
nimas tikybos mokslo gali bū
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant is«
czionai atejtinetum man zurzet kuna ant amžių. Juze verkda ti visuomet tvirtesnis, kaipo gyvena ten kur apie Chicaga jis pats pažvelgti in priežastis, delei
kuriu ta ar kita moteris pa
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimut
ir uždraudinet mano grinczioi ma, ėjo, paskui josios graba.
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gyd«
pamatinis Suaugės žmogus ar kas kitas praszau duot žine ant siliko nevaisinga. Net kartais
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimu
bovintis kaip man patinka?
Laikas ir darbas sulaikė ieztikro tikybos mokslu negali adreso.
delei vyru kaltes prisieina nu
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, PlauozU,
St. Zummer.
— Asz ne paliepineju, — graudumą ir skausmą szirdise taip giliai persiimti, jaigu jam
kęsti moterims. Tarpe bevai
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo NubeginMl,
504 S. Kosciusko St.
toji
tikyba
nebus
jaunose
die

kiu
moterų
daugelis
yra
tokiu,
atsake nedristanczai motere, Rožes tėvu prie galo Užgavė
Užsisnejusiaa Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvu,
So. Bend. Ind.
nose
inkvepta
ir
kasdiena
ne

kurios yra vertos ne paniekos,
tiktai praszau jus ant meiles nių, pasiliko Juozas vyru Ju
bus praktikuojama.
bet pasigailėjimo.
Dievo ir jusu vaiku, idant pa- zės, kuri ne karta kalbėjo sau:
Mano pažynstama Veronika PalikTai-gi ypatingai ežia atkrei
Atėmimas moteriszkei lais
velintumet mano dukterei nors “Linksmikitee su linksmais o
nati paeina isz Kauno gub., Szaupiama atida in vaiku mokyto liu pav., Raudenu para., 3 metai ves, kaip kuniszkos, taip ir
fr. y
truputi užmigt: mano sergan verkkite su verkencziais”, ne
jus ir mokytojas. Teisybe, lie kaip Amerike pirmiau gyveno Bos dvasiszkos,
SZITOJ KNYGOJ • DAKTARAS” netik
yra
didžiausia
tei Jadvigutei.
užmirszdami laike didžiausios
pamokina kaip ir kur nuo visokių linų uerai
Mass, o dabar nežinau kur ji pa*
tuviu parapijinėse mokyklose ton,
išsigydyti, bet teip-pat labui gražiai, kaip tik
ti ar kas kitas praszau duot žine ant priežastim jos nevaisingumo
— Ar girdojote! kokia tai laimes apie nelaimes savo arti
Vienatine Lietaviszka Banka an kapitalu 175,000
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų
mokinama vaikus katakizmo adreso:
( į g oą) Jeigu mes prisižiūrėsime in
apsisaugoti.
knris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir
karaliene, tegul užmiega jagu mo. Gyvena szendien apsiaub
KNYGOJ ••DAKTARAS” labai daug ap talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie
ir Bažnyczios prisakymu ir
Anna Vengrate.
gyvulius, kuriems yra atimta
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir
jai patinka, juk nes josios ežio ta meile ir paguodone nog vi
Priima piningus ant paozedumo ir u
Pittsburg, Pa,
atvirai teip išdėstinėja, jog kitose $150,000.00.
nvrints tasai mokslas savaimie 1421 Penn. Ave,
laisve ir kurie blogai maiti aiškiai,
knygose apie tokias paslaptybes negalite at moka 4 procentą, Siunczia piningus in visas dalis *
nais ant szokio ne szaukiam su, kurie ja pažinsta, dekavoyra geras, tai,tik ežioje gadyne
rasti. Šita knyga kiekvienam vyruiirinote- svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtas
nasi, tai patirsime, kad jie isz
ateiliepe visi susirinkusiejie, dama Dievui už savo laime
Mano brolis mikolas Meiris, paei
rel labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda
je perdaug bergždžias, Vai na isz Kauno gub., Sziaulu pav., Pa tos priežasties tuojaus pasilie
kų daryti, seniems ir jamnieins ir kaip lai
skripkos da garsiau atsiliepe o priesz taji pati abroza prieez
mingai gyventi. Čion viskų negalima apra Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
kams isz knygų in sakoma bi pilės volos., gumblakiu kaimo, 12 m, ka nevaisingais, Tas pats yra
rakandus nog ugnies; užlaiko Kegentalna ir vedimo provu
šyti, bet tik perskaičius knygų atrasite.
varginga motere su verksmu kuri motina josios meldėsi
kaip amerike pirmiau gyveno lndiaSZ1TA KNYGA iliustruota puikiais mok kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo už
le koki nors katekizme isz at no,
ir
su
žmonėmis
Tai-gi
pirtvirtinto
per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
o dabar nežinau kur, jis pats ar
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno suiszejo per duris.
idant Panele Szvencziausia su
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.
minties iszmokti. Menkai jam kas kitas praszau duot žine ant adre miausia skurdas padaro žtnobudavojimų, su visokiomis paslaptybėmis.
Vienas balsas tik ne atsilie gražintu jai sveikata.
Apie MEILES DALYKUS "Daktaras"
nes nevaisingais, Be abejones,
Nas, Meirate
tuos tikėjimo reikalus aiszki- so:
nemažai rašo.
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
pe, vienos lupos nesijuoke isz
YPATINGAI serganti’, nusllpnejg, sukilti1421 Penn avė
Pittsburg, Pa daugumas man užmes, kad
na, o da mažiau arba visai nie
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittshnrg, Pa
rę, pasigadinę per jaunystės klaidus ir vargi
vargo moteries. Buvo tai Juo
pas
skurdžius
darbininkus
yra
narni visokiomis kaip paprastomis šviežiomis
ko nepasako, idant vaikas pa Mano giminaites Morta Kazlaucteip užslsenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo AGENC1JA P. Y. OBIECUNAS & CO
didžiausios szeimynos. Tas
zas, viriausias sūnūs gaspadomis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.
gal ta mokslą kasdieniniame kiute, paeina isz Vilniaus gub., Tra t'esa. Bet szis užmetimas ne
ristes pamatęs Sruzikiene, paJEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
savo gyvenimo apsiejime prak ku pav., Jezno gmino, Nemunu pa eumusza mano prirodymu.
miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy
cze staloriaus, kuri gyveno
tojaus,
arba vartosi lickarstas, reikia perskai
tikuotus. Na, ir ka vaikas isz ra., Panartiszkiu kaimo, 5 metai Darbininkai jau net perdraug
tyt knygų "Daktaras", nes didelės daugybės
mažoje grinczeleje, atitolinta
kaip amerike, ji pati ar kas kitas yra apsipratę su skurdu ir
žmonių,
kurie tik perskaitė šitų knygų išsi
atminties katekizmo iszvare ir praszau atsiszaukt ant adreso:
Bell Tellephone
Dickinion 3757 W.
gydė.
tiktai per plona siena nog gy
niekad neia mate geresnio gy
TODĖL kad ta knyga dėl labo visuomenės
Da geresni.
netrukus viską užmirszo, nes
M.
Kazlauckiute
išduoto, tai kiekvienas jų apturės visai dova
venimo jojo tėvu, atmine ant
— Ar tu žinai brolau jog jam niekas to visko in galva 1918 Hamilton avė. Cleveland Ohio. venimo. Apie tai, kad jiems
nai, kuris tik atsiųs keletu štampų už prisiup
bloga gyventi, jie beveik nei
timų.
kart priežaste josios nuludi- mano pati da savo givenime ne neinkala, ko jisai mokinas ar
REIKALAUK dar šiandien, išker
nemislina.
Bet
kaip
greit
mo

pant šitų apgarsinimų ir adresuok teip:
mo, o matidamas jog girtavi
jokio viro ne milejo, kaip tik ba ka turi mokintis. Tokie vai
teris,
turėjusi
gera
gyvenimą,
Pirmutine ir vienatinė lietuviška gydykla,
mas ant naujo prasidėjo patykai iszauga ir tikėjimo mokslo
The PHILADELPHIA M. CLINIC,
mania.
paruola in skurdą, taip greit
įrengė tikras lietuvis daktaras Ignotas
tankiausia nepažineta, o kaip
kiai iszejo ir nusidavė paskui
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
Stankus. Čionai priima ir užlaiko viso
— Tai vis nieko ne ženklina
palieka ji nevaisinga. Tokiu
TEMYKIT, VYRAI IRMOsusirupinusia motere. Girgž mano-gi pati ne tik ne viena gi jie gali pažinti, kad jie to
kius ligonius dėl darymo operacijų ir gydy
nelaimingu
poru
yra
nemažai
RYSI
Kad
sergi,
jautiesi
kokį
nors
nesvei

mokslo niekad nepraktikave.
mo visokiu Ilgu. Dėl ligoniu yra įtaisyti
dėjimas duriu pabudino mote ne milejo, nes ir mamas ne
kumų ir reikalauji gero specialisto pageltos,
ir pai lietuvius.
pulkus ruimai su visokiomis vigadomls ir po
Ot, isz to vieko svietas ir
kad trumpam laike būtumei išgydytu, tai atsire nog gilio užeimislinimo, ku
Antra nevaisingumo prie šaukie prie Profesionališko Daktaro, Ph. M.
priežiūra paties daktaro Ignoto Stankaus.
genda, ir eina sau liuosais ta
mili.
Klinikos,
aprašant
savo
ligų
lietuviškoj
kalboj
Pritaiso tam tikrus valgymus dėl kožno ligo
žastim yra priverstinas iezvari sėdėjo prie lovos serganczios
kais pagal savo locnus nužiuAtsilankantiems arabiškai ofiso valandos
nio. Tame llgonbūtyje randasi puikus Me
rymas merginos t’ž nepatin yra šitos kasdien:
josios milemiausios dukriukes.
di kali skus Cllnlkas su visokiais bran
rejimue.
Greit nori.
giais prietaisais, kaip tai: aptieka eu bran
Nuo 10 iš ryto iki 4 p p. Nedėl. nuo 10 iki 3,
kamo jai vyro. Pas lietuvius o Ular.
— Na, ir ka poni Sruzikie
ir Pėtn. vakare nuo 6 iki 8.
Szituos dalykus mokytojai
giomis gyduolėmis, visokie instrumentai da
— Asz mano dukrelei duo
yra
labai
mažai
laimingu
mer

rymui
operacijų, brangios elektriškos maši
ir mokytojos tur giliai savo
ne, ar Juzei ne geriau? — už du 5 tukstanczius pasogos.
nos, su kuriomis galima permatyti vlsę žmo
ginu, kurios gali apsivesti su
szirdyee
ineideti
ir
pradėti
gaus
kunp,
mikroskopai ir tt.
klausė, prisiartinias jaunas
Lanol
ANOU
— Tai mažai, praszau po praktiszkiau in vaikus moki
joms patinkamais vaikinais.
DARO VISOKIAS OPERACIJAS.
žmogus.
nios ant tokiu sunku laiku.
Tankiausia yra priverstos ap
Su darymu operacija ant nosies išgydo: nuo sunkumo, negalėjimo
nius žiūrėti. Negana vaikui tu
ĮvhiskU
kvėpuoti per nosj. skaudėjimo galvos, greito pailsimo, tankaus pergalimo
— Diretelek pate ponas
sivesti su tais vaikinais, kurie
— Po mano smerti viskas rėti vidurinius tikėjimo mok
su slogomis ir tt. Su darymu operacijų ant gerklės iggvdo: nuo skaudėpatinka ne merginai, bet jos
Juozai, — atsake pusbalsei dukterei teks.
JUno gerklės, džiuvimo burnos, sauso kosulio, sunkumo ir negeru jausmu
sle persitikrinimus, bet reika
gerklėj ir burnoj, užklblmo balso, vargingo ir nespukaino miegojimo Ir
•
I
\1/
motere. Akie Juozo akivai
kitokiu visokiu nelaimiu, kurios paeina nuo gerklės ligų. Daro visokias
— O kadai tas užstos, po las jam pratintis ir prie iszvir- Kad išplatinus žmonėse musų paskubusius tėvams. Po prievarta iszteke■PO VARDUjuei
mergina
tankiausia
savo
operacijas ant viduriu, kaulu, kojų, ranku, augančiu visokiu guzu ir vi
|
gėrimus,
pasiųsime
kiekvienam,
savo
lėšomis,
sziniu, nes tik tasai būdas "ZANOL" šešias pilnas kvortas degtinės už
apsidairė ant gulinczios mer niute?
!; PRIEJGIAUSES sokiu lytišku užsikrečiamu ligų.
vyro
nemyli.
O
kad
turėti
vai

$1.00, sulyg jūsų pasirinkimo. Pasakykite ko
juos
naikina
piktus
norus
ir
gaitee ant lovos ir aezaros pa
TŪKSTANČIAI PADEKAVON U UŽ IŠGYDYMĄ.
norite — Ruginės, Burbono, Komų ar Rūgš kus,
MOKSLAS
tai gamtos instatymas
Vieu pulOkavonlu čionai eutalplntl yra negalima, bet kelias, tu pavelijimu pačiu
čios Braginės degtinės. Džino, Romo, Persikų,
geidulius.
pacientu, čionai ta piname:
Tai rots uszklausi.
sirodė jojo akyse.
Obolių, Abrikosų, Konjako brandės, Slyvi reikalauja, idant moteris butu
Franclėkuo
Urbaltih, Camp 10, Foetervllle, Wle r»BOtalp — Gnodotlnaa daktare
nės,
Boroviskos
Rasalkos,
etc.?
ANGLISZKO
Tai-gi: neužtenka vaikui
Ignotas Stankus, valetus jusu jau baigiu ir jaučiuos visiškai evc'kų Sird'ngai dOkavoVarginga Juze rodos jau ne
— Patarpus jau mergina
ju Tamhtal už geras gyduoles ir už teip temą pieką. Jus mane fegydflt nuo taip bjau
LIEŽUVIO BE
j\
NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ. pilnai prisiriszusi prie savo
tikėjimo
mokslo
dalis
mokėti
rios ligos ir i taip trumpą laiką Vardą TamhV’B “» j latineiu tarpe visu eavo pažįsta
Tas pats
Parodysime kaip. Mes esame prityrė deg vyro, t. y. mylėtu ji.
prigulėję prie ežio svieto; gule klausė kiek turi metu vaiki
mų Ir.užpuolUR kitai kokiai ligai es visuomet saukslnoe prie juru.
dirbėjai, ir parodysime, kaip kiekvienas
Aš, Jonas K. Btspronas, P.O. Box 81. Depo^, Harbour. Ont Canada, jaučiuos visiš
PAGIALBOS KITO.
isz atminties, bet ta mokslo da tinės
gali pasidaryti gėralus namie, SUTAUPANT buna ir su tais, kurie yra ap
kai sveiku, daugiaus gyduolių nebe elkalauju, ištartu širdingą ačiū.
jo be žado kaip numirus.
nas.
PENKIASDEŠIMTĄ NUOŠIMTĮ PIRKLIŲ
Ii
reikalas
vaikui
pritaikinti
sivedė
delei
pinigiezko
iszro
PASEKMINGAI GYDO LIGAS.
PELNO
su
pagelba
"ZANOL
”
Extrakto.
0
Yra
tai
praktiozniause
Knyga
q
— Del ko ne paszaukete
— Kiek tu turi metu ?
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo f-ųnartu, kaulu, strėnų ir šo
leista. Padaroma j dvi minuti. Gė
Tokia pora myli ne ■ ! kokios lig sziol Lietuvei turėjo. J ,
prie kasdieninio gyvenimo įstatymų
ralas padarytas su "ZANOL” yra labai ska- kavimo.
nu; užkietėjimo ir nedirblmo viduriu, išbėrimo, kūno nležjejlmo, visokiu
daktaro?
— Asztuonis.
ir grynas. Gauta Aukso Medaliai Cospuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, nuo širdies li
praktikos ir taip kaip vaikas.1 nūs
lumbijos Parodoje. Tūkstančiai patenkintų viens kita, bet viens kito turtą.
i
Ir teip sudėta, jog ka tiktai
gos, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku Ilgu, neuralgijos,
— Lengvai jium ta klaust
— O asz, kaip tav rodosi, tiktai tegali pildyti arba prak vartotojų. Gvarantuota sulyg Suv. Valst.
Jaunos mergaites, iszteke- Į pribuvias Grinorius isz Lietuvos ()
drebėj mo sąnariu, nemiegojimo ir išgąsčio, nuo greito nuilsimo ir sun
Gryno Maisto ir Vaistų įstatymais.
juk žinai kokiam padėjime kiek galu turėti metu?
kaus kvėpavimo, peršalimo ir visokiu slogu. Nuo visokiu užsikrečiamu
tikuotis. Kitaip sakant vaikusi PAMEGI NlMUI YIEHA KVORTA DEGTINES DYKAI- jusios už vyro, taip-gi tankiai i gali in trumpa laika pats per p
lytišku ligų ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi nuo viso
Pamėginkite, kaip tik jus sau norite, ir keletą metu
— Ne žinau, o asz tiktai mo reik mokyti ir pratinti prie jeigu
esame. Mano vyras iszvažiane turi vaiku. > save iszmokti Angelskai sziek į)
kiu moteiišku ligų, skausmingu ir nereguliarlšku mėnesiniu, baltųjų te
tai nebus geriausia degtinė, sugra
kėjimu
ir gumbo iigu.
žinkite
likusia
mums
atgal
musų
lėjomis,
o
vias in Varszava, po sudegi ku skaityt lig keturesdeszimts. pildymo trejopos priderystos: mes sugražinsime jums pinigus. Siųskite už Bet tas yra tode], kad ju ly- > tiek kalbėt.
Visi ligoniai kreipkitės pas daktarą IgnotąFtanku ypatlškai arba laiš
linkui
Dievo
paties
eaves
ir
sisakymus šiądien, o mes pasiųsime "ZANOL” tiszki organai dar nėra pilnai
ku
beskirumo,
kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglį.oj. K-uadoj ir kitose
mui musu, pas savo turtinga
Toji Knyga druozei apdarita ?
Šalyse, o apturėsit širdingą rodą Ir pagelbą.
Neklaidžiokit, bet tiesiog
artimo. Nuo prigulinezioe ka- ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES UZ S1.00, suaugę ir isz t'S priežasties jos in Franouzini raudona audima
Teisybe.
rašykit
arba
atvažiuokit
ypatiškal ant šito adreso:
dede, ir tenais sėdi, ne žinau
mes apmokėsime. Reikalaukite, ko
dangi tu prideryseziu supra Viską
maža lytiszka
kios rųšies tik norite. Dvylika pilnų kvortų, janczia labai
irkasztuoje
tiktai
J
j
a
Kasztoa
Motere
patoga
o
pykta,
pane kas su juom darosi. Ka eav
Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D.
dvidešimt-keturios pilnos kvortos, $2.80.
timo iszpildimo priklausoi $1.50;
DYKAI knygute "Paslaptis Ir Istorija Deg pritraukimą prie savo vyro.
nusiuntimo mes apmokame,
1210 So. Broad st., Philadelphia. Pa.
užsidirbu, ir ne turiu, o jau naezi yra ir žibanti czeveryka, kaip amžina taip ir busima tinės Dirbimo Namie” pasiųsime kiekvienam,
Tai-gi,
neisztyre
priežasties,
kuris tik suteiks mums savo adresų.
Off Iso ) Nuo 9 Iki 1 po pietų ir nuo 7 Iki 9 vakare.
SAULE Mahanoy City 11
ant pardavimo nieko man ne kuria grąžei ant kojos iszrodo, kožno žmogaus laime o per tat'I
ne niekinkim bevaikiu moterų.
UNIVERSAL IMPORT CO.
^Valandos Subatoms per visą dieną, Nedėliomls nno 1 iki 4 po pietų.
ir
vaiko
laime.
Ant Universal Bldg., Cincinnati, O.
Ona Adomaitiene. —Laisve.
pasiliko, kaip tik ta lova ant o velniszkai spaudže.
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Dr. Stankaus Gydykla
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DEGTINES $1.00
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GERAS DA1GTAS TURĖTI

Akivos Žinios isz Lietuvos.

DIDELIS PARDAVIMAS

BALSAS DEL TAFTO.

No, 6.

yra sudėti piningai Banke,
Bet da randasi

tukstaneziai

tokiu

Ifd
ĮPį

Nusipirkite un keleli
Buteliu

Su m usz nžnianinius (Jum
žmonių kurie da niėkad
neturėjo
NORKEVICZIAUS W. S,
sudėtus Banke Piningus ir ne yra
pers, Wilsono ir Henry
TMi ’Geriausi* Arielk, Via0
padėjime iszduoti “Czekiua.” Yra tai
Kauno gub. Ant kelio nuo
Miesto. Tik $1 ut eu1<11j
prieszais emlgracije.
labai parankus dalykas, mokėti visas ferUwicZ J 7e'1’gi
ir riaukia
Žagarės in Joniszki rasta pas
“Hillas” su “Czekiais” ir nereike
k,tu getuniL Ateikyte
maugtas
žmogus,
netoli
jo,
pas save neszioti daug piningu.
vrie8S.
dao“le
dant padaryti vietos del nauju
Viena priežastis del balsa
or(leri o bua jums priatatyta
arklys su vežimu. Matyt be vimo už T&fca, ir apie ka atei
Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pastavažiuojant keliu tapo piktada viai ukesai privalo pamislyt,
navijome iszparduoti visa tavora musu
sztore už labai nužemintas prekes.
riu užpultas, pasmaugtas ir yra kad kongresmenas Henry,
Cor. Malu & Centre St. Mahanoy City, Pa.
apiplesztas. Žmones kalba, užtaritojas Woodrow Wilsono,
Szitas tavoras susideda isz Vyru ir
408 West Mihuoy A«.
SKAITYK!
Vaiku visokiu Siutu, Apvedimu ir t.t.
buk jis vėžės piningu 300 rub prižadėjo kongrese investi
Kožna pecziu ka parduodame yra gvnrantytas.
Jaigu paežius nekeps tada sugražiname piningus
liu. Dabar eina tyrinėjimas. provas kurie da arsziau suTodėl jaigu reikalaujate virsz-minetu
...Moraliszka Kabala...
Katra uždeda žmogaus ateiti
arba permainom pecziu.
Apredimu, tai dar turita proga pirkti už
Užmusztasis tapo palaidotas versz pribunanesius emigran
A.Cor.G.
GROBLEWSKI
Preke — 10c.
Be baimes galite pirkti musu Keystone Pecziu.
labai pigia preke o ir galesite suczedinti
Elm & Main Sta. Plymouth, Pa.
kapuose.
tus
in
amerika.
Samuel
Gom...t>AVININKAS IR FABRIKANTAS..,
Geriausias peczius už tuos piningus.
pininga ant kožno pirkino. Pasiskubinkite
In Žagare ir Joniszki poli pers kuris pats buvo emigran
...Tikriausia Burykla...
Dideliu vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.
ba szitas pigus pardavimas tesis
Garsiu Lietiiilszku-LenklszkuValshi.
cija neleidžia invežti obuoliu tu isz anglijos sako kad kon
Sudėjo Cigonka isz Egipto
Suvirszum 3,000 tu Pecziu per mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.
RUBINĄ SU LVA.
ir agurku. Mat nuo to esą li gresmenas Henry prižadėjo
Perdėjo ant Lietuviszko D.T.B.
TIK PER 15 DIENIU!!!
C' n
o n ’o Malutnoy City, Shenandoah,
gos žmones kankinanezios!?
Preke — 10c.
kad in ves ta pro va. Jaigu
jULHIHR S
Mt.Carmel, Landsford.
Ateikyte peržiureti Tavora o ir palis
Wilsonas butu iszrinktas pre
Kurszenai...Tikriauses Kabalas...
galesites persitikrinti kaip pigiai galesite
Sziaul. apskr. Muso mieste zidentu tada lengva bus tam
Arba atidengimas paslapcziu ateities
viską pirkti.
di Naujas Rudeninis Tavoras
—su pagini ba Kaziru—
lyje, nakti, isz Rugpiuczio 25 kongresmonuj ta prova investi,
Pagal Garsingiauai Cbaldiszku
ir 26 d. tapo papjautas jaunas ir tada butu labai sunku emi Persiszku, Graikiszkii, Arabiszku ir
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
Cigoniszku Burtininku.
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
vaikinas B. 18 metu. Žmones grantams gautis in amerika,
Preke — 10c.
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
kalba, buk pjovikai esą mies bet jaigu vėl iszrinks Tafta tai
del Szlebes ant Rudens.
Teipgi visokiu gatavu Szlebiu,
Prisiuskite 25c. vertes Stempu
czionis, papjovė už tai, kad ne gales ta prova investi ir
Andaroku,
Jekiu
ir
t.
t.
Puiku
szlebukiu kūdikiams prie
o gausite visas tris Knygutes
emigrantai
gales
lengvai
m
pas minėta vaikina pamate ke
per paczta.
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Kiek ugnis isznaikina. letą kapeikų pinigu, kuriuos czionais pribūti.
Kiekvienas Lietnvlfizkaa Sztorninkal
Ka'-ztus nusiuntimo mes apmokame.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu žeminiu Kotu del moterių ir mergaieziu.
teipgi- privalo užlaikyti visada musu
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t, gausite pas mus geriaus pirkti negu
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Gaisrai Suv. Valstijose pa papjovė atėmė pragerimui.
W. D. Boczkowski-Co.
Sztoruoee
ant jiardavimo, kad.niusu
kitur.
Teisybe
kad
kongresas
ku

520-522 W. South Al; Mabanoy City,Pa.
daro daugiau-bledies, nei Eu Policija dabar jieszko pjovi
lautieczei reikalaudami galetu'nusirie
bus
iszrinktas
Novemberio
tTiL
n
ftlrikn
t
L®"
“
Pas
mus
dirba
Lietuvaites.
pirkti ir
nereikalautu iszduoti
— Szia nedelia atsibus sej- ropos szalyse; beje iszskaicziu ku. Ot kokia nauda isz degti
piningus dovanai kokiems nors apga
i
08
blohe
I
,22w
tt^.p.
menesije,
neinstos
lig
4
diena
vikams
tose
apielinkese.
Szlominsai
Skaityk o žinosi viską.
mas suvienijimo Italijonu Na ant gyventoju, Suv. Valstijose nes bei girtuoklystes!
raszykite pareikalaudami mus gyduo
Morcziaus ta paezia diena ka Jaigu ne turi mano katalogo raszyk
les, nes geras uždarbis; parduokvte
tional Columbus Association. iszpuola po $2,30 ant duJoniszkis.
da instoja naujas prezidentas. o apturėsi, geriausiu Armonikų, Skri
musu tyias Lietuviszkas Gyduoles,
pku, Klernetu, Tribu ir daugybe
szios per metus už bledes, pa Sziauliu apskr. Musu mies
kurias mes gvarantuojame.
Polithania
State
Bank
Todėl jaigu ukesai ateiviai kitokiu Muzikaliszku Instrumentu.
— Kliksmai, riksmai ir pa
darytas per namu sudegimus
a Egiutero No.l.
Cor. 22d. & Carson Sts.
rodos vela atsibus muso pul neskaitant szaliniu per ugni telis su savo apielinke, negali nori kad emigracija ne butu Czisto aukso szliubiniu Žiedu, Ziegoi Egiutero No. 2.......................
riu. Lenciūgu, Špilkų, Kolcziku,
I Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
ma
sakyti,
kad
taip
žemai
su
S. S. Pittsburgh, Pa.
daugiaus sunkesne negu dabar Kompasu auksiniu ir paauksuotu,
kam miestelije.
I Gumbo Laszai............................... ^cpasidariusiu nuostoliu, Euro apszvietimu stovėtu, bet prie
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per
i Meszkos Mostis...............
ir kad emigrantai galėtu leng geru Britvu ,visokio skiriaus drukuo- paežius lietuvius ir randasi į»o priežiūra
pos
szalyse
aplamai
ta
bledis
I Trejanka..........................
girtuokliavimo pesztynes, tai vu budu gautis in amerika, j a ui u Maszinukiu, Albumu portretam. Valdžius. Priimam pinigus suezedinimui
— Konia 30,000 žmonių ke
i Linimentas vaikams....
pradedant
nuo
$1.00
ir
už
sudėtus
pas
mus
J Gyduoles nuo Kosulio..
tina suvažiuot ymti dalybas pasiekia tiktai po 33 centu ant labai tankiai atsitinka. Kai tai balsuokite už Ttfta ant Knygų Isztoriszku, ir Maldaknygu pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitanl
kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj.
J
Liepiu Balsainas ...........
duszios.
New
York
mieste
per
susipesza ir pradeda pjautis, prezidento ir už visus repub- Gražiu popieru dol rasziino G romąt u kas 3 menesiai. Siuncziain pinigus in visas
parodoje.
I Anty-Lakson del vaiku........
svieto, greit ir pigei, parduodam
j Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
paskutinius metus buvo 12,182 tai policijos niekur negalima likoninius kandidatus ant kon- supuikiuuseis apskaitimais ir dainomis dalis
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
— Arti Bear Ridge ingriu- gaisru kurie padare bledies surasti, o sziaip, tai kartais ir
Iszdirbam
sudrukuotais apink konvertais tuzi bilietus Amerikoj ir Kanadui.
j Vanduo nuo Akiu......................... 25c.
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir
gresmonu.
nas
už
25c.,
penki
tuzinai
už
§1.00.
I Ugniatraukis..................................25c.
vo in kasiklas kėlės Pennsyl- ant 7į milijono dol. Užlaiky bereikalingai prie žmogaus
vedam provas senam krajui. Rejentelna
..25c.
I Skilvio Laszai................
Popieros su paauksuotom kvietkom kancelarijayra rėdoma per valdiszka notaru
I Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
vanios geležkelio. Kuopa dar mas to miesto ugnegesiu per prisikabina. Tokiam vyrui,
Samuel Gompers stengėsi 50o. tuzinas Turiu Teleskopu su J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir
,75c.
Kruvinosios
.........................
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums
bininku tuo skyle pripylė ak- metus atsieina 10 milijonu dol. kaip P. neverta butu laikyti kad emigracija butu visai už
‘Uicure’arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
jusu bankinius reikalas o persitikrisit, kad
Gyd. del nemaluno Pilvo............ 60c.
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
menais.
Londone, Anglijos vyriausia alude; ar negalėtu insteigti draudžiama. Jisai ne neri kad
Milteliai apstabdyniui Galvos
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus
skaudėjimo.............................. 10c.
siunezant paezedumui in Banka, arba siųst
me
mieste,
per
metus
buvo
emigrantai
in
amerika
eitu,
arbatine,
ar
kokia
krautuve.
— Kasiklos aplinkui dirba
Laszai nuo Dantų............. .
10c.
in Lietuva, galima siųst Paczto Money
tiktai
3,843
gaisrai
Visoje
An

Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Orderiu, Kegistruotam Laiszke, ar pe>
bet
užmirszta
kad
jisai
pats
in
Rugpiuczio,
12
d.
buvo
gegu

gerai. Kaip kur ir stokas dar
Kojų..... .................:........
25c.
Expreso Money Orderi.
glijoje buvo tiktai 35 dideli žine, betTabai prastai praėjo, czionais pribuvo isz anglijos
Geležinis sudrutinlojas sveikatos 50c.
bininku.
Vaistas nuo Papauto.*................ 15c.
gaisrai, padarusiejei po dau net ir muzika visai prastai ir pastojo amerikos ukesiu.
Gyd. nuo Grippo...................... $1.26.
RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
— Kasikiu inspektoris P. giau nei 50 tukst. dol. bledies grieže. Per vasara buvo su Czionais yra invales darbo del
Plauku apsaugoLojas............ . ...... 60c.
,, . . . 7 rymiAlSĮ. D1D21JU SI 111 GBEICZIAI SI GAHLA1VAIMuilas del Plauku....................... 10c.
C. Eentovas savo raporte da- Rymas, turints gyventoju puse rengti 3 lietuviszki vakarai, emigrantu, kaip kur tai ir dar
uarlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Buaijoa be jekiu perstojimu.
Milteliai nuo Kej>euu...................35c.
„
„ ,
IZAH - KI BSK - RUSSIA .
J
nnttardfimo
Q Dienas.
Ili.n.n In
, CABLAIVAI:
r. Llbawa
t II...... 11 Dienu.
tw*—
Rožes Balsainas............................. 25c.
ln
Rotterdama
8
paveikslais
parodanezeis
visa
Kanoje
nesza buk Septemberio"menesi milijono, per gaisrus nustoja kurie gražiai iszejo ir vargo bininku da stokas. Jie visada
Garlalval Iszels Eur'.k$31
Treczla Klu«a
«; 3
Kinder Baisumas........................... 25c
Isz New Yorko
. ",
,
Kristaus su didžiauseis miestais ant
$15
Antra
Klaea
«50
I < zar,-J Lapknczio (Nov.)
je sužeido tik 4 darbininkus o tiktai 56 tukstaneziu dol. ant ninkas chorą pastate. Dabar gal rasti užsiėmimą. Daug svieto; kas prisius §3 apturės Telesko
Bobriaus
Laszai.
*1° r
i Apie dauginiui <iaeiz.inueiie
mueo auenru
daelžlnoeite pas
paamueo
aurnttia arba
Szvelnintojas........................
A. E. JOHNSON & CO., (General PtMenger AgU.) 27 Broadway, New York, N.Y.
du likos užmuszti.
Kraujo valytojas........................ $2.00.
metu, o ugnegesiu užlaikymas laukiame szeimyniszku vaka ateiviu turi savo farmas New pą ir szimta paveikslu, Teleskopas
Nervu Karuiutojas............ ........ $1.00.
yra naudinga turėt kožnaiu na
(200 vyru) atsieina tiktai 10 rėliu. Kraujalige kasdien po Yorko, Connecticut, Massa labai
Egzema arba odos uždegimas
me, Sztornikam, agentam ir perlio— Ant East galo miesto
pas Vaikus............................. $1.25.
tukstaneziu dol.
retn parduodu visokius tavoras labai
chusetts
ir
kituose
steituose
ir
keletą
žmonių
pasmaugia.
Pleisteris (Kasztavolo)................ 25c.
Lehigh Valles kompanije jeszPU/KUSTAVORAS^
pigei. Reikalaukitie viską pas tikra
Pomada Plaukams........... .
Kodėl Amerikoje gaisrai
jie visi turi gera gyvenimą o lietuvi o gausitie teisingus tavorus.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.
Veliuona.
Kiekvienas tuos žodžius isztars
ko anglių. Tikisi tenais surasGyduoiesnuo Rieniens........ ..........60c.
teip daugiau bledies padaro,
Prisuskite savo adresa ir 2c. Marke o
paragavęs musu gerimrs. ParsiKauno gub. Už 9 kapeikas ir sziek-tiek piningo. Todėl gausite
Vengriszkas 'Tuisytojas Ūsu-... .15c.
ti turtinga gysla.
mano Katalogu.
iszsiguldo per tai juog czionai
Inkstu Vairias............... 26c. ir $1.00.
traukit o persitikrinsite.
gyvasti atėmė. Rugpjuczio 22 tie demokratai labai klysta
Akines
Mes parduodame Kūgini sznapsa
Gyd. nuo
— Nedelioj pirma adyna namai daugiausiai mediniai d. Klangiu sodžiuje gerai in- kada eina prieszais emigracija.
po $2, §2.50, $3 $3.50 ir aukszabelnai skausmo
pigiau
atiseinanti
nei
mūriniai
popiet bus laikomas extra su
Gyd. nuo Parku ir Niežu........ $2.00.
cziau lig 88 už galona. Turime
sigere jauni vaikinai tarp sa Prezidentas Taftas o ir ReGyd.
nuo Dedervines................ $2.00,
partraukta tiesog isz Bosijęs
sirinkimas Gedemino Klobo. Tankiai atsiradęs koks gaisras ves susivaidyjo ir susipesze; publikonu partija užstoja už W. TRAŠKA UOKAS
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
Kuekos
arielkos
po
§1.50
kvorta.
sunaikina
po
kelis,
o
net
po
Pirmutinių Liųtnolųskat.
Visi sanariai privalo pribūti.
pesztynese A. Kuczinska už- emigrantus ir nori kad geri ir
Atsiųskite adresa o gausite katalogaGRABO RIGS
(’88 oi) keliasdeszimtis tu mediniu trio musze. Mat minėtas vaikinas atsakanti emigrantai ateitu in
Fr,
Strawinskzs. 1807 Carson St; r>ti.burgh,pa. Koliekos ir Sužiestiejai
bu, neskaitant jau tokiu gais
vienam isz užmuszeju buvo amerika. Republikonine par
— Rinkimai ant prezidento ru, kurie nuszluoja isztisas
Skaitykit!!
kaltas 9 kap., kurias atsisakė tija padare amerika gera skly Laidoja Kucsa įTuzairuaiK.
artinasi, dabar laikas gerai ap miestu dalis. Euroje, kur me
a?flnu» ir
4d Put ratingi i m
atiduoti
tuom
sykiu,
nes
pini

pą
del
atejviu
ir
emigrantu
ir
Krausto
fe L L
Asz
esu
Lietuviszkas Advokatas
svarstyt už ka mest savo balsus. džiai brangesni namai daugiau
VTsfita at! i-5 L
ka
ir puikiai**
priimu Provas isz Visu Krasztu už
Amerikieczei kaltina atejvius šiai mūriniai ir ne teip lengvai gu ta diena neturejes. Už tai liksis teip ja’gu Taftas vėl bus ■fe) vinM ir! n-Kais reikalai* kreipkltcs pvž^anediut.vla.
jam gyvasti atėmė.
aprinktas, bet jaigu demokra -a o buoiK
( Mainose
už blogus laikus, buk tai juju užsidega
>20 W. Cetttre St- Mahanoy CH
Užmuszejai
pasislėpė.
Bet
tu
kandidatas
liktu
aprinktas
Koliestias-^
kalte, jog balsuoje nežinant
_
j Ant Geležinkeliu arba
policija ju jeszko. Tai kokios tada ateiviams kurie czionais
( Treinu.
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
ant ko. U-gi kas po nogiu
Vartojau Provas už Koliestvas per
jau
randasi
o
ir
emigrantams
girtuokliavimo
pasekmes!
stumdo muso tautieczius kaip Daugiausia teatru ame
Valstijos Kasijerius turi
daugeli metu. Szaukites pas mane
butu ne kas per laikai. Todėl
Raguva.
katrie esate sužeistais, busit kantanti,
avinus in budykes laike rinki
rike.
sudėtus Piningus Merchants
balsuokite
už
Tafta
o
viskas
tukstanezius Provu vartojau, kurie
Ukmergės
apskr;
Pas
mus
mu, jago ne zalakailiai pažen
Daugiausia teatru ant svie
Banking Trust Co., Banke isz
buvo pražudė rankas ar kojas, prane
klindami “balota” pagal savo to randasi mieste New York, nors isz pradžios buvo per bus gerai del visu.
szu jogai žmones su didelėm kolieMahanoy City, Pa. Jaigu yra
stvom
galideeetkus
tukstaneziu
Lietuviszka Agentūra
norą, o po tam sudeda kalte kuriame randasi 123,795 vietų daug sausa, o dabar perdaug
atsargi Banka del Valstijos, tai
iszgrait.
Bet Kompanijų szunelai
Reikalingai Agentai!parduosime jumis Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
ant “polanderiu ir hunksu’’ del regėtoju. Londone randasi szlapia, bet javai labai gerai ----ZiegoreIms ir Lencu- in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu
už kelis desetkus dorielu sumulkina.
yra ir del .jus invales gera
gelius už labai pigia preke ir duodame kre
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes
buk tai juju kalte. Ta rugoji- 120,950 vietų, o Londone tik užderėjo. Tiktai nelaime, kad ditą
Banko. Szitas Banka moka
ant viena, dvieju ar trijų menesiu. Mes piningus už žemiause preke ir greitai
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad
visokiu gatunku ir galesite parda ne vienos dienos nelaikau pas save
ma patis girdėjome mieste sa 83,331. Daugiausia namu del dabar per szlapuma ir nuola prisiusime
procentą
a
nt
sudėtus
Piningus.
save apsigarsitu ir jus Provas priimtu
vinėti tarp savo draugu ir pažinstanm pada svetimu piningu paskirtu siuntiniui,
vo ausimis nuo tūlo vokieczio perstatymo randasi Londone tinius lytus negalima prigu- rysi tgera uždarbi nog$15 l]g$75antnedelios. viskas dirbasi teisingai nes esmių po
ir tuom tik tinsią ir vilkina liki laikas
Direktoriai yra gerai
Raszykite o prisiusime pigias prekes.
skundimo
iszsibaige ir daugiau skųst
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu
ir zalakailio. Jau laikas pabust kur yra 50 teatru, New Yor lincziai javu suvalyti.
žinomi ir atsakanti miesto
negali.
Ruda uždyka duodu ant
Dealers Wholesale Co. Hw’iobk, “'.y." atsilankitie arba atsiszauktie per
Apie
Paneveži.
Ukmerge,
ir nesiduot trauktis už skvernu ke 31 o Parižiuje 24. Pariži(II PO oi) laiszka su minėtais reikalais.
prisiuntimo markes.
Paszykit pas
biznieriai. Skolina piningus
Advokatą Jankaus, poszuom adreso!
o jago reke pagialbos prie pa niam teatre po vardu Chatele Baseinus, Szidlava ir Radviant lengviausiu iszligu.
Su godone
Tiktai Per Szitu Menesi.
ženklinimo baloto, tai randasi gali sutilpt 3,600 žmonių o Na liszki — dar matosi pustan- Už
...DIREKTORIAI...
B. S.YANKAUS J
30c. gausite 12 gražiausiu Popierių su
Viktoras Lapinskas D.M.Graliam, Prezidentas. C.L.Adnm,
D.F.Guinan, Kasijerius.
Vice-Prezidentas.
cziu
nesuvežtu
rugiu.
Liūdna
margintais
Konvertais teipgi knygele del
Lietuviu, kurie su noru tai jorke didžiausias teatras šutei
Cresskill, N. J.
M.
Gavula.
pasimokinima raszyti gromatas, kiek žmonių
A.
Daniszewiczia.
W.
Rynkiewiczia.
601 W. Mahanoy Avė.
jum padaris.
Valstijuose ir t.t. Prisiuskite stempu už 30c
pa tik 3,449 o Londone Drury ir skurdu aplinkui....
J. Hornsby.
W. J. Miles.
L. Eckert.
Lietuviszkas Agentas
ir raszyk koks esi o prisiusi tinkamu popie
Mahanoy City. Pa.
Lane 3,500 ypatų.
.Joniszkisrių nes turiu 70 visokiu gatunku.
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
— Aplaikeme puiku nauju
Jaigu kada busite
J
j
1
ETŲ
V
I
SZK
AS
j-t'
OTOGBAFISTAS
Koncertines sales: Londone
Sziauliu apskr. Buividžiu M. A. IGNOTAS '“JĄM"''
rudeninu ir žieminu apsiavimu po vardu Albert Hali gali pa
(ZZ -w(l oi)
PHILADELPHIA, PA.
kaime ūkininkas Kilcziauskas
Tai užeikite in
del vyriu, moterių ir vaiku. talpyt savije 10 tukstaneziu
M.
VARZINSKAŠ
su savo kaimynais iszveže in KAIP PASILIKTI AMERIKOS P1LIECZIU. VISOS
I KTU VISZK A
OTELI
Visokiu nauju madų ir geriau ypatų. ^Madison Square New
205
E.
Centre
St.,
Malianoy
City.
Lagare kvieczius. Grįžtanti Knygute Lietuviszkoj ir Augliszkoj
Puikei
ir
pigei
nutraake
visokes
kalboje, turinis instatimus apie piliesi ka galima gauti. Visokiu Yorke gali patilpt savije tik
JUOZAS
OK1NSKAS
sustojo Skaisgirije alaus atsi tyste, klausimai ir atsakimai kaip isz- MOTERIS
Fotografijas. Padaro didelus Foto
(l.O(NIMNKAS)
Parduoda Szipkortes antgeriausio
prekių. Mes duodame “Green 9,000 ypatų.
grafijas isz mažių ir indeda in reimus.
gerti. Begerant uk. Kilc. ne siimti popieras. Suvienytu Valstijų
linijų in ir isz Lietuvos.
Siunozia
Indeda Fotografijas in Špilkas, N. East Cor. 13-th. ir Callowhill Streets.
Trading” stempas ir esame
Konstituozija ir Konfederacijos straiPiningus in Visas Dalis Svieto greita*
laukdamas kitu draugu, iszejo psnei.
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukineja Ten busite sveitingai priimti. Gausite
Lietuviu
Amerikos
Ukesu
vienatine czeveriku sztorae
pigiai ir teisingai.
Raszikite pas
isz kareziamos ir iszvažiavo Klobas matidamas reikalą, iszleido
Užpraszom visas Moteris kurios geidže Post-Karczius. Parduoda Reimas ir t.t pavalgyti ir galima pernakvoti.
mane o gausite teisinga atsakim»
mieste ka duoda taisės stem
pasilikt
“
Sveikos
ir
Drūtos
”
pilnos
givybes
szia
knygute.
Preke
tik
25c.
Todėl
namon. Už valandos, begrįž
Teipgi užlaikau dideli kroma visokia
pas. Pirkite savo apsiavimus
norinteje gaut ežia knygele siuskite ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvojau•
n I •
Suczcdlnto Ir Pud'litubinlmo
■
■
Valgoma Tavora ir Buožėm*?
dami kaimynai, prigine Kil- pinigus per paczta (Money-Order). nistoje, pribūtu pas mane ir pamatitu ka
pas Common Sense Shoe
padarėm del kitu moterių kurios ir kentėjo
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
cziausko vežimą, kuriame jie Lithuanian Am. Citizens Club
Store, 35 W. Center St. antros
Miestas Gary nesenei prasidėjo tik 5 metai ir jau smarkei pradėjo
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi
gulėjo nebegyvas. Pakilo vi
augtie kur ir tavo Loto Preke sikiu užaugs in trigi bus pinigus.
ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk
duris nog Klero sztoro. (g8°l)
•APSZVIETA' Moksliszkai Istoriszka Knyga silpna
sokios kalbos.
Miestas Gary yra gereuse vieta gyvenimui darbui ir bizniu. Nes
be jokios abejones.

Žagare,

TIK PER 15 DIENU!
Y

FIRST NATIONAL BANK ||i|§ S. Horkewicz

Peczei
V

RYNKEW1CZIA
Žinios Vietines.

W.WairtelirhSU.

MERCHANTS

a

BANKING TRUST COMPANY

GeriausesBudasirFroga^Sp^^baryJnd.

SHENANDOAH, PA.
— Nedėlios ryta ingriuvo
in kasiklas Packer No. 4,
“indžen baus” su visom maszinerijom. Isz tos priežasties
kasiklos turės sustoti apie ke
les dienas o 4000 darbininku
turės trumpas vakacijes.
— Vanda
Rynkevicziute
isztekejo ana diena už daktaro
H F. Kilty, ajriszio isz Lost
Creek.

Ant pardavimo.
Parsiduoda namai po No.
532 ir 534 W. Pine St. Atsiszaukite in Parmley Sztora
288 W. Center St,
( j 'p

r NAUJA KNYGA |
-PO VAIIDUI

PRIEJGIAUSES

$

MOKSLAS

ANGLISZKO

t

LIEŽUVIO BE
PAGIALBOS KITO. |
Yra tai praktiozniause Knyga
' kokios lig sziol Lietuvei turėjo.
i
Ir teip sudėta, jog ka tiktai
pribuvias Grinorius isz Lietuvos
gali in trumpa laika pats per
save iszmokti Angelskai sziek
tiek kalbėt.
Toji Knyga druczel apdarita
in Franousini raudona audime
ir kasztuoje tiktai J j, Kauto*
ntudantimo mes apmokame,
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Džiugiuose, Gruzdžiu valst.
ūkininko Bernoto nakezia isz
kūtes pavogė 3 arklius. Vagie
nesuimti.

Szvedasai.
Ukm. apskr. Pas mus, Vilocziu, sodžiuje, Regpjuczio
22 d. tapo baisi žmogžudyste
papildyta. Tėvas atsikėlęs ry
te, rado svirne papjauta duk
terį, kuri ten viena gulėjo.
Spėjama, buk tai esąs užkurio
darbas.

Gaunama pirkt tik pas:

T. Astramski, 943 S. 2nd. St., Phlla. Pa.

Dl Alex, O’Malley

158 So. Washington St.,
Wilkes=Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama
ir susiraszoma.

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

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.

Druskininkai.

Grodno gub. Pas mus taip
daug grybu pridygo, kad ne
ž žinome ne kur juos dėt. Ne
X seniausi žmones nebeatmena,
SAULE Mahanoy City J kada taip daug but buvę gry
bu.
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palytinti daug isz Lietuviu praeitos
Tokie dalikai yra per svarbus ant atydegyvenimo, spausdinta priesz 20 metu jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte
geresne
PR1ŽURA ir gydimo ne kaip gau
su 780 puslapiu, preke: *
tumėte namie no savo daktaro.
Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir LeburissuGO pus. 10c.

PREKE $1.
Aysidi rba senos maldaknyges istorisn
natos ir laikra<*xczei, kaipo tai:
Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagia
Draugas,
Tėvynė ir Lt.
Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ai
ekspreso kasitus. Adresai:

Lithuanian Bindery,
914 W, Sprwca, JMafaanay City,

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus
mes apmokame.

\V. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Ka.

ten budavoia Dldžiaiisis milžiniszkus Fabrikus ka randasi ant
visos pasaulės, lt z kitu miestu krausto visokias Fabrikas in miestą
Gary, Indiana. Nes ten yra geriausi traktai geležinkeliu ir vande
niu del parvežimo ir iszvežimo visokiu tavora Fabrikams.

Dabar mes parduodam Lotus arti tu dideliu Fabriku, visai pigei
kuriu kita meta vėl už dvigubus p:nigns nepirksite. Lotai po $300
ir aukszcziu, $50 inmoket o $10 ant menesio, teip kad kožnas darbinikas gal lengvai prasidėt sau prapete, idant nereiktu ramios kitam
mokėti ant ateinanezios senatvės.
Kas pirks Lota tam VISUS
keliones kasztus atgražinam. Del platesniu žinių kreipkitės
ypatiszkai arba pi r laiszka ant žeminus parodyto adreso:
■
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GARY' INDIANA REAL ESTATE INVESTMENTS

JOSiZSCkOl&uOi (‘'”11847 S.UiiionSt;Chica8°J’N.

Naujas

Iszradimas

Apraszima siunezia dykai
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats
iszsigydyti be daktaro visokias ligas,

Plauku puolimą ir užsiauginima,
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
savo locnam name vertes $12,000*00
Parduodu laiva-kortes ant geiiausiu ir
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant amerikoniszku pagal teisinga korsa. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresą vokite sziteip:

A. J. KEYDOSZIUS,

202TroySt.

Nežuli, Papuczkus,

Pleiskanas

ir kitas panaszias ligas.

Nekuriama apgavejams daktarams
inmokate po keletą desetku doleriu
už neiszgydima. Naudokytes greitai
isz szitos progos, Raszykite tuojaus
ant adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.

Dayton, Ohio. B’dway&So. 8-tb. Brooklyn, N,

