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Vienas isz žinunu darodinee idant degintumem durpinas
;Į^to:fa) nes yra pigesnis už
.ūglis. Durpiu czionais ranaūt 40 milijonu doleriu.
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Vienas isz dvasiszkuju Pitts
__ jurghe tikrai iszmislino gera
būda ir ka norėjo tai padare.
Pasakė jisai, jog tiktai senom
&uj>n.yiL_moterem vale bažnyczioje tuteL^bsjreti skrybėlės ant gaivu. Tas
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Visi geležinkelei nutarė nu
baust visas ypatas kurios siuncze arba gabena su savim di
namitą, paraka arba kitus eks
plodavojanczius
materijolus
kada važiuoje trukeis o ypa
tingai foreigneriai.
Tankei
tieje atejvei kraustosi kur ki
tur, tai sudeda dinamitą arba
paraka tarp kitu rakandu kas
prieszinasi tiesoms geležkeliu.
Arba važiuodami trukeis neszasi su savim dinamitą in rū
kanti vagona kuris gali kožnam laike eksplodavoti. Tokes tai ypatas geležkelio kom
panijos nubaus surei koki tik
suyms. Už toki prasižengimą
gali būti nubaustu ant 18 me
nesiu in kalėjimą ir užmokėji
mo §2,000 bausmes.

Daug turime czionais Amerike bosu, ka kisztu in ma
žiausia svetima reikalą savo
nosi. Dedasi kas koki bizni,
tuojaus su savo rodą isz visu
szaliu pribuna ne praszyti. Ir
teip kožname užsiemime pribuna rodinykai ne praszyti.
Su kitais daigtais tiek to, nes
primysime su iždavyseziu rei
kalais. Pradeda iszejtinet ko
kis laikrasztis. Tada kritikos
pasipyla isz visu szaliu— vie
ni gire, kiti peike! Vieniems
popiera negera, ba per plona
lentynas isztiest,— tai per dydele gazieta,— per smulkus
drukas, ne yra pamokslu, szliu
pine, cicilikiszka, kodėl ne
knyga, mažai pasakų ir t. t.
ir t. t. kiek gaivu, tiek protu.
Ne vienam mokslingiausi
laikraszczei yra tiejei, katruos
skaito o nesupranta— apie
botanika, higena, gamta, fizi
ka ir t. t. Ak tai vyreli moksliszkas rasztas. Na ir kaip pa
laiko toki laikraszti už viena
doleri du metus tai isz jauezio
stojesi verezis da dydesnis už
jauti,— kaip ta pele, ka daug
kningu suede per ka daug
mokslo ingijo!
Biedni ant dvasios ubagai,
Ne žino kas del žmogaus ge
rai!

Miihanoy City, Pa PetnycziaOVasario (February) 1912

Antis su dviems kūnais Ir
viena galva.
Ithaca, N.Y.— Profesoris
IT.II. Wilder isz Smith univer
siteto aplaike tomis dienomis
nog tūlo farmerio navatna sut
vėrimą. Yra tai antis su dviem
kūnais, viena galva, keturomis
kojoms o yra 22 coliu ilgio.

Kiauszinei brangesni už
sidabrą.
Baltimore, Md.— Kiauszi
nei buvo daugiau laikomi paguodoneje ir brangesni akise
Jameso Frisby murino, ne
kaip sidabras. Frisby insigavo
in narna turtingo Jono J.
Brown, pririnko maiszeli kiau
sziniu m vieta sidabriniu pei
liu ir szauksztuku ir kada bu
vo pasirengęs szokti per langa
likos suymtas per policijanta,
kuris murina nugabeno in ka
lėjimą.

Bus milžiniszkos straikos.
New York.— Dirbtuvėse
moteriszku apredalu, ketina
straikuoti 35 tukstanezei siuveczku isz priežasties, buk
darbdavei nedalaike savo prižadėjimu duota du metus adgalos. Darbas tuju baltu neval
ninkiu traukėsi nog 10 lig 12
valandų per diena o vos uždir
ba ant nedelos §7 o vyrai §10.
Dabar spirsis tik 50 valandų
darbo ant nedelos ir padidini
mo mokesties ant 25 centu.
Jago darbdavei ant to nesutiks
tai 800 szapu sustos dirbti.

Štokas kurio.
Nome, Alaska.— Isz prie
žasties užszalimo upiu miestas
randasi be anglių ir kitokio
kurio. Ant salos Seward, girrios jau kone visos iszkirstos
o artimiause vieta kur galima
gauti anglių, randasi Candle,
210 miliu ant sziauru. Tonas
anglių isz tenais kasztuoje par
vežimas 300 doleriu.
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Socialistai o trustai.

ISZ AMERIKOS,

Pagal nuomone ne kuriu
“mandraliu” tai norėtu idant
Giiosfta.’k
bjiuaDsrx. Advente uždaryt visus teatrus,
mokslaines, muzikes ir szokius
epsra.
Baskas auga.
o persedet ant bažnytiniu
boksztu, kur galėtu pamatyt
S. Walu
VViJIVIl visus “geriausius nes už tai
terta-ltlJ veidmainingiausius katalikus”.
Sekretai
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Tėvas nužudė trejetą
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jon 1ir svietui ne apgarsino, isz lig rodosi viesulą. Labai grei grįžęs isz mokslaines namon
kur ėmėsi. .. . asilas partijos tai gali užeiti tasynes ir strai- užtiko savo 16 metu sesere gu
reiMin ir’Sj demokratiszkos.
luome pigia preke
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geismai anglekasiu lig sziam jas m kita kambari rado ten
unpijupDc ; Kol dusze kūne, dirbkime,
laikui ne likosi priymti. Ge du mažesnius brolius teip-gi
mu Kotu negu kiti
raDku ne nuleiskime, dorai
naus kad dabar susitaikytu gulinezius negyvus o ant lovos
elgkimes, daugiau nieko ne
apie preke darbininkams, ne tėvas gulėjo su perpjauta giarlahuojW geiskime. Musu kuningai turi kaip sulaukus dienos 1 Apri- kle. Policije mena buk tai
SZ.
JCRGIO®? viską padėt in szali o ymtis už lauš.
tėvo darbas, nes nog kokio tai
, Sbeundoih
pataisimo būties savo tautielaiko davėsi matyt ant jo žen
irmel, Landaford.
cziu. Turi būti prieteleis savo
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-u®’“" žmonijos.s. Visas neapikantas
ežios.
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ris užsidarie. Juk Kristusas
M. Satataneki. § Petersburg, Va.— Per Kiszeniuje mirusio rado užajszkei pasakė del Farizeju, iszsiutima trūkio ant Norfolk provinta revolveri bet ne isz
- 1
kada jojo užklausė: “Rabine, & Western geležkelio, asztuo- szauta. Daktarai ne galėjo isz— Ke'ffiulnni DoiinnainB u
u saum knjm Brjaitai A. Wutekmu
ffiileta į:
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DofiuI darysime tai pekla isznaikysi § Pittsburgh, Pa.— Elek- les.
me ir da ant žemes Karalyste trikinis karas nuszoko nog Kompanijos turi mažai
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ant 1912 meto.
sztangu arti Coulterville. Pen
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ki pasažierei likos užmusztais
Philadelphia, Pa.— Dydeli
Vienas isz garsingiausių o daugeli pažeido. Karukije szalczei po visa Amerika daug
l siukyte saro ite*-'
ke o gankate ki^ okulistu (daktaras akiu) kal radosi 20 anglekasiu važiuo1 _ LINIJA,
prisidėjo prie anglekasiu pa
t tiiunu..
ba, buk alus ir czekolada ken jeneziu in darba isz Greenoch reikalavimo nog darbdaviu
paczta dykai.
paeiti
■jo bekkiipenkjunu.
Biscnoffi Baubta kė ant akiu.— Jau kas kiszasi in Scott Haven.
prie atejnanczio straiko (jago
287Br«H 1 czekolados, tai tiek to, nes ka
§ Ithaca, N. Y.— Pasažie- straikas bus.) Anglines kom
kalba apie alų, tai jau melas, rinis trūkis arti czionais likos panijos ne turi daugiau kaip
(n)
prieszingai, nog alaus regėji užsnigtas o pasažierei turėjo penkis milijonus tonu anglių
Pr.llisį! mas pasididyna o geriausiu
rastis per visa nakti sniegi ant zoposties o tas greitai iszsi
davadu yra, jog kas iszgere už niam kalne, kensdami szalti ir baigs. Tris metai adgalos an
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daug alaus, tasai žiūrėdamas bada.
glines kompanijos turėjo dedeoiaio Apredimo
ne tau staUsokrU
ant kokio daigto, tankei pa
szimts milijonu tonu anglių
Sitorooee rugs'
IJflkHiilJll, I*’
mato jin du kart o jago žiuri
— In Londoną ant vieno kuriu ne judino nes laike ant
ijioDQ Būd®oiflio
ant žvaigždes tai mato žvaigž garlaivio likos atvežti isz Aus zoposties laike straiko o szennuo, Anduoko.--------------k.j-rereihMgs
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des ant viso dangaus. Tai ma trijos 19 000 visokiu pauksz- dien ne gali tiek sukrauti, nes
tote, nog alaus regėjimas pa
tai ant k*.
cziu ir visi tuoj likos parduoti szalczei buvo dydeli ir žmonis
sidaugina o ne numažina.
Mt™01loto po®;
■ ■ j
reikalavo anglių.
ant kranto vandens.
201.925.
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Paveikslai isz Lawrenco straiko.
Lawrence, Mass, miestas atsižimejo placzei po visa Amerika
isz priežastes bunanezio tenais straiko audėju, kuriu randasi
30 tukstanezei. Kone kas diena atsibuna sumiszimai terp palicijos o straikieriu. Paveikslas ant virazaus parodo vaiska su
laikanti mines žmonių nog dirbtuvių o žemiau sumusztas stritkaris kuriame važiavo skebsai in darba ir likos sulaikytais per
straikierius,

Žudinsta keturiu ypatų,
Aresztavos 50
dinamitieriu -*L.iwr.:re-, Mas1.— Vienam
Indianapolis, Ind.— Suvirszum 50 visokiu virszininku
ir agentu prigulineziu prie
darbininkiszku uniju bus to
mis dienomis aresztavotais už
ėmimą dalibu visokiosia prasižengimuosia ir iszneszima in
padanges dinamitu namus til
tus ir fabrikus in laika szesziu
metu o kurie prigulėjo prie
drauguves Miknamariu. ■
Kada juosius aresztavos tai
ne žine, nes taja diena užlaiko
slaptybėje.

Neuždarineklte vaiku
namie.
Shamokin, Pa. — Name Jui
gio Maury pakylo ugnis, ku
rioje sudegė ant anglies viena
dukriuke o kita teip baisei
apdege jog mirė ant rytojaus.
Motina geisdama iszejti in
miestą su reikalu, užrakino
stuboje dvi mergaites 2 ir 4
metu senumo. Mergaites su
radę dežukia zapalku pradėjo
deginti na ir uždege szlebukes
Kaiminkos patemynia durnus
Maury kambariuosia iszmusze
duris, nes 2 metu mergaite jau
buvo sudegus ant anglies o
vyresne teipgi baisei apdege.

Andells mergaitėmis.
Milwaukee, Wis.— W. T.
Zurner aresztavojo graikiszkoje restauracijoi 14 metu lenkiszka mergaite Marya R. už
vedima nemoraliezko gyveni
mo. Priek tam likos ir kitos
mergaites suymtos kuriuos panaszu gyvenimą vede. Mergina
prisipažino, buk jiosios drau
ge 19 metu senumo, prikalbino
jiaja prie paleistuvystes. Mer
ginos nevos buvo ant tarnys’os
restauracijoi kaipo “viliotojos’
del vyru. Mergina vede toki
gyvenimą jau nog keliu mene
siu pradedama pas graiką ant
St. Paul Avė. Kada policije
pradėjo jiosios jeszkoti likos
nusiunsta in kita urvą o isz
ten in trecze ir ketvirta kur
likos surasta. Policije dabar
isztirinejo buk terp tuju graikiszku restauracijų locninikai
vede andeli mergaitėms mierije vidimo paleistuvingo gyve
nimo. Dėvint Graikai likos

aresztavotais.

isz czionaitiniu namu vidumiestije, policijo rado nužudintas dvi moteres ir du vyrus:
Ona Denis 35 metu, Juozas
Faviasa ir pati o ketvirto lavo
no negalima pažinti. Visos
aukos turėjo perpjautas giar
klės. Kaip duodasi suprast tai
likos nužudintos per tenaitinius straikierius kurie turėjo
koki tai piktumą ant jiu.

(SZ VISU SZALIU.
22 ypatos pražuvo
drebejlme žemes.
Atėnai, Graikije.— Dvideszimts dvi ypatos pražuvo lai
ke drebejimo žemes, kuris at
sibuvo czionais ne senei. Teip
danesza telegramai kada vis
kas apsimalszino.

Rado križioku bažnyczia.
London.— Laike kasimo
Nazarete, Palestinoje, likos
surasti griuvėsiai križioku
bažnyczios ua nog vienuolikto
szimtmeczio, su puikeis papuoszais, murmurinems duremis
ir indais. Badai rado vieta ant
kurios stovėjo dirbtuve Szv.
Juozapo.
Dabartės zokonas Francie'zkonu ant tosios vietos statys
puikia kopliczia.

Aficierius ir 16 Žalnierių
užmuszti.
Tabriz, Persije.— Vienas
aficierius ir 16 rusiszku Žalnie
rių rado mirti laike eksplozi
jos granato. Aficierius su žalniereis buvo užimti priėmimu
ginklu nog Persu ant paliepi
mo komendanto miesto. Vie
nas isz Persu buvo atneszias
gromata, kuris po sudėjimui
in rankas af eieriaus tuojaus
truko.

Nuskandino tris laivus.
London.— Žinios daejna isz
Konstantinopolaus, buk Italai
nuskandino tris turkiszkus lai
vus Susą, Taoruime ir Tobruke. Kiek žmonių su laivais
pražuvo, to telegramai ne .danesza.

Sziandien tarpe Lietuviu
amerikiecziu pradeda kaskart
smarkiau plėtotis
socialistu
svajones. Delko? Dėlto kad
socialistai daug žada, o neisz
maneliui tas jau ir geras, kas
daug žada, nors gana gerai ži
nomas priežodis kad baubianti
karve mažai duoda pieno, bet
kaip lenkiszkas priežodis sa
ko:
“Obiecanka
cacanka,
adurniovi radoszcz” Taigi ir
musu apszviestunai tiki in sočia
listu žadėjimus ka dangi mat
jie garsinasi prieteliais (?!) dar
oininku kovoja priesz didžturczius, isznaudotojus žmonių
Žinoma ira kiekvienam be
aiszkinimo kas ežia Amerikoj
daugiausia isznaudoja žmones
visuomene. Trustai!
Kas tikriausiai prieteliais
ira trustu, kas daugiausiai pa
laiko juos?
Socialistai!!
Nusistebėsi gal, pasakisi juokai Visai ne juokai, vien tikra
teisibe.
Netiki — paklausik, jei to
nežinai — J ug kitados p. Debs
socialistu partijos kandidatas
ant prezidento S u v. Valst savo
prakalboje
laikitoje
New
Yorke kuo aiszkiausiai pasakė
kad trustai ira reikalingi, kad
nesą bledingi krasztui, kad
neiszuaudoja giventoju (kasgi
daleidžia kapitalistam nesibijantiems konkurencijos kelt
ant vieko begediszkai brangia
ar augezta preke — apie tai
Debs nutilejo...) kad prisideda
prie pataisimo nelemto draugi
jos suredimo, kadangi kpr tik
tai atsiranda trustai ten didi
nasi skaitlius socialistu. Prie
žastis aiszki: Kur atsiranda
skriaudikai, tur atsirast ir
kerezintojai.
Debs per atviriai pasakė, ne
gu kiti socialistai, iszreiszke
tai ka socialistiszki vadovai
slepia gilmėse savo negrinu
dusziu Kas tik blogo pašaulej atsitinka, kur tik kila
skriaudos ir isznaudcjimai, ne
laimes, kur tik apsireiezkia
vargas priespauda, korupcija
draugijoj — viskas tas page
daujamu, ira socialistui, su tik
ru džiaugsmu priiminėja viso
kias nelaimes tikras socialistas,
kadangi nelaimes prigelbeti prisikraut socialistam kisze
nius.
Jei trustai gramzdina darbi
ninkus in varga, pavaro nuo
darbo, atima paskutini duonos
kąsni — socialistas darbinin
ku usztarejas — džiaugiasi,
kadangi jam atsiranda gera
medega ir dirva. Klausimas ar
ir musu pasekėjam socializmo
vienrupi tas, kad vargai mus
isz visu pusiu spaustu, nes tas
kaipo socialistam tur but page
daujamu. Iszteisint juos dar
galima j u nežinista tikros so
cializmo reikszmes.
Neabejotinai dabar po ežiu
iezrankiu daugelis isz musu su
sipras ir supras, kad socialistai
kurie teip gerkliavo ir peike
kandidatus demokratu ir republikonu partijų vien kaipo
pasamditi. nes patis jie niekad
nelaimes. Kad buvo pasam
diti — ira aiszkus darodimai,
kokius turime pas save. —
Vox.
— Kinuose da vis merginos
buna laikitos kaipo nevalninkės. Lz 400 milijonu mergi
nu, 10 milijonu eea nevalninkes.
— Arti 5,000 tonu gurno
ira renkama kas metas Kongo,
Afrike.
Darbininkai gauna
ti 50^ ant nedėlios už savo dar
b*.

Isz Rosijos, Lietuvos
ir Lenkijos.
Du laikraszczei konfis
kuoti.
Petersburgas.—• Laikrasz
czei “Novoe Wremya ir L>ktoberist likos konfiskavoti už ap
raszima apie Gregora Respucina, kuris badai turi milžiniezka intekme ant žmonių o kuri
randas laiko už “darkytoja ku
nu ir dusziu.”

Naujas reikalavimas.
Pacztas pradėjo reikalauti,
kad siuneziamu skaitytojams
laikraszcziu adresai butu ru
siszkai raszyti.

Aklas fanatizmas.
Vladimire atsirado dvi to
kios “szventos moteriszkes”,
kad maldykloje pradėjo dau
žyti nuo kitu moterų gaivu
kepures. Tapo paduotos in
teismą. Teismo teisėjus iszko
liojo, sakydamos, kad jas tik
pats Dievas galis teisti. Bet
teismas vistiek kepurių daužy
tojas, nors “su.... inkvepi
mu” nuteisė 8 menesiams kale
jimo. Viena isz ju užtai perpy
kus net numirė, kad nereiktu
kalėjime sėdėti.

Panaikinti pasninkai.
Vėl iszejo naujas popiežiaus
insakymas, kurio popiežius pa
naikino pasninkus Nauju Me
tu, Trijų karalių, szv. Petro
ir Povilo, Žolynes, Visu szventu, ir Nekalto prasidėjimo pa
neles szveneziausios. _ Apie tu
pasninku panaikinima pranesze net kunigu
laikrasztis
“Vienybe”. Kasžin, ar visi pa
rapijų kunigai paklausys to
naujo popiežiaus insakymo ?

Baisus žmogžudis.
Isz Astrachaniaus in Caricina yra atvežtas baisus žmog
žudys Jarmakovas, kuris esąs
užmuszes 118 -žmonių, net ir
savo tėvo gyvasti atemes. Jisai
jau daug kartu yra pabėgės
isz kalėjimo. Jin žada teisti
karo teismas.

Dideli sniego pusnynai.
Pietų Rusijoje buvo baisus
pusnynai (veputinai), kurie
supustė auksztus sniego kal
nus, vietomis net geležinkelio
traukiniai negalėjo pereiti,
tad reikėjo ligi 1000 žmonių
sniegui nukasiueti. Kaikur net
žmones suszalo. Iszalke vilkai
užpuldinėja laukuose gyvus
žmones.

Nevos teisibl.
— Ateina židas mekleris
pas kuninga vikara del ku
rio daetatinejo, cigarus, tabaka
gėrimus ir vieką, ko tik vika
ras norėjo Židas buvo insivierinias, kaip didžiauses gi
mine.
Ir praszo:— Jegamastie, bu
kie teip giaras, paskolik man
100 hrrrublu, ba turiu užmo
kėt in dvara propinacije o da
bar tiek ne galu sudarit.
Vikaras savo prietelui židalui, davi 100 rublu, o židelis
tuojaus ižbego.
Už valandos ateina prabaszežius ir sako.
— Ko buvo Irezkus pas ta
ve? Ar gal atsisveikint?
— Ne, buvo paskolint pi
ningu ant užmokėjimo propinacijoe.— Daviau 100 rubliu,
žadėjo ne trukus atiduot!
— Ar eziteip!— tari juok
damasis prabaezczius, u-gi ji
sai ezianakt pleszkes in Ame
rika! gal tu kuninge apie tai
nežinojei ?
Vikarui net pilve nudiegi
ižgirdus tokia baise naujena
Tuojaus nusiuntė slūgine
pas Irszku, idant tas ka grei
cziause pribūtu.
Židas atėjo, o kuningas vi
karas tari:
— Ar žinai ka, Irazkau, ase
tau daviau neteise (falsziwa)
ezinjtruble, tai duokie jiaje
man asz permaimsiu ant geros
bumaszkos, ba da sau ir man
beda psdarisi!
— Ui, tam mano Šori, tai
ne pats velnes ne prigaus
kaip parnešiau namon, paro
džiau Sorei, teip ijje kaip tik
tai paėmė in rankas, pažino
jog tai falszivas piningas, emi
in Ugne inmeti ir sudegino.
Vikaras nutirpo, pasikasi
galva ir pasaki:— Smirdelis
esi! Ne reikėjo tau degint.
No to laiko ne sėbravo vi
karas su židu ir jau atsirado
katalikas ka vikarui visko pria
tati.

— Brangiausias krėslas cielam sviete ira locnastis popie
žiaus. Ira padirbtas isz grino
aukso ir vertes $90,000.
— Pereita meta suvirszum
315 000 ipatu užmokėjo inžangos ineiti in narna kur garsin
gas poetas Shakespear užgimė.
— Vienas jaunas aficierius
Parižiuje traukije 5 menesio
prapiezkino $400,000.

Darbszi motere.
Mrs. Samuel Walters be palovos nesza paczta terp Florin,
Pa. o geležkelio per 40 metu, visokiam ore—žiema ir vasara.
Paveikslas parodo Watersiene pririezant pacztini maisza prie
stulpo priesz atėjima trūkio kuris be stojimo pagriebė pacztini
maisza ir inmeta in vagona, kur pacztalijonas perskyrė gromatas ir laikraszczius paženklintas del stacijų pakelije.

Uola!— paszauke aut
juodu fraku, sujbile rankose,
pasiremias ant koto. Szale sto rnsztininko audinio, kurie jau
vi kalade del padėjimo galvos. hijvo pradejas skaitit— holą,
Pagelbninkai budelo veda ap palauk ponas!— tai ne ira tas,
sudinta prie tosos kalades ir ka ketina būtie nukirsdintas.
Dangus isz debesiu prasi
suriezineje jiam frankas. Pas
— Ar ponas da ka sau veli
kui deda jin kniupszcze ant ka blaivi, šauleli pradėjo teket ir
ni? — paklausi inspektoris.
lados o pririszia druezei atsi apszviesti plečiu, rasztavone ir
— Nieko ne noru.
trauke. Dabar budelis prie jio. žmonis, ezviesa saules apszvie— Ar galu ponui atvest ku
Aplinkiu grabine tikumą usz- ti ir taji, kuris ketino būtie
ninga?
stoje. Tukstanczei žmonių pir už valandėlės nukirstas, da
— Labai gerai.
sižiurineje kaip ne bilei. Bude bar stovėjo del visu matitas su
Inspektoris atsitolino. Uez
lis pakele bile augsztin pame nukirpta galva ir nevalninko
kėlu minutu atneezi pusriczius
gina su pirsztu asztrumo, ima kubais. Nes ant tojo veido žė
kalininkui. susidedanczius isz
paskui kotą su abiem rankom rėjo puikiauses džiaugsmas inkokios tai sriubos ir duonos.
ir drutu ipu kerta. Bliksteli galejimo ir laimes.
Inspektoris da liepi daduot
— Teip!— tari iszdidžei
kas ore, —girdėt kirtuma —ir
czekolados, nes ne duot jokio
kraujas augsztai czirszke.
grafieni
Genzales— ne esmių
gėrimo. Kalininkas suvalgi sa
— Nes kas ponei, ar ne ge asz tuom, ka ketina būtie nuvo paprastus pusriczius, pasrai.
trotintu, nes esmių jiojo pati,
kui liepi praszit kuninga. Su
kuri jiam givaste ižgelbejo.
— Tai nieko, jau praėjo.
pasirodimu kuningo, daZiureto
— Galva atsiskire no lieme Dabar darikite su manim kaip
jei iszejo isz kambario, palikia
Lauke Petras ant savo milemos,
nio ir nupuola szale kalados. norite!!!
kuninga ir kalininka du vie
Kuri ketino ateit už valandos,
Vienas isz pagelbninku bude
Pajėgos josios isz priežasties
nu. Kuningas iszrodi lig susiJau ir miego Petrui užsinorėjo,
lo pasilenkia ir paima jaje. didelo susijudinimo suvis ap
maiszias.... Kalininkas in
O Katruka da ne atėjo,
Nes asz matau mano poni, jog leido, apalpo, puoli ant ranku
jin malszei atsiliepei
— Kur Katruka?
drebi kaip lapelis.
budelo. Tasai vienas turėjo
— Guodotinas teve, esi žmo
— Tai nieko barone.
szalta krauja ir pakeli puolangum vertas guodones ir del to tos, uždaritos, prie vienos sto buvo baime apimtu. Prie rasz
— Praezome pono apsaki- te, o teip, norint ne galėjo sa
tave prasziau. Žinau, jog pas- vėjo žandaras. Usz žandaro sto tavoniu viekas susilaiki. Jau
net tilau.
vo privalumo iszpildint kaip
kutinioje valandoje mane ra vėjo kelos asabos, tarp juju ir szvinst pradėjo, bet da ne
reike, tai norint dalele prisi
Reikėjo
pertraukt
kalba.
minsi.
viena motere, badai moteres galima buvo kožna daigta
dėjo. Nuneszi apalpuse in ka
Tasai kuningas isztikruju virszininku givenancziu czion kaip reike nužvelgt. Pulkas Dvi karietos no szaliee kalėj,
rieta, isz kurios ue senei buvo
mo
atvaževo
per
vidurį
givoe
buvo dorum ir puikum žmo kalėjime. Buvo akivos, žinoma peksztininku apsiaubi raszta
iszlipus ir pavedi po apgloba
uliezios
isz
žmonių.
Pirmutine
gum. Melskivos, — tari.
kaip moteres. Viena isz juju vone Už vaisko stovėjo žan
kuningui, kuris jaje nuveži in
Atsiklaupi abudu ir meldė turėjo ant saves ilga juoda darai ant arklu. Vidurije tojo je sėdėjo karaliszkasprokurato
kalėjimą.
ris
ir
direktoris
kalėjimo;
ant
si pamaželi — ilgai o — grau ploszoziu. Isz uszpakalo buvo rato radosi tiktai keli žmonis,
O, da niekad mini-i žmonių
roję
apsudintas
su
savo
apsiau
džei. Kada po maldai pasike kopturas uždėtas ant galvos ir tai priesz trepus, ka vedi
nesiskirsti no pleciaus egzekubimu.
Žmonis
visi
tilejo.
Pir
ti, paklausi kuningas.
jog net veidą uszteminejo, gal ant isz kelmes. Stovėjo ten ir
eijos teip linksmai ir teip la
— Ar ne turi ka toki pasa- no szalczio, o gal kad ne bu stalas. Prie stalo sėdėjo dvi mūrinis važevo greitai; žalnie.
bai užganadinta kaip tuom
rei
prasiskiri,
inleido
karieta
kitie ? Gal veliji sau, idant ko tu pažinta. Kalininka nuvede ipatos, sudžia ir rasztininkas.
laik.
in
viduri
velei
susiglaudi
ki paliepima iszpildincze ?
in karieta, prie kurios stovėjo Sūdo tarnas stovėjo uszpakali- Prokuratoris ir direktoris kale
Vaiskas ir žandarai iszsiKalininkas pamislinias tari: žandaras ir moteres. Ketino in jejuju. Szale juju stovėjo
laksti in visas szales, kad jeszjimo
iszsedo
ir
prisiartino
prie'
— Teip, teve dvasiszkas — sedinet. Pirmutinis insedo žan augeztas viras platum melinu
kot pabegelo, nes tasai su paturu viena praszima prie ta daras, paskui kuningas uszsta- ploszczium, apsidengiąs, buvo stalo. Antra karieta pamažėl’ gialba isztikimo tarno, jau se
važevo. Inleido in viduri vaievęs. Tuojaus po teisibei ne ga te koja ant pastovo, pasidarė tai budelis. Keli
žandarai ka ir velei žalnierei susiglaudi nei buvo pasislepiąs artimose
girnose ir tas jin ižgelbejo.
lesi to iszpildint, ba tau da ne sumiszimas.
Žiopsodamosios stovėjo paszalije. Ant iszkel- Pirmiause ižszoko isz karietos
Antra diena susiejo su vai
bus vale sakitie. Nes laikas nu moteres pradėjo spaustis ar- mes stovėjo keturi žmonis su
žeminimo Iszpanijos nesitens tin karietos; žandarai ir dažiu pilkom jekem; buvo tai pagel vienas isz žandaru; paskui jin kais, o savo narse paeziule net
amžinai, nesitens ne ilgai. Isz retojei jaises sulaikinejo. Ta bninkai budelo. Visi lauki kuningas, paskui apsudintas, in tris mene, atgavo ir tai
kuris lengvai nusileido ant ant angelsko laivo. Prokura
panai ne apsileis narsume ki me kas tokie dalipetejo ploez- ant
kalininko,
apsudinto
tom tautom ir kaip viki, teip ir cziu ka kuningas turėjo ant sa nukertimu; o kaip žmonis va žemes. Stovėjo tiesok kalininko toris karalietes Iszpanijos paIszpanai trokszta luosibes. Ne ves net tas nupuolė ant žemes. dino ‘ prasikaltėlis.” Spaudėsi rūbuose, su nukirptais plau davi jaje po sodu už peržen
gimą valdžei, karaius apie tai
gali ilgai vaitot po jungu Iran Keli žandarai ir dažiuretojei visi ba kožnas norėjo geriau kais, ižbliszkusiu veidu. Žan
suvis nesirūpino, ba turėjo
cuzinio dispotaus. Sutrupins vienlaik pasilenke pakelt ta pamatit ta biedna prasižengėli. daras pagriebi apsudinta už svarbesnius daigtus ant savo
junga veržanti sprandą; — iž- ploszcziu. Per ka velei susimai Arcziau sudžiu stovėjo puikus rankos ir parodi vieta priesz galvos. Ant gilukio dasižinojo
guis iždidžius Prancūzus isz sa sze. Teipos-gi ir vienai mote- ponai su savo paeziom ir stala šūdini, kurketino iszklau apie ta viską ciesorių-' francuvo rubežiu. Tas turi uszstotie rei nupuolė ploszczius kuri sto dukterimi, nes visos moteres šit viroko ant smert. Budelis zijos, Nepoleonas I. Moteres,
traukije no daugelo metu. Ta- vėjo szale kalininko. Taji turėjo juodom gazom uždeng ir jojo pagelbninkai da ne kuri nusipelni per savo didele
da-gi, kada Tevini muso bus ploszcziu akimierkoje tuojaus tus veidus, idant juju ne pa turėjo jokios valdžios ant jio drąsą, ant dideles garbes, ne
norėjo smerte baust, ir liepi
luoša, o kada Iszpaniniam skli pakele, ir velei kaip priesz tai žintu; žemesnio gimimo mete- jo Žmonis stovinti už žalnie jaje atluosuot.
riu
kas
kartas
labiau
stūmėsi,
pe bus vale kalbėt iszpanisz- buvo ant pecziu, o kopturas res turėjo veidus ne uždengtus.
In tris metus po tuom F ran
kai — tada tai apgarsinkie ant galvos ir veido. Nes ar ant Visi buvo^nekantrumu paimti, ba visi norėjo ižgirst viroka euzai isz Iszpanijos likosi ižskaitanti
priesz
apsudinta,
priesz ciela svietą, jog szedien tu paežiu pecziu, ir ar ant tos o ponai buvo užimti tarp saves
kurie ketines tevine ižduot, ba guiti, ir atėjo baisios dienos
apginime Tevines numiri, Isz- paezios galvos ir veido? Mote szitokia kalba:
norėjo ižgelbet isz nagu Pran del prisilaižiku Prancūzams.
panas drasei ant galgiu — nu re su ploszczium buvo po de
— Vienok mane lig baimiGrafas Gonzales kariavo priesz
miri noringai su garbe ir tokia szinei szalei kalininko, o da ima, barone — tari viena poni cūzu. Buvo tai kone paris Francuzus 1810 mete su dide
Iszpanai, ka norėjo taji viroka
smertis del jiojo buvo paskir bar po kairei. Tamsumoje vis in szale stovinti vira.
ižgirst;
o kad vienok savo loc- le garbe sugrįžo in savo dva
ta.... Duokie man ranka, jog kas teip greitai atsibuvo, jog
— Reike ant to visko ture
na tautieti pasirūpint ižgelbet, rus. Pati jiojo laike vainos
mano praszima iizpildinsi.
tie
drąsumą,
maloninga
poni
Iszpanu su Prancūzais, ant ple
niekas to ne nužvelgė; ant ga
Dvasiszkas suspaudi jiam lo buvo visi užimti kuninginiu — atšaki sziauszei viras. Buvo apie tai ne vienam ant mieles ciaus musztines prižiurinejo
ne atėjo. Sudžia sėdintis prie
ranka, kalbėdamas:
ploszczium. Buvo vienok vie tai augeztas su ilga ir pilna no stalo, pasikeli. Rasztininkas pažeistus, o vaikus savo moki
no, idant miletu biednus ir juo
— Iszpildinsu, jagu sulauk na ipata, kuri lig ka toki pate se mušiu (mandrumo) Todoa
sūdo paemi viroka in dreban- sus szelptu ir kad baisiausioje
»u tojo laiko.
mino; buvo tai žandaras. Pri- kad daug žino.
tes rankas ir norėjo pradėt valandoje givenimo ne pames
— O sulauksi, Teve!
— Ach barone! — atsiliepi skaitit. Tame tam apsiaubime tu niekad drąsą, savo unara
szoko jis greitai prie kalinin
1 Tuom laik iszmuszi penkta ko ir tarė:
kita poni, — ponas matei visi pastojo
kokis sumiszimas. gintu kaip didžiause skarba, o
adina. Ant puse szesziu ketino
savo Tevinei butu isztikimais
— Na greieziau, seskie! — ko ant svieto.
Vienas
isz
žandaru dirstelėjo vaikais ir kožnoja valandoja
būtie nukirstas. O tekant sau ir kone stumte instume in ka
— Ne visko nes daug.
lei ketino būtie vo visam. Dū rietą. Kuningas jau joje sėdė — Ar matei ponas, kaip ant apsudinto, dirstelėjo ir nesigailėtu paskutinio laszo
ant dažiuretojaus kalinio. Da savo kraujo.
ręs no kambario atsidarė pla- jo. Antras žandaras insedo tei jau žudo?
žiūrėtojas meti akia ant kali
O kad ir jus visi stotumetes
czei ir nuėjo jenaralnas proku- pos-gi ir užėmė vieta priesz
— Labai tankei mano poni. ninko, paskui davi ženklą tokeis, tai tame mierije patal
ratoris, su raudonu ploszczim; kuninga ir kalininka; paskui
— Tegul ponas mums apie direktoriui kalinio Tiejei. visi pinau szita istorije ‘ Saulėje”.
nes ne buvo tuom laik iždid. karieta uždare. Žandaras sto tai apsako.
dairimai patrauki prokuratori
žiu, tiktai kaip kurkutis nuli- vintis ant vartos prie antros ka
— Ne vienopai žudo, mano karaliszka. Ir tasai insmeigi
tas: szale jioje stovėjo vienas rietoi tari in motere su juodu ponios; ant kokios katras uszsi
akis savo ant apsudinto.
isz iszpaniniu szlektu, kuris ke ploszczium ir paklausė:
pelno.
tino nelaiminga vest ant raszta
— O kaip bus.szedien ?
— Ar poni priguli prie givonių, Direktoris kalinio in- ventoju kalinio?
— Sziczion Iszpanijoje ira
ejo po jųdviejų. Žandarai ir
— Ne, asz pribuvau isz aki maiszyta smertis. Tankei užlai
dažiuretojei stojo durise.
ko sena papratima, o ir nauja
vumo.
— Apsudintasis, ar esi pasi
— Turi poni ka greieziause dabar imž. O kad ponioms iž
rengias? — paklausi prokura- iszeitie, ba czion ne vieta del dėt kaip reike, tai turu gerai
toris nelaimingo grafo.
iszaiszkiut, kaip szedien bus.
akivuju.
— Esmu pasirengiąs — at
— Praezome labai, ponas
Karieta
su
nelaimingu
judi

šaki tasai.
barone!
nėsi;
žandarai
ir
dažiuretojei
Vienok da turėjo laukt. Dig
— Prasikaltėli atvež karie
tas, drūtas viras, platum plosz ėjo szale karietos. Tiktai vie
toje. Pagal senas tiesas, priva
nas
isz
žandaru
likosi
ir
prisi

czium apsigaubias, inejo in
Ii jin atvilkt ant jauezio skukambari, inleistas per žanda artino prie ponios.
ros.
—
Eikie
poni
sau
ba
bromą
rus, prisiartino prie apsudinto,
— A Je, barone!
uždarisiu.
o apžiurėjas jin isz visu szalu,
— Naujos tiesos nukeli taji
Tuom
laik
prokuratoris
ir
apcziupinejo krutinę, sprandą
papratima.
Karieta susilaikis
direktoris
kalinio
sėdo
in
ant

ir galva.
Buvo tai budelis. Apsudin- ra karieta, kurie važevo pas suvis arti mus, kaip invažiuos
tas ne sudrėbėjo no dasilipsteji kui pirmutine. Dabar paskui in apskriti vaisko.
— O barone:
prigelbek
mo. Budelis matomai užgana- abidvi karietas leidosi kėlu ir
dintas, apleido kambari.
tasai žandaras, nes ar jisai ži mums, idant ant tosios vie
— Trauksime! — paliepė nojo, ka toki iszleido no kie tos galėtume būtie
pro kuratoris.
mo kalėjimo ar ne, to mes nie
— Atsiduokite ant manes
— Ponas gali eitie — tarė kados ne dažinosime.
mano ponios. Apkaltintas isz
atsisukęs in kuninga — nes ne
lips tenais. Sudže, katra priesz
VII.
tolau, kaip lig trepu rasztavo
save matome, perskaitis jiam i
Paskutini valanda.
nes. Iszejo jis pirmutinis, pas
da viroka ant smert garsei
kui jin direktorius kalėjimo ir Abidri karietos I ritosi per Paskui atiduos jin budelui tar
kuningas. Už duriu prisiskire tilta. Pasuko* ant didelo ple- damas:
da du žandarai ir dažiuretojei ciaus ant kurio stovėjo raszta — Pagal tavo formuta —
ir drauge nuėjo no trepu men vones su galgemis. Žalnierei prisakau tau, idant szita viro
kai apszviestu ant kiemo. Dan stovėjo abiszale ir ne prileidi- ka pngulinczei J iszpildintum.
gus buvo apsiniaukęs o ir teip nejo žmonių. Buvo daugibe Budelis užeitineje trepais ant
da buvo tamsu, ipatingai ant žmonių visokio luomo, lites ir rasztavoniu. Apsudinta veda
kiemo kalėjimo, ba tiktai ne- amžiaus. Žalnierei, kol važevo paskui jin du jiojo pagelbninDuke ir Duchess isz Connaugh kurie pribuvo isz Angli
degancziu žiburiu kalėjimą bis karietos ėjo isz szalu. Žmonis kai. Kaip jau įbuna ant raszta
kuti Bžviesa
atmuszinejo. iresi iž szalu, prieezais ir pas vones, budelis nusimeta no sa jos atlankyt Amerika, yra sveczeis ambasadoriaus Reid New
Prien Airis stovėjo dvi fcarie- kui ėjo. Viri tilejo, ba kožnas ves ploszcziu ir pasirodo au Yorke.

Lig pusiaunakti po stritus W.TRASKAUCK
lakstė.
PirmutinU Lietuolszktu.
Krauju apsitaszke.
GRABORI
Žinoma, saluninkai isz salunu
isz vare,
Laidoja Kunus Numirusio. Puunfe
Pesztis pas save nedave,
Ryginus ir Veži tu m del Pa.«ivažhieiii
Krausto Daigtus u L
Tai ant ulieziu batalije pa Vi’ka atlieka ka nugeri aure ir pulkit
Bu viraz minėtais reikalais kreipkite
kele,
jin o busite visame užganėdintais
Galvas sau skėlė!
520 W. Centre 8t. Mahanoy
O da bjauriau iszrode,
Kaip jaunas vyras ant atryto SR MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTU
Sc-har Laikas MokintliĮ
pasirodo.
Geriausius rankvedžius ir žodynui giĮj^ I
Ir merginos ir bobos senos,
i.auti, iš kurių pats per save lengvu ir J
o i j budu gali libimokioti angliikii lr»lwM
Kaip isz proto iszejusios visos, lik nercik tingėti.
~
I
1. ANGLIŠKOS KALBOS VAD0VEUV|
Užkabineje,
Sutaisė J. i-aukis, trečia pataisyta laida, < I
94, kaina .................................................. fjį I
2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALB011
Prikalbinėję,
Pagal Ollendorf’s, Harvey, Maxwell ir B I
rus, sutaisč J. I-aukis, pusi. 307, kiini JLfl
Ne gėdos ne turi,
Ta pati drūtai audimu apdaryta ....
.3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS,
Ne žmonių žiuri,
ir angliškoje kalbose. Sutaisė J. Laukia įbjf knygoje yra daugybė laiškų viiokiuon rt>
Gerkles atydaro,
kaluo.-e ir atsitikimuose abejose kalbose. Pud.
293, kaina .............................................. 75t
Larumus daro!
la pati drūtai audimu apdaryta ... )1.|
-; KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviu*
praejgius
užkabinėsite,
Kaip
li’.kos ir angliškai-lietuviškoi kalbų. Tt!ja
,Į:ė 18.000 žodžių, parankus nešiotii idfc
u u j e. Pusi. 151, grąžuose audimo apdarui.
Tai džievaž gausyte.

/ ^NarsiPati

Angliszki sveczei New York.

Steite Illinojuje,
Apigardoje vienoje,
Baieei apszviesti vaikinai,
Teip kaip be proto pusgalvei.
Kada merginos savo kot lūs
pasideda,
Tai in rankoves plytas sudeda,
O ka, kad sveika protą turėtu,
Tai tokiu triksu ne darytu;
c. ’ kaina .........
65c
Kad karsztas plytas sau in
Tas pats skuros apdaruose .............. 95c
5. ŽODYNz\S lietuviškai angliikos ir an<-'
klyną sukisztu,
kalbų. Sutaisč A Laiir, da- .
* Pirmutine fotografije liko i,, ';a1i-lietuviškos
t ri pusi. 439, dalis II turi pusi. 8J5,
O ablaukai!
si padarita Anglijoja 1841 me _• , ų 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apda^J
O pszejukai!
Užsisakant virš minėtas knygas, kartu rdte.
e ir pinigus prisiųsti, o lėšas priiiuntinH -'
is apmokėsiu. Adiesas:
* Kaldejei buvo pirmutinei
M. J. DAMIJONAITIS
ka dirbo metelinius visokius S12-314 33rd St. CHICAGO. ILL
Jagu kitokio spasabo ne pa daigtus.
naudosite,
* Primutini muilą padirbo
Tai mergeles niekad jaunikiu Anglijoja 16 me amžiuje.
A. J. Keydosziug
ne turėsite,
* Da priesz Christusa, Grai
-AGENTASSusitarė kelos senyvos mer kai del Rimioniu pardavinėjo
202 Troy St. Dayton, 0,
ginos,
giduokles.
Kad padaryti balių ir pakviest
* Akulorius iszrado Vala
vaikinus.
kas 18 me amžiuje, (apie 600
Jau nog pats ryto,
metu.)
Ant Frunt strito,
Parduoda Lai vakortes ant visa geriauSusirinko merginos,
Introligatorne. siu ir greieziausiu Laivu in visasdilii
Iszrodantes grąžei visos;
AP01BBTVVE KNYOO.
svieto. Norintieji kelaut in South
Amerika ar in Australija tai tikietui
Giart vieko turėjo,
galite pas mane pirkti. In Lietuvi
Tiktai valgyt ne turėjo,
Laivakorte pas mane yra labai pigios,
Riksmo ir kliksmo buvo inMano agentūra yra po kaucija 10
vales,
tukstaneziu doleriu, Ohijos Steito.
Norėdami apie ka dasižinoti indekyti
Klausant, rodos katros pasiust
in gromata 2o. marke ant atsakymo.
gales.
O miklos merginos,
Naujas Iszradimas.
Su kojom dasieke skriblus Aysidirba senos maldakn yges, istorini
natos ir laikraszczei, kaipo tai:
Sulaiko puolancziu. plauku., prlglalbB.
vaikynams,
Linksma Valanda, Dilgeles*
E laukam, augti. Turime tukstanciiu pida
Pagis.
Draugas,
Tėvynė ir Lt.
svoniu. Iszsiuncziame dykai genu ialoniS
Visko ne raszysiu,
Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai idja. apie priežarti. puolančiu, piauko.!
■kbpreao
kasztus.
Adresas:
kaip
tame užbėgti, admarekyte.
Del saves pasiliksiu.
Lithuanian

Moterėles tiktai sztil,
Buvau ne senei ant Viski

Tai net vemt pradėjau,
Kaip in viena grinezia inejau;
Ne žinau ar tai kopūstai,
Ar teip kokie smirdalai kur
gulėjo,
Kad teip bjauriai smirdėjo.
Ar žinote moterėles, ne tik
kampus apsiszvarykite,
Bet ir save apsivaldykite,
Ba motere ne szvari,
Kiaules pavidala turi!

Ka maczije vyru kaltyt ne
gali,
Tiejei visada buli,
Nekurtoms boboms kaile reike
lupt,
Ir gerai užskust.
Kas vyra nog eaves pavaro,
Boba,
Nelaba.
Kas vaiku iszsižada su kitu
iždume.
Boba,
Nelaba.
Kas vyra nudaugina su kitu
ižsibostina,
Boba,
Nelaba.

Ar žinote api Mill vile miesteli,
Badai steito lova ne toli,
Ten tai bobos funiu iždare,
Žinoma su senivais jaunikei
padaro.
O kas darosi per pedes,
Kaip vienas kito plesze kudlas,

1^1

lĮb i!b#--® r. sa

f feu j'^9 įį

■

L fera^-į.i
[ šąteupT-jjgjl
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Bindery,

W. Rynkewiczius
-:N0TARll SZAS:-

Hill,

Ki!

233-235 W. Centre St.,

Mahanoy Gty, Pa.

Apiangoja Namai ir Namtnns Rakandus nog Ugniei.
)Bėi.va«e Lieturiizk* Agentūra.
Kantorai Bankinis ir pardariste Szipkorczin ant riiokln Linljw

Del Draugysczia.M

3arduoda Szipkortea ant
isokiu drucziauslu ir
reriansiu Laivu.
aiuneziu Piningus ia

Pristatau puikei Snrfai
Juostai, Kepam, KaruM
Špilkas ir L L
Su kokiu nors reiklu
kas-link Szipkorcal,
Piningus ir L L

Vinas Dalis Svieto

'reieziause ir pigiausi
visi tie kurie per mus
tunte apie tai geria žino
Jszduoda Doatovierne
te! tu ka nori savo dali

pas naaut
teisiu*
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Visuomenės, Kultūros, Politikos, Literatūros,
Populiariškai-Moksliškas LAIKRAŠTIS
1 IN- K 3 1 I 3

tastes

Į
Eina du sykiu sąvaitėj: Utarninke ir Pėtnyčioj.
l
Laikraštis “LAISVE” didelio formato, talpina raštus3 geriausiy
geriausiy.^
raštininky ir visuomet pilnas naujausiy ir tikriausiu žiniy. “LAISVES”
prenumerata Suvienytose Valst. metams 2 dol., pusmečiui 1 dol. Užrubežiuose—metams 3 dol., pusmeči ti—$1.50.
Ant pažiūrėjimo siunčiam vieną numerį DYKAII
Užsirašant laikraštį arba turint kokius nors reikalus adresuokite taip:

»

’’iassi ėptei

AIQVF<” 242 West Broadway s
VE)
s so. BOSTON, MASS.
lįs”'.

nikeliuta dūda, kuris
grains gerei iraiszkei i
visokias muzikes ir'
dainias. Kiekvienas!
gali turėt savo name
konce na. 2.Geriauuft
Armonika vokuzko
iszdirbimo su notom
ir nurodimais. 3.Puikius stalavas ni
kelinis laikrodis su
muzike,
kiekviena
karia grajina 10 min
utiu. 4. Vytinki arba
moteriszki storai pa
aukuoti laikrodėliai. o.-Sialavi irankai gražioje dėžutėje:
6 peiliai, videlcais, 6 dideli
szauksztai, 6 maži, 1 peilissviestui ir szauksztukas cukrui.
Už musu dovana vieu norime
kad pagarsintumeti mu?u firma terpjusu pažįstamų.
Atsiusk minis ant rankos 50c. markėms, o mes jums
prisiusime <10 tkrinveziu tai ako 4 gn lunku r ž. $G ir justi iszrmkta dovana.
Likusius $5.50 užn okesit gavės tavora Kam tavoras nepatiks gali ja nejimti.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO; Dept. E. 115 E. 7tb. St; New York,N, Y

TN'VTTZ" 4 TfPirkyte už $6 00 vertes musu
* -Im.21.-L•žinomos tabako? del cigaretu
ir isEsirinkit sau dovana isz sekaneziu daiktu:
Naujausia importuotas Fonografas sadidelia

Pats Save Apsigauni

Ar Pas Tave Kada Esti

daigu nepaisai kosulio ir jaigu manai
kad “pats pereis.’’

Inkstu skausmai?
Kepenų negeroves?
Kryžiaus skausmai? Galvosskaudejimas?
Szlapimu netvarka?
Strėnų gėlimas?
Drumzles szlapimuose? Szirdes silpimas?
Pūsles negroves?
Kojų Subrinkimas?

Perskaityk szita patartina
Kaip tik pamatysi kad kas nors nebege
rai plaucziuose, gerklėj ar dūsavimo
dūdelėse, tai tuojaus imk

Severos

0

□everos

ii?4

k.'

T-

Mtn

p

"iiktV

011

Inkstu ir Kepenų

Gyduoles

(Severn’s Kidney and Liver Remedy)

C"*

(Severa’s Balsam for Lungs)

Turėk jo visuomet namie! Duok jo
visiems ir suagusiems ir mažiem.
Kiekvienas laszas svarbu! 25c, ir 50c,

Patariamos yra \urtoti paminėtųjų nesveikybiu gydymui. Szitos gyduoles
tukstanezius kartu labai gerai pagelbėjo.
Preke: 50c. Didesnis Butelis $1.00.

fe

fe

Ant pardavimo visose aptiekose. Temykite kad tikrai gautum “Severos” giduoles.
Paraszas “Severo” randasi prie gyduolių. Neimkite pamėgdžiotu gyduolių.

CK?
fe’
fe

No. 6.
jėjus ir davė jam kiek laiko
prisiruoszti. Uoliai ruoszdama
Nusipirkite
sau keletą
Mano vyras Motiejus Cigas paei
graborius
Buteliu
Kaip paprastas darbininkas pasiliko si in nauja užsiėmimą, Lin
s salonuI
na isz Kauno gub., Panevėžio pav„
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Ramigolea volos., 8 m. kaip amerike
koln’as in 6 sanvaites szauniai
Amerikos prezidentu.
tore,
Geriausia Arielka Visan)
Uid-js E.jjcj Noainięa plu_.
nedidelio ūgio, tamsei gelsvi plaukai
prasilavino
ir
pradėjo
dirbti
Mieste.
Tik $1 už ButelL
edsve,
Sukaktu ves diena gymimo, 12 February
szniaka paszvepluodamas, dirba isz
Teipgi ežia gausite ir visokiu
pienus drauge su tuo matinin
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
kaires rankos metai adgal gyveno
priesz laika, duokite savo
ku. Prie to savo užsiėmimo
kele,
Philadelphijoj, isz ten iszvaževo in
(••t-*-tetapk
orderi o bus jums pristatyt*
Linkoln
’
as
apsiėmė
atlikti
ir
ik!
Chester galop in Wilmington, Del.
pacztoriaus darba. Tecziaus
o dabar nežinau kur jis pats ar kas
■įrodė,
kitas praszau duot žine ant adre
uždirbdavo mažai, vos-vos
ant atryto MM0KI mcliSkai kalbėti?
1
D-ik-iro I aIL-- r. , . ..
so;
(ZI o;)
408 West Mahanoy Are.
pakakdavo pragyvenimui.
Oabar Laikas Mokintis!
įrodo.
Mrs. Anna Cigas
1834
m.
vėl
buvo
Illinois
’
o
Gniat
:t
odrtdxrea
ir
•
■
oš ienos,
828 S. Hicks st.
Philadelphia Pa.
Naujausi apraszlniai
. įE F
f?
valstijoje rinkimai in teisdaįsios visos, L mi
“* ui
Dykai.
Mano
sesuva
Rože
Solubiutie
paei
viszkaji
susirinkimą.
Lin

i angliškos Kalbos vcywhu
Kaip galima apsaugoti oda no
na isz Suvalku gub. Sejnu pav..
koln’as buvo pastatytas kandi
1
Puncko para., Vidugenu kaimo, 7m. ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
: ,t-«r.n>is ssaiiios' tįm
datu nuo Sangamono apskrivisokias odines ligas, plauku puolimą
tiri,
adgal gyveno apie Pittsburga, o da
J Latx>, puL M?, h-. «t»
ir užsiauginima nežuli ’ papuozkus.
czio ir tuo kartu jau liko iszbar
nežinau
kur
turiu
svarbu
reikalą
tiri,
pleiskanas ir kitas panaszias ligas.
> ™ ĮM uisns
■■ .-,*■< b.‘M
f£™g
rinktas žymiu balsu daugumu.
ji pati ar kas kitas praszau duot žine Prisiusime visai dykai paraszyta per
iro,
1n Aww iĄJ4įį •
Dabar Linkoln’as galutinai
ant adreso:
(gj oj) Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton
N. Y. Vėliname del norinoziu pasi
■1 )» ta >;ta lpdtJU . (1j
ryžosi eiti pradėtu visuomenes
W. Burneika
naudoti. Teipgi vėliname naudoti
ibinesife, ‘ *-bews mstus.
;
Box 7
Pittston, Pa,
veikėjo
keliu.
Pirmajame
susi

■ V! =i«ta*»a»
Uto.
v<h
'
‘Dr. Brundzas Ointment” No 24851
*•*“ «ss* w
lyte.
-••. il.l, {nnose įaiiaj
!
naujausias iszradimas del užlaikimo
rinkimo posėdyje Linkoln’as
e. bia ........................... 1
Tas pats dmiM ipdinjse .......... '. 5^
Mano szvogeris Stanislovas Lopsza plauku gvarantuota gyduole. Preke
mažai ka tekalbėjo, tik in vis
5. LODYS AS l;.rc'riškii.E{ĮįjkOj ir l-j
yra 20o 50o ir $1 ir užteks ant ilgo
ifijeliko ■ -••.r.,us kalkę. Sstūl A. Lala. į i
paeina isz Kauno gub., Raseiniu
ką atydžiai žiurėjo ir klausėsi
laiko ir didesne verte už doleri negu
.5 Ir n V-:- * 7. dalu H ten paL
Kada
Abraomui
sukako
21
<
‘
papl
puri
ir
dnaiųį
*
pav., Kaltinėnų volos. keli metai nekuriama apgavejams daktarams in1841 me
VV . ■ ............................ u»
kitu
rūpindamasi
kuogeriauadgal
gyveno
Westville,
III.
o
da

\ Iru-rn nn .„a
metai, tėvas nutarė persikelti
mokate po keletą desetku doleriu už
.
\ ■' 11 F?ro Fątf. o iriu „12
bar nežinau kur jis pats ar kas kitas neiszgydima. Naudokytes greitai isz
siai pažinti kalbamuosius daly'
AimuUneiV'
Ačesu:
vėl in nauja vieta— Illinois’o
praszau
duot
žine
ant
adreso:
(gy
())
szitos progos. Raszykite tuojaus ant
kus. Posėdžiui pasibaigus,
i visokiu? SI2-814MAMMIJOUms
valstijon, kur buvo labai der
Jos. Kuiziną
adreso:
33rd Si CHICAGO, III
Linkoln’as pagrįžo in New2022 Price st.
Scranton Pa.
J. M. Brundza and Co.
linga žeme ir oras daug svei
Salema
ir
erne
mokyties
in
ad

106 Sta. W.
Brooklyn. N. Y.
o padirbo
kesnis. 1830 m. jie persikraus
vokatus. Nrgaiszindamas lai
ižiūje,
Juozas Szimkus paeina isz Kauno
tė
ton
vieton.
Abraomas
labai
A. J. Keydoszioi
ko, kareztai kibo in darba. Di
gub. 12 m. adgal gyveno Pittsburge
stuso, Grai
norėjo pradėti skyrium nuo
desne dienos dali būdavo prie
o dabar nežinau kur jis pats ar kas
agentas
tardavinejo
JOŽTroySL Dayt«j,ft tėvu gyventi, bet reikėjo pir žemes matavimo darbu, o vaKitas praszau duot žine ant adreso:
ma padėti tėvui naujasis ūkis
(gi o»)
kara
ir
nakties
dali
apversda

ado Vala
Baroniene
Meyer
isz
Anglijos
viena
sutvarkyti, ir jis pasilikęs pas
XV. Sadaaokas
vo ant mokymosi teisiu ir poli
Herrin, Ill.
, (apie 600
tęva dirbo keliu vyru vietoje.
isz smarkiausiu kirsztynininkiu. Bex 660
Neilgai trukę pasistatė naujas tikos. Taip bedirbdamas ir be
Mano brolis, Aleksandra Butkus
triobas, žeme susiare ir pasisė simokydamas jis liko iszrinkNepoilgo, pasijunta vykaras pirmiau gyveno Beckemeyer, Ill. o
tas
antra
karta
teisdaviszko
su
Isz
gyvenimo
katalikisz
PirioodjLmlortaulraimĮ
jo kukuruzu. Žiema Abrao
kad vyskupas ji jau perkelia dabar nežinau kur paeina isz Kauno
ĖoirgreiraiisitUniirįuįį
mas nugabeno upe tūlo Offeto sirinkimo nariu. Sziuo kartu
imto. Nonifej įįd į jKtk
ku
kuningu.
parapijon
kiton, bet nežino gub., Szauliu pav. praszau atsiszaukt
Amerikauia Anon£įna*rta
prekes in Naujojo Orleano Linkoln’as labai veikliai daly
(gy oy) Lietuviszka Agentūra
priežasties
delei kokios. Ka ant adreso:
(Senas Kapsas.)
galite pas mine pilki. IilUton
miestą. Sugrįžus laimingai vavo susirinkimo posėdžiuose
Jno. Butkus
Laivakorczlu ant geriausiu Laivu
daryt
led
va
apsipažinęs
su
paLmkorte pu cue mlitkįjj
So. Omaha Neb. in Lietuva ir at^al. Teipgi siuneziu
Linkolnui iez tos keliones. ir pragarsėjo po visa valstija
Kada jaunas vaikinas gavės rapijonais, turi skirtis nes lie- 1118 36 G. st.
Mato įgeituz pi p htBįj į
Pagalios 1837 m. Linkoln’as jau mokslo, masto plenavoja
piningus už žemiause preke ir greitai
Offetas davė jam vieta savo
lulsuai dolerio, Ohijoa Sis
pema valdžios.
ne vienos dienos nelaikau pas save
gavo
advokato
diploma
ir
pra

J'osdim iria ki diiiitoi Uih
Mano szvogeri, Adomaa Buzina- svetimu piningu paskirtu siuntimui,
sankrovoje, kuria inkure New
kurion pusėn su pasimokinimu
Apsigyvenęs tarpe žmonių
dėjo
advokatauti
Springfildo
it gimti 2e. mukt ut itahį
kas 7 m. adgal gyveno E. St. Louis
Salerno mieste. Atsisėdės tame
pakrypt. Vieni, greit susigrie
dirbasi teisingai nes esmių po
toliaus, pasijunta kad kaipo isz ten iszvaževo in Chioaga o dabar viskas
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
miesto, Linkoln’as greitai pri mieste, in kuri tuo laiku, la bia prote, kad kunigaut kaip
kunigas
nors
duonos
yra
pilna
atsilankitie
arba atsiszauktie per
nežinau
kur,
paeina
isz
Kauno
gub.
Mųas leniniu,
dahrgB, acrto
traukė prie saves daug pirkliu biausia jo paties rupeseziais li reikia, kaip tiesios liepia, yra
pout"
bet turi dabotis, priesz valdžia Raseinių pav. praszau atsiszaukt ant laiszka su minėtais reikalais.
fc'iio pacliDoiM plEfa.
ko
perkelta
valstijos
valdyba.
I W®.
ir už teisingumą ir gera szirdi
tai nenusiszypsojimas. Kiti
Ėiuhai augti Tąjį* skottj m
Su godone
Tense e Lt
ronia. L&-’iimudyhiįnii£q
Galėjo jisai dabar ir dalyvauti vengdami pakliut kariumenen, dvasiszka visad nusilenkt, adreso:
tikinę Ptocoi
ji
ten
praminė
“
geruoju
Ab

G. Zickus
dju apie prduu p-.UMiat piuui
priesz
valdžia
svietiszka
nepaViktoras
Lapinskas
eu
hiy <jlim rtbqti, Ununh«
raomu”. Kiekviena laisvesne susirinkimo posėdžiuose ir arba pildydami norą savo tėvu
R. 2
Deaoto, III,
llndery.
siprieszinsi teip] pat, būvėda
ixioiiukimut
pelnyti
duona
advokatūra.
601
W.
Mahanoy
Avė.
valandėlė, kaip ir pirmiau, jis
ir giminiu, kartais be tam ti mas tarpe žmonių turi but la
akam City.
Mahanoy
City,
Pa.
Tuo
laiku
Linkoln
’
as
pirmas
Mano szvogeris Petras Andzelo
apvertė ant mokslo. Lanke
kro paszaukimo eina in kuni
bai atsargus visuose žodžiuose, paeina isz Suvalku gub., pirmiau gy
politiszku mitingus ir susirin pakele susirinkime protestą gus. Treti, mislydami suteikti
ir žiūrėk kunigėli kaip sueigo veno Anglijoj o dabar girdėjau kad
kimus, kur atsidėjęs klausyda priesz negru vergove, kuri^dar katalikiszkai žmonijai iszgase kiti pajuokavoja, pasilinks atvažavo in amerika jis pats ar kas M. VARZINSKAS
-įSOTlRlVSZAS:tebebuvo
Pietinėse
Susivieniji

vosi invairiu kalbėtoju, daly
ningus patarnavimus su tikru :
V. Centre Si, •:• Mikanoy Gtj, Pi
mina, o tu buk su viskuom kitas praszau duot žine ant adreso:
Lletuviszkas Fotografistag
vavo ginezuose, rūpinosi pažin mo valstijose. Isz viso susirin noru ir pasiszventimu eina in
tipjt Ntav ir Narira RihUu Mf Upia.
P. Mitchell
205 E. Centre St. Mahanoy City
labai atsargus, nes žmonių lien. Lstaru Butu ir paruriiU SĖpbron d ab M
kimo
Linkoln
’
ui
tepritare
tik
-----------o---------ti tokius žmones, nuo kuriu
kunigus, ir szie tai jau buna
Box 18
New Philadelphia Pa,
žiuviai ilgi ir skaudus.
Pulkel Ir plgel nutraukė visokec Fotografija
galėjo ingyti daugiau žinių. vienas balsas. Tas liudija, kaip naudingiausi vyrai del kataliDldelue Fotografiįaa iss možiu ir
Prie tokiu aplinkybių, ne Mano pusbrolis Juozas Janulewi- Padaro
indeda in Reimiu.
Indeda in Špilkai
Laikraszti laikydavo nuolatai, tuomet daugumas gyventoju kiszkos žmonijos.
žiurėjo
in
vergove;
nemenka
vienas
kunigas
savo
saužineje
cziūs ir sesuva Marijona abudu paei Kompasai ir Lt. Parduoda viaokes Reimai
visados tikru laiku siunsdaKlerikaujant per ketvertą
na
isz
Suvalku
gub,
Sejnu
pav.
gir

Lietuvei
«u
riraa-minetaii
reikalais netur
mas pinigus už ji, nors kitą buvo Linkoln’o drąsą— pakel arba daugiaus metu jie pama in save kalba— uDurakas bu dėjau gyvena apie Pittsburga pra kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji
ir patinstama Varžiusia kuris padaro
kart trukdavo pinigu rūbams ti baisa priesz dauguma vie to truputi in valgo kol vakaci vau ka in kunigus veržiausi szau duot žine ant adreso:
rieka kanogariause o ir busite užganėdinti
A, Milukiute
Ir
dabar
turiu
prie
kunygys
nusipirkti. Bet po keliu me nam.
j u susilaukė.
Taipgi daro FotograpUas ant Poet- Karenu
Scranton Pa
tęs laikytis, nes pamatinius 1506 N. Main avė*
Afrikoje,
kur
gyveno
nuo
nešiu Linkolnas liko be vie
Laike vakaciju, klerikai par
suteikiu daugybe nesmagumu
tos ir be duonos, nes jo senu senovės negru arba muri važeve pas tėvus ir gimines,
Mano drauge Katrina Ziuraisziute
szeimyninkas uždare savo san nu (juoduju žmonių) tautos, prijauezia paguodonia arti ir paniekos tarp žmonijos.''
po vyru Rodauokiene paejna isz Su
buvo
tuomet,
o
ir
sziandien
Kunigai
gavėsi
skaitliu
provalku gub., Mariampoles pav. Pilkrova.
kaip ir kad kunigas, bet turi
wiszkiu gmino turiu svarbu reikalą
Lygiai sulyg tuo laiku pra tebera, biaurus, nežmoniškas but labai atsargus nuo bent pa boseziu. jau turi būvi toli ki ji pati ar kas kitas praszau duot žine
sidėjo karas su indijonais, ku paprotys, inteise pavirtęs, kad krypimo, nes pakrypusi, kaip toniszka, ir apie juos neturiu ant adreso;
J. Mažeikiene
rie isznetyeziu buvo užpuolė galima gaudyti juoduosius bematant ilga liežiuviai žmo reikalą nieką raszyt.
į Visuomenės, Kultūros. Politikas, Litenūra
Torrington Conn.
Czion pabriežiau pavirsziu 63 Park avė,
____ 1 Populiariškai*Moksliškas LAIKRAŠTIS
ant baltųjų žmonių sodybų. žmones ir pardavinėti mugese, nes, arba ir tūli kunigai paskaip kokius gyvulius arba
mi
apie
kunigus
gyvenanezius
Gubernatorius
iszsiunte,
kiek
kundžia ir kai kuriuos po to
ykiu sąvaitėj: Utarninke ir Petnyčioj.
draugas Jurgis Januszkausturėjo kareiviu, priesz užpuo daiktus. Tasai paprotys pri praezalinama isz seminarijų, o Lietuvoje; Amerikoje lietuviai kasMano
AISVĖ” didelio formato, talpina raštus
paeina isz Suvalku gub. Mariamveisė
daugybe
juoduju
vergu,
omet pilnas nanjausię ir tikri&uiięiiri}. "LAl^ti
likus ir iszleido ateiszaukima
tas praszalinimas buna nesma kunigai visai yra su kitonisz poles pav. metai kaip amerike jis
Suvienytose Valst metams 2 doL, posmeesi 1W. Bin savo valstijos gyventojus, kurie turėjo dirbti savo po gus klenkui, bet didesnis žai- komis iszeigomis. Czionai, žiu pats ar kas kitas praszau duot žine
ietims 3 dot. pusmeE ū—$1.50.
ant adreso;
pažiūrėjimo siunčiam vietų numerį DYKAI!
kviesdamas juos stoti in sava nams sunkiausius darbus, už dulis tėvams ir giminėms. At rėk tika iszvestas jaunas kuni
J. Paulauckas
.irutį arba turint kokius nors reikalus Mierzh X
ta
savo
darba
tegaudami
tiktai
noriu eiles. Vienas tarp pirmu
sargus klerikai iszlaiko savo gelis da be patyrimo žmonių Box 94 R.F.l),
Granby Conn
Spaustuvėje “Saules”
menka maista. Amerikos ko kunigiszka
IC\/Č” 242 West Broadway ,
būda, pastojas tuo probosz
ju
insirasze
in
savanorius
Lin

mokslą,
pasiliekt
galima gauti visokiu
13 V E e so. BOSTON, MASS
lonistai,
nepajėgdami
paris
sa

cziumi, pradejas žmones szo Marijona Stoszite paeina isz Kau
koln’as. Susidarė isz New-Sakunigais.
reikalingu knygų
kyt per virvute, tankiai ir pat no gub., turiu svarbu reikalą jis pats
lemo gyventoju visas atskiras vo lauku apdirbti, sumanė gaar
kas
kitas
praszau
duot
žine
ant
pulkas, ir Linkoln’as visu vien benties vergu isz Afrikos. Kunigas tuo po iszven- sai turi szokineti, bet ne visi adreso:
Gyvenimas Jėzaus Kristaus
liku-juii
su paveikslais, popierineis
tlmu.
inbreda in tokius atsitikimus
plllEt?
balsiai liko apszauktas kapito Tukstancziais veždavo kasmet
S. Krucki
risią? es*
apdarais
50o.
Box 105
Gilbertville Mass.
nu. Su indijonais neatsejo in Amerika tuos nelaimingus
Jaunutis kunigėlis, isztrukes ir isz jaunueziu.
ijiir.'li Eii
Apdaryta in juoda audima 75o.
plicsrii
murinus,
kurie
ežia
sunkiame
isz po asztrios seminariszkos
Linkoln’o pulkui susiremti)
Gal tūli kunigai priesztaKanczfa Vleszpaties arba
Aiscb
bet nemaža jam reikėjo kan priverstiname darbe turėjo disciplinos, dienose savo primi raus kad czion yra neteisybe, Mano brolis kuria pirmiau gyvsno
Dievobaimingi anmislijimai
ialiras^
Herrin. UI. tegul atsiazauke ant adra
vargti
visa
savo
amžių,
be
jo

ant kiekvienos dienos per
ciju, sveikinamas ir guodoja- asz pritikrinu kad teisybe isz ■o:
energijos suvaldyti
į ir
. trybes ir
isztisa gavėnia - •
25o.
i Pū.tj m1
savo pulkui. Karas po trijų kios teises, be jokio užtarimo. mas visu žmonių, o jau ir tar patyrimu, nors ne esu kuni
įkeliūksi
M. Juodsnuki,
Stacijos arba Kalvarija 10c.
Jie
dirbdavo
be
atsilsio,
o
nuo
SuĖit
pe kunigu, jauezesi save jau gas.
Box 12
Wade, Pa.
menesiu pasibaigė ir LinGraudus Verksmai • 10o.
.'utiullj*
koln’a sugrižo in New-Sale darbu begales nustoję vieko laimingu, ir džiaugėsi, kad ji
Kanticzkos - •* - • 50c’itKuniJ*
sai
dar
yra
tarpininku
tarp
Maldeles Arcibrostvos Szv.
ma Netrukus Linkoln’a pasta mirdavo nuo kaneziaus. Ir
dangaus ir žemes.
Namine Mokykla
Veido Viesp.J.KristauslOo.
te dalie miestiecziu kandidatu visiems iszrode, jog toksai pa
Grimitiki Angliszkos kalbos be
Jaunas kunigėlis mato jau
Istorija Szventa, Seno ir
sielgimas
su
juodaisiais
žmone
mokintojo (apdaryta)
$1.00.
in teisdaviezkojo valstijos susi
Naujo Instatymo
su 50
save laimingu, priklausancziu
fūriir s*11*10
Vaiko Draugu arba kaip mokintis
mis
yra
geras
jog
taip
ir
turi
paveikslais
• 85c.
rinkimo narius. Tuos pirmuo
prie kiltesnes luomos; džiau
skaityti ir aszyti be moki. 15o.
nnnain^jj
būti.
Nauja szlebe.
Evangelija
Lietuviszkai ir
gės iez jauno kunigėlio visi
sius rinkimus Linkoln’as prakad psgsmnrcmfti mitu fijmatffpi*Jjį
Naujas Bodai mokintisraszyti be
Lenkiszkai, ant viso meto,
Bet ilgainiui pradėjo tarp gimines q ir jeigu iszkalbus,
M
Aišnsk ei ms ant ranka Xc eik#<
mokintojo
•
•
10c.
nuVyras:
—
Kas
tai?
Vela
losze
dėlto
tik,
kaip
sake
jo
apda.
in
juoda
audima 75o.
sbinrcED tttako 4 ptmh tž ir jau isafa^t
Aritmetika iszmokinimui rokundu
draugai, kad perdaug jau atvi geresniųjų žmonių rastis supra tai net ir parapijose katalikai, sipirkai nauja szlebi?
Gyvenimas Visu Szventn
su paveikslais (apdaryta) 85o.
visos 6 dalis vienoje knygoje
Pati:— Na, tik tu teip ne
Pinigus aiuakil per Money-Order.
rai visur ir visada iszsipažin- timas, jog toji vergove— tai
Jaunas vykaras.
puikiai apdaryta - - $3.50.
pyk.... taja szlebe pirkau už
P. Mikolalnis
davo savo politiszkasias nuo nežmoniszkas darbas. Kada to
Trumpas Katekizmas pagal
Box 62.
New York, N. Y.
Vyskupas ar administrato savo piningus....
kiu žmonių atsirado daug’au,
mones.
iszguldima Kun. Pilauokio,
rius, jauna kunigėli siunezia
jie
eme
galvoti,
kaip
padaryti,
su
nekurtais
naudingais
Vyras:— Už savo? O kur
Sekantieji nuo tu metu me
pridėjimais
• ••
10c.
už vikara pas sena pikeziurna juos gavai?
tai buvo vieni sunkiausiuju kad tos vergovės daugiau ne
Aukso-Altorius
arba
Didis
prabaszcziu
kur
vikarai
ilgai
Pati:— Pardaviau tavo kai
Linkoln’o gyvenime. Jis buvo butu. 1775 m. Filadelfijoje su
Szaltinis 1,000 puslapiu $1.00
neszyla
sitvere
sąjungą
kuri
savo
tiks
Inkstu skausmai? Kepenų
linius. ...
Senas ir Naujas Aukso Altorius
insikures tais metais sankrove
Pribuvęs jaunukas kunigas
visos reikalingos Maldos, 864
Kryžiaus skausmai? Galvūsski&-/^
le drauge su vienu pažinstamu lu pasistatė isznaikinti vergo
-PO VARDUpuslapiu
- •
$1.00
pas sena, pikeziurna proboszve
Amerikos
Valstijose.
Nuo
Silapimu netvarka? Sirena
Geras
melagis.
bet tasai jojo bendras jin pri
Balsas Balandėlis arba Mažas
PRIEJGIAUSES
Drumiles szlapimuose?
cziu kurie vikarijuszus nepa
latai
stodama
už
negru
teises,
— Juozuk!— suriko po
Szaltinis, 711 pualapiu 75o.
Pūsles negroves? Koja S«^ gavo ir pabėgo užtraukęs ant
MOKSLAS
laiko, randa, proboszcziaus nas,— jago man nemislindaGarbe Dievai ant Augsztybes
sankroveles daug skolų, ku 1808 m. ta sąjungą iszsiruplno
640 puslapiu
- 75c.
gaspadine da piktesne. Nėra mas, pasakysi greitai kokia
ANGLISZKO
rias Linkoln’as paskui turėjo kad uždraustu pirkliauti par
Aukso Altoriui apdaryta in
H
Inkilu ii
ka daryt, jaunas kunigėlis su melagyste, gausi doleri!
LIEŽUVIO BE
gabentais
isz
Afrikos
negrais.
Franouziszka skūra, apvalais
mokėti iki 1840 m. Prakiszes
1820 m. liko jau iszleistas in pikeziurne prob. gaspadine in
PAGIALBOS KITO.
kampais, auksuoti kraštai su
— Juk ponas man prižadė
sankrova Linkoln’as pastojo
kabe
•
•
$1.50.
statymas, vadinamas “Misūri jokias sznektas nesileidžia nes jai duoti du!— atsake greitai
Yra
tai
praktiozniause
Knyga
(Seven’i Kidney ind Ur« 8"^
tarnauti vėl vienon svetimon
Mažas Naujas Aukso Altorius,
jos Santaika” kuriuo vergove bijo kartais anos skandalo, Juozukas....
kokios lig sziol Lietuvai turėjo.
Celeloido
apdarais, puiki
sankrovom Sunkus buvo da sziaureje buvo panaikinta, o
dabojasi nesupykit seni klebo
Ir teip sudėta, jog ka tiktai
knygele
• •
$1.00.
Ir gavo du.
bar
jo
gyvenimas,
bet
jis
neipasiliko tiktai pietuse.
PituiiiM! jn 'irioti
ną, taikosi intikt visiems parapribuvias Grinorius iez Lietuvos
Aniuolas Sargas,
minksztai
kuomet vilties nepamete ir via
ereikybia gydymui. S*» f,
apdaryta in skūra apvalais
(Toliaus bus.)
gali in trumpa laikA pats per
pijoname, ir galop gaspadine
Gera rekomendacije.
kampais auksuoti krasztai,
dar mokinosi. Skaita geresnių
tuknunciinsknrtuhbnip"*!**,.
save
iszmokti
Angelskai
salėk
supykusi kad jaunas vykaras
visos reikalingos
Maldos
Preke; 50c. Didesnis B*6' . jų rasztininku rasztus ir viso
— Kas tai Franciszkau ar tiek kalbėt.
geriausia už visas kitas 75o.
niekad su jaje nekalba, inskun
kius laikraezczius, akyvai teToji Knyga druozei apdarita
Aniuolas Sargas, apdaryta in
džia senam praboezeziui kad sergi?— užklausė sveezias in
hotelini tarna.
U Franousini raudona audima
tamsei rusva audima
50o
mydamas politiszka pasaulio
jaunukas
niekai
gaspadorius
----- ARBA PRADŽIA----emykite-kad tikrai gautum “Seretos ?' . gyvenimą. Vienas jo patinsta
ir kasaUoje tiktai J ] a Kasatoe
—
O
teip,
praszau
pono,
su
/\
I
II
ET
m ’
Skaitymo ir Raszymo kartais tycziomis pykina ir valgiau tos paezios mėsos ka nusiuntimo mes apmokame,
fduoliu. Neimkite pamėgdžioto gyi-'
mas matininkas, matydamas
t.t.
Senis
proboezezius
moste
DEL VAIKU.
21c.
Mahanoy City, Penna.
varginga Linkoln’o padėjimą
lia ranka ir sako: “Dam ja ir ponui dabar atnesziau ir vos ŠAULĮ Mahanoy City
'•TUSKMfflM

tote.
ke.

nnnutinii LiehioUJttu.

KUR BUNA

Apie Abraomu Linkolna,

UNION NATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK $125,000.

Mokame antra procentą ant sudėta pininguProcentą pridedam prie tavo pininga pirma
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą bu
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

S. Norkewicz

-

w

» ryte lyr 3 popiet.
...Snbatomia...

Harrlio.Bali,
____ . Prezidentai.
F. J. Neonu, Vice-Prezideatu.

W. H. Kohl.r Kaaljoriu.

-

tynkewiezius

“Ątšvf'Į

Ant Gavėnios

Ar Pas Tave Waft

NAUJA KNYGA

S

R

SURPLUS IR PROFITS $300,000.

Sqt. Vali t. Rudai tari mnia Banke indetu pininfX.

□everos

A-B-Cela

pasikvietė ji pas save in padė “Saule” Malianoy Cty, Pa rada ? tyra blaznem,”

stoviu ant kojų....

PAD1EKA VO^ES DAKTARU IGNOTU STAINKU.
Nuo visokiu spuogų ir išbėrimų, nnt veido ir kaklo ir viso kūno taipogi nuo kitu odos ir kraujo ligtu
rūera geresnio daktaro, kaip Dr. 1. Stankui.
Daug daktonj atlankiau, bet nei vienu, negalėjo ilgy-;
djrti. Taip kalba Jos švilpa. 1011 Carlton Street Philadelphia Pa.
>Siuomi viriai lireiikiu sa.o lirdingt) padėką Da Stankui už išgydymu nervtj liga ir tugralinimi
vyriikumo. kunu kiti daktarai atnsake išgydytu Ir visims su slaptomis ligomis patariu kreiptis pa»
Dr Ig. Stankų, o nepasigailime savo žygio A. Zmudzen. Salem, Mass. 57 Pingree Street.
9 John Akuotaitis Montreal Que Cana la, rato: Meilutis gylytqjau:- Š šta diena kaip gavau nuo
Tamst o» liek ars ta s ir vartoju sulvg užrašo, jau negabu atsidekavou Tamstai iš džiaugsmo da tik poIi karstu sunaudojau bet jau visas susGprejau ir baigiu gyti Daug.ap neturu ką rašyti- bet Jau Mreikalauiu daktariškos pageltos Ta jkm liga kuri taip daug prikankino mane -r kūną kiti daktarai
laike už neišgydoma, dabar iou baigia gyti. Aiitj Tamstiipit už pikų ir greitą išgydymą.
AS JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dėkai o u Dr Stankui už išgydymą manęs nuo sutinimo veido.'I
•kausmo krutinėję, po Jirdžia ir nugaros; nuo didžio skausmo ir sutinimo viduriu ir gel mo kaulų. Kiti*
daktarai jau nebegalėje manęs išgydyti bet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs j mano nsoiut
iškarto mane išgydė ir podare sveiku. 253 N. 15 Sirctt Philadelp.ua, Pa.
JAMES FAKO. 023 So. 6th Street Philadelphia. Pa. sako taip: ,,Manes niekas negalėjo ilgydytl nuo’
uiiisenejutios paslaptingos ligos bet da ros Stankus su pagelba operacijos ir savo gvduiemis kaffog
po mano akiu savo aptiekoje sutais*. manę j trumpą laiką Išgydė. ACiu jam. Patariu visiem* kreipti*,
prie daktaro Ignoto Stunkaus; kurie jau pametet nodieįą išsigydyti.
* _

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287, Broadway

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

Kampas Ileade Ulicze
Zeleionaa.- Horth 2822.

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

NAUJAS GYVENIMAS!
TIKRI NAUJI METAI

Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip
polluosuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo savgs ligas,
yvalrių skaudėjimų naStę.
hiladelphlos M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su
tikrais naujais metais, sutelkiant naujų gyvenimų ir
džiaugsmų, ISgydantsergančius-nesvelkus, sugrųžinant
gerų sveikatųtų, tų brangiausių žmogaus turtų. 13 dau
gelio Štai patys žmonės kalba:
GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau
gavimo Jųsų llekarstų buvo teip bloga, kad dirbt nega
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip
apturėjęs Jųsų M y listos llekarstas, kūrins suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laike išgijau ir visi skaudėjimai
bei romatlzmas Išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams
reikalaujantiems gero Daktaro pageltos, visada rėdysiu kreiptis prie Jus.

Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233, Seelyville, Ind.

H. HARSKOVIČE, 1723 Hancock St., Philadelphia, Pa.

Labai sirgęs sunkia vyriška
Ilga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikai už gerų sveikatų ir naujų gyvenimų—
tikrus naujus metus.

Nemažiau yra dėkinga Mrs. MARĖ OČIPĖNĖ, IS Conemaught, Pa. kuri sirgusi 9 metus skau
dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo ilga, dabar džiaugiasi su nauja gera
sveikata ir dėkavoja Philadelphlos M. Klinikai, kurio tikros Uekarstos ir tobulas daktaras IšgydS

KAIP DAUGEL), TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
jei tik nori to peilio ir operacijos. PH1LADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų
liekarstų. Išradimų Ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių llekarstų negalima gauti, čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų 1 Igų.
JEIGU negali pribut asabiškal, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodų, pamokini
mus. reikalingas llekarstas Ir ant vietos Išslgydysi. Apturėsit tikrų sveikatai pagolbų nuo visokių
ilgų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, tol kurios tik varginimui užpuola; kaip Šviežių, teipužsisenėjusių, kaip ir nuo tų, kų kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, neklaldžiojant,
81uom adresu rašyt:
5

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut St.,
Philadelphia, Pa.
_______

VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po plet. Nedalioms nuo 10 iki S p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 U tarn Įkals ir Pėtnyčiomis.

- Klinikai tikrai galima tikėt.

Padėkavonės Ištirtos, teisingos 1

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000
*■ kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie
j=, $150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir
į moka 4 procentą. Siunezia piningus in visas dalie
' svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtai
~ Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokiai
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo ui
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastii Ir
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijoe Konsulia,

ALL NATIONS DEPOSIT BANK

Cor. 12-th.& ( trfen St., S.S.I'itltliiirg,V

AGENCIJA P. V. OBIECUNAS & CO

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.
evs o

Iiukyte Mahanojaus ziuo
Ne vien baisei nori teketi
gaus rodą, kolei dar
St. Charles, Mieli.— Dar
už viro, o ant pažiūros, rod< s
ne pervelu.

i S*u*a ar Ovcrkoti

P Hl Bill

Geriause pirkti pas

UIIIBIII RYNKIEVICZIA g
/GRYNAIvilnonio ir kitokio materijolo jik
geriausio dirbimo, pasiūti pagal |||
naujausios mados. Visokiu koloriu ir
prekių, yra isz ko pasirinkti.

Teipgi visokiu nauju žeminiu apatinu U

ir virszutinu apredimu. Skribelu, kepu- g
ru, pirsztinu, marszkinu ir 1.1, ir 1.1.
Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

RYNKIEVICZ 8
KRUTANTI
PAVEIKSLAI

— Gedimino draugyste su
tarė per 3 menesius priiminėti
naujus sąnarius tiktai usz 500
instojimo mokesties. Bus pri
imti nog 21 m. lig 40 m. am
žiaus. Norintieji prisiraezyti
(MOVING PICTURES)
tegul ateina ant mėnesiniu susirinkimu kurie atsibuna Utar
ANT BOCZKAUCKU SALES
ninkais po 20 —tai kožno mene
šio, 7 ad vakare ant Lietuviszkos Mokslaines. Nauji prisirasze ka neturi Amerikonisz
ku popieru, draugyste to
kiems parūpins popieras in
Inžanga Visiems tik 5c. trumpa laika. Szita draugyste
teipgi moka posmertine o ir
Galite ateiti bile kada nog paszialpa ligoje. Todėl norin
7-tos. lyg 9:30 ad. vakare o tieji prisiraezyti prie szitos pui
matysite visa perstatima.
kios draugystes privalo nepra
leis! szitos progos. Nelaukyte
paskutines dienos— prisiraszy
kite kogreicziause.
(t. f.)

Kas Vakara ant 7 ir 9:30
Subatomis 2:30 Po-piet

Žinios Vietines,

Receptas ant isztekejiino Puikus Iszriszimas Užduotis Isz 75 LIETUVIO KRAUTUVE.
Pas mane galima gauti naujausios
už vi: o.
mados laikrodėliu, žiedu, armonikų,

NE LAUKITE.

bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas sunku gaut.
— Lietuviu yra apie 11 fa
tniliju, ir keli pavienei ir visi
sutikime gyvena, tiktais p.
Baltruviene labai reikalinga
del nekuriu mergeliu.

Portage, Pa.— Darbai ge
rai eina, net viskas braszka,
už darbei nevienoki nog 1 lig
5 doleriu ant dienos.
— Szitas miestelis guli terp
dideliu kalnu, labai puikioi
vietoi.
— Lietuviu yra apie 18 familiju ir apie 25 pavienei, isz
tu visokiu atsiranda, daugu
mas palinkę in geryma.
Laikraszcziu
mažai tekąs
skaito.

Tamaqua,

Pa — Juozas

John Thomas nog 520 E. Centre
St. Mahanoy City, Pa. sako: “Asz
ir dabar garbinu Doan’s Kidney Pigulkas nog kepeniu. Per metus ken
tėjau dideli skausme peoziuose. Kaip
kada praeidavo paskui sugriždavo
didesni skausmai. Per keturis mene
sius ka tik galėjau dirbti, kada pasi
lenkiau vos galėjau vėl atsikelti
Dagirdau apie Doans Kidney Pigulkas ir pamielinau iszbandyti, pradė
jau jias vartoti, skausmas peozuose
urnai prasiszalino ir kiti nesmagumai
teip-gi dingo. Asz visados esmių
pasirengęs duoti garbe Doan’s Kid
ney Pigulkoms.”
Ant pardavimo visuose aptiekose
po 50o. baksukas. Agentai amerike
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo,
N, Y. Neužmirszkite vardo ' ‘Doans”
ir neimkyte kitokiu.

Parsiduoda Farma.
Turi 132 margu žem es, susi
deda isz 18 margu puikios
girios o reszta dirbama žeme.
Vandene
užtektinai
geras
tvartas ir sodas. Visa žeme ap
tverta
tvoroms. Du arklei,
karves ir visos prietaisos koki
tik yra reikalingi prie gaspadorystes. Farma
parsiduos
tik už 28 szimtus doleriu o
gyvulei ir prietaisos parsiduos
atekirum kaip kas norės. Szita
farma randasi prie plataus
kelio lig miesto ir stacija ran
dasi 3 milos tolumo. Parsiduo
da pigei, už tai kad locninikas
yra labai senas žmogus. Raszy
kite tuojaus ant adreso, (dy)
John Kvietkus
Box 158 Brookfield, N. Y.
Madison Co.

Kokas isz Minersvilles pribu
vęs su paeziule in czionais. Ko
kas nuėjo atlikti kokius ten
reikalus nuėjo ant Redingo sto
ties ir kaip nusistebėjo kada
paregėjo savo prisiegelia sto
vint su kokiu ten Vaicziulu
besisznekant meilingai. Kokie
ne matydama, jog isz savo pa
dėjimo iszsisuko mete visa kal
te ant Vaicziulio, tvirtindama
vyrui bnk Vaicziulis norėjo su
jaja pabėgt. Juozas tuom inirszias isztrauke revolveri, pri
vertė Vaicziuli ejtie pas skvajeri Beard inneszdamas priesz
jin skunda. Vaicziulis prislė
gė, jog nieko pikto nemislino
nes motere jin vede in pagun
da o ne jisai. Po užsibaigimui
pirmutines provos, Vaicziulis
innesze skunda prieszais Juo
Parsiduoda karve
za už užklupima ir neeziojima
Szviežia karve su telicze.
žinklu. Abudu pastate kauci- Atsiszaukite pas:
je ir prova likos nusiuneta m
C. R. Schroeder,
Pottsville. — Geriause, saugo
Locust Valley, Pa.
tis bobų kaip pavietres.

ne nori. Kokia tai naszle nore
jo kanecz antru kartu gauti
vira. Stengimai josos buvo
ant tuszczio, sztai pažino jau
na advokata. Tasai davė su
prasti, jog ne butu prieszingu
apsipaeziavimo, jagu butu in
vales piningu. Sztai naszle ne
trukus sunkė apsirgo. Szaukia
advokata daro testamenta ir
užraezo ant geradejingu mieriu
100.000 markiu. A, po szimte
knipelu! 'pasivėlinau, gaila
piningu. Tamia naszle po ke
liu dienu pasveiko netikėtai.
Advokatas tuojaus daleido
szturma prie naszles ir prisispirias praszi, idant už jojo
teketu. Naszle tiktai to lauki.
Po veseilei klausia api pinin
gus, nes in vieta 100. 000 mar
kiu, vos atsirado 5. 000.
Tai rots advokatas apsiri
ko! Tegul teip buna del tu vi
ro, katrie ne darbszios, paezios
nes piningu jeszko.

—: Senas tiltas, mieste Ayr,
Skotlandijoi kuris buvo pastatintas 1232 mete likos uždaritas pirmu kartu del reikalingu
pataisimu.
Pataisiruas kasztuos $25 000.

21. Ant szitu feriu bus ir trau
— Redingo kasiklos mokės
kimas didelio E. M F. automopedes petnyczio St. Nikolas ir
bilaus kuri dar galima matyti
Gilbertono aplinkines o Mahalange ant E. Center St. antros
nojui subato.
duris nog paczto. Tikietai ant
— Adomas Kamarauckas ir to didelio automobilio parsi
Juozas Labonis likos pažeis, duoda tik po 50c. ir tikietus
tais Moreo kasiklosia. Abudu galima pirkti pas sąnarius to
likos pažeistais aplink peczius sios draugystes. Czia turite
ir kojas.
proga iezlaimeti automobilu
t— Tomis dienomis Juozas vertes $1225.00 už 50c. Jaigu
Bendrikis ir Antanas Laskey nenoretumet laikyti automobi
(Leskauckas)
nuvažiavo in liu ta syk galėtumėt ji par
Hazleton inžengti in Suv. Stei duoti už puiku pinigą. Trau
tu kariumene. Bendrikis pasi kimas bus ka neteisingiausiai
liks kareiviu; Laskey prie ka vedamas ir kožnas turi ta pati
proga iszlaimeti, ta teisingumą
peliuos pristos.
patikrina szitie biznieriai;
— Ana diena pribuvo isz
Chas. F. Kaier, JohnW. Phil
Lietuvos kuningas Juozas Ku
lips. Lean E. Lewis, Dr. Selig
tas, kuris kaip rodos pasiliks
man, Jas. McElhenny, Dr.
tarpo muso.
Reese, A. C. Sherman, Geo.
— Fajerbosis Davis likos J. Post, ir Chas. S. Parmley.
(fl te)
užmusztas ant vietos per nu
puolimą anglies Primrose kasiklosia No. 3 gengveje.

^Subatol ir Panedeli

— Seredos diena apie trecze valanda po piet ingriuvo
in kasiklas skiepas po grosersz
toriu p. Jono Smito ant W.
Centre uliczios. Skyle yra
apie penkioleka pėdu aplinkui
o teip gyli, jog metant akme
ni negalima iszgirst kada nu
puola ant dugno. In kasiklas
nuėjo ir tavoro už kokia 500
doleriu o teip-gi ir szilumos
baileris su ugne. Isz pradžių
mane buk visas namas ingrius
in kasiklas nes tas buvo ne tie
sa. Kompanijos virszininkai
pribuvo ant vietos ir daris ro
dą idant žeme daugiau ne
slenktu in kasiklas.

Didelis Teatraliszkas
Perstatimas ir Paveikslai
Ant Boczkaucku Sales
7 ir 9-ad. vakare.
Ineiga 10c. Vaikams 5c
Gessley Bros, su kompanija
perstatys labai juokinga ko
medija po vardu “Dinamitu
fabrike”
P. J. Scanlon — Garsingas
szokikas kuris paszoks jumis
visokias tautiszkas szokius.
Priek tam rodysim labai
juokingus paveikslus. Szitas
perstatimas bus vienas isz ge
rinusiu ka da buvo rodamas
ant szitos sales, todėl ateikite
visi o visi o nesigailesite.
Panedeli vakara perstatimas
bus visiszkai permainytas.

— Kokia tai motere ėjo su
trimis vaikuczeis Main ulicze
užsigerusia kaip nesutverimas
Arti tilto puolė kelis kartus o
vaikai szaukdami “mama, ma
ma stengėsi jiaja prikialt. Adbegia keli vyrai pakele girta B. RAGAŽINSKAS
motina nuvede ant stoties.
Tuom regėjimu daugeli persi
ėmė. Vaisei girtybes? Sztai
buvo kitados saluninke, kur
paprato giaiti ir szendien jiaja
alkoholas visziszkai padare ne
Sziomis dienomis muso tautietis
valninke. Geda, geda!
B Ragažinskas pargabeno visokiu

vardu Rožuka prie kuriuos
prikibo Aleksukas ir Petru
kas. Negalėdami pasidalyt
mergina nutarė kariaut už jia
ja ir puikei sau apkrosino ci
ferblatus. Tėvas isz baimes isz
vede Rože pas kaimynus ka
paregeja kareiviai mėtėsi ant
tėvo “papiksino” jin puikei.
Tėvas Rožes nedovanojo už to
ki apsiejima narsiu kareiviu,
nusidavė pas vaita, kuris adga
beno Petra ir Aleksa kur ture
jo pasirūpint kaucije lig provai. Rože sutraukė diplomatiszkas sutaikąs su karsztais
jaunikeis.
— Ar žinote, jog pas Nedzineka svetingiause užejga. Už
eikyte o persitikrinsite.
— Viekas butu gerai idant
muso tautieczei skaitytu dau
giau laikraszczius o tada ne in
pultu teip tankei in bedas.
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Plymouth, I’ll.— Darbai

Mahanoy City.

jifliczios,

kito'kogrei««ftU8e- jau.

’

Parsiduoda Farma.
240 Akieriu isz to 120 akie
riu iszdirbtos žemes. Naujas
tvartas ir kiti budinkai. Visos
reikalingos maszinos su gyvu
liais. Viena mile nog dypo 13
miliu nog Hazeltono. (rį o;)
Mrs. M. Gelgot
Tank, Pa.

Lith. Catholic Dept. I.
Room 1013, No.63 Park Row

Old Forge, Pa.— Darbai
slobnei eina, dirba pilna laika
bet karu neduoda, isz ko pede
buna maža.
— Oras ezaltas.
— Lietuviu dideles būrelis,
isz tu visokiu atsiranda, del
nekuriu moterėliu ir mergeliu
p. Baltruviene labai reikalin
ga'

Inkerman, Pa.— Darbai
gerai eina, uždarbei nevienoki, isz kitur pribuvusiam dar
bas sunku gaut.
— Oras ezaltas.
— 30 d. Sausio, likosi eurisz
tas mazgu moterystes p. Franas Lenkauskas su p. Ona
Slienbute isz Old Forge, Pa
veseile puikei atsibuvo, isz ko
visi svetelei buvo užganėdinti.

Linfield, Pa.— Darbai ge
dėlios, isz kitur pribuvusiam
darbas sunku gaut.
— Lietuviu 3 familijos, ir
5 pavienei, isz tarpo tu del vie
nos poreles p. Taradaika labai

reikalingas,

New York, N.Y.

Brooklyn, N. Y.
Co,. Elm & Mil. St>. Plpnonlk.Pa.

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS-

MERCHANTS

Garsiu LletuvIszku-LenkiszkuValsti.

59 Park Row.

Room 1012.

SILAS
101 VV. Pine St;

New York, N.Y.
(-.w-B TH)

DAVIS
Mahanoy City.

MAHANOY CITY,

1UHIMEHT4'

$739,566.97.
$587,569.34.

^22

Turtai yra 13 7į Procento Depositu.
Tas yra protekcija ir susiligina su sargiausais
Bankais szitam Steite.

Kiekvienas Lietu..užkas bztorninkas
teipg’i privalo užlaikyti visada muso
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
JSztoruose ant pardavimo, kad musu
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir
nereikalautu ' iszdood
piningus dovauni kokiems uore apga
vikams tose apieliukese. Sztominkai
raszykite pareikalaudami mua gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyta
musu tyras Lietuvi.-zkas Gyduoles,
kurias mes gvaran tuoj ame.

37į procento depositu.
Tas parodo kaip szitas Bankas auga.

W.. RYNKIEWICZ

A. DANISZEWICZ.
J. HORNSBY.

L. ECKERT.

M. GAVULA.
W. J. MILES.

Puikus Pluszinei Kotai del Moterui
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.
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Mahanoy City, Shenandoah
Carmel, Landsford.

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pei
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
pradedant nuo $1.00 ir dž sudėtus pas mus
pinigus mokam 4-ta procento, priskaitant
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
Iszdirbam
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentas ii
vedam provas senam k rajui. Rejentelna
kancelanjayra rėdoma per v aid iszka notare
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ii
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums
jusu bankinius reikalus o pen-itikrisit, kad
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigui
siunezant paczedumui in Banka, arba siusi
in Lietuva, galima siųst Paczto Money
Orderiu, Registruotam Laisake, ar pe»
Ex preso Money Orderi.

ARABISZKOS ISTORIJOS
Perdėjo Lietuviszkai
D. T. BOCZKAUSKAS.

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.

PREKE $1.
Tik Ant Trumpo Laiko!

W. 1). lloezkowski-Co.
Mahanoy City, Pa.

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
—PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GRB1CZIAUB1 GARLAIVAI—

Garlaivai iszeina kas dvi nerielas taip New Yoiko o Rusijos

j< kiu perstojimu.

Mahanojaus Lietuviai My
lėtojai !
Diena 19 Vasario 1912 (19
Feb.) Mahanoy City, Pa Baczkausko svetainėje -507 W. Ma
hanoy Avė. sulosz gana gražu
veikaleli “Tris Mylimos”. Pa 158 So. Washington St.,
Wilkes-Barre, Pa.
baigus loszimui vietinis Bažny
tinis “Birutes” choras vedamas Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama
ir susiraszoma.
p. Sodeikos padainuos keletą
Parduodu farinas.
Lietuviszku dainelių. Po dai
nų bus szokiai, grajis orkestrą Lietuviu kolonijoi Michigan steiLietuviszkus ir svetimtautisz- te kur turi pirkia 105 Lietuviai farmas Mason paviete. Turiu ant parkus szokius. Visoki užkandžiai davimo gyvenamu farmu su budinir gėrimai bus ant vietos.
kais ir sodais. Lake paviete turi dau
Meldžiame visus lietuvius gybe neiszdirbtu geru farmu ant
atsilankyti, pažiūrėti to gra lengvu iszmokescziu. Raszykite o
žaus veikalėlio kaip yra keb gausite lietuviszkas informacijas,
knygele ir mapas dykai,
udy oi)
lu ir juokingas padėjimas tu
Anton Kiedis,
rint tris mylimas, teipgi pa
Peacock, Lake Go. Mich.
klausyti Lietuviszku dainelių,
bei paszokti Lietuviszkus szo
kius. Labai bus malonu ir sma
Lletuvlszka Krautuvo
gu Lietuviams praleisti szi va
...Vyno, Likern, Areilkoi ir Alans...
karėli.
1807 Carson St.,
S.S Pittsburgh, Pa.
Prasidės 7:30 vakare, Inžan
ga 250, 35^ ir 500
Didžiauses Tikras Lietuviszkiu
Sklodaa Gerymu
Amerikoj,
Tikietus galima bus gauti
isz anksto pas “Birutes1 ’ sa- Ątraezykit man gromata, o asz jus
narius.
pertikrinsiu kad galit pas mane gaut

Dr. Alex. O’Malley

Fr.Strawinskas

tarom pigiai ne kaip kitur.

Egiutero No.l............................... 25c.
Eg lutero No. 2.............................. 50c.
Zmijecznik.............25c., 60c. ir $1.00.
Gumbo Laižai.............................. 35c.
Meszkos Motitis............................. 25c.
Trejanka........................................ 25c.
Linimentas vaikams ................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c.
Liepiu Balsam as ........................ 25c.
Anty-Lakson del vaiku ...... .....25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu........................ 25c.
Ugmatraukis...
Skilvio Laszai.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios............................... 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
Gyd. del nemalimo Pilvo........... 60c.
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo............................. 10c.
Laszai nuo Dantų............. .
10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų............... .................:..........25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto.................. 16c.
Gyd. nuo Grippo........ ............. $1.25.
Plauku apsaugutojas................... 60c.
Muilas dėl Plauku...................... 10c.
Milteliai quo Kepenų.................. 35c.
Rožes Kalsamas............................ 25c.
Kinder Bahamas.......................... 25c.
Bobnaus Laižai....... a................. °0c.
Szvelnintojas................................... 35c.
Kraujo valytojas........................ $2.00.
Iservu Ramintoja*..................... $1.W,
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus.............................. $1.25,
Pleisteris (Kasztavolo)................ 25c.
Pamada Plaukams........................ 25c.
Gyd. nuo sk&udejimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Kiemelis................. 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu..... .15c.
Inkstu Vaistas............... 2oc. ir $1.00.
Akines Dulkeles........... ................. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbūtis $L25.
Gyd. nuo Parku ir Niežu........ $2.W.
Gyd. nuo Dedervines................ $2.1)0,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

Geriausias Lietuviszkas
Szianczius ir Czcveriku Sztorai.
Parduoda visokius apsiavimus až pigesne
preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czevenku

PLIKI GARLAIVAI: CZAR — KURSK — RUSSIA
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku,
In Rotterdam* S Dienas. In Libawa JI Dienu. |
• -24
IrzcIr r Kursk.10 VasarioiLituanH
| ^:"1N!T»alY'‘rko• |
Kur.l Geriausius skurinius ir guminius darbiniai
Treczia Klaea
$35
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius
$45
Antra
Klasa
$J7
Pirma
K laša
g'"’ pas muso
, ^.r_____
a____
| Apie
clauglans
daeižtnoslte
agentus
arba_______________
pataisymus ir atlieka darba drueziai, puikiai
1 A. L JOHNSON & CO., (General Pa»ienger Agt». I 27 Broadway, New York, N.T.

Užpraszom visas Moteris kurios geidže
pasilikt ‘‘Sveikos ir Drūtos” pilnos givybes
ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvojaunistoje, pribūtu pas mane ir pamatini ka
padarėm del kitu moterių kurios ir kentėjo
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk
be jokios abejones.
Tokie dalikai yra per svarbus ant atydejimo ant kito laiko, o pas mus aplaikhyte
geresne PRIZURA ir gydimo ne kaip gau
tumėte namie no savo daktaro.

jstiikelZ:
jjjUTGBMUIUB
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i* storoji ttabu
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NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimn
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei
galima rasti. Szitas Tavoms 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, Keipa
Repuraioziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

”Pas W.
mus dirba Lietuvaites.
|( 1^122
Center Str.
|

Mahanov City. Pe

□ □□

□ □□
□

ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busiu
užganėdinti ir suezedinsite piningus.
Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu,
geltoniu ir kitokiu koloriu Cseveriku ir
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už
labai pigia preke. Neeikyte pas svetimu'’
tezius pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna
526 W. Centre UL
Mahanoy City, Penna.
SZ. JURGIO DRAUGYSTE
KANKAKEE, ILL.
—: ADMIN1STRACIJE:-

Wl. Linceviczia
— Prezidentas
18 Union St.
Jos, Muck na — Vice-Prezidentas
439 Indian Ąve.
Ant. Usewicz — Prot. Sekretorius.
259 Entrence Ąve.
Felix Jakszta — Fin. Sekretorius
452 Derbur Ąve,
M. Sabalauckas
—
Kasijerins
214 Entrenoe Ąve.
Mat. Szabonas
—
Marazalka
Ą. Waitekunas
\Vaitekunas i
J. Grigoras
< Ąpukunai Karos
Paraszinskas J

Dovanai
Prasidės Panedeli 12 Feb.tik ant 3 dienu!
10 Procentą numuszime nog visokiu Baltu Ceikiu
kaipo tai Visoki Muslinas, Lininis Ceikis, paklodes,
Servetes, Kortines ir t. t.
10 Procentą numuszime nog visokiu Korsetu
Kaipo tai Nemo, R. & G. ir American Lady.

10 Procentą numuszime nog visokiu Iszsiuvinejimu.
Moterių ir Vaiku Apatiuos Drapanos. Hills Muslinas
geriausias ka yra padirbtas, ant szito pardavimo
parduosime po 7c. mastas.
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Pervirszinis >$201,925.
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Visiszkas Turtas
Visiszki Depositai

Nusiuntimo kasztus
mes apmokame.
j
i
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KM BUD
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Ljidi pgelbs. "kui:

BANKNG TRUST COMPANY

Su Dziaugsmn danesziu jumis kad visisz
kai mane iszgydote nog sunkios ruptures ir
vėlinu kitiems ligoniams kreiptis pas
jumis iaigunori būti iszgyditi be peilo arba
pavojingų operacijų. Su Guodone
Mrs. J. P. Phillips
1422 Sweetland Ave., Scranton, Pa.

Krieczia Komitetas.

A. G. GROBLEWSKI

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKE

...DIRDKT0R1AI...

Abbey Real Estate Co.

Apsigarsintoju. Jeigu apser
gate liga, tai eikite pas savo
miesto daktara.
Jaigu turi dantų gėlimą:'1
nūs ant kojų, tai gausi po vf
gyduole. Jaigu nepagelbetu
bus sugražinti piningai. Teip
gi iszsius placzes informacite
no ko plaukai slenka ir plin.
ka, pleiskanų atsiradymas ii
nupuczkave veidai. Tukstan.
czei dekavoja už dyka rodi
Raszyk tuojaus ant adreso:
Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg
Brooklyn, N. Y.

W. WAIDELIS
112 Grand Street

e’erai eina, net viskas pyszka,
isz kitur pribuvusiam darbas
nesunku gaut.
— Oras gražus.
— Lietuviu didelis būrelis,
KA VIENA MOTERE ISZ
SCRANTON SAKO.
isz tu visokiu atsiranda. Del
flTL _ Hl-."L «
Mrs. J. P. Phillips pati miestiszko [hSk flnR
nekuriu moterėliu p. Baltruvie
inžinieriaus Scrantone sako:
ne labai reikalinga, ba per
1UU U lull u
O’Malley
Lietuviu teatras ir balius. Dr. Alex.
daug in aluti palinkę.
Wilkes-Barre, Pa.

garimu, Amerikoniszltu ir Imp< rtitu. rai eina, dirba 5 dienas ant ne

— Seredos nakti apie 10:30 alima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
ad. sudėge Inžajaus namas, pri Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio,
gulintis prie Redingo kompa
Duokyte dabar orderi o bus jumis
nijos,
Szitas narnąs radosi pristatyta in namus.
54-56 N. Main St,
prie gelžinkelio arti Bolso len-

Pajeszkau savo szvogerio
Antano Salaszevicziaus kuris
paejna isz Suvalkų gub. Vilka
viszkio pav. Bartniku par. ir
gmino. Turiu pas jin labai
svarbu reikalą. Tegul jisai ar
kas kitas danesza man ant
adreso:
Mr. J.J. Bagdonas,
515 LyndalSt. New Castle Pa.

Imkite numerius isz pirmos kletkos ir
sudekite antroie, teip kad skaitant isz visur
iszeitu 75.
Prisi'iskite iszriszima o mes
duosime už tai Certifikata’ vertes $100 ant
puiku Lotu susidedant isz 10,000 keturkampiniu pėdu, tik 10 milu nog New Yorko ir
tik keletą minutu nuo dypo. Preke tu Lotu
yra $199 liet j ilgu gaiuite Certitikata tai
Kasztuos jumis tik $99 už 4 Lota’. Gulima
užmokėti $7, paskui $3 ant menesio.
Raszykite ant adreso

J. J. MEYERS, Kaperius.

Indekitc bile kokius numerius nog 11 lig 19
kožnam langurijc, idant suskaitant isc visu
azaliu iszeitu 45. Nevale vienokiu® numeri
us du syk naudoti. Kožnam katras prisius
gera iszriszima gaus 4 puikus Lotus LONG
ISLAND tiktai už $89. Vertes tu lotu yra
$189. Turime tik keletą tu puiku lotu to
del pasiskubinkyti. Rantykite o gausite
mapas ir 1.1.

ežio menesio, ant E. Main uli
czios,
Mikkardes svetaines
|
muzikantai pirmos klasos resz
puikius sziokius, balius prasi
dės 7 vai. vakare ir trauksis
lig vėlybai nakcz*.
Inžanga vyrams 50^ mergi i
noms ir moteryms dykai.
Užpraszo visus komitetas.

Pajeszkojimas.

XXX
Xzcreditxz

skripku, ir visokiu
muzikaliszku
instrumentu. Geru britvu, drukuojamu maszinukiu, albumu fotografi
joms historiszku ir malda kningu,
popieru laiszkams raszyti su pasiskai
tymais ir dainomis, su drukuotais
aplinkui konvertais, tuzinas 25c., 5
tuzinai $1 Perkupcziams 1U00 už $6
magiszkos kazyros su kaziromis gal
iszloszti daug piningu, $3. Kas norit
mano naujo didelio kataliogo, prisiu
skite 2c. marke ir aplaikysite jin rasi
te daugybe naudingu daiktu.
Naujai iszejo isz spaudos labai rei
kalinga katalikams kninga <Szaltinis<
su puikiais apdarais kasztuoja $2.
Kreipkitės ant sziuo adresa:

D. M. GRABAM, Prezidentas.
C.L. ADAMS, Vice-Prezidentas.
D. F GUINAN, Sekretoriui.

Yra agentas ir parduoda
visokius medžius del pasodinio
— Panedeli pripuola gymiprie Namu,ant Kapiniu, Daržuos ir tt.
Mahanoy City Elks draugys
teipgi vaisingu medžiu, vaisiu augalas
mas Lincolno, buvusio prezi
Bailus!
te laikys dideli fera ant Kajevisokiu kvietku. Dabar yra laikas
Gilberton, Pa.— Jonas
dento Suv. Steitu.
rio sales pradedant February Yaleckis turi patogia dukrele . Parengė dideli balių klubas duoti orderi. Muša augalai gvarantiti
Isz Torrington Conn. 10 d. augti jaigu neaugs tai duodame kitas.

Dideli Feral.

XXX

Nemokėk dykai $10.00,

Atsiusime muso kalendorių
ant 1912 meto, knygos formate
su gražeis pasiskaitimaie. Prieiukyte savo adresa ir 2^ mar
ke o gauksite kalendorių per
paczta dykai.
Bischoffs Banking House.
287 Broadway
(■j •})
New York

Dr. A. Yuszka, M. D.
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...Lietuvis Gyditojas ir Chirurgus...
Vyru
Gydo visokias Ligas
Moterių
Vaiku
—: Gyvenimas ir ofisas :—
1749 So. Halited UI., Kampo 18-toi. Ui.
Chicago, 111. Telefonai: Canal 2118.

Didžiausi aus pardavimas ka da turėjome.

Ant pardavimo.

Neužmirszkite dienos Feb. 12.

Namai ant keturiu familiju
ant viso loto po no. 604—606
Wėst Center ulyežios. Dasiži.
nokyte ant adreso:
(p }')

Cril/CPT’QE. CENTRE ST.,
Oliver i o hahanoycity

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, f/

Kaipti
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