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Jeigu apser
te pas savo
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nepage] betų
Ingai. Teip
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Laikraszczio “Saules”

Kalendorius
ANT METO

-« 1912.

ziununkas
>ada musu
uoles savo
kad musu
Jetu ousiiszduoti
ore apgalominkai
•8 gyduonluokyte
gyduoles.
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........ 50c.
ir 11.00.
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mo ir
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...... 10c.
avimo
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....$1.25.
....50c
........ 10c.
........ 35c.
....25c.
....25c.
....60c.
....35c.
.$2.00.

us
rtes
geruūsio

Tai jau ir užbaigem kalen
dorių ant atejnanczio meto
1912 kuri ne užilgio pradėsim
iszsiuntinet del visu muso skai
tytoju kurie yra pilnai užsimokeja už laikra«zti. Sztai intalpa ‘ Saules” kalendoriaus:
Kalendorinei užraszai ant
1912 meto.
Užtemimai saules ir menulo.
Apie metus ir ju dalis, Eros,
perkelemos szventes, pasnykai,
Amerikoniszkos szventes, ke
turi meto laikai.
Menesei su suraszu szventu.
Ant Naujo Meto.
Ka mums atnesze 1911 me
tas.
Didžiauses pasažierinis lai
vai ant svieto (paveikslas).
Iszradimu arnžei. Myslis.
Nedarikie skirtumo terp vai
ku ir milekie visus ligiai. Iš
tūrije.
Velniszkas kaziriavimas.
Tikras atsitikimas.
Jeszkojo tarnaites o rado
paezia.
Stebuklinga Kucze.
Cibulei kaipo gyduole.
Krėslas, arba teisingysta vis
užsimoka.
Istorije apie nelaiminga ka
ralu ir jo vienturte duktere.
Garbe Dievui.
Nelabas Vyras.
Prakeikimas.
Delegatai pas Grafa.
Užkeikta Skripka.
Del tu, ka ketina antra kar
ta apsipaezuot.
Bledes padarytos per tvanus
Amerike.
Pikta Onuka, arba ne dora
mergaite vyro niekad ne gaus.
L žimanti faktai apie Alas
ka.

Pardinu

paliudyja
patarimas

88
•k, XI.
•įas
izkas
Sztorai.
s už pigesne
iu Czevenku
iu ir vaiku,
u darbiniu
na vuokius
ziai, puikiai
u negu kiti,
ane u buste
igu-.
puiku balto,
aeveriku ir
arduuiu ui
iBsvetuniao-

ina
[JI,
tnna.

6.
□

keletą

i

KO. 6.

a Visam
iž Buteli
ir visokia
fte dabar
cite savo
pristatyk

W/CZ
Oi.
11

ikoje.
visokia
įsekmio
iga d ori

Popiežiszkas sostas Vatika
ne (paveikslas).
Kodėl asz nieko ne turiu ?
(pasaka).
Pagelba atsitikimuosia.
Apgarsinimai progresiviszku
biznierių.
Ar-gi tai ne bus džiaugsmo
ant Kalėdų del geru skaityto
ju “Saules” kurie yra pilnai
užsi-nokeja už laikraszti! Skai
timo yra in vales, historijos
kanopuikiausios,
pamokini
mai, akivos žinutes ir t. t. ir
t. t O-gt džiaugsmo turesyt
invales aplaike teip puiku kalendori tik pasiskubinkyt atsiligint už “Saule ’ kurie da
yra skolingi o kalendorių aplaikysit priesz Kalėdas isz ku
lio džiaugsis visa jusu szeimyna.
Brangus skaitytojai!— Jagu katrų laikas jau pasibaigė
ant Nauju Metu o da ne yra
atsiljginia su skola praszom
visu paskubyt su užmokeseziu
ir ilgai nevi!kinkyt, jago geidžete apturėti teip puiku Kalendori ant 1912 meto, kuri
pradėsim iszsiuntinet ežia nedelia. Paskubinkit, nes turime
visus gerus skaitytojus intrauk
ti in naujas kningas ant atej
nanczio meto.
Paskubinkit, nes po laikui
nesigailekyte, jog teip puikaus
kalendoriaus ne aplaikete!

ites pas
?irkejui

mistinikrei-

op

rba pei
augybe
lėliu ir

Co.
ill, Fl,

Vakarai pradeda būti ylgesni, be skaitymo ne gali apsiejti davadnas žmogus. Skai
tymas daug gero žmogui atnesza. Kas nesigaili piningo
ant kningos ir gazietos, tas
nebankrutys niekados.

.
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regini: sienos ir lubos suszau
dytos kaip rėtis; ant kanapos
gulėjo jauno žmogaus lavonas
Utica, N.Y, — Piningai, žgm
supedszaute kairia koja, galva
Paszventinimas dvieju,
cziugai ir bankines kningutes
ir pilvu su brauningu vienoje Priesz lietuviszkus laikraszczius
bažnycziukuriuos isznesza ant §7000 li Brangenybes Czenstakavo. iir mauzeriu antroje rankoje.
Amerikoje.
Dickson City, Pa.— Bieku- kos surasta drapanuosia ant
Petrokavo okružnam sude Ant grindų iszbarstyta apie
pas Hobanas isz Skrantu pa- kūno Jono Bodnario perloLapkriczio 26 nedeldienij.
szventimo nauja bažnyczia Sz. riaus isz Youngstown, Ohio, pasirodė kad pavogta suknele 100 patronu. Daugiau ne vieno
bažnyczioj
Szvento Jurgio Phi
neatrado,
ne
tuose
kambariuo

iszsodyta
žemeziugais
buvo
1
P. Marijos. Parodoje dalibavo kuri isztrauke isz Erie kanalo.
i ne kur kitur, bet piktadariu ladelphijoi tapo padalinti teip
2000 sąnariu prigulineziu prie Isz surastu gromatu, pasirodė kliosztoriui Czenstakavo dova- se,
lenkiszku ir lietuviszku drau- jog nebaszninkas turi tris dūk nota 1717 m popiežiaus Kle butą trijų. Kur tuodu pikta vadinami lapeliai:
Lapelis Susivienyjimo
menso XI, svėrė tuomet 26į idariu dingusiu — nežinia.
gyseziu.
teres Y oungstown, kuriuos jio svaro. Valdiszka kamisija apApasztaliszkos
Szirdies,
Budas Rosijoje.
Lansford, Pa.— Arcibisku- jeszkojo nog kokio tai laiko.
V.
Jėzaus.
Men.
Gruodžio
kainavo
19
Liepos
1865
m.
Isz bado aplankytųjų guber
pas Prendergastas isz Filadel Kada kuna atnesze pas grabo1911.
fijos paszventino Thanksgi riu ir pradėjo nuredinet, gra- 27,189 rub. Toliaus ta sukne nijų girdžiama baisios naujie
Ant pirmos puses prie antving dienoje nauja slavoku borius nuėmė overkoti, du sur le tapo apdovanota vėl dūles nos. Kaimiecziai minta prie
galvio
yra paveikslas Jėzaus.
nemis
brangenybėms
apkaiduonos
mainydami
beržo
žie

bažnyczia Szv. Mikolo kuri dotus, kamzole ir ketures po
Turinis tu lapeliu yra sąna
kasztuos 130 tukstaneziu dole ras kelnių, skurini diržą su pi nuota ik 60,000 rub. Dabar-gi ves, baltuosius molius ir t. t.
riu. Viduris bažnyczios padirb ningais, keturi s masznas su valdžia ir teisdaryste Petroka- Gyvulius parduoda pusvel- riams paliepimas melstis, ir
tas isz balto murmuro. Suvir brangenybėms penkis ziegore- ve aprokavo suknelia pavogta cziui: arklius už 4 rublius, kar kovot su prastais rasztais pa
ves, už kurias seniau mokėjo gal* paliepima Tėvo Szvento
szum 60 draugyseziu isz visu lus,‘ dvi bankines kningutes ant vertes 100,000. rub.
Prie
nagrinėjimu
pasirodė,
60 r. dabar parduoba už 12 r., Pijuszo X. (?)
szaliu eme dalybos parodoje. kuriuosia buvo užraszyta $6‘Dviejuose tokiuose lapeliuo
Ta paezia diena paszventi 270,66 patai pyti Massena Ban kad kliosztoriaus vyresnybe bet ir už ta kaina nėra pirkė
se
draudžiama skaityti visi lienevede
jokiu
aktu
su
užraszais
ju. Kazaniaus gubernijoj mesa
no arcibiskupas tam paežiam ke o $100 buvo padėta banke
tuviszki
Amerikoje laikraszpadovanotu
brangenybių,
ir
miestelije kampini akmeni po Carthage.
daug pigesne už duona. Geres
sunku inspet kiek ko szvent- nieji ir sziltesnieji žiemos ru cziai iszskirent tiktai isz visu
naujei statoma ajrisziu bažny
ežia kuri kasztuos 100,000 do Szovo in zuiki pažeido (i vagiszkai iszvogta.
bai visi užstatyti miestuose. Že du, kurie sako esą vien tiktai
Zokoninkai
nepadoriai
mat
leriu.
me parduodama negirdėtai pi dirbanti del bažnyczios labo;
mote es.
szposuoja ne tiktai Czenstaka- giai, žemes plotas apie 19 de- likusi keliolika lietuviszku
Lansforde randasi tik 8321
McLough, Kan.— Szauda- ve, bet ir czion Amerikoje. szimtiniu už 300 — 400 rub Amerikoj laikraszcz'u esą anti
gyventoju, o del ko teip bran
ges bažnyczes atejvei stato, tai mas zuikius ant savo ukes, Jo Lenkiszkas laikrasztis “Ku- liu, ka atsieina pigiau kaip 20 tikejimiszki ir t. t.
Tuose lapeliuose liepema
yra stebėtina. Aplinkui randa nas pietum isznetycziu pnažeido ryer Polski” iszeinantis Mil- rubliu už deszimtine. Net sene
promotoriams
apasztalystes
waukej
placziai
pranesza
ke

si tik kasiklos, kuriuos ant szesnes moteres kuriuos stove
liai, kurie praleidę daugel bad
amžių nepasiliks o tosios pui jo krūvoje kalbėdamosi prie liuose numeruose, kad Chica- mecziu, sako, kad taip baisu maldos gerus lietuviszkus laik
kios bažnyczios ,bua apleistos namo. Vienas isz zuikiui bego goj zokoninkai teip vadinami bada savo amžiuje pirma syki raezczius ir knygas kiek galint
platint, o raut szalin pragaZmartwychwstancai laikanti teprigyvene....
kada darbas kasiklosia pasi
aplink narna o Clemm bego savo siratnami prie kurio yra
baigs o tieje szimtai tukstan
Badas vieszpataujas jau 17 riszka dprba antitikejimiszku
laikraszcziu; liepema kalbint
czei ejs ant nieko arba sugrius paskui szaudamas in moteres o ir miniszkos, priiminėja mažus gubernijų.
natriu gaspadines, kad bediezuiki nepataike. Moteres pas vaikus siratas apiekavotis jais,
bažnyczios in kasiklas.
RYGA.
viszkus laikraszczius kurios
pardavinėja juos farmeriams
veiks.
J eszkos Faraono kasiklas
Stebėtinas lavonas.
valnamaniai dykai siui/'.neja
paimdami nuo farmeriu nuo
aukso.
Isz upes Dauguvos netoli II- nepriimt in savo namus visai.
15 ik 20 dol. už kiekviena
Galėjimas su kirmėlėNew York. — Terp turtingu
vaika. Tie darbeliai jau isz gecemo tapo isztraukta negyva Sako: Kreipkitės prie savo
Sedalia, Me.— Name ūki
Amerikonu o Angliku susitvė
kilo virszun ir gal tie zokonin moteriszke, metu 40—45, apre klebono, jis visados gatavas
rė kompanije su vienu milionu ninko II. Stank, atslinko isz kai papuls in teisdarystes aez- dyta naktinėje jakuteje, flane suteikti geras knygas ir laik
liniu sijonu ir baltais marszki- raszczius.
doleriu kurios mieriu yra su- lauko dydele braszkante kirme trias rankas. — S. K.
Prie bažnyczios duriu tapo
jeszkojimo senoviszku kasikiu le apie szesziu pėdu ilgio ir Susirėmimas su policija niais su monogramais “S. S.”,
ant pirszto auksiniu žiedu. pardavinėjama po 5c. kunigu
aukso isz kuriu Faraonas aptu tiesiog slinko prie kudykio ku
Lodziuje spaliu 21 d. tris
Priežastis jos nusiskandinimo laikrasztis “Szaltinis,”
rejo auksa už Biblijiniu laiku, ris sėdėjo ant grindų kuknioje
piktadariai, kurios palicija
nežinoma.
Kurie isz laikraszcziu du
o kuri badai ketina rastis ap kurie isztraukinejo rankutes
gaude, perszove 2 policistu ir
apgynėjai bažnyczios nėra pa
linkinėje Assuano, prie upes in kirmėlė su džiaugsmu. Ta
Dar
sėdi
kalėjime.
keletą gatve einaneziu žmo
Nilaus.
me inejo motina ir su kliksmu nių; toliau policijos gaudomi
Skaitytojai jau žino, kad vi žymėta; muset tai bus “Drau
Toji kompanije prasimynė mėtėsi ant kirmėlės; kuri ka
durvasaryje
buvo Rygoje di gas ’ ir “Žvaigžde.” Gal pada
jie užbėgo ant namu aukszto
linimai tokiu lapeliu invyko ir
“Žvaigžde Egipto” ir jeszkos tik ketino ant josios szokti.
ir nieko neprisileido. Policija džios kratos ir daug lietuviu
kitose bažnycziose.
tuju auksiniu kasikiu po visa Neturėdama kitokio ginklo,
tapo
aresztuota
ir
kalejiman
tuos namus apsupo ir szaudyKiek tie lapeliai atnesz lieEgiptą.
griebe karszta vandeni nog pe mas truko isztisa nakti ir visa pasodinta. Laikui bėgant aresz
cziaus, adbego ir kaiminka rytmeti bet tvirtove laikėsi tuotuosius paleido, bet paliko tuviszkoms bažnyczioms nau
Kuningas iszgialbetas per ant kliksmo motinos, laikyda
dar sėdėti, ir nežinia ka su jais dos, inspet niekas ne gali.
neužimama.
sidabrini krizių.
Lapelius sutaisė kun. J. J.
ma rankoje ilga špilka. Laike
Atveže 4 kulkosvaidžius, pa veiks, 4 lietuviai: (1 Dumsza,
San Francisco, Cal.— Kun. kada Stankiene apszutino žalK.
Philadelphia, Pa — S. K.
2) Tūrio, (3 Molis ir 4) PoszCharles Buss,
prabaszczius ti, kaiminka indure kelis kar- state ant greta stovinezio na ka. Kaikuriu isz sedineziuju
(Redyste “Saules” teip-gi
Dievo Kūno bažnyczios iszsi- tus
. su špilka. Stankiene pae- mu stogo ir pradėjo tikra bom szeimynos didžiai vargingame aplaike augszcziau minėta la
saugojo netikėtos mirties per mus antra puodą vandens ap- bardavima. In namu augszti, padėjime.
peli).
kame prieszininkai buvo apsisidabrini križiu.
liejo kirmėlė o kaiminka pri- tvirtine. kulkas bere kaip kruZakristionas Francisco Bar myne su koja galva žalczio,
Trumpi Telegramai.
letta staigai papaikes szoko užmuszdama ant vietos. Po sza. Tuo muszio laiku kulkos
skraidė
szvilpdamos
per
ga

ant kuningo Busso su pjautu- teip sunkiam darbui Stankie
§ Galveston, Tex.— Arti
tves, pakliudamos in butus Turkai križiavoje ir už
viu, kuningas matydamas pri ne apalpo.
Frontera
siuto baisi viesulą.
kasa Italus gyvais mo
ir t. t.
siartinanti paiksza pagriebė
Laivas
O
’
Campo
susimusze o
ters prigialbsti darbe.
Taip kulkavaidžiams kul
gulinti ant stalo sidabrini kri
Tai tau edykas.
asztuoni laivoiei pražuvo.
Rimas. — Italu ministeris
kas bėrus keliolika minueziu,
žiu, pjaustuvas pataikė in kri
§ Teledo, Ohio.— Jokūbo
Alpina, Mich.— Kokis tai rodėsi, kad piktadariai yra jau užrubežiniu veikalu aplaike se
žiu nes truputi pataikė kuninRubino
du vaikai sudege demurinas, valkata, susilaižino puolė. Bet tik ka nurimo kante žine isz kares lanko Triga in petį. Papaikusi Barletta
ganeziam name o du teip ap
poluje:
su kitu žmogum, buk suvalgys kulksvaidziu trenksmas, kaip
policije uždare in kalėjimą.
degė, jog ir tieje mirs.
“Arti maldnamio Hani kur
250 ojsteriu in laika vienos isz apsuptųjų namu tuojaus
Ar užsimoka būti teisin valandos. Kada suvalgė, susi- prasidėjo szaudymas. — Tada stovėjo 27 — tas pulkas Ber- § Jackson, Miss.— Per su
griuvimą platformes ant feru
gu?
rinkusieje stebėjosi neiezpasa- policija paliepė ta vieta, kur saglioru, radom 28 kunis mu ant kurios radosi 1000 ypatų.
Tonavanda, N. Y. — Tula kytinai isz murino, iszeidamas pasislėpė piktadariai, suardyti so draugu, kure buvo baisei
Keli szimtai likos maž dau
patronais. supjaustyti, nukrižiavoti su
motere czionais pamėtė maszne isz restauracijos kalbėjo; “Na, su piroksilino
giau pažeistos.
le su 175 dolereis. Toje paežio tai nors karta gardžei paval Plyszimas iszarde lipines ir perpjautoms gerklėms ir kū § New York.— Elevatoris
je dienoje rado kokis tai obi- giau vakariene, piningus aplai augszti, kame piktadariai buvo nai sudraskyti ant szmotelu. New York Life Insurance Co.
vatelis Mikola Kukarskis 75 kytus isz laižybu, turėsiu ant pasislėpė. Visi tu namu langai Arti arabiszku kapiniu radom kryto isz asztunto augszto.
dolerius ir norej > sugražyt pi vakarienes ryto, bai gali, da iszbiro. Tvirtovėje visai tar septinis savo draugus, kurie Szeszios ypatos likos pažeistos.
McNamara brolei prisipa Iron dirbtuve praejtas Kalėdas ningus motere, mis — Imda suvalgytau szimta ojsteriu.”— si ir nutilo, bet ka tik policis- buvo užkasti gyvais in žeme
§ Philadelphia. — Graiku
t ii bandeieiti, kaip ir vėl pra lig kaklui. Kone kožnas likos
žino prie kaltes.
1910 mete, už ka bus nubaus mas, jog tai gal josios. Ap- Nėr ka, geras pilvas!
dėjo birti kulkos. Buvo beban neiszpasakitinai subjaurintas: biskupas S. Ortinskas aplaike
svarstinias taji dalika gerai,
Los Angeles, Cal.— Nusiste tu ant 15 metu.
da priversti piktadarius pasi akis buvo iszplesztos isz gal kėlės Kerszinantes gromata8
bėjo visas svietas, kada iszgir Detektivas Burnsas dirbo be ne atidavė jiai piningus, būda
Nepaprastas
regejimas.
duoti
per vandens trukumą ir vos, veidai subadyti peilais, au ant jo gyvasties.
palovos
idant
kaltininkus
pri

mas tosios nuomones jog mote
do, buk brolei McNamarai pri
§ Scranton, Pa. — Juozas
Port Huron, Mich---- Ne insake pertraukti tu namu van sis atpjautos ir kitokios kanatpažino prie kaltes iezneszimo vesti prie teisingystesjkas jiarn re jin nužures apie prisisaviniMangelis
kone užspringo laike
kes
užduotos
del
nelaimingu.
su dinamitu keloleka namu ir pasisekė už ka aplaike kano ma likusio szimto. Po kelunede paprasta regėjimą ant dangaus deni. Bet greitai vėl insake
gėrimo isz stiklelio kuriame ra
Prie
to
darbo
prisidėjo
ir
turszaudyti
in
piktadariu
lindyne
didžiausia
garbe.
Bet
ant
to
mate
czionaitineje
aplinkinėje
liu,
savžine
jam
liepe
piningus
kur pražuvo daugel ypatų.
dosi auksinis $20.
Per prisipažinimą prova užsi nepasilaus, nes jeszko da kitu sugražyt, ka ir padare. Nes daugelis gyventoju. Szviesioi Po szaudymo “tvirtovėje” vėl kiszkos moteres kuriuos buvo
§ Pittsburgh. — Garinei ka
bjauresnes
ne
kaip
vyrai.
In

nutilo
.Kad
nenustojus
žmonių
baigė praejta petnyczia be jo kaltininku kuriuos ketina už- persikanojo, jog jojo pirmuti naktije apie pusiauvienuoliktilai
ant laivo Diamond truko,
daryt už sztangu už panaszius ne mislis buvo teisinga, ba mo tos valandos, davėsi reget szvie policija pasigavo gudrybes: žinierių pulkas pribuvęs vė
kiu perklausinimu.
užmuszdami
penkis darbinin
tere jin apskundė už prisieavi- sa ant dangaus, po tam velei prie kaiminiu namu lango pa liaus ant tosios baisios vietos
James McNamara prisipaži prasižengimus.
kus o penkis pažeidė.
paėmė
fotografijes
nelaimingu
state
per
miestsargi
aprėdyta
suteme
ir
szvieeios
žvaigždes
Toji prova užėmė visa dar nima likusiu piningu, mislinno, buk jisai isznesze patsai su
dinamitu spaustuve “Times” bini svietą ant kuriuos darbi- dama, jog visus surado o jai pasirodė o vidurije galima aj- stovyla. Tik ka stovyla pasta ir juos palaidojo.
— Perim, Raudonos Marios.
kuriuoje pražuvo 21 ypatos ninkaj sudėjo in puse miliono tik sugražino 75 dolerius. Ja- szkei matyt du menuliu o terp te, kaip tuojau in ja pasipylė
— O tu mano Agotėlė! Kad
—
Italionu kariszkos lavas pra
kulku
krusza.
Tad
vėl
insake
ju
turkinis
kardas.
Tasai
stegu
teisingas
žmogelis,
ne
butu
doleriu
ant
vedim
o
provos
ir
diena 1 Oktoberio 1910 o už
forteca asz galetau norint karta viena
ka bus nubaustu ant viso gy iszluosavimo Miknamaru. Bau atida' ei surastu piningu, butu betimas regėjimas buvo maty szaudyti. su kulkasvaidžiais. dėjo bombarda vot
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venimo in kalėjimą.
— Kad būtumei ne papastatytomis ko Arabijos. Koki pasisekimą
John J. McNamara prisipa žinimo, papirkimas “džiures” kaimynai kaip tai szedien ant jai tvirtina, jog tai yra teisybe meisteriu
žino buk jisai isznesze in pa kaip tai buvo apraszyta praej- jojo sznairuoje. — Ameriko ir szimtai taji regėjimą užtvir pecziomie užlipo augsztyn ir tame darbe turėjo da ne žine, vidus, tai pabuezuotum kokia
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Tokie inprateliai, bjauriausei keikamininkauja net tanVisas sztamas cukraus atpi kei atkartodami kalbos pro
go ant 10 centu ant szimta sva tarpiuos vis tuos nevalyvidu
ru. Neužilgio nupuls žemiau. sius szlyksztumua ir, ka jam
gali kas pasakyt, kada-gi jau
Kodėl esame nepraustbur- tokis jo nelaimingas neezvarus
nei ? Szi klausima skaititojas pa inpratimas cziuvotis neduoda.
Visai kitaip atspindi jauni
mates, gal parokuos kad ne
praustaburniu vadinama ta, ku mo elgimaisi neinpratusio prie
ris nemazgoja burna, bet szne- tu nevalgyvu keiksmu.
kesimes ne apie nemazgojima 1 Žiūrėk isz szalies, jie susieja,
burnos, ale apie blevizgakal- ar tai pasisveikina, ar teip prie
pasimatymo kalbasi visai nely
bius žmones.
tedami netikusio ir bjauraus
Lietuvoje ant kiek atsimenu
tėvai ir žmones senyvi, prisilai piktžodževimo. Tokiu jaunimu
kauti prie doriszkumo, kiek pasikalbėjimai sueigose, daro
viena seni diedą, boba arba malonu inspudi ant klausau
jaunimą iszgirde keiksminkau ežio, ir suteikia vilti ju pado
jant, greitai in akis vadydavo rūmas bent kam, kad ateiteje
nepraustaburniu, o dori tėvai Lūs isz ju geri ir padorus tau
uždroždavo su riksztaite ar vir. tos žmones.
.
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ant tėvu ypatingai ant motinu,! nes su tuomi labai nusiskriaukurios mažus augydamos pa- džia pažeminant savo jaunysczios bjauriausei keikdamos tuma.
net už mažmožius, pavilioja ir
Niekai ir viskas niekai. Ir
mažyczius prie tokio keiksmininkavimo, ir jos paezios nepa tai tankiausia terp Lietuviu
sisaugodamos, priveda prie ne dvase nesutaikos vieszpatauje
patogaus žodžiavime savo vai Terp žmonių, terp tėvu ir vai
kus, kurie pripranta su laiku ku, terp vyro o moteres, terp
teip bjauriotis, kad jau saugo susivienijimu ir dvasiszku ypa
tis no teip netikusiu žodževi- tu. Kas isz to bus ir isznyks,
tai Dievas Tėvas žino. Kitos
mu nebun ne mislies
tautos in czion atvykusios
Czionai Amerikoje ne retai ženklyvai pasikėlė visame, o
tenka iszgirst ypatingai neku- Lietuvei ka turi? Nieko.
riuos jaunus vaikinus gana
Kad saves žiuretu,
n evalyvai besikalbanczius kar
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reikalus nesikisztu,
tais net be užpykimu besidrauTada kitaip kvėpuotu.
gaujanezius ir sztai:
Jokiu ergeliu ne turėtu.
Susieina senei matėsi du ar
tris vaikinai geri draugai ir
sveikinasi:
Plieninei -pasažierinei vago
“O kad tave paralei Juozai! nai jau konia visur yra nau
vai tu rupuže kaip tave seniai dojami ant geležkeliu, o juju
maeziau net iezsiilgau. Kur ta naudingumas pasirodė ana die
ve velnias nesziojo ik dabar? na ant New Jersey geležkelio
Sveiks druts!”
laike iszsiritimo trūkio nog
Isz szalies in tokiu pasisvei sztangu. Maszina likos sunai
kinimus žiūrint ir bjauriausius kinta o peczkuris su inžinie
keiksmus girdint, net kitam rium likos užmusztais, o kad
pasidaro gana szlykszta; tuom visi vagonai buvo isz plieno,
žmogus pamielina arba ir pava per tai ne vienas ne susimusze
dina neprouslburniais besikal o pasažierei visi apsisaugojo
banczius tarp saves draugus. isz nelaimes ir mirties.
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ISZ AMERIKOS.
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daktarai Is New Yorko gydą, o visi jie ne
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galėjo pagelbėti. — o ' hiladelphljoa M. Klinika | trumpą laiką sveiku padarfl Ir tikiu bfl118 E. Main st,
Colbnsville 111
•spektori— baigi Komas, apsa
u av-lku »|-ada. P r tai ž čyju Klinikai ilgo gyvavimo Ir visiems lietuviams, kurie seres,
tam nuduoda szventa.
aad kreiptus | Phil. M Kliniką, kuri tikrai gerai tarnauja ir sergantiems sugrąžina sveika
kiau jiam, kaip prigulinczei
tą už ne brangiai.
Ambr. 8TAKNEV1ČIJ, Fulton County, Norris, Ill. Boxl02.
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— Franas Kuzma.
Nedideliame mieste,
kau savo brolio Kazimierio Paplauc
o jau e«u sveikas ir daugiau gydytis nereikalauju. Širdingai dG kavoj u už gydymą ir labai
kai.
— Tai tamista mislini, jog
geros llokantas. Dabar dirbu mainose. Jurgis Bacoviče, Box 6, Rush Run, W. Va.
ko ir Juozo Brazaiczio. Jie paeina isz
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— Dėkui ponui už tai,—
GUOD PONE- ApturOtas llekarstas suvartojau,—Joe yra ląbal geros, nes nuo var
tasai Franas Kuzma gali ir ki
Suvalkų gub. Kvietifzkio gmm<>,
ligos gal Vos, krutlnGje’skaudOJimo isgydG, nei ant visos sistemos dabar jaučiuosi
paszauke Franas, paduodamas Užsidėjo draugyste girtuokli PadvrDglis/kio kaimo, Sasnavos Įia ginamos
gerai sveikas. Esu labai dūklugas.
Tony Mataškevič,
tus darbininkus dienoje UžduPer
girtavima
tie
susi'aido,
117 Plumpton st. Washington, Pa.
ranka Kornui.— Dieve užmo
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ną Kaip kiti vieoKi daktarai neišgydo, tai šitas Klinika* Ir tiems sugrąžina sveikatą, — be
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kėk už tai!
— Asz tame esmių tvirtu.
peilio, be pjau‘fymo, be operacijoj — vienok su tikrom", geroms nekarštoms, kurias tik
Ne vienas iszstvoloje,
Mrs. K Levon enie
gamta Ir mokslas išduoda, kaip Amerikoj, taip ir iš Europos.
— Man ne dekavok tikra
Tai tokiu spasabu tasai Kuz
Ir
eustdudoje.
Gilberton, Pa.
KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KĄD
proce turi būtie atliginta!
ma ira maisztininku ?
TEISINGAI GALI BŪT IŠGYDYTU
O tai vis grinorei teip daro,
Kada Franis suvis pasveiko
nuo įvairių Ilgų kaip slaptų, taip ir kitų, kurios užgula, kaip 1§ viršaus taip
Sturmas nusiszipsojo.
Mano brolis Vim as Cipk.us paeina
Savo
kvailumą
varo,
ir viduriuose kūno, kaip šviežiai užpuolančių taip ir nuo apsenčjusių, kurion
ir galėjo ejtie in darba, liepe
— Maisztininku jis ne ira
suteikiu nesinagumą Ir skaudėjimą, KAIP VYRU taip ir MOTERŲ nes
Kiek uždirba karczemo-i* ifZ Vilniaus gub., Traku p.<v Butri- tik
veikumus.
BU^I IŠGYDYTAS, atsilankyk, o jei toli gyveni, tai aprašyk
ponas inspektoris paezaukt pas
jokiu, to ne gali sakitie, jis po
u oniu volos antra* metas ka p ameri
palieka,
nesveikumus-ligą lietuviškoj kalboje, o apturėsi rod?, pagelbp ir tinkamai
save.
teisibei niekados ne maiszo,
ke, turiu svarbu reikalą jis pats ar sutaisytas Šviežias liekarstas Iš geriausių medikamentų, kurios gali Išgydyti.
Vos Franas inejo in bjura Ir tada ejna kaip jau tie turi kas kitas praszau duot žine ant adre NEAPSIRIK, NESUKLYSK, bet visada ateik, ar rašyk ant šito adreso:
O kad tu gala, Onuk kur ejni,
nes ira virszininku lenkiszkos
nieką.
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
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inspektoriaus ir stojo ne draPasiredus kaip nokia grafieni?
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Philadelphia. Pa.
G, Žigas
sei prie duriu, tasai prisiartino
Ejim pasitikt savo brolelus,
intekme tarp kataliku angleka
VAT ANTIYAQNuo 10 Iki 4 po piet. NedGlioj nuo 10 Iki 3. Vakarais
Gaspadinems in akis szoka. 419 W Camden st Baltimore Md
*
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Utarninke ir Subatoj nuo 6 Iki 8 valandai.
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ranka
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Savo milemus sakalelus.
siu; ka nori, tai padaro.
Tai gaspadines teip padaro.
tarė.
Kurie isz mokslaines atvažiuos,
Direktoris patrine delnu
Kol isz burdo ne iszvaro.
Mano szvogeria Ludvikas RamaSake, puikia dovana man duos.
_
kakta, rodos jeszko mielu, o po
— Prisiartink, jaunikaiti,—
nauckas paeina isz Kauno gub., Kau
Su jeis ne sztukavoje,
—Kur Onukos du brolei?
valandėlei atsiliepi:
ir nuvede jin viduri pakajaus.
no gub , Kauno pav. Raptu para
Pede aresztavoje,
— Ar ne galima butu su
— Dasižinojau apie tavo nar
Wariekunu kaimo, 5 m. adgal gyve
O kada atima,
no Terre Haute, Ind isz ten iszvažetuom Kuzma pakalbėt ir pri Visus ramino Dražaila, kal damas ilgai, pagriebė jin už sumą pilna pasiszventimo. Lie
Szluota
payuia;
vo in Pen nay i va n i jos ateita jis pats
kalbint in darba Užduszineje bėdamas: — Daug jau asz sa rankos, aplieta szaltu prakaitu piau tave paezaukt, idant tau
233-235 VV. Centre St.,
Mahanoy City, Pau
Laukan iszmeta,
ar kas kitas praszau duot žine ant
Ap’au^oja Natnu# ir Naminas Rakandai nog Ugnies.
rodos
kad
vandeniu
suvilginvo
givenime
macziau,
o
bet
isz
dienoje ?
insakmiu padekavot ir tave pa
Lietuviszka Agentūra.
Kaolorti Bankinis ir pardaviste Szipkorczin ant Tisokin Linija
Turi jeszkot nauja vieta.
adreso:
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Dievo malones givenu. Kens- ta, ir trauke paskui save.
— Asz netikiu.
girt. Puikus padaritas darbas Ir saluuinkai ne kitaip daro,
Del Draugysciiu—
Ant Zumas
Franas
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skubei
ne
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kite
visi
kantrei
daleidima
Pristatau puikei Szarfat
— Tai turi savije ožius?
visados suranda prigulinte už446 S. Koscuszko st. So Bend Ind.
Juostas, Kep arai. Kai anas
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iezvar
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Šturmas tiktai pajudino pe- Dievo: — tai viskas persimai- leisdamas rankos Šturmo, ku mokeste; ne bludžiokie nieką
Špilkas ir t. L
\
'iiH
Dal
u
Svieto
Tai ne turi kur nakvot,
nis: Dievas surūpina, Dievas ris pradėjo slobt suvis, pradė dos isz tiesaus kelo, bukie
•»ii kokiu nor* reiktJ*
czeis.
Jonas Klimas paeina isz Suvalkų
kaa-Hnk Sz'pkorc*iu»
Turi purvine gulėt.
Visi tie k rie pe> mus
suramina.
Man
teip
rodosi,
jo
klupt
ir
numuszinejo
galva
gub. Kalwarijos pav. .Jenawo gmino. tunte a, ie tai ueriažino
— Tai norint galėtum tamis
Piningus ir LL
tuom, kuom esi; bukie tokiu
Ne vienas sau galva kaso,
Rausykite pM mana a
Iszduoda Dostovierne
Trakiszkiu kaimo, 4 syk atvaževes
ta del jiojo pasakitie apie ma jog teip turi būtie, teieingiste in šie as ir stir’nczius akmenis, kokiu buvai lig szo), o asz
apiaAvMita
taiaiaf*
Stovėdamas
už duriu praszo, isz lietuvos in Shenandori o dabar tai tu ka nori’ xavo dali
bus atliginta, nes reikie jaje kraujas teszkejo jam per vei apie tave niekados ne užmirno norą, — nes ne versk!
Kad
iszsigerti
duotu,
nežinau kur jis pats ar kas kitas pra
— Su didžiausiu noru po nupelnit, reike kantrei nuken- dą. Jau ne galėjo kvėpuoti sziu. Szitai asz tau duodu kvi
szau duot žine ant adreso:
Ant nebagelu susimiletu.
tet,
ba
kitaip
ne
butu
nuopel

Franas
girdėjo
tiktai
krioki

nas direktoriau.
tą ant 300 markiu, kuruos tau
P. Klimas
Pareidami nakti isz karezeSKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ
mą, iszeinanti isz krutinės savo isz kasos kasikiu iszmokes. O
— Padarikie tamista kaip no.
337 Atlantic avė.
Camdon N.J,
mos,
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aS
kieto nevidono. Šturmui akise kaip paczuosiesi tai noringai
bus galema.
IV.
VTj/
perkėliau savo krautuvę į Chicago, ill., kurioj galit gaut: laikroStaugia rodos iszeja isz galvos,
aptemi,
apemi
ji
baime
ir
jau
džių,
laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų,
Mano
brolis
Ludvikas
WaronoviSturmas atsikvepi užganapaszelpsu.
Praėjo kelios dienos, atmai
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų,
Oka? Norint kiauliszkai,
cze, paeina isz Kauno gub.. Szauliu
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.
» dintas, akisia jiojo rodos vel- na jokia ne užėjo. Sturmas ne pradėjo suvis alpt ir da pora
Franas teip susijudino, jog
Bet tai lietuviszkai.
Ji
li(vA Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų
pav., Waigowo para^4 m. adgal gy
niezka piktibe žibėjo, pasilen ka apsimalezino, ir ne norėjo kartu paszauke:
vos galėjo kelis žodžius pade
T
lijVj fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal*
*
»
veno Chicagoi, o dabar nežinau kur
da-knygit|. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais
Begkiva!
begkiva!
ki lig žemei ir iszejo.
kavones isztart. Cze velei in
su tuom užsiduot ir parodit,
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertaiš, tujis pats ar kas kitas praszau duot ži
Ziną už 25č, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas neCze isz niekur pagelbos; rei spektoris sugrižo pas savo Vyrai Millville pasilaukit,
Stovintis tarnas prie duriu, jog ka pikto mislina. Tame
ne ant adreso:
(gg o^)
irite mano katalogą, rašyk šiądien: prisiUsdami už 5c markę, o apturėsi mano
ke apie save mislit.
matidamas linksma veidą Stur Užduszine diena artinasi.
idelį Katalogą Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano
biurka, iezeme isz jojo kokia Kaip pasigerete, tai ne staugyJ. Warren
voras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt
kite,
4600 S, Marshfield avė. tvorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiai®
mo, pamislino sau — Turėjo
Po teisibei susiprato Franis Ant kart Franas pajuto dre tai popiera ir szipsodamasis
Anglikai
padivije,
visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį
Ci ieago, 111.
ka gero ižgirst, ba da teip link su savo draugais Katalikais ir bejima Šturmo rankos ir sus- padavi jaje Franui ir liepe
Ir isz stubu iszveje.
paudže
ir
vėl
paleidže
ir
da
smaus ne buvau mates.
skaitit.
M. K. Wilkewich,
visi sutarė priesz piet Uždu
Sturmas tuojaus nusidavi in szineje dienoje ią darba ne paszauke drebancziu balsu:
Cn. Hoisted St.
Oeot. s.
Chicago. IU
Ant popieros buvo tas pa- Viename pleise karezemos ar Mano brolis Jonas Puodzus paeina
isz Vilniaus gub, Traku pav. Butri
ti ne turi,
— Gelbėkite! mirsztu!
kasikla, o ne trukus jau stovė ejtie; apart to Franas ture paraszita:
monių
volos.
Kaiczoniu
kaimo
jio
jo priesz Frani; per ilga valan rengta- -resžt^Tpas ui rėk toli u . Franas staigai atsigrįžo ir
Žemiau pasiraszes duodu Kas nori alaus, reike ejti toli, pats >»r kas kitas praszau duot žine
pagriebė
puolanti
Sturma,
ant
da žodžio ne isztari,- liktai nuo locnininka kasikiu; bet ne ži
Kornui dineta perdetojaus da- Kaip gerves szniuru trauke, ant adreso;
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BISCHOFF’S BANKING HOUSE
M. Puodzus
latos miertfvo jis su akimis no nojo ant tikro ar užsilaikis ne laimes jau buvo be žado.
žiuretoju, o anglekasi Frani Kad skubintu vienas kita szau
Kampas Reade Ulicze
287 Broadway
kia.
34 Fox st.
Palmer Mass
Szaltas prakaitas buvo ant Kuzma apteikiu dinstu dažiugalvos lig kojų.
Telefonas.* Worth 2822.
hew York, h. Y
prie daikto. Labiause gailėjo
Kaip
adgalos
ejna,
veido
Frano,
suemes
visas
pa

—---- - "Kuzma sau dirbo ir ne pai- si motinos, kuri tiek turėjo
Kas reikalauna teisingo
retojuus, (boso), o darbininką
O ant tilto užejna,
Mano brolis Mikola
.Mikelionis
patarnavimo ir nori idant
si ant jiojo.
rupesties ant savo senatvės. jėgas, pagriebė Sturma ir lei Kurpaea dažiuretoju szafto.
paeina isz Suvalkų gub. Sejnu pav.
Tai rodos kaimene varo,
Jo reikalai liktu greit,
dosi
kiek
galėjo
greitai.
Seni
Dražaila
kaipo
senas
dar

— Tur but gerai su savo Su pilna galva mislu ėjo Fra
atlikti tegul atsiszauki in
Jau ir jiam pradėjo kelei bininkas už ilga ir isztikima Kožnas baube ir visaip iszdaro Weiseju gmino smarkunu kaimo pra
mergina vakar pasibovijei? — nas dienoje priesz Visu Szvenszau atsiszaukt ant adreso:
Ne vienas pajunta,
kojų
linkt
ir
jau
pradėjo
akis
Seniausi
proce aplaikis loskava duona
pradeja szandint.
S. Mikelonis
te in darba.
Kaip in koza pasprundsta,
Bankini
Box 21
Jefferson Line, Pa.
— Kodėl ne drauguveje su
Jau prie paties szafto paju temt— kad sztai szviesa no kas menuo 60 marku ir stuba.
O ir taje nakvyne,
Narna
— Na ka ar esi užganadinmotina ir milema, tai ir meili to smarve sunkaus oro, jog net virszaus atmusze ir gavo szvieTuri gerai užmokėti vaikynei Mano szvogerka Zofije Kuruczuke
Uždėta 1848ni.
tu ?— paklausė inspektoris.
zobova.
sunku buvo kvėpuot. Ant to žio oro.
Ant to vaitas ne žiuri,
paeina isz Kauno gub. Eirogales
Tai buvo szaftas!— norėjo .-— O, ponas inspektoriau
Szimtas Tukstancziu Doleriu (§100,000) yra musu kaucija sudėta in
— Da tu vis esi sziauszus; ne paisi, ba tokie pokas isz ka
Ir
piningus
payma, jagu kat para., teiposgi ir brolis Kazimieras
Pinigus siunczime in Kraju kuo greicziausei.
(rediszka kasė*
szaukt nes ne galėjo; inejo in esmių labai laimingas!— pa
asz mislinu, jog už manias ei sikiu iszeitineje.
ras
ne
turi,
Ramanauskas paeina isz Kauno gub
Pinigus visu krasztu iszmainome pegal kursą.
szafta
ir
susmuko.
szauke Franas,— o kaip mano
nant namo ezandinote, ka?
Insileido po žeme ir ėjo in
Didzuliu kaimo, praszau atsiszaukt
Tai vyruezei ne kas,
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
V.
motina džiaugsis!
— O — ne! isz to atsitiki savo vieta, cze kas kart dides
ant adreso:
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaivių visu Linijų in ir isz
Tokis protas menkas.
K rajaus už pigiause preke.
Taje diena del linksmibiu
S. Ramanauskas
mo mums buvo ne ant duezios. nis kvapas sunkaus oro in noGerai kad buvo kasikloje
Piningus pragerti,
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame.
R.F.D.l. Box 69
Byesville. Ohio.
— Da bus niekiau.... su si musza, jog net kvapa trosz- teip pritaisita jog galėjo grei ne buvo galo del Kuzmo ir se
Ir da in koza patekti,
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
lauksite kito ko.
kina. Vienok ėmėsi smagei tai žmonim duotie žinia ir visi nio Kurpaso.
paliudyimu Konsulio.
O da ir girti susimusza,
Mano
draugas
Stanislovas
KlimaAtjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
In kelis menesius vėlaus at Kudlas nog gaivu nusipesza.
Franas tilejo.
prie daibo. Gal butu ir ilgiau tuojaus iszsigelbejo, apart
viezius paeina isz Suvalkų gub. apie
: Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :—
—Tuom laik asz cze atne- dirbia kad ne baisus krokimas KuzmosJr Šturmo, kurie buvo sibuvo veseile Frano su BarSusidrasko drabužius,
du metai adgal gyveno Scrantone, o
Subatoje iki 8 ad vakare.
Nedelioje nuo 1(» iki 12 ad.
szu norą direktoriaus, jog die butu atsiliepiąs gerkleje Dra- toli po žeme, bet ir tuodu li borele.
Su lupom nusiplesze usus, dabar nežinau kur turiu svarbu rei
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
Anglekasei
didžiavosi
isz
noje Užduszineje ne szvensi- žailos, kuris stūmė vagonėli su kosi iszimti ant virszaus. Fran
jog pas mus visus minėtus reikalus greicziausei, teisingiansei, ir
Tuojaus paliemonai atplaukė, kalą jis pats ar kas kitus praszau
pigiaueei galite atlikti.
me, turėsite dirbt, teip kaip ir anglimis
ciszkus tuojaus atsigeivelevo to, jog isz juju vienas aplaike Ka niekadejus in koza trauke; duos žine ant adreso:
P. Kardokas
kožna szokia diena.
Nerimastis apemi Frana, ant szviežio oro. Turėjo ant dineta virszininko kasikiu- Su paikom apdaužo galvas,
78 Pine St.
Elizabeth port N.J.
Lankai
ir
katalikai
kalbėjo:
Ejna
in
lakupa
kaip
asilas,
Mat Sturmas pamelavo.
Lig sziol da po teisibei nieko veido žaidulus, no kiszojenTeip, lietuviste kelkime,
— Turėsi ant tojo noro- pikto toje kasikloje ne atsiti cziu akmeniu po žeme, in ku — Tiesus kėlės geriausee.
LIETUVIS GYDITOJAS
Mano brolis Levonas Gustis paei DR. KOLER,
Visa uždarbi pragerkime.
tikt,
ko, nes susikuopimae gazo ga rios užsigavo bėgdamas be ži Kas neiszsižada tikėjimo savo
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotaa
na isz Kauno gub., Telsziu pav. Liw
Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo,
Apsisuko ant kulnies ir lėjo ne laime patraukt.
burio, nes tiejei ne buvo pavo tėvu ir kalbos, o prie tam pil Juk kaip žmogus girtesnis, kis para. Rudupiu kaimo pirmiau gy
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isi
Tai vaikine ir drąsesnis,
do privalumus kas kiszasi Die
szyilpaudamas nuėjo sau.
veno Buckmaute, o dabar nežinau
Kada teip mislino ka darit, jingi.
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimui
Drūtesnis,
kur praszau atsiszaukt ant adreso:
Sekios, Sy filis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo
sztai stoję staigai Sturmas. Ir
Šturmas jau ne atgijo, no vui ir žmonim, tai taji žmogų
Ir
gaivesnis.
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimai
F. Gustis
Nuludo Kurpasas ir Kudz jis sunkei kvėpavo, nes to ne rint subegia daktarai gana ir kittauczei ir kitvierei turi Užmirszta vargus ir bedas, 4623 S. Marshfield avė. Chicago 111.
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozk,
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegian
ma, Senas Kurpas dūsavo ant paisė, ba tiktai mislino pikto triūse apie jin, nes buvo ant paguodot.
Norints laikais buna ir ne
Užaisnejusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tavo,
tuszczio; smarkus maininis dū
savo givenimo, paczios ir duk del Frano.
-re
Mano draugai Franas Szimkewiedias,
Reikale raszykite ant adreso
— Ar jau tu szedien pra- kas užmusze.
GALAS, zį
ters. Ar tai galima, idant po,
ežius ir Adomas Teiszerskis paeina
Ba czion kontri fri,
RD Ffil to 638 Penn
Pittsbnrg, Pa.
UlM KULtn AdŪMta: 8iki 6 vakaxa. Nadalqj a«ff 9iki
Apie nelaime mainose dasitiek metu dirbimo, turėtu ejtie dejei szvenst?— paklausė sziisz Kauno gub. Raseinių pav. SziVis gyventi gali.
ubagaut? Biedna Barboreli cie džei Sturmas.
dlavos para, praszau atsiszaukt ant
žinojo motina Frano no jiojo
Kad ir bedarbe užejs,
la kalte dėjo ant saves, ne tu — Ar ponas ne jauti poko paties, cpriesz tai nieko ne ži Kadai ira pati sena.
adreso:
Ir kada kensti pareis,
rėjo ne valandėlės ramios ir gazo, kurio da visados ne bu nojo, tai ir gerai, ba senukei
Fr. Szimkewicz
Ant to iszklausimo rasztiNai vis bėdos ne bus,
kalbėjo sau:
1316 Rebecca st.
Pittsburg Pa.
vo? Bijau eksplozijos.
butu labai kenkia ant sveika ninkasEugenaz Isolani surinko
Ba Amerikas gana platus.
— Jagu ne asz tai ne butu
— Ka? eksplozijos gazo? tos.
pilna knigute visokiu atsakimu
Ne gerai darote,
darže kas atsitikia; asz esmių Ar tau galvoje eksplozije?
Po prižiūra motinos ir seno ateakimais,! boba pati sena”.
Milema motore.
Jago toki gyvenimą varote,
visame kalta.
Nesirūpink apie tai, tai mano Dražailaus tuojaus Franas su- Czion isz nekuriu patalpina
Motere kuri nori, idant bu
MAHANOY CITY, PA.
Savo
varda
žeminate,
Pranas Kudzma ne galėjo daigtas, asz ant to pasipažinauCAI'ITOL STO K $125 000.
SURPLUS IR PROFITS $300,000.
tu no visu paguodota ir mileta
sidrutino ir isz žaidulu iszsi- me.
Tuju triksu nepalaunate.
sau isz galvos iszmuszt, jog tu Ar tai piktumas, ar puikibe
Sar. Vaisi. Randas turi musn Banke sudėtu pininga.
ne turi pasakot apie savo erge
gide.
— Pati ira sena, katra ne
rės dirbt per Užduszine priesz sudarė tai jog Sturmas teip supi
Mokame antra procentą ant sudėtu piningu
lūs ir suspaudimus. Turi mote
Visi draugai jin atlankinejo tenka viro del kurio kaip jiji
Procentą pridrdam prie tavo piningu pirma
piet.
ko, jog pradėjo tript su ko ir sudestinejo velijimus greito mislina darius jiam loskas užre savo rūpesti, savo “sunkės
dit na Sausio ir Liepos menkuose, nepaisant
— Tai niekad to ne buvo—
ar atneszi parodint knygute ar ne.
dienas” ir sunkės valandas”
jom, grumot
su kumsz- ižgijimo. Atlanki jin ir Ker givasties.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su
kalbėjo in motina — ir neti czioms ir 1.1. Net tada, kada
nes
priesz
svietą
su
tuom
šlepe
nas, dažiuretojas mainu, o ate- — Kada visi jaje už sena lai
•PO VA K DUJ
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.
kiu idant direktoris ižduotu to ižgirdo baisa .elektrikinio var
jas kalbėjo:
ko.
9 ryte lyg 3 papiet.
Harrison Ball, Prezidentas.
* PRIEJGIAUSES
J si.
ki paliepima. O kad ir darbo pele, pradėjo szaukt persigan...Subatomii...
F.J.Noenan, Vice-Piezidenta*.
Nori
kožnatn
intikt,
kam
— Jagu pati mislina, jog
— Dievas vis žmonimis rū
W.
H.
Kohler
Kasijerina.
9 ryte lyg 12 ad.
MOKSLAS
ne teksu, ne ejsu dirbt per Už dias:— Teisibe didelis pavo
puiku žodeli duot. Tarp link
pinasi,— viskas iszsidave. O jau sena.
ANGLISZKO «i smu’ būtie linksma, tarp ver
duszines.
jus! gesint žiburius! begkime! kad Sturmas tave skundi di — Tada jau sena, kada nori
LIEŽUVIO BE
j
Po teisibei ira szedien sun begkime!
sektie
jaunas.)
keneziu nuludus; žodžiu žino
rektoriui, tai dabar da labiaus
PAGIALBOS KITO |
ku gautie darba, nes Dievas
—Katra savo metus šlepe.
ir moka žmonimis susitaikint.
Nes begkt tamsumoje ne tavim užsiimineje visi žmonis,
padės.
Piktus patemijimus, ka in
teip buvo galema; kas kaitas ba jau Šturmo nesibijo nie —Kitos norint turi metu J Yra tai praktiozniause Knyga J
Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000
— O ant galo — ramino suklupinejo, atsimuszinejo in kas, tai apie brudibes tojo pa zelo metus, niekad senove bu Į kokios lig sziol Lietuvei turėjo. X ijaje kalba ant kitu, užlaiko
. > kuris randasi .popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir
jis motina —paklausiu pats di sienas, oras kas kartas buvo laikio visaip iszranda Szedien na.
Ir teip sudėta, jog ka tiktai I savije ir žino kadai ka pasu
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie
$150,000.60. Priima piningus ant paezedumo ir
rektoriaus arba paraszisu pas
— Kada turi duobes smilki pribuvias Grinorius isz Lietuvos $ kit. Sznekoje iszsirodo silpna
sunkesnis,
net
Sturmas
pradė

ponas
direktoris
tave
stato
del
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis
pati poną, ba tai tik, rodosi
gali in trumpa laika pats per Ui
' svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos
i save iszmokti Angelskai sziek $ ant nupuolimo kitu ira jausli
man, ira iszmislas Sturmaus. jo trokezt, kosėt, ant galo kitu darbininku už pavidala, niuose.
> Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda
ir tuojaus, jagu mato, szneka
jog ne savo nevidono ne aplei — Kada kampai akiu pritiek kalbėt.
a
Nuludimas
atsimuszinejo szaukt:
Laivakortes ant geriausiu lin’ju, apsaugoje namus ir kitokius
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo proyu
Toji Knyga druozei apdarita S apie ka kita užveda.
ant visu veidu, motina ir Bar — Ach Dieve, užtroksziu! dai, nes norejei ne paisant ant traiszkanoja.
kancelarije po vadovyste Karoliaus Vatasziaus Notariuszo už
Ne iszsidavineje su savo žiin Franouzini raudona audima T
tvirtinto nėr Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
Naujas Iszradimas.
boreli verki; senas Kurpas su ne galu eitie tolau. Kudzma, savo givasezio, gelbet jin.
kitokiu bokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.
ir kasztuoje tiktai J ] . Kasztus j nistom, kitiem duoda baisa, o
Sulaiko puolančius plaukui, prlgialbsta
faiva nuludias lingavo ir nie- ponas.... Kudzma, ne palikit Apie susikivirezinima sode Elaukams
augti. Turime tukstanciiu padenusiuntimo mes apmokame.
S
pati nutili.
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
prie alaus ana nedele, teipos- vonių. Isaiuncziame dykai gerai inform*
o ne kalbėjo, nieko tiktai manias!”
sijas apie prietaetii puolanciiue plaukai kr
AGENCIJA P. V. 0B1ECUNAS&C0
Szitai
tas
ira,
“
meilumas
mo
SAULE
Mahanoy
City
Balse jiojo atsimuszinejo gi direktoris dasižinojo, buvo kaip
Franas ramino, jog tai bus ge
tame užbėgti, admarokytec
ggtį Cor. 13-th. & Carson St., S. S.Pittsimr^F
hs—SS—MSSSSSSW——< tere#”.
baime smerties. Franis nelauk labai piktas ant Šturmo. Kaip I.M.BhWuCk įnirti
rai.

ANGLU KASIKLOJE.

„Jus uiaue išgelbejote”!

ynkewiczitis

TON RATIONAL RANK

į NAUJA KNYG^

I

J

I (pjc-iam vidurnaktyj ru
| ^(iistelio. Vangu Ker- jo
U j, Oras toro baisus,

luiejas, t*15'’ '‘"‘anų vii
[^staugė ir draskė gir-

; Kantas, sniegas tai
C iii’ aug-ztyn
ir

vyniojosi po

'. Ūmas

^rtl nupuolęs pyle did’'
.
. .
.^uposnynusir vwa laisalia savo skraiste.

Ii!"

i.

neapsakoma— nors

Lniu aki durk.

taji

Užtaro žiūrėti in

?Jitaio ir degtines patne- n

per diena i-zalkn
Lutims, bet dar labiaūpils Delaiminuoe

jo

artu, tėvo par
fjut belaakianczio. Stovi

driske skepeta apsiso-1
Viens ranka laiko,

jį# prispaudus,

prie

kūdiki,

IgfflrnsluMto... Prie jos,

ineiki'tes, tuno ant
peikiu mdu vaikutis.

jin p rezeziukus in
imk glaudžiasi prie tnoTMirdrebaneziu nuo szala ktelio ris Mtiabžda:

- Dsrtete neparvažiuojal
irnityt!
0,Utevalinoja per pusnynus.

Ms arkliai vos kapstosi per
an sniego eile, roges tai kils

(joji, tai vėl staiga nupno-

iletnyn. Vejas kas-karta vis

irilpilabiaos ir drasko jam

sM, akytum piktadarys pi-p ieakodamas. Nupleszes

m pi™ kepure apsuko jt
tfikartus ore ir amžinai pa
sartojo pusny ne, paskni em>

įiiyti susivėlusiu# plauku
iria įkiš drėbti

susalusi

Biegu.

Bet Kerniui tokie atsitik
ii nenaujiena. Plaka

susi

i® rimta vos krutanczii

vilius ir užkimusiu bąli

tankia sau girtuoklio daine

Roges kas-karta vis szlia
iileoan ir, leeziau arki
ii klumpa ir atsigrinžda

itgil, liūdnai nusižvengia, t
ram sakydami važiuotojui:

I

—Pasigailėk musu!.. 1
tarek, kaip mes pavargt

Bet visa veltui! Kerszis, tn
ku pekliszka daina, mi

si savo rimbą ir važiuoja
lig.

Dm keletą kartu tystė
ibi arkliu sustojo.

- No, no— suriko vai

tojas ir pasistojęs abiem te
po rimta.

Bet arkliai nei krust.
- Juodi, Beri!

Liūdnai, liūdnai nusiži

Beris, szoko isz pusnyno,

lėlėj > ir griuvo snukiu in
P- No, no!— reke

K

leliaudamas muszti nug
no arklio.

Beris nesijudino.

Kerais iszli po isz rog
jo Bėriui už galvos ir

trio storgaliu nere kelt'

to iszgaiszusiui arkliui i
ki

- Kelk, isznara!—
jo sukandės dantis,— e
išnara, iszmokysiu!..

Susalę tik Berio da
bambėjo, bet jisai kelt
nejau amžinai.

Kerszis sustojęs

aplink. Vieta buvo

n

Aplink tuszczia, jokit
tik vejai kaukia, snie

kuczia ir tamsu, tanu
stovėjo pasinėręs iki

sai sniege, pats nebe:

ka daryti. Pažiūri in

ee in kita, bet tamsu
išrodo tik lyguma,

daugiau nieko.
Atsirėmė in rogi

be jokios vilties žiu

Staiga vienok iss
moj žiburėli.

Nt

akis. Neilgai laukt

jau sustingusi ark’
isztrauke isz pusn

jau vienu arkliu
žiburėli
Ilgai važiavo

visgi privažiavo t
— Tprrl— su
privažiavęs prie

kurios Įauga 1
iszblyszkus szvit

Įsilipo isz rogių
langa ir linkstu

— Ugi ežia
įe!., Judelii,

Didžiausi dalikai ant svie
to ira.

szulnys!..— murmėjo
ĄRIELKOS AUKA irdamas
rankas. Pasuko

trin
arkli
prie tvoros vadeles užmėtė už
rungo ir svyruodamas nureplio
jo smuklen.
Nuo Judelio netoli ir Kerszo
namai buvo bet jisai niekad,
ar kur važiuodamas, ar parva
žiuodamas, savo žydelio nea
plenkdavo. Taigi ir dabar neisz
drįso taip “begediszkai” pada
ryti ir visa pamirszes, užėjo
pas savo sena bieziuli.
Arklys, likes vienas, trupu
ti Kveptelejo, pakrapszte koj
mi» sniegą, suprunkszte dirste
Įėjo karta kita in smulkes du
ris, antgalo nieko nesulaukda'
mas nuėjo sau namon.

Žiema pac iam vidurnaktyj
iresi isz miestelio. Vangu Ker
szis namon. Oras buvo baisus.
Inirszes vejas, tarsi, alkanu vii
ku gauja, staugė ir draskė gir
to keleivio rubus. sniegas tai
sznlais kilo
aug-ztyn ir
szniokszdamas vyniojosi po
orą, tai vėl nupuolęs pyle di
džiausius pusnynus ir visa laid jo po szalta savo skraiste.
Tamsuma neapsakoma— nors
piratu in aki durk.
Gula b uvo žiūrėti in taji
nuo szalczio ir degtines pamė
lynavusi girtuoklėli, in jo nu
sistovėjusius per diena iszalku
sius arkinis, bet dar labiaubuvo gaila nelaimingos jo
szeimynos, pas vartus tėvo par
grįžtant belaukianczio. Stovi
ten moteriszke skepeta apsisu
pus... Viena ranka laiko, prie
krutinės prispaudus, kūdiki,
kita aszaras szluosto... Prie jos,
in sijoną insikiites, tuno ant
sniego penkių metu vaikutis.
Sukiszes jis p rszcziukus in
burniuke, glaudžiasi prie motynos ir drebancziu nuo szal
Paroda Lord Majoro Londone.
Inejes Kerszis smuklen, ra
czio balseliu vis sznahžda:
Ne senei iszrinktas mojoras miesto Londono, Anglijoi pri
do
Judeli
pasirėmusi
ant
stalo
— Dar tete neparvažiuoja ?
eme savo dinsta ženklvai ir su dydelu papuoszimu kaip tai isz
ramiai sau besnaudžiant.
dar nematyt?
— La-ba va-ka-ra, Ju-de! paveikslo galima dasiprasti. Marjoraus pravarde yra Sir Tho
O,tete važiuoja per pusnynus.
—
tarė žengdamas per slenks mas Boor Crosby kuri galima matyt karietoje.
Pailsę arkliai vos kapstosi per
stora sniego eile, roges tai kila ti.
Truputis del moterių.
Žydas paszoko nuo stalo, jin dirbti... Paskui eme tik gal
augsztyn, tai vėl staiga nupuo
va makset ir kažin ka nesu
prasitrynę
akis
ir,
pažines
la žemyn. Vejas kas-karta vis
— Niekur teip baisei mote
prantamai po nose murmėti..
szvilpia labiaus ir drasko jam Kerszi, linksmai nusiszypsojo:
re ne iszrodo, kaip karezemoje
Akyse
jam
eme
szokinet
ka
— Praszom kas vakara, kas
rubus, sakytum piktadarys pi
žin kokios baidyklos, ant stalo prie baro stovinti ir su virais
nigu ieszkodamas. Nupleszes vakarai.. Ui ponas Kerszis tai vienos bonkos vietoj buvo dvi, alų gerenti.
nuo galvos kepure apsuko ja senai pas mus buvo... Rodos
— Katros moteres neszioje
ausyse spengė, galva sukosi..
kelis kartus ore ir amžinai pa- szimtas metu, kaip Tamstos ne
ant
skribeles sparnelius, toji
Ilgai vargszas kovojo su to
szarvojo pusnyne, paskui eme maeziau!
ne turi nieko anioliszko.
mis
baidyklomiš,
rėmėsi
abiem
Kerszis trepsėdamas priėjo
draskyti susivėlusius plaukus
rankom ir krutinę in stalo — Jago biedna motere ka
prie
krosnies.
ir in akis drėbti suezalusiu
pavage, tai advokatai vadina
— Be biskio, Judel, butum kraszta, kojom braukė in dre- vagiate, o kaip bagota ka nu
sniegu.
banezia
in
visas
szalis
svyruoBet Kersziui tokie atsitiki amžinai jau manes nebematęs.
griebė, tai vadina “tokia li
— Ui! ka, ponas, szneki?! janezia, kaip jam rodės, žeme,
mai nenaujiena. Plaka sustyniekur tvirto pamato neberaz- ga-”
rusiu rimbu vos krutanczius buezia amžinai nebematęs?!
damas.
Pajėgos kaskart vis sil — Szimet, kaip gerai dirba
arklius ir užkimusiu balsu bene in Amerika sveikas keti
po, galvoj uže vis labiau ir la tai moterėles turės daug ant
traukia sau girtuoklio daina. ni bėgti?
savo galvos— pundus kvietku
— Arsziau butu buvę.... biau. Galop, degtines pergalė ir visokiu plunksnų.
Roges kas-karta vis szliautas,
griuvo
po
stalu
ir
kaip
il

žia lecziau ir, lecziau arkliai vos dasiisiau pertuos pusny
— Motere privalo ne užgas—iszsi tiese ant grindų.
vis klumna ir atsigrinždami nus. ... ko galo negavau.
mirszinet apie vidurius savo
Subraėzkejo
grindis,
subil

— Oi, oi, oi, tokiam ore
atgal, liūdnai nusižvengia, tar
viro, o virai apie pavirsze savo
labai greit, labai greit gali ga dėjo pavirtus kede, ir visa nu moterių.
tum sakydami važiuotojui:
tilo, tarytum nieko czion nie
— Pasigailėk musu!.. Pa la rast!— dejavo Judelis, su
kad ne nebuvo. O Judelis sto — Baidikla žvirbliams ka
paniekinimu
žiūrėdamas
in
žiūrėk, kaip mes pavargę!...
vėjo szale nugriuvusiojo.... napėse o boba lakanti salune,
Bet visa veltui! Kerszis, trauk Kerszi.— Bet kur tamstos ke jam veidą iszkreipe szlyksztus tai vienokei iszrodo.
damas pekliezka daina, mikli pure?
— Motere jagu ne daugiau,
nusiszypsojiKerszis už galvos cziupt, paniekinantis
na savo rimbą ir važiuoja to
tai
nors puse svieto stanavije,
mas.
cziupt— kepures nėra.
liau.
o kad ira graži pusiuki, tai to
Ir
gulėjo
Kerszis
po
stalu,
Dar keletą kartu tysteleje, — Tai-gi ne-ra!.. Tur-but
iszsižiojes, stiklines akis isz- ne reike abejotie.
pa-me-eziau!
abu arkliu sustojo.
Nebegale ta apsvarstit ar
tempes. Baisus tai buvo regi
— No, no,— suriko važiuo — Ui, ui! kepure pamest ir nys! Pamelynave lupos eme isz tikro motere labiaus mili
tojas ir pasistojęs abiem tempe tokiam ore be kepures va truputi jam drebėti, paskui ta negu viras; norint faktu ira
žiuot?! galima gyvam suszalt!.
po rimbą.
davestu, jog motere pataikis
Ponas leis stikliuką?! tokiam sai lupu drebėjimas perejo in geriau milet.
Bet arkliai nei krust.
visa
veidą
krutinę,
vidurius...
ore juoku nėra!
— Juodi, Beri!
— Kas turi davadna gaspa— Taigi, taigi! ir asz norė Antgalo, visas kūnas, kaip dine savo name, tasai ira lai
Liūdnai, liūdnai nusižvengė
drugio
krecziamas,
eme
szokiBeris, szoko isz pusnyno, tys- jau taip sakyti! ot! iszgersime neti net baisu buvo žiūrėti. mingiausiu žmogum, ant svie
telej > ir griuvo snukiu in snie ant tu szirdu..
to.... ira jisai locnininku
Judelis atnesze didele degti Paskui vėl visa aptilo, bet štai brangiausio deimanto, su ku
gąga
isz
gerkles
pasirodė
melsvi
— No, no!— reke Kerszis, nes bonka. Czia Kerszio ragint durnai; iszpradžiu ka tik su- ruom niekados ne atsidžiaugė.
neliaudamas muszti nugriovu nvreikejo. Nustvėrė jisai kai matomi, toliau vis aiszkesni ir Kožna valanda konia duoda
riąja ranka bon<a už kakliu
sio arklio.
jiam proga stebėtis ant savo
ko, deszniaja uždavė in dugną, aiszkesni. Net Judelis, kure to skarho.
Beris nesijudino.
daug-daug visokiu prietikiu
Kerszis isz Ii po isz rogių, uže ir kamsztis su trenksmu atsi- buvo czion mates, toki stebu
— Ant kiek žemi gali bū
musze
in
lubas,
o
po
smukle
jo Bėriui už galvos ir botkotie dangum, ant tiek ira žmo
klą
pirmu
kartu
savo
gyveni

czio storgaliu nere keletą kar pasklijo degtines kvapas.
gui laiminga moteriste.
me iszvydo.
tu iszgaiszusiui arkliui in snu Prisipylęs iszgere stiklą ir Iszpradžiu mane, kad dar
atsikvepės sumurmėjo:
ki.
drapanos girtuoklio dega, bet
— Oo! netikėjau!..
— Kelk, ieznara!— murme
visa gerai apžiūrėjęs, insitikJudelis
tik
barzda
patrynė.
jo sukandės dantis,— asz tave,
— Niu!.. tokiam ore reik... rino, kad tikraiisz gerkles
ieznara, iszmokysiu!..
rūksta.
Suezale tik Berio dantie sus reik!..
Stovėjo žydelis valandėlė,
Ee,
Judel!
Virszucziui
kambėjo, bet jisai keltis nema
nežinodamas ka daryti. Bet
Po baliui.
visada butu oras jiep ne tas tuoj suirito. Nugriebęs Kerszi
ne jau amžinai.
—
Hei,
gaspadorei baliaus,
arklys, kad ji kelmai!..
už kojų iszvilko per duris lau cze tiktai vienas overkotis ka
Kerszis sustojęs apsidairė
— Koks arklys ?— paklau kan ir pamėtė patvoryj.
bo, o ir tasai ne mano!
aplink. Vieta buvo nežinoma.
Grįždamas sumurmėjo:
— Ar tavo buvo geiesnis?
Aplink tuszczia, jokios triobos sė Judelis.
— Tokiam ore ir be degtu — Žinoma. Ar asz butau ko
— Ma-no... Be-ris...
tik vejai kaukia, sniegas sznio
ku gali užsidegti!..
klausias, jagu butu geresnis. . .
— Niu! kas jam? gal apsir
kszczia ir tamsu, tamsu. . Ilgai
Anksti ryta szvintant prie
stovėjo pasinėręs iki keliu ji go?
smukles sustojo vežimas Isz
Painus klaiusiuas.
— Ne apsirgo iszgaiszo. vežimo iszlipo jauna, bet bai
sai sniege, pats nebežinodamas
Teveli,
ka veikia vejas, ka
siai
sunykus
moteriszke
ir
no
ka daryti. Pažiūri in viena pu
— Arklys iszgaiszo?!— nūs
se in kita, bet tamsumoj visur tebo žydelis,— kaip tai galėjo rejo eiti smuklen, bet staiga da jis nepuezia?....
nesavu balsu suriko ir krito
iszrodo tik lyguma, lyguma ir būti?
Antras klausimas.
apalus ant žemes.. Patvoryj ji
daugiau nieko.
— Krito ir negyvas.
pamate apipustyta savo vyro
— Ponas profesoriau, del
Judelis pasikasė pakauszi.
Atsirėmė in rogių kraszta ir
lavona.
ko kaip užputi žvake, szviesa
— Ponui tik reikėjo botkobe jokios vilties žiurėjo in toli.
dingsta o durnas pasirodo?
Akivi szmotelei.
Staiga vienok iszvydo tolu cziu gerai per snuki suduot,
— Tai .... matai .... tai
— Prusnose valdže uždėjo
moj žiburėli. Nuszvito jam tuoj butu atgijęs... Ir mano
ne
pusk asile!....
kaimuose mokiklas siuvimo —
akis. Neilgai laukes, iezkinke arkliukui kai-kada taip pasi už dika.
------------ «.
jau sustingusi arklio lavona taiko.
Pas daktara.
— Suvienitose ^Valstijose
— Kur tau! ir musziau ir Amerike ira 321 misionierkos
isztrauke isz pusnyno roges ir
Dak.— Kas tau gaspador
jau vienu arkliu iresi in taji spardžiau — guli— ir gana.
ka garsina žodi Dievo.
kenkia ?
— Niu, jei taip, tai iszgai — Kinai turi dvidiszimts
žiburėli.
Gas-— Prazau pono dakta
kartu daugiau anglu negu cie- ro man liga kenkia .
Ilgai važiavo bet antgalo szo!
Kerszis besznekucziuodamas la Europa.
visgi privažiavo taji žiburėli.
Dak.— O kokia liga?
— Anglijoje prie paczto tu Gas.— Juk ponas daktaras
— Tprr!— sustabdė arkli, su Judeliu, iszgere viena stiklą
privažiavęs prie triobos, per degtines, paskui kita, treczia;.. ri užsiėmimą 30 tukstaneziu esi no to, kad ž-notum.
moterių.
kurios langa laukan veržėsi gere ir gere...
Iszpradžiu skundėsi ant sa — Didžiausiu gardumu pas
— U-gi kas tau Antanai
iszblyszkus szviesa.
ponus ant salos Kubos ira lau
jog tave terla teip sutinuis?
Iszlipo isz rogių pažiurėjo per vo vargu-bedu, keike paezia, kine žiurkie
vaikus, pyko ant pasileidusiu
langa ir linksmai suszuko:
— Ira dasekta, jog trecze Gal emi in snuki?
_ Ugi ežia Judelso smuk darbininku, kurie, nesulaukda dalis paikszu, tai trecze dalis —Turėjau imt — ne galejou
ateisakit!
lei., Judelw, Judelis... eztai mi užmokesezio, liovėsi eje pas pasveiksta.

Fabrikas lokomtivu Baldvin, Filadelfijoj.
Fabrikas vagonu, Pittsbur
geAptieka, St. Louis.
Krautuve visokiu audimu,
New Yorke.
Dirbtuve armotu Essen, Vo
kietijo.
Bravoras alaus, St. Louis e.
Fabrikas bankucziu, randasi
Pittsburge.
Bankas, Londone, Anglijoi.
Bažnicze, Rime.
Kasiklos vario, Miuhgan.
Ilgiausi geriausi geležinkelei, Suvienito-e Valdibose.
Plotelis, New Yorke,
Malūnai randasi Minneapo
lis.
L'ejines vario ir misingio,
Vaterburije.
Dirbtuve visokiu pecziu,
Detroit.
Fabrikas siuvamu maszinu.
Singer, Elizabeth.
Valstis, Texas.
Namai randasi New Yorke
Kompanija Cirnegio. Penn
sylvanijoi su kapitolu 280, 000
000.
Srovilu, brangiausiu ira W aehmgtcn, Washington, D. C.
Brooklyno
tiltas,
New
Y orke.
Publicznos vietos del žmo
niu, Londone.
Ligonbute del invalidu Parižiuje.
Vandens puolis “Niagara
Faile” Amerike.
Upe Amazouka,
Pietinėje
Amerikoje.

Introligatorne.
APD1BBTCVE KNYGŲ.

A. J. Keydoszius
-AGENTAS-

202 Troy St.

Dayton,

M

0.

Parduoda Laivakortes ant visu geriau
siu ir greieziausiu Laivu in visas dalis
svieto. Norintieji kelaut in South
Amerika ar in Australija tai tikietus
galite pas mane pirkti. In Lietuva
Laivakorte pas mane yra labai pigios.
Mano agentūra yra po kaucija 10
tukstaneziu doleriu, Ohijos Steito.
Norėdami apie ka dasižinoti indekyte
in gromata 2o. marke ant atsakymo.

20 Metu Senas Laikraszti

^"LIETUVA”
Isze’na kas Petnyczla

jL

Chicago, Ill.

Laikrasztis, “LIETUVA” 8 puslapiu,
didelio formato, redaguojamas geriausiu
redaktorių, talpina raszlus geriausiu rasztininku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso
pasvieczio, ypacz isz didžiausio svieto,
miesto Chicago kuriame gyvena apie 60,090
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu
teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.
“LIETUVOS" PRENUMERATA ;-

Suvienytuose Valstijuose
Metams $2.00
Sziaunnes Amerikos
( Puse Metu $1.00

„
, . . ,, ..
Kanadoj ir Menk.

f Metams $2.50.
| Pu86 Melu 25

Užsiraszyti “LIETUVA” galima
kiekvienam laike.
Užsiraszant “LIETUVA” reike
drauge ir prenumerata siusti per
Paczta Money-Orderi arba pinigais
Registruotame laiszke ant iszleistojo
banku,
Raszyk tuojaus, o gausi viena
‘LIETUVOS” numeri ant pažiūros
dykai. Adresuojant sziteip:

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis
B Ragažinskas pargabeno visokiu
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu.
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio,
Duokyte dabar orderi o bus jumis
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St,
Mahanoy City.

wdibi

visai Šeimynai randasi musų No. 3 katulkJame telpa aprašymai suvirS 200 ligų, vyrų, mo
rų Ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip j
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduol
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. M
sųgyduolės kainuoja tik nuo 25c Iki 81.0C Tel|
paveikslai ir prekės yvalrių kvepenfiių ir gydai
čių muilų, Perfumų, Elektro-gydančių aparatų

JuoagHiu

Telephone Dickinson 3757 w.
M daktariškos rodos galima atsišaukti
p»s Dr- Ign. Slanku Por telefonj ar laišku ir iš kitų ateitų, taipgi Kanados.

Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo:
reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuo
visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankorį sifilį, užkietėjim a ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi
sokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudėmą, Širdies, inks
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana
riu, greitą supykimą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima, sunkų
kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas
skausmingų ir nolegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su opecija ruptura, apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius,
guzus (tumore), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir
gerklės.

Dr Ignatius Stankus, Ji D. ? 1220Phįd?“.d
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo G iki 8 vakare.
Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.

Rossijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00.
užrubežinese vieszpatystese ( Puse ”$1.50.

Aysidirba senos maldakn yges, istorine
natos ir laikraszczei, kaipo tai:
Linksma Valanda, Dilgelei,
Dagis, Draugas,
Tėvynė ir Lt.
Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai
ekspreso kasztus.
Adresas:
Lithuanian Bindery,
514 W. Spruce. Mahanov City.

601 W. Mahanoy Avė.
Mahanoy City,Pa.

—

Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo
miestavu daktaru mieste Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The Neto York
Post Graduate Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra
ofiso, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.
Dabar Įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name
padirbo puikią medikaliMcą klinity su laboratorija, elektriškas mašinas ir aptiekąsu geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagelbą, iš
sigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:
„Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi
nuo kitu odos ir kraujo ligų, nėra geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus.
Daug daktarų atlankiau, bot nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos.
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
„Šiuoml viešai išreiškiu sa
GARBŪS DAKTARE: neišrandu žodžiu padėkavojimu
vo širdingą padėką Dr. Stan
Tamistai už išgydymą skau
kui už išgydymą nervų ligų
dėjimo šonuose ir po širdies
ir sugrąžinimą vyriškumo,
gėlimo strėnų jr skausmin
kuriu kiti daktarai atsisakė
gu mėnesinių, kurių kiti vi
išgydyti. Ir visiems sušlap
si daktarai neapsiėmė gydy
tomis ligomis patariu kreip
ti. Bet Tamistos operacija
tis pas dr. Ig, Stankų, o ne
kaip ranka atėmė kentėjimą
pasigailėsite savo žygio.
nuo manęs. Ela Mažinacky
A. Zmudzen, Salem, Mass.
,
_
,
57 Pingree St. DrStankus. 1325 S. Front St., Phila.
John Akuotams,
jonn
Akuotaitis, Montreal, mue.
Que. vanuua,
Canada, rašo: „Meilutis gydytojau.—
Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau
negaliu atsidėkoti‘ "Tamstai
iš džiaugsmo da_'/L
tik ;pusę;
liekarstu-sunadojau
bet
m
...............
------ ’-p i.t
jau visas sustiprėjau ir baigiu gytį^
gyti. Daugiau neturiu,
neturiu ką rašyti: nes jau ne
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino
laike už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių
mano ir kurią kiti daktarai laikė
TemcfAiric
nirrii ir greitą
rrrnif.n išgydymą.
iicrvrlvmn ”“ r
Tamstoms „-Y
už pigų

r—“KATALIKAS”—
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTI1
Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis k
Ketvergas mieste Chicago, Ill.

Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00
Europoje ir kitur
... $3.00
Pusei metų: Amerikoje
$1.00
Europoje ir kitur
$1.50

Chicago, Ill.

Viktoras Lapinskas

— —

Q

<

3252 So. Halsted St.,

Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
in Lietuva ir atgal. Teipgi siuneziu
piningus už žemiause preke ir greitai
ne vienos dienos nelaikau pas save
svetimu piningu paskirtu siuntimui,
viskas dirbasi teisingai nes esmių po
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu
atsilankitie arba atsiszauktie per
laiszka su minėtais reikalais.
Su godone

■

— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —

A. OLSZEWSKI

Lietuviszka Agentūra

w

)n T
j
01’1
S P ! ft’ll Alii \TQ11U IK
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Naujausi apraszimai
Dykai.

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokiu žini
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų,
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Lino,
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” be1
viškas laikraštis.
Užsirašantiems “Katalikų” duodama dovanos “
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kielp\ew
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis
dorius.
-o.®'
PASTABA:. Kas prisius $4.00, tasai gaus “Kataliką” visieu.
tams ir auksiną rašomąją plunksną (fountain pen) vertes $3.50.
x
Kas prisius $2.50, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties
Zalgiriais, Lietuvos žemlapl ir 5v. Tėvo Pijaus paveikslą.

a

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

CHICAGO, ILL.

VYRIU LIGOS

Kaip galima apsaugoti oda no
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa
visokias odines ligas, plauku puolimą nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie
ir užsisaugima nežuli papuczkas, darbo ir kitokiu užsiėmimu.
pleiskanas ir kitas panaszas ligas. Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie
Prisiusime visai dykai paraszyta per buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Meo esme prieszingi priesz pjovimo
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas
N. Y. Veiname del norinoziu pasi kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingo
naudoti. Teipgi vėliname naudoti gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka
“Dr. Brundzas Oinment” No 24351 daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados iaxnaujausias iszradimas del užlaikima gydint-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:
plauku niežulio ir pleiskanų. Preke
“Dingosią Pajėga” vyru “Exzema” ir kitas panaszas “Užtrncintas Kraujas” in 3$
yra 20o 50o ir $1 ir užteks ant ilgo iszgydam
in 14 dienu.
ligas iszgydan lai ai trompam d iena-be nandojimo merikurilaiko ir didesne verte už doleri negu
aszo ar potasu.
“Silpnus Vyrus” ju kuna laike.
nekuriams apgavejams daktarams in- sugražinu iu normai iszka Paslaptingas Ligas” in 3 lyg
“Siryktura” be peilo k
skaudėjimo.
mokate po keletą desetku doleriu už padėjimą iu trumpa laika. 5 dienas.
"Varicocele
gydau in 15d.
neiszgydima. Naudokytęs greitai isz Į "Rumatiszma” visokį "Hydrocele” in 24 adynos, “Ssaszius” ir” skaudulus
r k u ros
szitos progos. Raszykite tuojaus ant i i agydau labai greitaL
be operacijom
iszgydaa greitai ir aut risadcM
adreso;
I OF1SOS A DINOS: Nog 9 ]yg 8ad vakare. n i
626 Pciin Avė
J. M. Brundza and Co.
Į Petnyczoje 9 lyą 5ad. vakare. Ntdeliomis If f I fl [P H 7 2 Floor Front piHd,..,. n.
’ 10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittsburge U 11 LU I U Ha.
rltiSDUrg, rA
106 Sta. W.
Brooklyn, N. Y. neg 15 metu toj paežio) vietoj.
o
Eallame 1 enkiszkai.RLaszkaiir Vokizska

50,000
Vysai Dykai
Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų, Pavln
Cevonlų ir šimtai kitokių kožnam reikalingų da
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra
vardg. adresų ir keletu markių apturės musų No. 3
katallogų dykai. Rašyk šendlcn, o už keistos die
nų šita naudinga knyga bus tavo namuose.

JOHN'S SUPPLY HOUSE
UJ4-2J38 SO. OAKLEY AVE.. CHICAGO. IU

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis LietuvUzkaa.

GRABORIUS
Laidoja Kurnu Numirusio.
Pasamdc
Ryginus ir Vežimas del Pasivažinėjime
Krausto Daigius ir L L
Viską atlieka ka nogeriause ir puikiause
3u virsi minėtais reikalais kreipkitės pa
jin o busite visame užganėdintais.

520 W. Centre St. Mahanoy City

M. VARZINSKAS
Lietuviazkas Fotografistas
205 E. Centre St. Mahanoy City.
--------- o--------Puikei ir pigei nutraukė visokes Fotografijas
Padaro Dideliu Fotografijas isz mažių ir
iodeda in Reimtu.
Lndeda in Špilkas
Kompasas ir L L Parduoda vunkes Kelmas
Lietuvei su viras-'ninetaia reikalais netur
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji
ir patinstama Varžiusia kuria padaro
viską kanogeriaiue o ir busite užganėdinti.
Teipfi daro FotojTspyt* ant Post- Katerio.

£

Ar Esat Kankinami

Užnuodijimu Krauja arba Brantais,
Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų,
reikalauti vienų iš tu stebuklingu
Prastoimu Gyvastinės Skystibės,
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu,
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
Džiūsna,
Užsiveržimu
šlapinamo
gėrė per mierą, katrie pareidavo
Kanale, Reumatizmu, Organiškamenamo vielai ir katrie pervirš davė
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir
lės ir Inkštu Ligoms?
Jeigu turėt skausmus strenosi,
katrie prastoi sava sveikata—vyrai,
prastoima
apetitą, surugusi pylva,
katrie negabo pri darba ir katrie ne
biauru skausmą galvos, tulžiuius prigalėt nauduoti pylnai linksmumą
puolimus, i ogalet miegoti, jaustagamtos—vysi tie vyrai tur pareika
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita,
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų.
knygą. Knyga ta pasaka prastais
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu
ir aiškieis žodeis dielko kenti dr kaip
sava sveikata, kaip jie užsikrSta li
gali būti sveiku.
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
Tūkstančiais vyru atgava sava
pilna sveikata su pagelba tuos bran
žinti sava sveikata, stipruma ir
gios
knygos. Knyga ta yra krau
Ta
dykai
gauta
knyga
yra
wertės
energiškuma j trumpa laika ir su
$10.00 kožnam sergančiam
tuve žinios ir talpina tam tykiu,
vyrui.
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras!
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
tarp vyru ta knyga
nas arba senas, Lagotas arba oie.dnas, nevodes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
pasakis kaip
Ne
naikinkiet
sava
sunkei
uždyrbtus
piningus,
mokėdami už nekingas, bevertės
gali tą
vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
pasekti.
riu ir pasakis kaip galėto stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink į tą, jog ta knyga yra
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokio varda medikališka
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums
o gauste tą knygą.

Dykai
del
Viru

SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA.
DR. JOS. LISTER A CO., L. 400, 208 N. Fifth Ave., Chicago, III.
Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Vardas ir pavardš.
Adresai

Steitao.

!

!

M1111

Siutą ar Overkoti
Geriause pirkti pas

RYNKIEVICZIA

RYNAI vilnonio ir kitokio materijolo

G

geriausio dirbimo,

naujausios mados.

pasiūti pagal

Visokiu koloriu ir

prekių, yra isz ko pasirinkti.
Teipgi visokiu nauju žeminiu apatinu
ir virszutinu apredimu. Skribelu, kepu-

ru, pirsztinu, marszkinu ir t.t. ir 1.1.
Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

RYNKIEVICZ
233-235 W. Centre St.

Žinios Vietines
— Sniegas — szalta!

— Petnyczioje pripuola Ne
kalto prasidėjimo Szv. P.M.
__ Tik dvideszimts dienu
lig Kalėdų. Atlikyt savo pir
kinius dabar, nes kuom angszcziau tuom geriau.

— Kasiklos Morejos austoj i
dirbti isz priežastes straiko
Anglekasei tvirtina buk kom
>anije neapsiejna, su darbiniu
lis kaip priguli, numusza mo
sti ir t.t. Virszininkai unijos
gsis ergeli apmalszyt.
Viena isz-geriausiu bū
ta visam jnieste yra p.
Scleraus. Pas ji gausite vi
®o<?zviežios ir rūkytos met. ^kiu deszriu, tauku ir
^70^ir apie Kalėdas p.
(įo Salins savo kostume
t>‘s'a puiku sienini Ka‘J°‘> » a/flat szventes pirkyte
.—pas Sklera o turėsite karaliszkus pietus. 400 W. Pine
St.
(66 <ta)— Szia nedelia Boczkausku
s eleje prasidės rodimas krutan
ežiu paveikslu perstatiniai
(mooving pictures.) Kas vaka
ras bus du peistatimai naujau
siu paveikslu, kuriuos muso
tautiecziai supras; paveikslai
bus ajszkus kuriuos rodys nau
jausio iezradimo maszina. Ant
daugėta pareikalavimo, susit
vėrė kompanije, kuri nutarė
rodyt paveikslus del geresnio
parankumo žmonių, kurie ga
lės lankytis ant paveikslu arti
savo namu, vietoje ejti ant ano
galo miesto jeszkoti pasilinks
minimo. Lankyte visi nauju
krutaneziu paveikslu, kuriuos
pradės rodyt pabaigoje ežios
nedelos.

Mahanoy City

SHENANDOAH, PA.
— Juozukas, septiniu metu
senumo sūnelis Radzuku, už
springo ant smert per nuriji
mą szmoteli lasziniu, kuri pa
davė motina. Motere skubino
pagamint pietus o idant apmal
szyt kudyki padavė laszinius o
tas ir nurijo. Szeimyna turėjo
ludnas Danksgiving diena.
— Kreczant policijei 12 me
tu mergaite Annie Lakofsky,
117 N. White St., radodidelei
daugybe vogtu daigtu. Paskui
policija suaresztavojo Charles
Lenkofsky ir jo 12 metu mer
gaite Ella. Tyrinėjant mergates prisipažino, kad pavogti
daigtai yra pas Mrs. Libbie
Rogers, 2 26 į E. Lloyd St.
Policija rado ten daug pavogtu
daigtu, teip kad suaresztavojo
ir Mrs. Rogers, teipgi jos, “burdingieriu” Robert Mitkus 'Abi
mergaites kaltino Mrs. Rogers
buk tai ji jas iszmokinus vogti
isz krautuvių Shenandoah’rio
ir Pottsviles.
Byla eis in
Pottsvilles, court’a, o tuo tar
pu mergaites ir Mrs. Rogers
yra po$300 kaucijos kiekvienas
teip kaip ir Mitkus, kuriam
teipgi paskirta $500 kaucijos
už kita byla, būtent už kai
tinimą, kad jis gyveno su Mrs.
Rogers kaipo su paczia, nore
jiedu neeme niekur szliubo.

riampole bažnyczioje p r pa
mokslą Daiapijonus pasveiki
nės ir vėl iszvažrvo in l'e erSuvalkii glib Mnriainpo- burga. Vieni sako ka i giyžes
už meto, kiti už dvtajn, treti
les pavieto.
kalba kad jis vargei Marianipolej bebuses muset esąs kok
piiiiu S isnavoj- stebuklai jau sai pralotas kurie riebias para
mažinasi, žmones m-iž kas eina pijas tankei parandavoja ad
rti ant kapiniu vietos kur ministratoriams, patis gyvena
aunas buk vatideuelis teka. kitur.
m
n
Miriainpolej
akrutu liosai
Mariampoles parapijos seni
perėjo ramei be riksmu ir žmones su liūdna ake žiuri iri
musztyniu. Dank akrutu buvo aptueztinta kunigu Marijonu
stoka, muset in užrubeži i-zdu kliosztoriu.
me yra, tai dapilde skaitlį daŽinios szios paraszytos pa
vadine s.
gal privatiszkas žinias raszytos
Vasara apielinkej Mariam gromatose isz Mariampoles.
poles buvo labai sausa. Nuo
—S K.
puses birželio m. lietaus nebu
Kaunas,
vo ik Mikolioiu. Daržoves
Kauno miesto valdyba nuta
abelnai visos nudžiūvo bulves,
re duot. Kauno vyriszkajai
rugei ir avižos neužderejo, bet
gimnazijiai paszalpoi per tr< miežai buvo geri.
jus metus po 750 rubliu kas
Javu preke gerai pabrangu
met. Nutarta taipogi duoti pasi.
szalpos 7000 rubliu pabaigti
Kada gyveno zokoninkai
statyti žydu mokyklai ‘ TalMariampoles kliosztoriuje Ala -Todumra”.
rijonai, ten iszsiteko po 20 kuVilnius.
ningu kada visi iszmire, likosi
Sziomis
dienomis lakstyto
tiktai vienas a.a. kun. Senkus
tai žmogus tame kliosztoriuje jui Szarskiui sumanius, atida
nei Marijonu buveines sargas romą Vilniuje “Sporto klu
tiktai vienas ten gyveno juo- bas”, kurio tikslas— insteigti
diejie kunigai kliosztoriuje ne Vilniuje oru lakstymo moky
rimo, jie stalavojasi sau mieste kla. Klubo intaisytojai pasiti
ki kad ligi pavasario jiems pa
ir ten nakvojo.
siseke ingyti bent du nuosaviu
Kada numire a.a. paskutini“ lakstytuvu.
Marijonas kun. Senkus klio«z— i?radejo eiti Vilniuje
torius dabar tuszczias kunigai naujas lenku dienrasztis ‘ Ga
juodiejie j-nne ne vienas negy zeta Codzienna”. Redaktorium
pasiraszo kun. Rutkovskis.
vena.
Kunigai Mikneviczius ir Kįmingu permainos Vil
Martiszius gyvena savo locnuo
niaus Vyskupijoj.
se pakajuoee. Martiszius buvęs Kun. Sikstus llanusovskis,
Amerikoje muset prabaszeze- Suchavoles vikaras, paskirtas
vo Freelande turi savo bizni Jasionovkon pildyti klebono
laznio (tnaudyklia) jie prie pa pereigas in vieta iszvažiuojan
tarnavimu parapijai visai ne- ežio užsienin gydyties kun.
sikisza.
Z‘gm.
Czarkovskio.
Kun.
Mariampoles parapija dabar Balt. Josiakas skiriamas vika
savo prabaszcziaus neturi ad- ru Pranciszkonu bažnyczion
ministratoriauja kun. Ogintss. ‘Gardine. Kun. Antanas Boksz
Paskirtasis Mariampoles pa czianinas, Auszros Vartų vi
rapijai prabaszczius, kunigas karas, iszvažiavo Peterburgo
Augustaitis atvaževes iu Ma- Akademijon dar pasimokyti.

S.S Pittsburgh, Pa, I jszvažiavo.

Nemokėk dykai 810.00,

MERCHANTS

Apsigarsintoju. Jeigu apser
gate liga, tai eikite pas savo
miesto daktara.
Jaigu turi dantų gėlimą: kor
nūs ant kojų, tai gausi po 5^
gyduole. Jaigu nepagelbetu
bus sugražinti piningai. Teip
gi iszsius placzes informacijas
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir
nupuczkave veidai. Tukstanczei dekavoja už dyka rodą.
Raszyk tuojaus ant adreso:
Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg
Brooklyn, N. Y.

BANKNG TRUST COMPANY
MAHANOY CITY,

Surplus ir Kapitalas Stakas yra 33 procento
sudėtu piningu.
Kam laikyti piningus dykai, jaigu piningas gal
padaryti pininga ir prietelius per sudėjimą
piningus in szita banka.

Pekino paėmimas iezriez respublikos klausima.

Audžia visokes karpetas
pagal naujausia būda. Preke
30^ už mąstą. Darbas gvarantytas.
(to Dec. 28).
J. Scherer
Szapas 48 N. Main st.
Arba 624 E. Mahanoy St
Mahanoy City, Pa.

l’arsiduos pigiai.
Szeszi hotelei ir

salonas;

t ipgi keletą pigiu prapereziu

Namine Mokykla
Angliszkos kalbos be
mokintojo (apdaryta)
$1.00.
Vaiku Draugai arba kaip mokintis
skaityti ir aszyti be moki. 15c.
Naujas Budas mokintis raszyti be
mokintojo
■
10c.
Aritmetika isztuokinimui rokundu
su paveikslais (apdaryta) 35c.

P. Mikolainis

Box 62.

New York, N. Y. ■

UBOCZKOWSKI
4.S0CTHAL MARA’.
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Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke
idant greit parduoti.
Mes parduodame dauginus Kailiniu Kotu negu kiti
sztorai visam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkas
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Sztoruose ant pardavimo, kad musu
taut eezei reikalą .darni galėtu nusi
pirkti ir
uereikalautu iszduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras Lietuvi.-zkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.

p City, Shenandoah
.fit. Carmel, Landstbrd.

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele lietuviszka Ranka, uždėta pet
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
pradedant nuo $U)0 ir vi sudėtus pas mut
pinigus mokam 4-ta procento, priskaitaol
Kas 3 menesiai. Siuncziarn pinigus in vi.-af
dalis svieto greit ir pigei. parduodam
laivakortes ant vi n linijų ir geležkeliu
bilie’its Amerikoj ir Kanado>.
Iszdirban
visokios n.szies Rejėntalnus Dokumentus i)
vedam provao senam knijtj-. Reientelna
kance'.arijaym red* ma per valdiszka notara
J. G. M'liancka. Užkvieeziam lietuvius ii
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mum*
jusn bankinius reikalus o |>er-itikruut, kad
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus išpildyta gieil ir leisyngai. Piniguf
siunezant paczed .m- i in Banka, arba siusi i
in Lietuva, galima siųst Paczto Money
Orderiu,
Registruotam I.aiszke, ar pe»
Expreso Money Orderi.

Kusiszkai Ainerihoiiiszka Linija.
Vienatine be persedinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8į dienu in Roterdama
11Ą dienu in Liepoju
III klasa $31. r pei 8mu]kesniu žinių kreipkitės in mnsuj
klasa $33.
LAgentusir eentraliszkakontora.

A. E. Johnson & Co.,(General

Passenger Agts.) 27

J .

„

’

‘

Broadway, New York, N. Y.

NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS
Sziame laike aplaikorue visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
Jekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga
del apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
gatavu. Del Kūdikiu Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis piginus pirkti negu kitur.
Ateikite o patis persitikrinsite kad pas mus geriausia pirkti.

Egiutero No.l................................ 25c.
Egmtero No. 2................................ 50c.
Zmijei’znik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.............................. 35c.
Meszkos Mostis............................ ..2-5c.
Trejanka....................................... 25c.
Linimeutas vaikams ....
.25c.
Gyduoles nuo Kosulio ...
,25c.
Liepiu Baisumas ..
25c.
Auty-Lakson del vaiku .
,25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
’ nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo uuo Akiu........................ 25c.
I guiatraukis................................. 25c.
Skilvio Laszai.............................. 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios............................... 75c.
Uicure* arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
uyd. del uemalimo Pilvo............ 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo............................ 10c.
Laižai nuo Daniu........................ 10c.
Muštis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų.......................................... 25c.
Geieziuis sudrutintojassveikatos 50c.
Vaistas nuo Lapauto................. 15c.
Gyd. nuft Grippo...... .
..$1.25.
Plauku apsaugotojas..
... 50c.
....10c.
Muilas del Plauku....
Milteliai nuo Kepenų.
,35c.
RoZes Balsamas..........
.25c.
,25c.
Kinder Bahamas........
Bobriaus Laszai...........................50c.
Szvelnintojas................................. 35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
>ervu Ramintojas................... fl.OU.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus............................ $1.25.
.25c.
Pleisteris (Kasztavolo),
.25c.
Pamada Plaukams......
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 25c.
Gyduoles nuo Kiemens.................. 60c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu......... 15c.
Inkstu Vaistas............. v25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... ................. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nuo Parku ir Niežu........ $2.00.
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00.
Gy<i. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
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Parduoda Szipkortes

fc. kt aminkai kasiklt

J. Kazlauckas
Tabaku i.ž $(>. 1‘risiibk tik 50c. markėmis
ir i-zrink sau viena isz sek an ežiu daiktu:
1 -Geriau*ea Fonografas su rekordais. 2.Pmkia koncertine Armonika. 3.-Stalinis
Setas drueziai pasidabruotus, 26 szmotukai,
14k. paauksuotas

Ant...
Szventes

įsfįiinošiuiite sa-

J. KAZLAUCKAS
Už kompanija preke ant geriausiu
ir greioziausiu Laivu, Pardarau
visokius Dokumentus ir paliudiju
per KonsuH.
Duodu patarimus
visokiuose reikaluose.

122 W. Center Str
Mahanov City, Ps

Dykai!

jjjadire iris Yieszpa I
^įe ir Lietuva.Ec&rc

kitais dvieju priežas-

įg“ Pas mus dirba Lietuvaites.

M ragei Darbininkai ti
outto teip-gi prisirengt, ne

ijfste- m nopost as.
Irta ar nebus straiko, b
šio v kenks kaip žmogt
u'. Kraiko prisirengęs.

73 West St. New York, N.Y.

Geriausias Lietuviszkas

Dykai!

S giutunku krujaviszkos Tabakos su
nt isz Bogdanov, 25 kap. pakelis.
26 kap Me>kasudi 23 kap.. Statnboli
Pn sits- ha i 50 hal , Tufkiscber 26
hal . I lerzeuo" ina’ii hal. — 4 ) pakeliu ir
liiik'i li'i (vertes viso to tabako yra $10.35)
ir iszrinkia prezent t iszsiusime jumis su
tabaku, kada u| laikysto viską tada užiii< k '-ite e spresmonuj $5.50. Gvarantinam
kad viskas teip yra kaip apgarsinta oja-gu
nepatiks tai neini kek nei vieno eento o mes
si gružin ime jumis ta 50c. Jaigu neturi.e
i prastoj g om toj o ka<!a gau-ite tavora tai
mokėsite tik $5. Raszykite tuojaus I a ^al trumpam luike nega c rite gauti tu dovanu.

Imported & American Tobacco Company
Reliance Bldg. Dept. 6.
Poplerei Laiszkams

Parduoda visokius apsiavimus už pigesne
preke neg i kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku
ir I'antaplu del vyriu, moterių ir vaiku,
Geriau-ius skurinius ir guminius darbinius
Czebatus ir Czeveiikus. Priima visokius
pataisymus ir atlieka dm ba drueziai, puikiai
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti.
Pirayte savu aysiavimus pas mane u busite
užgauediiiti ir suezedinsite piningus.
Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu,
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už
labai pigia preke. Neeikyte passvetimtautezius pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna
526 W. Centre UI.,
Mahanoy City, Penna.

Naujas katalogas-

Pop‘erei <lel raižinio gromatu su visokeis
pasveikinimais ir su tam pritinka*'cz-ome
dainelėms, su szilkineis kvietkais ir su viso
keis paveiksleleis. Kvs prisiris 25c. markėmis
tas aplaikis 12 popierių su kopertoms ir >la
pridėsime dovanai labai grąže stainele pavi
dale altoriaus verte- 25c. Už $1 duodame C
tuzinus popierių. Agen arus duodame gera
uždarbi. Adresas:

Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.

New York, N. Y.

Kas prisiims pora markiu tas ap-

Pirkinei Ant Grnodž'o Menesio
Užsimokės jumis pasinaudoti isz pigu pirkini! ku dabar
randasi niusosztore

No. 6.
Nusipirkite sau keletą
Buteliu

NORKEVICZŪŪrNO. 6.

.

Geriausia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Teipgi ežia gausite ir visokiu
kitu gėrimu. Aieikyte dabar
P”6“ laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Are.

kiti puiknf Jektu vertas nog
ulinia dabar j>irkti už 49(‘. ir 98c.

Vienatine Lietuviszka
Agentūra Amerikoje.

mastu.

Ka užsiima pardavinėjimu visokiu
bižniu kokiu tik randasi Pasekmin
gai savo darba atliekame. Jaigu nori
savo bizni parduoti tai kreipkitės pas
mus, mes rasime pirkėja. Pirkėjui
patarnaujame dykai. Jaigu mislininate pirkiti Farma arba Namus kreipkytes pas mus asabiszkai arba pei
grom ita. Mes visada turime daugybe
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir
mažių už labai pigia preke.
Adresavokite

19c. ir
vertes

Gramatika

Pinigus siuskit per Money-Order.

I'.yjjS 15 BEDYSTE CŽDEKYTl

1R. Islai

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju
ant viso loto po no. 604 - 606
West Center ulyežios. Dasižinokyte ant adreso:
(y j)
Thomas Haughney
12 E. Mah. St.
Mahanoy City, P>

^‘.^lEuropojeĮj

St
nokeost žada ,
■
, . daugiau
^tayt nsosia kal ;

laikys puiku lietuviszka iliustravota
amaqua, Pa. nog $800 lig
katalioga kuris reikalingas del visu.
$2000. Dabar yra laikas pada
Adresas;
(i ’°Bf)
ryti piningo.
John F. Meginty.
K J. Kraucelun
Real Estate
Insurance K, J, Intas, Box 1724 NewYork, N. V, (su°>) 120 Grand st,
Brooklyn, N.Y.
7 Bervick St.
Tamaqua, Pa.

(lOI <u)

VTABXINKA IR PE

^neršta Kasztuoi

^tiiwratete raD■UtaiWb. Di

Puikus Pluszinei Kotai del Moterui

balius!

Naujas Audėjus.

'

...D1RDKT0R1AI...

Asz Gydau

Parengė dideli balių del pir
mos dienos Sausio 1912 m. ant
suszelpimo jauno vyro Vinco
Kuvilos isz Springfield, III
ant 7 ir Adam Strs; balius pra
sides 1 ma valanda po piet ir
trauksis) lig 12 nakeze, už pra
szo visus lietuvius ir lietuvai
tes atsilankyt ant to puikaus
baliaus.

Sarsiu Lietuvlszku-Lenk'szku Vaistu.

W RYNKIEWICZ
A. DANISZEWICZ.
M. GAVULA.
C. F.KAIER.
J. HORNSBY.
W. I. MILĖS.
T. F. FLANAGAN.
L. ECKERT.

Nerviszku ir Kronisku Lygu j

Didelis

Plymouth, Pa.

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

D. M. GRAHAM, Prezidentas.
C. L. ADA MS, Vice-Prezidentas.
D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijerius.

-SPECIALISTAS-

Kur Lietuvišzkai ir Lenkiszkai
susikalbama ir susiraszoma.
Suvirszum 30 metu daktaravimo
mieste Wilkes-Barre, muso glaunas
ofisas. Prisiusk 2o. marke o gausi
Knygute apie Ruptura dykai. (•»n<L)

A. G. GROBLEWSKI
Cor.EIm & MainSU.

Dr. Alexander O’MJIey

I58 S. Washington St., Wllkes-’arre, Pa.

^AULE'

Suttati

Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada
tokia diena kad tau padarys giaro.

Perserga delgrinoriu

Or, A. O’Malley

PA.

Invales geras del valstijos yra gana atsakantis
del tavęs.

* Nesižiopsok in kairia szale
jagu e jai in deszinia.
* Laikikie teip para:oli i
dant-su szp’cu dratiniu kam
aklas ne iždurtum.
* Turi isz keta del stritkario
pasitraukt, l>a jisai niekam ne
sitraukia. Ba žinokie tai jog
tiktai del stritkario pri kon
tri.
* Jagu ejdama uszstosi aol
slidaus akmenio, parpulsi ir
stdinia labai sukulsi, tai ntaka ne gali skunstis.
* Kada pasigeri, tai ejdamas sa dvaku ne strapal bausz kožna karta užmakesi tak
sas usz platu v ikszozioji u/>.
* Saugokis no nagu p >lic jos.
* Jagu ne turi ant tikit t
piningu, tai eikie pek-z z-tgeležke’o tai daug pigiau bus.

Kupi ura Be pėdo ir
be opeincijos.
Varlkocclr—
Be skausmingu
aaktariszKu
budu.
Strlktura—
Be p-ilo ir
dideliu skausmu

Z\fl)ELL\IS 1A1K1

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKE

t

Sziupinis.

1807 Caison St.,

Jagu esi be darbo — mergi
nos’— n > t v h szalinasi.
dagu <s p.-.cziuotu—- mergos
— tavęs gai’esi.
Jagu senu jaunikiu —mer
gos — ne kencze tavęs.
Jagu ne snsipranti - mergos
— mergos — pik-ta ant tavęs
— Jago staigus mergos bijosi
tavęs.
Jagu i.-zmintingas —merges
ue uszkabina.
Jagu kvailas mergos —bo
vinasi su tavim.
Jagu esi vejevaikis — mer
gos — mili tave.
Jagu pritariaeji merginai
— gire tave labai.

Užtrucinta Krauju be niiiriraliszkn
mikstūrų arba pavojingu gyduolių.
Patrotljlma Norvlszknina Ir Slaptingos Lygos,
Be pavojingu gyduo’iu.
Visa iszaiszkinima apie mano budo gydimo
paduodu tiems ka panorės žinoti.

— Pagal apskaitima, tai me
te 1941 Londonas turės 13 mi
lijonu dusziu.
— Kinuose kožna famihje
turi savo paskirtas kapines .
— Katedraline
bažnieze
mieste Meksike statėsi per 144
metus; prad-jo statit 1587 me
te o 1731 mete pasibaigė.
— Moroko (Afrike) ne isz
eina ne jokia gazieta.
— Miestas Londuas užima
— “Birutes” Muzikaliszka 118 milu keturkampiu. •
draugyste laikys dideli balu
— U-gi buvusia preziden
antra diena Kalėdų ant Bocz- tas Clevelandas velei nori bū
kaucku sales.
tie kandidatu ant prezidento.
— Buczerei Szeszkeviczia ir Tai tau!
— Po maskolum ira dirba
Krauczunas parduoda mesa už
maža preke Skaitykite ju ap- mu dienu 267 (95 dienos
garsimma.
szveneziamos) anglijoje 278
— Saugokytes neteisingos Ungarijoje 312.
— Ruskas caras ira turtin
penkdolerines bumaszkos kuri
gesniu
už visus svietinius moVadai revolucijonieriu.
prasiplatino visur. Bumaezka
turi litera “A” o metas randa narkus.
Revoliucija
Kynuose liepsnoja.
Kiekviena diena parei
— Atėnuose (Italijoje) už
si 1898.
na
žinios
vis
liūdnesnes
del
senosios
valdžios.
Valdžia ne tik
gimė kūdikis turintis ant paper silpna numalszint revoliucija, bet neinstergia padaryt ne
— Muso sztorninkas Anta kauezio akės.
Iszpradžiu buvo
nas Szukaitis pargabeno ant
— Isz Prusu pabėgo no bent kokia sutarti su revoliucijonieriais.
szventes visokiu ezviežiu rieduota
ingaliojimas
valdžios
atstovui
Juanszikajtai
padaryt su
szutu, kendžiu, gardžiu keik- vaisko 400 000 jaunikaieziu. tarti su revoliucijonieriais, bet tasai planas nuėjo ant nieko,
— 1850 miestuose Ameriko
su, fruktu ir t.t. Pas jin geriau
nes revolucijonieriai ne nemėgino tarties. Dabar su tokiu pat
šia gausite pirkti o ir pigiau je turi užvesta elektrikine
tikslu
valdžia siunezia generolą Czangczao, kad szisai bandytu
negu kitur. Apie szita neuž- szviesa.
i
tarties su revolucijonieriais.
Manoma, kad ir szitoji misija
mirezkite. 536 W. Center St.
— Popierinei drabužei del
(‘66 ta) maudijimo ira naujausiu pasi jokios naudos neatnesz. Valdžia sutinka nusileist visame-kame revoliucijonieriams bile tik palikt ant sosto karalių.
— Apie 80 naujiu ukesu ap rodijimo Parižiuje.
Bet revoliucijonieriai stovi ant savo Svarbiausis ju reika
laike“citizen” popieras Potts
— Bubnus in Europa atga
lavimas pasilieka po senovei: iszvyt Mandžuru dinastija ir ap
villes sude. Laike perkausi beno Saracėnai.
skelbt Kynuose respublika.
mu randaviszkas advokatas — Juozas Pierce’ farmeris
Valdžia buvo nusileidus net iki to, kad revoliucijonieriu
Maloney isz Ohio, krito nog Floraville, turi 35 vaikus.
vadams prižadėjo duoti augsztas vietas szalies valdyme,— bet
apopleksijos ir mire in ketas
lig vice-karaliu. Bet ir szituo nieko nepriviliojo.
valandas ligonbuteje.
ANT KALĖDŲ
Aiszku tat, jog revoliucijonieriai užtenkamai yra pasiti
Speoioliszka ofertn ant Kalėdų.
Lietuviszki Mėsininkai Su kožnu orderiu ant Areilkos priesz kėję in savo spėkas. Ir ieztikro, revoliucijenieriai turi daug
Krauczunas ir Szeskeviczia,
Ta liudija ciela eile, be didelio sunkumo,
szventes lig nauju metu, parduosiu daugiau spėkos.
1020 E. Centre St, Mahanoy City, Pa.
Vynio, Sherry ir Port-Wine
paimtu savo rankosna miestu. Dabar liekasi paimti svarbiau
tik po 25c. Bonka
Parduoda visokia Mesa kanopigiause.
sias Kynu miestas— Pekinas.
Prie Pekino paėmimo revo
O kad du vežimai vis randasi darbe, tai Atraszykyt man gromata, o asz jus
galima mesa in namus pristatyti in trumpa pertikrinsiu kad galit pas mane gaut liucijonieriai jau beveik pasirenge ir manoma, jog ne trukus
Taika. V ežimai važuoia in visas dalis mies- :
tavora pigiau ne kaip kitur.
savo planus invikdis. Karaliaus familija ir augeztos ypatos
to ir in aplinkines Feezes.
Mesa, Deszras, Taukus ir t.t. teipgi
jauezia, kad netrukus jiems ne bus vietos Pekine, todėl dabar
FIL STRAWINSKAS
vi maža preke parduoda. Mėsa yra visada
Lietuviszka Krautuve
Spėjama,
kad ir patsai karalius jau
...Vyno, Likeru, Areilkos ir Alau...
. neezasi in kitus miestus.
_ _
fzviežia ir ka nccztaaucziai užlaikoma.
Pirkite mėsa nog azitn buezeriu o busite
^yeike u drūti.

Kln usikite jaunikei.

Tik pamsliykite — Ko
tiktai po 8L00 lig 86.00.

utį V till V

20

East Centre Street

...Mahanoy City, Pa...

A. K. Abraitis & Co.
...REAL ESTATE...

137 N. 13th. St,

Philadelphia, Pi.

G
Ne senei viena
tas WE.D. Stokes
Ethel Conrad ir L

davė kvitą ant 25
nes ant paveikslo
irias jias užklupti

niekas ne žino ke
utydarit

