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KAS GIRDĖT? ISZ AMERIKOS.
Lietuvoje randas rusiszkas 

pradėjo sistematiszka kova su 
katalikiszkais dvasiezkais, ku
rie priyma pravoslavus ant ka
talikystes, bausdamas kunin- 
gus pininginia bausme arba 
aresztu. Gal caras užmirszo. 
jog 1905 mete iždą ve luosybe 
tykejime. Reiketu jam apie 
tai primyt.

Profesoris Leavenworth isz 
Minneopoliaus universiteto ap
garsino, buk atejnancziam me- 
nesije pereje nauja kometa per 
muso žeme, 'loji kometa pasi
rodo kas 61 metai.

Nauja bažnycze kuria nese- 
nei pastate Slavokai Lanefor- 
de, Pa. už 175,000 doleriu pra
deda apsisėsti in kasiklas — 
Ar-gi tai ne kvailybe statyt 
teip puikes ir milžiniezkas 
bažnyczes aplinkinesia angle- 
kasiklu, kur kožna diena gra
sina pavojus sugriuvimo!

Naujės prezidentas Wilsonas 
ana diena atlankė Ellis Island, 
New Yorke, kur buna sulai
kyti visoki atejviai. Pats klau
sinėjo atejviu del ko atkeliavo 
in Amerika ir mate daugeli 
aszaru nelaimingu. Koki in- 
spudi padare tasai atsilanki- 
mas, tik sau pasiliko ant atej- 
ties.

Telgramai skelbe, buk terp 
Peruvijos ir Bolivijos vieszpa- 
tauje neapikanta ir kožna die
na galima tikėtis kariezko su 
siremimo.

Rapartai parodo, buk mete 
1912 Pennsylvanijoi kasiklo- 
sia likos užmuszta 591 angle- 
kasiai o 1911 mete 108 o tai 
del to, jog 1912 mete turėjome 
szesziu menesiu straika ir ne
turėjome jokiu baisiu nelaimiu 
kaip tai atsibuvo Thropp.

Nuo 1870 meto kasiklosia 
Pennsylvanijos steite pražuvo 
17,082 vyru ir vaiku. In de- 
szimts metu terp 1870 o 1880, 
2248 likos užmuszta. In de- 
szimts metu po tam 4,374, nuo 
1900 lig 1909 pražuvo 5,491; 
in tris metus po tam 1,891. — 
Puiki tai armije vargszu, ku
rie padėjo savo gyvastes del 
labo tureziu ydant sau užsi
dirbti ant sunkaus szmotelio 
duonos.

Guzate grabuose.
Fort Smith, Ark.— Kaip 

visiems yra žinoma OkJaho- 
mos steite yra uždrausta par
davinėti svaiginau ežius gėri
mus. O kad užganadyt trosz- 
kuma tenaitiniu gyventoju L. 
S. Sillings ėmėsi ant negirdeto 
budo pristatimo gėrimo del 
savo kostumeriu. Pndejas 
bonkueziu guzutes in tris gra
bus, nusiuntė in Oklahoma, 
bet ant nelaimes randaviezki 
inspektoriai suėmė guzute o 
Billingsa aresztavojo.

Musztyne straikieriu 
Pittsburge.

Pittsburgh, Pa.— Kruvino
je musztyneje terp policijos o 
straikieriu isz Rankin dirbtu
ves American Steel ant Wire 
Co. likos užmusztas nežinomas 
žmogus, tūla motere ir kudy- 
kis sužeisti. Musztyne prasi
dėjo Hawkins skvere ir tęsęsi 
per valanda laiko pakol ne 
pribuvia szerifai neiszvaikino 
maisztininkus.

Kudykis prisiims! as per 
paczta,

Batavia, Ohio.— Mrs. Jesse 
Beagler, geisdama iezejti ant 
szermenu savo drauges, bet 
ne turėjo su kuom palikti 
dvieju menesiu senumo kudy- 
kio. Ant galo pasinaudojo isz 
nauju pacztyniu tiesu. Būvi
mojo kudyki in skepeta, pri
lipino ant koreziukes markes, 
surasze adresa ir nusiuntė pas 
savo motyna in užmiesti. Ta
sai nusiuntimas kaeztavo jai 
tik 15 centu o priek tam už- 
asekuravojo kudyki ant 50 
doleriu. Gromatneszis nunesze 
kudyki ant paduoto adreso 
sveika.

Meiles dievaitis darbszau- 
.jesi priesz Gavėnia.

Passaic, N. J.— Meiles die
vaitis su pagialba dvasiezkuju 
sujungė in pora 162 szirdis in 
laika septiniu dienu. Kun. 
Janiczkis prabaszczius Szv. 
Mikolo bažnyczioje suriszo in 
viena diena devines poras o 
kun. Hatinger 22 poras o 59 
da turi suriszt priesz Gavėnia.

Turkiszki delegatai kurie stengėsi padaryt 
sutaiką su Balkanais.

Turkiszki delegatai, kurie pribuvo in Londoną padaryti 
sutaiką su Balkanais iszkeliavo namon nesutikdami ant pa
duotu iszligu. Kaip rodos tai kare vela prasidės isz naujo.

Ilotelinci tarnai sustrai- 
kavo.

New York.— Visi hotelinei 
tarnai skaitliuje kone tris tuks- 
tanezei sustojo dirbti. Po su
sirinkimui, tarnai nusidavė 
prie Imperial hoteliaus, iszku- 
le langus ir apdaužė kelis 
streiklaužius. Policije iezvai- 
kino straikierius.

Rado kasiklosia suakine- 
nijusia žmogaus galva.
Shamokin, Pa.— Kazis Hel- 

vigas, anglekasis dirbantys 
Potts kasiklosia rado terp ak
menų po iszszovimui skyles, 
suakmenijusia žmogiszka gal
va panaszi in bezdžionka, ku
ri svėrė 12 svaru. Yra tsi ge
ras davadas ant pertikrinimo 
žmonių, jog muso svietas užė
mė tukstam-zius metu del isz- 
sitobulinimo ir kad žmogus 
paejna nuo kokio tai žvėries.
Koks gyvenimas, tokia 

mirtis.
Evansville, Ind— Nellie 

Mills 23 metus senumo, likos 
apsudinta in kalėjimą ant viso 
gyvenimo už tai, kad užsmau
gė dvi jaunas mergaites 16 
metu senumo, ydant jaises 
nusztildyt kad ne galėtu būti 
liudintojoms priesz nedorybes 
Nellies.

Toji ižgama laike paleistu
viu narna in kurias prikalbino 
mergaites, o kada suprato, jog 
policije jaja suyme, nutarė 
mergaitėms padaryti gala.

Serga negirdėta liga.
Hartford, Conn.— Negir

dėta liga serga czionais Miko
la Orzechas. Isz pradžių pra
dėjo jam augti rankos ir pasi
darė teip ilgos kaip bezdžion- 
kos ir netinkamos prie darbo. 
Po tam sutino kojos kaip slo- 
nio o czeveriku ne galėjo sau 
dasirinkt. Priek tam ausis isz- 
augo dydesnes už galva. Ame- 
rikoniszki daktarai negalėjo 
duoti sau rodos su taja liga 
ir iszsiunte ligoni adgalios in 
tevynia.

Dovanos 81 kožnam 
naujei uzgymiisiam 

kudykiui.
New Haven, Conn.— Kož- 

kas naujei užgymes kudykis 
gymes Orange township ap- 
laikys bankine kningute nuo 
Orange Banko su vienu dole
riu, tame mierije, jog tėvai 
naujei užgymusio kudykio 
czedins piningus del kudykio. 
Tokiu budu suczedins del ku
dykio puikia suma piningu, 
kada tasai suaugs lig metu.

Geradejiste ne greitai 
buna užmirszta.

New York.— Miss. Marion 
L. Covert, tomis dienomis ap- 
laike netikėta turtą iszneszanti 
§150,000 kuriai paliko mirda
mas Geraldas Thurston czika- 
ginis fabrikantas fartapijonu, 
už papildyta geradejiste pa
daryta dvideszimts metu ad- 
galios.— Thurstonas mirė tris 
metai adgalios.

Panna Covert sutiko Thurs- 
tona Marlboroughe kada tu
rėjo 6 metus kur atlankinejo 
savo gymines o Thurstonas ra
dosi pas farmeri ant stancijos. 
Atneszdavo jam puikiausius 
žiedus isz darželio ir skaniau
sius vaisius. Atvažiuodavo in 
Malborough kas metas, par
ietėdamas linksmai vasaras su 
mergaite o kada iszkeliaudavo 
in Clrcaga raezydavo dėkingas 
gromatas pas jaja. Pana Co
vert nusistebėjo teip gausiu 
palikimu savo pažinstamo.

§ Cleveland, Ohio.— Du 
fornesai prie Upson Nut Co. 
fabrike truko. Dvideszimts 
darbininku likos sužeistais isz 
kuriu keli mirs.

ISZ VISU SZALIU.
Alfonsas atlankys 

Amerika.
London.— Iszpamjos kara

tus Alfonsas, ketina atsilankyt 
in Suv. Steitue ežia vasara. 
Jau kelis kartus karalus AL _ 
fonsae geide atsilankyti in 
Suv. Steitue, nes randas ant to 
nesutiko būdami tosios nuomo
nes jog amerikieczei da turi 
neapikanta prieszais Iszpanus 
už paskutinia kare, nes persi
tikrino nesenei, jog amerikie
czei ne turi jokios neapikan- 
tos na ir pavelinima aplaike 
ant pribuvimo in czionais.

Musztyne Filipinuose
Manila.— Bedratinis tele

gramas daneeza, buk terp szta- 
mo Taglisu o tautiszkos kons- 
tabulerijos pakylo musztyne, 
kuriuoje vienuolika amerikie- 
cziu likos užmuszta o 19 eu- 
žeido.
Karalus Manuelus pabėgo 

su židelka
Viedniue.— Buvusis kara

lus Portugalijos Manuelus pa
bėgo su židelka kuri gyveno 
Moskvoje, duktere turtingo ži-
diszko kupeziaus.

Manuelus kelis kartus at
lankė židelka Moskvoje o pa- 
regejas patogia židelka insi- 
milejo pasiutiszkai ir ant galo 
abudu pabėgo. In kur nusida
vė, nežine.

Turkiszkos moterefLte3? 
vaikai mirsztalsz 

bado.
Konstažtinopolius.— Rau

dono Križiaus draugove isz- 
siunte telegramus in visas viesz 
patyetee praezidama pagialbos 
del mirsztancziu isz bado tur- 
kiszku moterių ir vaiku kuriu 
vyrai randasi kariumeneje. 
Randas negali duoti jokios pa- 
szialpos del tuju vargszu nes 
ekarbeziuje nesiranda piningu. 
Badas duodasi in ženklus po 
visa vieszpatista.

26 laivoriai nuskendo.
Havre, Francuzija. — Arti 

Cape de la Hague, francuzisz- 
kas laivas Phryne trenke in 
vokiszka laiva Pangani laike 
miglu, kuris tuojaus nusken
do drauge su 26 laivoriais.

Užmusze 50 Morosu.
Manila, Filipinai.— Musz

tyneje, kuri atsibuvo praejta 
nedelia terp vaieko o sztamo 
Morosu likos užmuszta pen- 
kesdeszimts pasikeleliu, sze- 
szios milios nuo Jolo.
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Metas A XV

Ympedis austrijokiszko sosto su savo szeimyna

Dydys kuningaiksztis Fran- 
ciszkus Ferdinandas apims va
deles rando po mirezei senuko 
ciesoriaus Franciszko Juozapo, 
kuris randasi blogoje sveika 
toje. Paveikslas perstato szei- 
piyna naujo impedžio, kurie 

Apsivedė su grafiene Czotak, 
pasiprieszindamas priesz cieso
rių, nes ciesoris nenorėjo ydant 
Ferdinandas paeziuotusi su 
motere kuri ne yra isz kara- 
liszkos gymines, per tai jago 
ir pasiliks Ferdinandas cieso
rium tai jo pati niekad negali 
vadintis ciesoriene.

Prie tos progos priminsime 
truputi apie nelaimes kokias 
ciesoriszka szeimyna Habsbur- 
gu paneeze. Ir teip:

Impedis sosto austro —veng 
riszko, Rudolfas Habsburgas
“atėmė sau givaste” su savo 
milema baroniute Vestera, 30 
gegužio 1889 mete palocije 
Mayerling. Paliko paeze ir 
duktere.

Kuningaiksztiene Zofije d’ 
Alenson, sesuo nužudintos pa- 
czios ciesoriaus Franciszko — 
Juozapo, Elzbietos, kitados pa 
ti bavarsko karalaus Ludvi- 
ko II, pražuvo liepsnuose kro 
me Parižiuje gegužio menesi, 
1897 mete.

Brolis ciesoriaus Francisz
ko Juozapo, ciesoriaus Mexy- 
ko, Maksimilijonas I, likos nu- 
szautas 19 Juniaus 1867 m., 
per Mexykonus.

Didis kuningaiksztis Vil
helmas numirė 1894 m. Bade
ne isz priežastes žaidulu, kada 
nupuolė no arklo.

Didis kuningaiksztis Jonas 
isz Toskanos nuskendo vande
nyje pietinėje Amerikoje.

Karalus Bavarijos, Ludvi- 
kas H, gimine ciesorienee Elz 
bietos, atėmė sau givaste 13 
Juniaus 1886m. per papaikima

Grafas Ludvikae von Tra
ni, kuningaiksztis Sicilijos, vi- 
ras sesers ciesorienee Elzbietos 
atėmė sau givaste Žuryche.

Dideje kunigaikszcziute Ma- 
tylda, duktė brolo ciesoriaus 
Franciszko — Juozapo, Al
brechtą, rado smerti palocije 
savo tėvo, per užsidegimą szle- 
bes no degutes (zapalkoe).

Didis kuningaiksztis Vladis
lovas, sūnūs didžo kunin- 
gaikszczio Juozo, rado smerti 
ant medžiokles per szuvi isz 
savo locno karabino, neti- 
cziome.

Ant galo pati ciesoriene 
Elzbieta likos nužudinta per 
anafehista Szvaicarijoi.

Stebuklas (?) Francuzijoi.
Beziers.— Czionaitineje ap

linkinėje dydele intekme isz- 
vere ant gyventoju isz priežas
ties pasklidymo žinios apie 
stebuklą.

Kelioleka dienu adgalos ko
kia tai motere nusidavė ant 
kapiniu padabint kapus savo 
gyminiu. Motere patemino 
ant stovylo Szv. Panneles ku
ris stovėjo ant kapo Arnando 
Palvagnaco, buk visas tas sto- 
vylas buvo apaugės sama 
noms, kurios nuezistino su sa
vo skepetaite.

Kada sugrižo namon, dalips- 
te savo serganeze dukrele su 
taja skepetaite, o mergaite pa
sveiko. Dydelis būrys pele- 
griumu dabar atlanko taji 
stovyla kas diena, o sergantie- 
je dalipsto taji stebuklinga 
stovyla.

§ Me Kinley, Tex.— 30 
ypatų likos užmuszta o 20 ne
suranda per sugriuvimą dvieju 
kromu.

§ Washington, D. C.— Pa
gal randaviszka apskaitima, 

Į tai Suv. Steituose randasi da 
3,062,032,020,000 tonu anglių 

[ant iszkasimo.

ATSAKYMAI.
P. J. Cleveland. — Tamista 

klausi ka tai ženklina “katali
kas” ir isz kur tasai žodis atsi
rado. Tasai žodis paejna isz 
gtaikiszko nuo “kata holen,” 
arba sutrumpinime “kaf ho
len,” nes prie to da reike da- 
det “gen.” Priek tam reike 
dadet žodi “ekklesia.” Tada 
aplankysime tokia ieztarme: 
“Ekklesia kat’ holen gen,” o 
tai ženklina: “bažnycze po vi
sa žeme” prasiplatinus, kuria
me “ekklesia” reiezke “bažny- 
czia”, “kat’ holen” — “po vi
sa,” o “gen” — “žeme”; žodis 
“prasiplatinus” yra dadetas 
del geresnio supratimo isztar- 
mes.

Nuo tojo žodžio “kat’ hole” 
paejna žodis “katholicos” — 
arba “katolikos, ka reiezke pa
gal augszcziau iszreiszkima 
1 apimantys visa žeme,” arba 
“visatines” arba geriau “prie 
visatinios bažnyczios prigulin
tis,” o tokia bažnyczia yra po 
valdže popiežiaus bunanezio 
Ryme.

— S. 8. Duryea. — Josos 
adreso neturime.

— F. N. Salem — Gausite 
18 už doleri.

Isz Rosijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

Keturi virszhiinkai aresz- 
tavoti.

Petersburgas. — Tomis die
nomis likos areeztavotais ketu
ri ženklivi virszininkai palici- 
jos už ėmimą dalibu žudinstoja 
Stolypino mete 1911.
Taiseie yra jenerolas Kurloff, 

pulkauninkas Spiridovicz, lei
tenantas Kolyabko, Spiridovi- 
cziaus szvogeris ir Viriginae 
asistentas Kurloffo.

Per juju tai prikalbinima 
liko Slotypinas nužudintas, 
nes kaip patis prisipažino, Sto- 
lypinos už daug žinojo apie 
juju szunybes ir liepe jin nu
žudyt. Teismas tęsęsi per 16 
menesiu.
Galėjimas terp paezios ir 

vyro.
Moskva. — Koke tai Na- 

diežda Putokin perdure savo 
vyra su kardu laike galėjimo. 
Priežastis buvo užvidejimas 
vyro. Pas Putokiniene svilino 
padus kokis tai aficieris, per 
ka vyras iszszauke savo prie- 
sza ant galėjimo su kardais. 
Pati prie to nedaleido ir pati 
ėjo galetis su vyru su taja pa
sekme, jog savo vyra perdure 
in szirdi.

Prasižengėlis.
Apraszimas isz tebirio atsitikimo.

— Mamite, valgit, duok 
mums valgit!.... Esame al
kanais!. ... Ba numireim!...

Teip szauke vaikai stubele- 
je darbininko, atsikėlė no sa 
vo vargingo guolo viena szalta 
rita.

— Turėkite kantribe, val
kelei, turėkite norint truputi 
kantribes! — stengėsi apmal- 
szint motina, motere mažo su
dėjimo, su iždžiuvueiu veidu, 
ant kurio persistatė vargas ir 
didelis badas. — Tuojaus gau
site valgit.... Palaukite va
landėlė!.... Dabar jau tikrai 
ateis pagialba, nesirūpinkite, 
pagialba pribus.... — teip kal
bėjo tiku balsu ir bueziuojent 
vaikelus, temindama ant savo 
viro, kuris stovėjo ne pertoli 
su nuleista galva ne isztarda- 
mas ne žodžio.

— Motinėlė duok’valgit no
rint trupinėli duonos!.... Už- 
ganadinsiu bada.... Norint po
ra kąsniu, duok mums valgit 
motinėlė! — szauke iszalke 
vaikai ant naujo.

Tėvas paemes kepure rengė
si iszejt.

— Da karta stengsiuosiu 
jeszkot darbo, — isztare vos 
girdėtinu balsu in paeze.

Ilgai bludžiojo po miestą, 
ne žinodamas kur nusiduot. 
Ant galo nusidavė pas viena 
isz senu darbdaviu.

— Ir vela tarnistos jeszkai? 
paezauke nusidivines fabri
kantas.

— Guodotinas tamista!... 
Ar turi del manes koki uszsi. 
ėmimą.... Labai praszicze... — 
isztare nužemintai su nuleis
tom akimis.

— Ar nori no manės darbo ?
— Norint arsziause, pra- 

szau guodotino tarnistos, busiu 
užganadintu....

— Ar tamista papaikai ?
— Susimilk ant manes var

gučio!
— Ka tu sav mielini?.... 

Isz kur asz gausiu ta darba 
del tarnistos?...

— Visos mano pajėgos bus 
tarnistos (locnaste.... Nieko 
no tarnistos ne reikalauju, tik 
tai pora centu ant dienos, 
idant saviszkius galeeze isz- 
maitint.... Busiu tarnistos 
nevalninku, guodotinas tamis- 
ta, per visa savo amži....

— Žmogau, pasakiau tav 
jau tiek kartu, jog ne turiu 
del tavęs nieko, suvisai nieko..

Guodotinas tamista, pati ma 
no serga, kas kartas arsziau....

— Ar asz tamista priver- 
cziau ant ženibu ?

— Vaikai mano mirszta ...
— Toki niekniekei.... Tai 

ne gerai ?....
— Ne suprantu.... Koki 

niekniekei.... Ne galu ap- 
svarstint....

— Ar tamista su vaikais at- 
ejei ant to svieto? Mielinu, 
jog ne. Ar ne supranti mane 
dabar.

— Ar ne turi tamista susi- 
milejimo?

— Žmogau! Esi kaip vana 
gas, kurio ne galima atsigint.

— Busiu del tarnistos, guo- 
dotinas tamista, dirbsiu diena 
ir nakti....

— Pabaigėm jau!
— Tures tamista gera dar

bininką isz manes....
Matai duris ....
— Ar tai jau paskutinis žo

dis tarnistos?
— Žmogau, jago ne iszeiei, 

tai liepsiu tave iszmeet.
Žmoglis iszejo svyruodamas 

Nusidavė pas kitus darbdavius 
idant peretatit savo varga, 
idant afieravotie savo sveikata 
ir drūti usz kelis centus. Nes 
viskas ant niek, niekur ne ga
vo darbo.

Ant galo sugrižo namon ve- 
libam laike.

— Ar gavai ka? — paklau 
se jio pati tamsumoje, tiku 
balsu.

Pats pajudino su peczeis, 
nes nieko ne atsake.

Per visa nakti pats su paeze 
ne primerkė akiu, nes klausė 
kaip vaikai mėtėsi ir ieztarda- 
vo kokius ten nesuprantamus 
žodžius ant savo paklodalu.

Su prasidėjimu dienos pa
budo vaikai. Tėvas rengėsi isz 
e j t.

— Kur nori ejt — užklau
sė pati

— Noriu jus gelbet.
— Kokiu spasabu?
— Ne klauskie!..., Tuo- 

jaus sugrižsziu.... Laukia 
ant manes....

— Mamite, galva man skau 
da, teip man skauda.... — 
O man kas dure krutinėję! — 
O man akis kepa.... O asz 
ne galu suvisai pasijudint....
— Mama, duokie [mums no- 
rint’truputi valgit, be laukėm 
ilgai, — verke nelaimingi 
valkelei.

— Tėvelis tuojaus sugriž 
ir atnesz mums ka valgit, — 
ramino motina vaikus.

— Tu vis tik mus ramini
— verke vaikai.

— Bukite kantrus — kal
bėjo motina.

Tuom tarpu inejo tėvas in 
grineze sutrimis kepalukais 
duonos. Vaikai paszoko no 
guolo ir mėtėsi prie tėvo.

— Pasidalikit ir valginkit,
— tarė tėvas susijudinaneziu 
balsu.

— Kas ira tuom geradeju, 
kuris ant mus eusimilejo, ant 
muso vargo? Melskimės usz 
jin! — paklausė motere pjaus 
tindama duona.

— Paskui dažinosi — at
šaki viras, rengdamasis vela 
iszejt.

— Ne valginsi su mumis?
— Jau pavalgiau.
— Pasilikie su mumis I
— Turiu ejt.
— Kur?
— Paskui dažinosi, atsake 

iszeidamas.
Vos radosi ant uliezios, pri 

buvo prie jo paliemonas ir 
pradėjo su juom kalbėt:

— Ar ne matei tamista 
žmogaus, kuris pas duonkepi 
pavogė duonos, kaip rodos tris 
kepalelus ?

— Asz esmių juom.
— Tamista?
— Asz.
— Tai tamista ne užsigini ?
— Ne.
— Tai praezau ejt su ma

nim.
-- Gerai.
— Jau jin turi! Vagis! 

Greit jin pagavo! Te givuoje 
policije! Ne nusidavė jiam! 
Prakeiktas skarmalus! Kokis 
tikus! Cha! cha! cha! Kaip 
avinukas! Ne truputi ne nusi
minęs!. ... — teip szauke 
žmonis, pro kuriuos praeitinė
je vagis.

Nes nelaimingas darbinin
kas žinojo ir mate, jog pati su 
vaikais namie bada apmalszi- 
no, nes mislino pats sau: .

— Idant maniszke ne daži- 
notu, jog duona buvau pavo 
ges, idant ilgiau ne galėtu žiu 
ret ant iszalkusiu veidu....

— Niekadejus! — szauke 
visi žmonis, sekdami paskui 
varguoli.

— Jago dirbtu.... Visur 
ira gana darbo! Tokiam nieką 
dejni nesinori darbo! Geriau 
vogt!

Teip tai ira su vargingu 
darbininku, norint darbo jesz 
kojo visur, o ne gavės jio, pri 
verstas buvo vogt, idant pati 
ir vaikai ne mirtų isz bado.

Skaititojei patis gali tojo 
liūdno atsitikimo gala dasi- 
prast.



Žmonis kalba, jog ne bus žiemos, 
Norints tiek turėjome szilumos, 
Bet žiema da galime susilaukt, 
Ir da sniegą turėsiu sziupelaut,

— Kur jo draugas?
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pratrine kita, pradėjo 
ir tingiai pasikėlė: at- 
vadžiojo užmiegotom 
po stnba. Urnai akis

JUOKUBAS
Vadas Kontrabapdnesziu.

(Puiki istorija)

Senas kalvis bebėgdamas 
atsiminė apie dukteri Jule, ku 
ri be žado bego paskui. Apsi 
grižes, idant pažiūrėt ar nepa- 
simete J ules iszvido baise re- 
gikla; rubežsargis su blizgan- 
cziu bagnietu vijosi juos. Jau 
buvo visai prie senos Grigie
nės, bet ta bebėgdama suklu
po, o rubežsargis perszokes per 
ja leidosi vitis daugiau; bego 
tiesiog paskui kalvi ir Jule. 
Kalvis pastvėręs dukteri usz 
rankos, tempe ja ir alpstanczia 
isz baimes ragino prie bėgi
mo. ...

Bagnietas rubežsargio kas 
kart buvo arcziau, Julei pai
niojosi kojos ir kartoja tik 
trumpus žodžius: ne, nega
liu”. ... Senas kalvis uszkeike 
ir prisakė Julei mest spiritą. Ju 
le iszpilde paliepima tėvo, 
bet numestas spiritas nesulai
kė rubežsargio, ir gal netrukus 
jau butu stvėrės usz apykak
les sena kalvi, bet nuo to ji isz 
gelbėjo szuvis paleistas in ru- 
bežsargi, per kontrabandine- 
szi.

Rubežsargis susilaikė, net 
tuotarpu ir iszkitos puses puo
lė szuvis. Pradėta besiszaudit 
kalvis su dukteria pabėgo in 
puszina.

— Nebijok kūdiki — tarė 
szvelniau kalvis in iszsigan- 
duse labai dukteri — pavojus 
jau praėjo. Szuviai isz szalies 
draugu sustabdė nelaba masko 
liu, ežia jau neateis.

Seskiva, teveli— tarė Ju
le, kuri eit negalėjo teip buvo 
nuilsus ir persigandus niekad 
negirdėtų szuviu, niekad nebu 
vusi panasziam pavojuje.

— Dar biskuti turiva 
ten pasilsesiva ir lauksiva 
einant kitu.

Po keliu minutu inejo 
tankia gire.

— Gal ežia jau bus nevie
nas isz musiszkiu, ežia jau sau 
gi vieta, nes ir szmekeriu nerei 
kia bijot, nes raitas nelis in to
ki tankumina.— Ir suszvilpe. 
Tila aplink vieszpatavo tik 
garsas atliepe. Palūkėjęs kal
vis suszvilpe antru kartu smar 
kiau. Paskui garsa jo suszvil- 
pimo, atėjo atsiliepimas.

Susėdo ir lauke.
Netrukus susznabždejo krū

mai ir isz tankumino iszejo 
Nastazija, Matijoszius ir kiti 
keli virai? Tik keli turėjo ble- 
tas kiti del palengvinimo sau 
mete jas, arba priversti buvo 
mest, idant gelbet givasti. La
bai krimtosi, jog su tuszcziom 
rankom pareis namon, nekurie 
ne tiek gailėjosi iszduotu pi
ningu ant spirito kurio reikėjo 
iszsižadet, kiek bijojo paežiu, 
kurios laukia ju namieje ir ne 
labai meiliai pasveikins tusz- 
czius. Negana ka iszplus mo
ters vaikai verkia reikalauda
mi duonos, o ju visas uždarbis 
nuėjo szun po uodega. Meters 
neleis ju kitusik laimes bandi
tų o jiems jug nelabai norisi 
eit uždarbiaut teisingu budu.

Tuotaipu kas toks tikiaj su 
szvilpe.

— Dar vienas atsiszaukia — 
atsakita ir suszvilpta teipgi at- 
sakimui.

Beszvilpavimais luaiszauke.

eit, 
at-

in

Atėjo ir Franas bu dviejom 
pilnom bletom.

Senas kalvis iszvides ji 
džiaugsmingai suszuko:

— Esi! —kaipgi iszgelbejai 
spiritą ?

— He, mielijat kad asz toks 
ezeezkae, kad iszvides abjiesz- 
czika mesiu spiritą?— Jug vie 
nas visu nepaims, o vėl asz 
emukau in szali; pabėgau in 
rugius ir atliktas darbas.

— Tai matai — bėdavojo 
kiti o mes turėjome mest.

— Dievui dėkui — tarė 
nas kalvis.

Sėskis, pasilsėsime.
Franas atsisėdo nuėmė nuo 

saves bledas su spiritu, atkim- 
szo viena, pripilė in puskvor- 
te, uszkimszo vėl ir gere in tę
va, kuriam potam padavė pus- 
korte su spiritu, o senas kalvis 
gere in szale sėdint ir teip visi 
apėjus aplink puskertei para
gavo po gurkszni Frano spiri
to.

Dar nebuvo keliu viru, bet 
tie matomai nuėjo namon ne 
jieszkodami kitu. Auszra jau 
usztekejo ir nituose dangus 
pradėjo raust, jau vitnris nu
budęs czirino, laukt ilgiau ne 
buvo galima. Daugiausiai rū
pinosi sena Grigienia, kurios 
nebuvo, bet del jos negalima 
buvo laukt dienos, ne eit jos 
jieszkot. Tvirtinant ne ku
riems jog ji nuėjusi su kaimi- 
nais, spiritneeziais, nuėjo teip
gi namon.

Laimingai visi sugrižo, o 
Jule nesidžiaugė savo jopkia, 
ne poterkom, tik beveik neisz. 
eivilkus puolė ant lovos nu
vargusi ir užmigo.

VIII.
Grinczioje Grigienės.

Tekanczios saules spinduliai 
akivai skverbėsi pro mažus 
pažaliavusius langelius in grin 
cze, apfzvietinedamigalvas 
vaiku, gulineziu ant vieno pa
talo.

Vaikai visaip priėmė spin
dulio pasveikinimą; viriau- 
sias vaikas atmerkė viena aki 
susiraukė, susiurnejo ir atkrei 
pe veidą in kita szali, mažiau
sias nusiszipsojo pro miegus 
mirktelėjo kelis kartus užmerk 
tais blakstienais ir miegojo ra
miai apszviestas aukso spindu 
liu saules, treczias atmerkė 
placziai akis ir žiurėjo besiste- 
bedamae, jog jau diena.

Viges stovinezios kampe 
paszalije lovos, saules spindu
lis nepasieke; ten gulėjo ma
žiausias Jonukas, o szale viges 
ant žemes gulėjo viriausia Ma
riuka pametus po galva mai- 
sza. Matomai tekanti saule 
atgabeno jai saldu miega 
rio neturėjo nakties laike: 
po ji verkianti Jonuką, 
jos ranka nudribus gulėjo 
viges kojos, užmigdinus
diki ir pati nuvargus užmigo.

Muses nubudintos szviesa 
dienos, aptūpė burnele kūdi
kio, pusriezaudamas liekane- 
lems pasilikusiom ant lupu ir 
smakro pieno. Mažitis raukėsi 
ir sukino galva besigindamas 
nuo inkirios govedos, pakele 
maža rankute su sugniaužta 
kumEcziuke, bet pajiegos bu
vo permenkos ir ranka nudri
bo atgal ant patalo.

Saule szviete kaskart aisz- 
kiau ir budino vaikus. Vi
rinusias vaikas negalėdamas 
jau miegot, atmerkė viena aki

se-

ku-
8U- 

nes 
ant 
ku-

darisiu 
raudot

vaikai

potam 
raivitis 
sisedes 
akimis 
sulinksmėjo. Nuszoko nuo lo
vos ir pažiurėjo in vige ir sza- 
le jos mieganezia seseri, kuri 
negirdejo visai jo pasikėlimo; 
jis tilomis nuėjo, atsižvalgida- 
mae in uszpakali prie peczius, 
kur stovėjo pienas penėjimui 
kūdikio. Iszgere pieną, potam 
pasijieszkojes krsuszli sausos 
duonos, iszvarvino isz bon- 
kos paskutinius laszius jo ant 
duonos ir gardžiai grauže sud- 
žiuvusi krauszli.

Netrukus iszbego isz stubos 
kad kandžiojamas mušiu kudi 
kis pradėjo kniarkt, kuomi ža 
dino mieganezia seseri.

Mariuka nubudus pradėjo 
supt vige, bet vaikas verke, 
nors muses nubaiditos neban
do, bet usztat skilvis reikala
vo ir nedaleido kūdikiui nutilt 
Mergaite suprasdama ko rei
kia delnu tildimo kūdikio nu
ėjo prie pecziaus, bet su iszgas 
tim iszvido tuszczia bonka, 
pažiurėjo in szali lovos, bet 
ten jau nebuvo nedoro vai- 
kiszczio, kuris aprūpinęs save 
szokiais tokiais pusrieziais, 
nesirūpindamas suvis kitais 
iszbego laukan.

— Mano Dieve, ka tas nela 
bas Andrius padare! — Kagi 
asz dabar nelaiminga 
su kūdikiu — pradėjo 
biedna mergaite.

Pažadinttioz miegu
pradėjo keltie, pradėjo teip—gi 
žliumbt ir visi kiek buvo 
grir ežioje verke.

Mariuka graudžiausia ver 
ke, kadangi ji tureje nutildit 
visus, aprūpint visus maistu, 
kurio nebuvo.

Saule savo skaiseziais spin
duliais taritum stengėsi nutil 
dint ir nubovit nelaimingas si- 
ratas, isz kuriu nelaimingiau
sia buvo Mariuka. bet nelai 
mingu, alkanu nelinkemina 
gamtiezkoB grožibee.

Mergaite szeip — teip nu
raminus vaikus iszkelus isz lo
vos, apvilkus rizaie, liepe supt 
vaika, pati žadėdama atneszt 
valgio iszejo.

Lauke buvo gražu ir sma
gu; gaidžiai retkareziais vie
nas kitam neapsileisdamas gie
dojo: vieztos liksmai kudaki
no; žvirbliai ant stogu cziausz- 
kino; kregždes sutupe ant krai 
gu biliojo karveliai brukavo 
paukezeziai čiulbėjo, visi kai- 
pi kad garbino akais ežia sau
le ir giedra, kuri linksma jiems 
buvo.

Ne linksma ji vienog buvo 
Mariukai, nelinksma nelaimiu 
gom siratom neturiu ežioms ne- 
kuomi ^aprūpint savo giveni- 
mo didžiausius reikalus. Pauk- 
sztis ne sėja, ne aria o maista 
turi, bet siratai žmogus nesi- 
dalina su to, ka Dievas visiem 
duoda, siratai viekas ira sveti
mu, o svetima imt žmogui 
draudžia septintas Dievo pri- 
eakimas. Kaegi nelaimingesnių 
ira usz eirata, kuri pati sau 
vaistu givenimui, duonos, pel 
nit negali neturėdama pajiegu, 
o žmones mielaszirdistes ant 
jos neturi ?

Tokiais nelaimingais buvo 
vaikai Grigienės, ipacz viriau 
šia Mariuka, o tas jos nelai
mingumas sziandien buvo vi- 
sudidžiausiu: motinos nebuvo 
namieje, praszit duonos pas 
baiminus ji neiezdriso, nes kai- 
pi instinktu spėjo, jog nieke 
jai neduos, kada paeakis kur 
motina, ant kurios nieks nesu- 
similejo, tacziaus piktai kalbė
jo matidami jos vargus ir ne
laimingumą: “Gerai jai te p! 
Uliavojo, tegul dabar pakuta- 
voja. Tuo iezeiteieimu nemie- 
laszirdingi euturinejo save nuo 
mielaezirdingo 
kurtino savije 
artimo.

Nelaiminga 
su maža viltim
nu stuba. Priemenije sėdėjo du 
vaikai prie bliudo ir valgė pie 
na ir daužė szaukeztais per gal 
va katinui, kuris teip-gi nore 
jo pargaut skaniu pusrieziu.

Stuboje prie stalo sėdėjo 
gaspadarius mergaite daeinan- 
ti jau in pusmerge szlave stu
ba o gaepadine state ant stalo 
pusriezius.

— Tegul bus pagarbintas

Mariuka.
— Ant amžių — atsake 

gaspadorius pažiurėjas abejo- 
d Ai in mergaite.

— Kogi nori? — uszklau- 
se szarpiai gaspadine, nes vai
ku Grigienei nekente, kaipo 
vargszu o vėl atėjimas Mariu 
kos žinoma, kaip ir ji mislijo, 
ne buvo be reikalo.

— O tetite — isztare pro- 
verksmus sielvartiniu balsu 
mergaite- ateinu praezit pieno 
vaikui.

— O kur motina? - kalbėjo 
piktai kaiminka.

— Iszejo.... spirito.... O tas 
nelabas Andrius pieną vaike 
isz bonkos iszgere, dabar nėra 
ne laszo, vaikas verkia, nega
liu gaut rodos O Dieve, Dieve 
-aimaniavo nelaiminga mer
gaite sunkiai atsidusus.

— Kas man ten tas jusu 
bostras tegul stimpa; lazdų bo 
bai, lazdų reikėjo o nebotu 
sziandien besivalkiojus su spi- 
ritnesziais, o vaikai namiejie 
ant jonvaikiu iszaugt! Neeiki 
jau ta isztvirkeli Andriu isz- 
vijo isz svetimo daržo, kad ui 
spėta raujant ropes, ar mork 
vas, kss bus isz jo toliaue? O 
tu ar negali eit pas žmones, m 
gu ka vargsti pas tokia moti
na, neverta pasigailėjimo Aik 
sau su Ponu Dievu nenoriu 
penet svetimu bostru, nenorin 
nieko turėt su tokiais kaip ta
vo motina.

Iszstumta tokiais žodžiai) 
nemielaezirdingos gaspadinee, 
nelaiminga mergaite susigėdi
jus ir su skausmu eziidije ap 
leido kaiminu namus. lezejus, 
dar sunkiau atsidusus stovėjo 
ant gatves nežinedama kur 
eit kur pagelbos jieszkot; ne 
mate nieko nes aszaros, kar- 
czios aptemdė jai svietą. Ga 
liaus pratrinus su rankove aki- 
nurijus karezias aszaras apsi 
žvelge ir iszvido einanezia mo
terį, ėjo ji bu pilna milsztuviu 
pieno nuo karvių, nelaimingos 
mergaites akie isz kart sulinks 
mejo bet kada moteriszke pri 
siartino ji neiszdrisdama atsi
liept, idant praezit, stovėjo n/t 
liudue. Moteriszke praeidama 
atsiliepe, pažiurėjus in nulin- 
duse apsiverkuse mergaite ii 
uszklause.

— Kogi tu ežia Marute sto
vi ir verki ?

Mergaite tik graudžiai atei 
duso, pažurejus in apiputota 
milžtuve su pienu.

— Ar motina bare, ar va) 
git nori? — klausė toliaus 
rūpestinga kaiminka.

— Nebare, nes nėra jos na 
miejie, iszejo in Prusus — vai 
git....... asz galiu pakęst, bet
kūdikis verkia, pieną iezlakt 
ne doras Andrius, vaikui nėra 
ka duot, o verkia, rodos negau 
nu.

— Oi ta motina, ta motina 
ar reikalinga jai tas ? dabar pa 
lieka kūdiki, o ta nelaiminga 
mergaite nemažai privargsta 
— kalbėjo pati sau kaiminka 
ir jau rengėsi eit, bet sulaikė 
ja Mariuka, praezidama nore 
szlakeli pieno vaikui,

— Turi piningu, usz kiek 
□ori?

— A h, kasgi man davė pi
ningu — neturiu ne skatiko

— Negaliu duot, nors gaila 
man tavęs, nes ponia daktaru- 
ae usikalbino. — Tai tariu- 
apsigrižo ir nuėjo, palikdama 
nelaiminga mergaite....

Mariuką nieko ne atminda
ma nieko nematidama, vien pa 
veikslą baisau; savo vargo ir 
sunkaus padėjimo, ėjo gatvu 
kaimo, pati nežinodama kui 
ejna ir ko. Iszvido ja sėdint 
ant slankscuo ir besiglamone 
jauti su metu senumo d'gtu ko 
dikiu jauna moteris. Matoma 
pagailo jai nelaimingos mer 
gaites, nes prisiszauke prie sa 
ves ir uezklause ko verkia.

Nelaiminga mergaite žodžio 
ifztart negalėjo, į raudumas 
sprangino ja. Nedrąsiai ir mik 
ciiodama davė atsakima.

Jauna moteris pažiurėjo in 
savo sveika gražu vaikeli ir 
pamielijo:,, Laimingas kūdikė
li prie mutiniszkos krūties, 
ne jauti vargo nealksti, bet 
ne visi lygus tau mažiulelei 
ne visi tu r szilta motiniszka 
globa ir iszcziu.” — Dora 
moteris pamislijus toliaus, kas 
butu, kad jos kūdikis butu to
kiam padėjime kokiame esą 
vaikai Grigienės kaip jos mo
tiniszka szirdis turėtu daug 
kentet — veik pasikėlė ir, 
tarius
nuėjo in stuba isz kur, netru- 
kus iszejo su uzbonu ir paduo
dama ji mergaitei kalbėjo:

— Imk — ežia bus kudi 
kiu ir jus pavalgikit visi 
nors neik, s<oriai, kadangi 
daugiau ne tunu, bet vis ne
būsit teip alkani.

Dekingiete mergaites netu 
rejo rubežiaus su pilnom aezs 
ru akimis su insijauslinimu ii 
dideliu susijudinimu, pabucz- 
vo abi rankas labdaringos- 
žmonos ir skubiai nubėgo na 
mon kur lauke jos nekantriai 
visa mažųjų szeimina.

Ineidama in priemene išgir
do stuboje riksmą ir žliumbi- 
[na visu.

(Toliaus bus.)

Dzūkelis Bern* kauniszki 
užkabino,

Kauniszkis dzūką pas vaita 
nugabeno.

Devynis dolerius užmokėjo, 
Ir da kelis eentus pridėjo.

Juk gazieta pigiau kasztuoje,
Kas turi gazieta, praszyt ne- 

reikalauje,
Už 9 dolerius tris metus skai

tytu,
O ir po sudus nesitrankytu.

Mariukai — palauk

Mtizlausi dallkai ant 
svieto.

Mažiausios karves ant svie
to randasi ant Somojiszku sa
lų.

— Mažiausi verbludai ira 
Persijok Ira tik viena centi
meter! augszczio.

— Berlin e randasi msžiau- 
see slonius, 1 meteri auge?erio, 
o sverentis 80 kilogramu.

— Gau->t ira mažiause Re
publika, tik 9 toilos keturkam 
pines. Randasi 150 žmonių

— Mažiauses arklis ira Shet 
land, arklukas ira kone 70 
centimeteriu augszczio.

— Karalus Malietva ant Sa 
mojoe aplaikindavo mažiause 
mokeste už visus kitus monar
chus. ba tik $150 ant menesio 
ir tai kaip kada suvis ne ap
laikindavo.

gero darbo ir 
jausmus meiles

mergaite nors 
i nėjo in kaimi-

SVARBI ŽINIA
Yra duota žinia; pagal instatimu General Assembles valstijoj 
Pennsylvanijos, 11 diena Juniaus 1840m. ir Mojam 4 it 15 
1841m. kad žeminus parodytas skaitlis parodo stovi asesmenta 
padarytu per kiekviena Assessori isz jio paskirto distrikto 
Schuylkill pavieto ir parodo kaip jie aprokavo vertes Turto, 
Morgecziu, Piningus ant procenoto, jiu užsiėmimą ir t.t. kaip 
žemiau* parodo:

ir t.t. hip

M

In Nudžerzes steita nuvykau, 
Puikiu naujenu ižgirdau, 

Ne senei teip viena subeldė, 
Ir galva baisei suskaldė, 

Ne gali nebagas pasėdėti, 
llr galvos nulaikyti.

Vienas užėjo in saluna, 
Kuriame musztukai buna, 

Tuojaus pastojo balda, 
Aplaike nebags per galva.

Palicmonus paszauke, 
Tiejei atbegia apkalė, 
In lakupa pasodino, 

Ir duris užrakino.
Skundikas teip in galva eme, 

Skepetele nuo nosies paėmė, 
Ant kaklo užnarino, 
Ir kozoje pasikabino.

Kiti tai paregėjo, 
Gelbėti pradėjo, 

Nukabino,
In paikszu narna patalpino.

Czikage cicilikas paczia pa- 
mete,

In tolima svietą nusibastė,
Ir dvejetą vaikeliu paliko, 
Be apglobos vargszai liko. 

Ne dyvai, ba tai c’cilikas buvo, 
Tai sumaiszyta protą gavo.

vixtoL.

Bjustas garsingo žmogaus.
Augszcziau matome paveiksią Ilenryko George kuris už 

gyvasezio prisidėjo daug prie palengvinimo žmonijos. Jojo

1
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paveikslus patalpini dangaluose skaitinycziose.

Kokia tai poniutele du mene
sius su vyru pergyveno, 

Pamėtė vyra, in Piladelpije 
atvažiavo, 

Pasisako, jog da mergyna, 
Prisiegauje ir gyna. 
Po miestą valkiojęs!, 

O ir da giedot mokynasi, 
Ir už pamergia veseilio buvo, 

Su kokiu ten vaikynn insi- 
gavo.

Isz veseilios vos pavežliojo, 
Badai net dedis palidejo.
Ir vienas nareunas tenais ra

dosi,
Kuris labai drutu statėsi, 
Bet niekas ant jo nepaisė, 
Badai net gerai pataisė. 
Yra ten daug kvailiu, 

O ypacz lietuviezku vaikinu, 
Iszrodo kaip pilozopai, 

O suvis niekai.
Visados gerkluotu, 
Kur tik prieitu, 

Ne skaityti nemoka, 
O vyruti kitiems in akis szoka.

* * *
Skrantuose randasi lietuvaite, 

Stragi mergaite,
Isz “pri” kontro naudoje, 

Po visus užkaborius bėgiojo;
Vyrai, josios saugokyte, 

Su taja varna neužsiduokyte.

Ejme in Detroitą ant vaka- 
ruszku Onuk, 

Tiktai greitai pasirengk, ne 
truk,

District

Ashland—First Ward..................................
Ashland—Second Ward.....................................
Ashland—Third Ward ......................................
Ashland—Fourth Ward ...................................
Ashland—Fifth Ward ........................................
Auburn ..........................................................................
Barry Township .....................................................
Branch Township—Unseated ....................
Branch Township .......................?........................
Branch Township—Unseated....................
Brunswick Township East.................................
Brunswick Township East—Unseated.. 
Brunswick Township, West............................

I Brunswick Township—West—Unseated 
Blythe Township ...............................................
Blythe Township—Unseated.........................
Butler Township .....................................................
Butler Township—Unseated..........................
Cressona—North Ward ...................................
Cressona—South Ward.......................................
Coal 
Coal 
Coal 
Cass 
Cass 
Delano Township ......................
Delano Township—Unseated. 
Eldred Township............................
Eldred Tow’nship—Unseated. 
Frailey Township.........................
Frailey Township—Unseated 
Foster Township ..........................
Foster Township—Unseated. 
Frackville—North Ward .... 
Frackville—South Ward..........
Frackville—Middle Ward ... 
Gilberton—East Ward...............
Gilberton—West Ward ..........
Gilberton—Middle Ward .... 
Girardville—East Ward .... 
Girardville—West Ward .... 
Girardville—Middle Ward .... 
Gordon ....................................................
Hegins Township .........................
Hegins Township—Unseated. 
Hubley Township............................
Hubley Township—Unseated. 
Kline Township..............................
Kline Township—Unseated... 
Landingville .....................................
McAdoo ................................................
Mt. Carbon ........................................
Manheim Township—North... 
Manheim — 
Manheim 
Manheim 
Mahanoy 
Mahanoy 
Mahanoy 
Mahanoy City—Fourth Ward ..................
Mahanoy City—Fifth Ward ....................
Mahanoy Township ........................................
Mahanoy Tow’nship—Unseated .............
West Mahanoy Township.........................
West Mahanoy Township—Unseated 
Middleport..............................................................
Minersville—First Ward.........................
Minersville—Second W’ard........................
Minersville—Third Ward ............. .. .. .... ..
Minersville—Fourth Ward ....................
Mahantongo Township ..............................
New Castle Township .................................
New Castle Township—Unseated.... 
Norwegian Township .......................*.....
Norwegian Township—East ....................
New Ringgold .....................................................
New Philadelphia ...........................................
Orwigsburg ...........................................................
Palo ‘ •
Palo 
Pine 
Pine 
Pine 
Port 
Port 
Porter Township.........................
Porter Township—Unseated 
Pottsville—First Ward..........
Pottsville—Second Ward .. 
Pottsville—Third Ward .... 
Pottsville—Fourth Ward .. 
Pottsville—Fifth Ward ..........
Pottsville—Sixth W’ard .... 
Pottsville—Seventh Ward .. 
Rahn Township .........................
Ringtown...........................................
Reilly Township .........................
Reilly Township—Unseated 
Ryan Township .........................
Ryan Township—Unseated. 
Rush Township............................
Rush Township—Unseated- . 
Schuylkill 
Schuylkill 
Schuylkill 
Schuylkill 
Schuylkill Township ....................
St. Clair—North Ward...............
St. Clair—South W’ard.................
St Clair—Middle Ward.............
Shenandoah—First Ward .... 
Shenandoah—Second Ward . 
Shenandoah—Third Ward ... 
Shenandoah—Fourth Ward .. 
Shenandoah—Fifth Ward ... 
Tamaqua—North Ward...............
Tamaqua—East Ward ...............
Tamaqua—Middle W’ard ..........
Tamaqua—South W’ard ............
Tremont—East W’ard .................
Tremont—West Ward ...............
Tremont Township ......................
Tremont Township—Unseated 
Tower Ciity ........................................
Union 
Union 
Union 
Union 
Union 
Union 
Walker Township ................................
Walker Township—Unseated..........
Wayne Township.....................................
Wayne Township—Unseated..........
Washington Township ......................
Washington Township—Unseated 
West Penn Township...........................
West Penn Township—Unseated.

.31 

.13 

. 9 

.13 

.10 

.82 
135

138 

172 

159 

.16 

.63 

.62 

.82 
Dale—East Ward........................................................ 59
Dale—West Ward.....................................................
Dale—Middle Ward.................................................27
Township—Estimated............................................308
Township—Estimated—Unseated...............

- -- ..95

.142 

.118 

.'.44

.41 

.94 
..48 
..75
.55 
.34 
. 3 
.23 

.112 
.71 
204

118 

.58 

.35 

.69 

.20 
156 

Township—North—Unseated.............
Township—South ..................................... 167
Township—South—Unseated 

City—First Ward .......................
City—Second Ward....................
City—Third Ward....................

Dogs Money 
at 

Intereat 
32,881 

172,244 
10,150 
32,942 
30,906 
36,728 
21,603

28,600 

68,381 

6,885 

5,366

82,169 

23,583 
32,996 

9,875

2,863 
46,160

11,388 

33,414 

21,165 

22,450 

9,053 
3,804 

47,749 
14,378 
11,454

18,551
8,250 00 

47,669 00 
40,206 00 

160,728 ”

65,969

8,370

41,314 00 
67,783 00

$ 
I

oo 
00 
00 
00 
00 
00 
00

00

00

00

00 

00

00 
00 
00

00 
00

00

00

00

00

00 
00 
00 
00 
00

00

oo
00

00

Alto—East Ward.......................
Alto—West Ward.......................
Grove Township.........................
Grove Township—Unseated
Grove ................................................
Carbon .............................................
Clinton .............................................

Haven—North Ward.. 
Haven—East Ward.... 
Haven—South Ward.. 
Haven—West Ward..

Township ..............................................
Township—Unseated .................
Township—North ...........................
Township—North—Unseated..

Township—East..................................
Township—East—Unseated...

106,894 00 

44,402 00

....24 8,717 00
101,310 00

. . .11 109,022 00
.. ..22 48,689 00
.... 7 11,865 00

4,775 00

16,310 00. 7. .11

...103 39,192 00

....27 95,480 00

....23 24,865 00

.... 7 19,155 00
35,905 00....57

....31 14,866 00

....24 9,670 00

....54 6,130 00

....23

....38 28,984 00

....36 15,651 00

....70 92,186 00
...25 2,200 00

....17 4,525 00

...329 36,629 00

. .. .80 526,256 00
...98 135,889 00

.. . .30 31,176 00
, . .217 45,796 00

...37 146,368 00
. . .85 1,237,339 00
. . .51 1,210,961 00
.. .94 754,469 00
. .121 443,663 00
. . .11 160,035 00
. .125 79,140 00
.. .21 6,500 00
...37 135,175 00
. .144 18,900 00

...91 21,371 00

..143 38,174 00

...97 56,294 00

. .106 222,199 00
. .107 44,628 00
.. .14
..222 21,140 00
...81 42,259 00
.. .45 60,165 00
...58 29,274 00
... 5 41,913 00

234,109 00
... 7 157,958 00

15,464 00
... 1 8,229 00
...70 94,089 00
. .105 142,770 00
...44 93,160 00
.. .20 112,549 00
...71 45,476 00
.. .70 40,101 00
.. .98 5,020 00

.188 62,416 00

. .88 52,435 00

.118 25,804 00

*199 29,543 00

..77 45,335 00

.223 104,132 00

.168 66,838 00

.240 191,756 00

Totu 
Valuation . 

For County f- 
i hi.iis m -

376.285 H
116,565 H k 
182,111« 6 

' 99,910 H ’'
1 118,Wl* £
' ill,Iliff*’’

17,1611 K 
854, m ME 
I9.9U « P 

m į
2,IM H I 

298,5(1 H\ -
1.1101 t 

1,777,749 M B 
244,936 « K,

1.859.101 It fl- 
110,till f' 
190,911M | 
193,467 Of t, 
330,579 M E 
492,410 1 | 
284,207 1 *

1.4 70,166 H 
137,035 M 
282,060 06

4,935 M 
222,670 H

7,397 M 
1,7993(1 H 

38.919 W 
430,001 M 
4 85,441 04 
159459M 
13S.7M H 
237,511 (0 
122,31164 
611,1(1«

57,979 M 
203,361M

71.3W 0 
274,817 M
206.144 W 

1,260,727 4
445,691 M 
242,791 H

I, 4101
361.144 M 
79.414*
II, 311 It

348.101 M
78,644 It 

489,480 M
14,319 M 

215,193 W
8.506 00 

402,025 M 
596,250 M 
392,830 00 
231,751 M 
463,905 M 

3,178,577 H 
106,930 « 

1,230,353 H 
478,041 M 
204,325 M 
495,284 M 
256,260 W 
189,700 W 
148,190 Of 
222,924 M 
639.336 M 
125,585 00 
943312 DO 
573,592 00 

65,770 00 
379271 OO 
470,711 00 
123,344 00 
150,533 OO 
431,411 OO 
20,95100 

470,519 M
639.243 00 
72,«3 00

l;371,021 00 
464,227 00 
929,248 00 
991,566 00 

1,708,921 00
1.313.386 00 
1,470,146 00

806,459 00 
475,598 00 
735,088 00 
172,183 00 

1,586,304 00 
62,586 00 

171,238 00 
73/165 00 

274,383 00 
15,970 00 

257,389 00
518.793 00
344.793 00 

39,641 00
1,381,516 00 

393,988 00 
283,787 00 
257,468 00 
816,396 00 
410,119 00 
746,848 00 
758,333 00 
464,262 00
856.386 00 

1,466,824 00
687,860 00 
648,730 00 
332,452 00 
166,434 01
923.244 04 
877,443 01 
423,265 00 
376,729 00 
371,968 00 
406,609 00

82,210 00 
667,499 00 
101,933 00 
441,468 OO

1,510 00 
382,666 M 

6,306 00 
308,099 00 

8,608 00 
460,778 00 

7,492 06

I

Ir yra duodama da žinia; kad panedeli 3 \ aeario 1913m buvo 
(paskirta diena per Komissorius Schuylkill Pavieto idantda- 

. ... j tirti ar aukszeziaus darodytas rokundas buvo per Assesoriui
Onuka pecziaus neapžiurejo, atsakanezei padarytas pagal szitos valstijos tiesu.

Ant veczeruszku bu vaikynu 
nuėjo.

Ant pecziaus puodus paliko,
Szuo mesa užtyko,

Laukan iezneszee supavezevojo,
Pasislepiąs sau miegojo.

Onuka ir veseilijoje, 
Ir ant vaikinu loję, 

Po karezemas valkiojesi, 
Namon ejti bijosi.

Oi isz tos Onutės netikus,
Nuo visu mergynu atlikus,

O jago nesusivaldys, 
Tai daug vargo pamatys.

TŪKSTANTIS ’ 
NAKTŲ IR VIENA

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Pardėjo Lietaviizkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
PREKE $1.

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Pa.

ISZGYDYTAS
Isz 10-tipes A\etipes Ruptures

John E. Evens sunkei dirbuntys kalvis isz Wapwallopea, Fa. 
Fabrike parako, apsakinėjo historije knri nzims visus akivusi

Perejo penki metai Apriluje am. kada atsissaukian pas Daktara O’ Malley in 
Wilkes-Barre, Pa., ba kentėjau ant dubeltavoe Rupturo^ padeymanmano buvo 
paynyngas o su didele neltegale galėjau baigt savo darba. Gidytojai kurie mani 
priešą tai gvde: jog tai yra didele k vai liste mislint jog Ruptura duosis isHigidynt 
be operacijos [asz e-mu priesz<ngas tokiu opeiaciju.] Po pemkaitimnl 
apgarsinimo laikratztije Berwick. Pa., apie gidima Ruptures per Daktara 
O’Ma’iey, ntisidav au in oflisa in Wiikes-Barre, Pa., ant rodos kur man 
Dr. O’Malley | ar-ake jog iszgidins mane isz kenteymu.ne norėjau in tai intlket

Nes dabar nežinau kaip išareiksat savo dekinguna už tai, jog esmu dabar 
suvisai sveikas be jokios operacijos No keturiu metu ne nesaiojau jokiu diržu 
norint gana sunkei dirbu, už ka pirmiause padekavoįu Dievui o po tam 
Daktarui O’Malley už jo iszgidima. Jaucziuosiu jog tai yra mano privalumu 
duot rodą kožnam kuris keneze ant Ruptures idant nusiduot pas Dr. O’Malley.

JOHN EVANS, Wapwallopan, Pe.

Dirželei niekad neižgidyns Rupturos. Kožnas vyras moterį 
ir kūdikis gali būti iszgydint nog Rupturos (kuilo) bfl 
skausmo ir p rszkados per mano Kemiszka-Elektro Methods. 
\sz esmu vienetinis Spec'abstas ir galu gvarantyti jog tave 

I 'szgidinsu isz Rupturos. Mano spasabas gidyrno Rupturos 
I užtikrina kožnam iszgydima apie ka szimtai ypriu jau 
į per-itikrin p. r ka turi pilna tvirtyb’a prie manes. Atsiunsk 
j ?c. marke o gausi knygute su abrozeleis apraszant mano budi 
! gidymo Rupturos Ri da dikaj. Kas ne gali ant kart užmokėt, 
tai duodu ant if-zn.okeeczio. Preke užganadidante.
Pri»iusk|.»,nine marke užžc.o tplaikysi Daktarlnka knygute an abrowlat, ui dyla 

Dfi Ai 0 MallfiVWlLKES-BARRĖ, PA Ml Illi V Crf> rMMM, tr kalbama Uet. rimbai Ir

Vie«

<00^

tfir*' 
įotei

jeniirit 
t, U”'1

P1”’8 
priveš 
bitg311 
tauefil 
teriiif 
rieUPr 
ggjOiilU1 
tdiuU 

dora- 
ttripl’1 
niekur Į 
rutitM 
_ Jos m 
jii lutei 
tautai.

Aukl 
kai U 
Boterii 
Ito uiti 
hi r» 
Motina, 
motina < 
ta« iič 
uro gi’ 
U,psgin 
ka duaiit 
patriotui 
jinsmai. 
motinos i 
bainiezia 
eiiims vi 
ku seven 

1 geidžiam 
puiukiu 
traukdan 
tai vai! 
kaipo kti 
101, Būti 
podnogi 
diiiji'tik 
m, kai 
tuo no 
iri graži 
pidavim:

Svieto 
hd ueii 
Įliejo ir 
lustavimu 
note na si 
u daug ] 
ir lenku 
janti baje 

i - moteris, 
vien paisė 
guminu, 
nerūpėjo 
lojimu, h 
givenimo 
tiau taut 
vargino 
idant kra 
leiedineja 
noi senii 
nupuolė, 
liniuke 
Įmonei p 
litadejm 
dien nei 
ira toki 
po visok: 
name tol 
ueiminn, 
mvo Tęvi 
nom m oi 
givenancz 
tono tem 
pusnies 
dideles dir 
veiksmam,

Motina, 
į jos vaiku, i 

tii nuo tu s 
ataieakines, 

Į laiko eavo i 
valomu nei) 
inmintingai 
lengvu, k 
proga moka 
minga ta ta 
motinas. J 
kia, idant gi

Gentkartei 
į to, kurios vii 

givenimu nei 
i ra ir įvelka 

draugijai ivi 
|< vainikus kai 

taotieikoa di 
tinka dirva, t 
na, o ant tos d 
gražiausi garb 
ja. Moteriszke 

. in vienui dali 
mina save a) 
tannin,

fp.i
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BI ŽINIA
timu General A^l 
Dians 1840m. ^2*^ 

as ikaitlia puodo jtoji’H
įsa jio 

kaipjie aprohvo unjt 
•cenoto, jiu utšemim* #.,7*

155 
ited.............. ir
tied .........
.............. 24

'.7. ’.". . . .11
..............22

112 
.71 
204

118

58

&ted

Mano drvugai Waclonas ir Kazis 
Pangoniai jie pats ar kas kitas pra

szau atsiszaukt ant adreso:
Fr. Zdanevicz

Box 74 MorganPa.

KUR BUNA
Vincas Mikelėnas ir Agota Jese- 

liunai, paeina isz Suvalkų gub.. Vii- 
kaviszkio pav„ teip—gi ir Antanas 
Szupszinskas paeina isz Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav . Kamszu kai
mo, teiposgi ir Awiato Adalto paei
na isz Suvalkų gub., Kalvarijos pav. 
Raudianiaus gmino Kamszu kaimo, 
jie pats ar kas kitas praszau duot ži- 
ne ant adreso (OTT °0

J. Svetkauskas.
Box 8. Wilson, Pa

Geradejingas vėjelis.Moteriste.
Patriotizmas moteriazkes.

Vieszaa moteries givenimae 
neira jai skirtas. Moteris vie 
senose dalikuose jeigu ir už
ima kada augsatesne vieta, jei
gu insiskverbia neszaukta in 
reikalui viru, savo paszaukimo 
ir privalumu ieasiiadejus-tai 
vienog tokiu moterių nedaug 
teira.

Moteriukei losiančiai role 
Semiramidos nereik pavidet, 
ta tauriau gailėtis matant jos 
euklidima, kad aplinkibes ir 
gal svietisikos garbes bliagalai 
privertė ja iszsižadet daug gar 
bingesnes, augsztesnes, szven- 
tesnes stoties, kokia užima mo- 
teris ir motina. Moteriezkes 
vieta prie namines ugnavietes 
szeiminiszkam ratelije. Ta mo- 
teriezke, kuri apie tai pamirsz- 
ta, o uszsiima ne savo priveliu 
reikalais — ta moteriszke nesą 
dora. Moteriszkes patriotizmą9 
turi placzia dirva’ szeiminoje ir 
niekur geresnes dirvos ji negal 
rasti tam tikslui.

Jos milinti ir religiszka szir- 
dis suteikia Dieviszka palaima 
tautai.

Auklėdama gerai tavo vai
kus tautiszkuose reikaluose 
moteris tiek nuveikt gali, kaip 
nenuveiks jokis didis tautisz- 
kas rasatininkas ar didviris 
Motina jaunesnėj generacijoj, 
motina savo vaikuose palieka 
tuos iždus, kuriais vėlesniam 
savo givenime jie szelpia tau
ta, pagimdo tas veremias vai
ku dusziose, isz"kuriu triszka 
patriotizmas ir visi kiti szventi 
jausmai. Iszmintmgos ir doros 
motinos namas ira netik kaipo 
bažniezia vaikam, kur szven- 
oziama visokias krikszczionisz- 
kaa szventes, kur motina žin- 
geidžiam šuneliui ar dukreliai 
paaisekina reikszme szventes, 
traukdama iss kiek vienos gra 
žius vaikeliam pamokinimus 
kaipo kad kuningas, bet moti
nos, motinos tikros, namas ira 
podraug skrinia tautišku tra- 
dieiju, tikriausia istorija Tevi- 
nes, kurios vaikai mokinasi 
nuo motinos, o kuri suraszita 
ira gražiose musu dainelėse ir 
padavimuose.

Svieto istorija mus mokina, 
kad ezeiminos ir tautos nupuo- 
linejo ir žuvo per savavale ir 
lustavimus moterių, o per su 
moteriavima viru. Turime ga
na daug paveizdu musu paežiu 
ir lenku tautose, kada lėbau
janti bajorija liustaujanczios 
moteris, sumoterejusie virai 
vien paisejo ant givenimo sma- 
guminu, kada motinom visai 
nerūpėjo vaiku doras iszauk- 
lejimas, tėvam menkai rūpėjo 
givenimo reikalai, o dar ma
žiau tautos, kada spaude ir 
vargino vien prascziokeli, 
idant krautu jiem tai kas da 
leisdineja lėbaut — tos szeimi- 
nos seniai pražuvo — tautos 
nupuolė. Tu tautu givastis ap- 
sireiszke ne kitame kame vien 
žmones praecziokeliuose, neisz- 
sižadejusiuose doros. Szian- 
dien vienog musu padėjimas 
ira toks kad esame iszkrike 
po visokius pasvif ežius, give- 
name toli nuo tevines. Tu tai 
szeiminu, neturineziu vietos 
savo Tevineje, motinom, moti
nom musu szeiminu czionais 
givenaneziu liuosoje Wanhing- 
tono žemeje kaipo ir kituose 
pasaulės krasztuose atsidaro 
dideles dirvos patriotiszkiems 
veiksmam.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway Kampas Beade Ulicze

New York, N. Y Te\e\onae: WortK2822.
Kas reikalanna teisingo
patarnavimo ir nori idant r
Jo reikalai likta greit, . / J
atlikti tegul atsiszaaki in ‘ ' *

Ponas Vincentas iszeina sav, 
kaip visada, kožna vakara isz 
namu, kad nusiduot ant szalto 
aluezio, o iszejas isz namo, ap
sidairo ant dangaus ir teip in 
save kalba:

— Hum, hum, iszrodo ant 
lietaus, o asz ne paėmiau mano 
naujos ezilkines skribeles — 
hum, hum, gal lietaus ir ne 
bus, ba vejes debesis iszsklai- 
de — juk jau buvo lietaus in 
vale-! iestikro geradejingas, 
tas vėjelis!

Teip sav protaudamas slin
ko ponas Vincentas tiesiog, 
nes tuojaus permaine savo ati
da apdejie gerajinguma vejelo, 
nes tasai geradejingas vėjelis 
nupute jiam no galvos szilki- 
ne skribele ir tiesiok per atvi
ra langa innesze in keno tai 
stuba.

Piktas ant neiszmintingumo 
žmonių, kurie laike tokio vėjo 
turi atidaritus langus, inejo po 
nas Vincas m priemene namo, 
kad tam name papraszitie savo 
skribeles.

Tame laike jauna motere, 
poni tojo namo, ne mažai nusi 
divijo pamaezius pakajuje sail 
kine skribele, kuri inpuole per 
langa.

— O-gi kas oze do skribe- 
le, žiurekie tu cze jiosos, —

Negali.
. Sziavczius in s avo burna: 
— Ko sėdi in žiopsaisi ir to- 
rielka ant mėsos?

Bumas: — Kad da per 
karszta!

S. — Tai pusk, — juk tu
ri veja po nosia!

B. — Kad bijau, galiu nu
pūsti ant žemes.

Ir uzszvllo saulele In 
mano langeli.
(Apgarsinimas)

Kaip diena apsiniaukusi, 
surugusi paniurusi ir dargano 
ta, tai žmones paprasta kaip 
ir nuliude, nusiminė ir t. t. Bet 
praszvitus šauleliai, tuojaus 
viskas persimaino ir rodos, kad 
visas pasaulys juokiasi. Nedo
vanai teip labai yr garbinama 
saulute, su jos brangiausioms 
linksmybių dovanoms — 
džiaugsmo.

Kaip žmogus serga, taipgi 
jo visas gyvenimas apsiniaukęs 

' paniuręs nulindęs, rodos kaip 
prislėgtas ir juokie smagumai 
malonumai turtai ir vyrui mei
le moteries nelinksmina, nes 
tada nelaimingam sergancziam 
gyvenimas iszrodo kaip ir tik 
kankine.

Bet jeigu žmones savo li
goms varginas!, tai nekitaip, 
kaip ju paežiu kaltybe. Kam 
teip vargintis ir nykt, kad ga
li būti iszgydytu ir pastoti lai
mingu, tik reikia atsiezaukti 
žodžiu arba paraezant apie sa
vo liga, kas kenkia, lietuvisz- 
koj kalboje prie Philadel[hios 
Medical Kliniko, 1117 walnut 
st. Philadelphia, Pa. isz dide
les daugybes iszgydytu, sztai 
ka mumus patys žmones raszo 
dekavodami už gera sveikata 
kasdien.

Guodotinas daktare:
Apturėtas liekarstas varto

jant vis ir vis ėjo lengvin ir ge 
rin ir dabar pasilikau visai 
sveikas; jau galvos neskauda 
ir krutinę nustojo skaudet ko- 
sulis teipat isznyko dabar yra 
gerai ir labai lengva. Pirmiau 
buvau silpnas; pastojau svei
kas ir styprus vyras. Už tai 
dekavoju ir pasilieku gero ve- 
lidams Philadelphios M. Kli- 
nikui.
Su guodone P. Sakalauskas, 

3231 Emerald av. Chicago, Ill
The Philadelp hi ja M. Cli- 

nik, 1117 Walnut st. Philadel
phia, Pa. O dabar asz Stanys 
Liudzevicze, keliais žodžiais 
praneezu sulyk ponu Daktaro 
linksma žinia. Praboczik 
kad pirmau neparasziau, ale 
vis temijau ar liga neatsinaujis 
Bet dabar jau persitikrinau 
kad nuo suvartotu jus liekars- 
tu pasilikau suvis sveikas ir 
ligos silpnybes neatsinaujina 
ir už tai labai dekavoju ponui 
daktarui.
Su guodone

8t. Liudzevicze, 
216 Grand av.

Beloit, Wis.
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Motina, kuriai rupi labas 
jos vaiku, kuriai rupi ju atei
tis nuo tu savo privalumu ne- 
atsisakinės, neturėjimu ant to 
laiko savo nepilno pildimo pri 
valumu neiszteieines, kadangi 
iszmintingai motinai viskas ira 
lengvu, kadangi kiekviena 
proga moka isznaudot. Lai
minga ta tauta, kuri turi geras 
motinas. Mums ju labai rei
kia, idant giventumem.

Gentkartes neatmis niekad 
tu, kurios vieton szeiminiszku 
givenimu uszsiimt, iszduot ge
ra ir sveika vaisiu tautai ir 
draugijai svajoja apie lauru 
vainikus kaipo “veikėjos art 
tautiszkos dirvos”, nors tau
tiška dirva, tai loena szeimi- 
na, o ant tos dirvos moteriszke 
gražiausi garbes vainiką ingi- 
ja. Moteriszke besiskverbenti 
in vieszus dalikus perdem že
mina save akise iszmintingu 
Žmonių.
 (Tolaus bus).

Pati gubernatoriaus Sutzero aplaiko pirmutine 
dovana per “parcel post.”

Nuo invedimo teip vadinamo “parcel post” pirmutinis pa
kelis kuris apleido New Yorka aplaike pati gubernatoriaus 
Sutzero mieste Albany, N. Y.

kalbėjo in save. — dagu ma
no viras, kuris ira uszžiurus 
parejas rastu taje skribele, ga
lėtu kasžin ka pamislit. Tegul 
sav leke isz kur atlėkė!

Tai pasakius iszmete skribe- 
le laukan per langa.

Tame kas tokis in dūręs pa- 
barszkino, o už valandėlės at
ėjo slūgine pas pone ir pasakė, 
jog kokis tai plikas ponas, pra 
sze savo skribeles, ka vejes per 
langa innesze. Jauna poni isz 
ėjo in priemene ir tarė:

— Perpraszau poną, jog 
ant tuszczio turbacijeisi, nes 
asz ne žinodama, keno tai skri
bele, iszmecziau jia velei per 
langa, per kuri inpuole no uli- 
ežios.

Ponas Vincentas pasiklo- 
nioja grąžei ir iszejo, nes no
rint gana dairėsi in szales, skri 
beles niekur ne mate, o kas 
navatniause buvo, jog arti ne 
mate ]okio praeigio, kuris bu
tu galėjas paimt.

— O gal da toji poni ne isz 
mete,— pamielino sau Vincas 
ir velei inejo in priemene.

Tame, kada pirmu kartu 
plikis kalbėjo su ponia prie- 
menioje, užėjo josios pats isz 
miesto ir isz tolo pamate, kaip 
isz jiojo namo per langa isz- 
leke puiki szilkine skribele.

— O-ho! Mano paeziule 
turi evecze!— paezauke sukan
dės dantis, paėmė skribele ir 
drebėdamas no piktumo inejo 
in pakaju per užpakalines dū
ręs, no kiemelo, kad nutvert 
netikuse paeze ant karszto 
darba,

Tai buvo toji priežastis, jog 
ponas Vincas ne rado ne savo 
skribeles, ne jokio žmogaus 
ne mate. Kada dabar velei 
pabarszkino in dūręs ir likosi 
inleistas per slūgine, prisiar
tino prie duriu pakajaus, iž 
girdo maiezate ir riksmą in- 
dukusio viro, verksmą ne kal
tos paezios. Ne klausdamas 
nieko ponas Vincentas inejo 
in pakaju ir su gražumu pa- 
praeze savo skribeles Nes toje 
valandoje pajuto savo skribele 
ant galvos ir puolante kumsz- 
cze isz virszaus kelis kartus, 
jog skribele užslinko net igi 
barzdai; paskui pasijuto nu
tvertu, su staigumu iszstumtu 
laukan ir teip smarkei nus
tumtu no trepu ant uliczios ir 
gulinti kniupfcze su sugniuž- 
dinta skribele už kalta ant 
galvos igi barzdai.

— Ir tegul kas dabar buna 
iszmaningu isz to kas stojosi!

O tai buvo kaltas gerade
jingas vėjelis.

Tikrasis ir dirbtinis 
sziikas.

Liono szilko pakrikas neži
no ka veikti priesz vis augau- 
ežia konkurenc ja isz dirbtinio 
szilko puses.

Pagal surinktas Vokietija 
žinias dirbtinio szilko iszdirbi- 
mas Europoje siekia 374,000 
pudu in metus, prie tam 105,- 
000 pudu priseina Prancūzi
jai.

Geresnyeis dirbtinis sziikas 
parsiduoda po 25 r. 2 kap. už 
švara, prie tam jo iszdirbimas 
apseina 90 kap. Kad gauti 2į 
svaro tikrojo szilko, reikia su
vartoti 30 svaru szviežiu koko
nu, kainuojaneziu 52 kap. sva
ras, — vadinas, svaras szilko 
apseina 6 r, 30 kap.

Delei tokios konkurencijos 
sunku sugalvoti kokia-nors 
priemone priesz vis auganti 
dirbtinio szilko iezdirbima. 
Apie 1850 metus Prancūzija 
kas metai iszdirbdavo 1,195,- 
000 pudus kokonu. 1892 me
tuose kokonu buvo surinkta 
apie 500,000 pudu. Bet nuo 
5000,000 pudu 1909 metuose 
ir 1911 metuose staiga nukrito 
ligi 317,500, tai yra daugiau, 
negu 40 nuoszimcziu. Tame 
paeziame laike szilko iszdirbe- 
ju skaiezius nuo 119,000 su
mažėjo ligi 102,000, ir 13 ver- 
pyklu uszsidare.

Pastariuoju laiku girdžiami 
balsai, vardan szilko iszdirbi- 
mo, reikalauja užginimo pirk
liams pardavinėti po szilkiniu 
audeklu vardu audeklus isz 
netikro szilko. Neseniai pre
kybos ministeris iszleido insa- 
kyma, sulig kurio pardavimas 
dirbtinio szilko po vardu tik
ro szilkinio audeklo baudžia
mas, kaipo apgavyste.

Kasmetines niillardie- 
rliuis Iszlnidos.

Paduodama vieno Amerikos 
miliardierio kasmetines iszlai- 
dos. Nuolatinis butas Londo
ne — 80,000 rub; vasarnamis, 
30 tarnu ir 28 daržininkai — 
400,000 rub; dvieju suaugusiu 
aunu ir dvieju dukterų iszlai- 
dos —150,000 rub., arkliu už
laikymas — 150,000 rub., vy
nu iezgeriama už — 70 000 
rub., keliones ir kiti užsigane- 
dinimai — 140,000 rub., ga
rines jachtos — 200,000 rub; 
rubai — 10,000 rub; aigarai 
14,000 rub; virtuve —100,000 
r. ir žmonos, iszlaidoa — 200,- 
000 rub.

I PUIKUS SKAITYMAI
§ NAUJOS KNYGOS

Telefonas Ir jo iszsipleto- 
jinias pasaulyje-

vMano pažystamas Klemensas 
Woreika pirmiau gyveno Daytone, 
o dabar nežinau kur jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso.

(6°1)
Ant. Klimaviezus

Box 184 Jerome, Pa.

Reikalaujant Armonikų 
«Koncertinkų ar kitokių 

jj^muzikališkų Instrumentų. 
Km Pakol kur pirksit, pirma 

parašykite man, aš prisiq- 
siu Jums savo Katalogu, iš 
kurio matysite jog prie ma- 
nęs galima gauti visokias 
puikiausias Vokiškas bei 

r* Itališkas Armonikas už že- 
J mesnę kaina negu kur kitur.

Rašyk šendi man, pridedams už 2c., markę ir 
savo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.

M. J. Damijonaitis,
812 W. 33rd St., CHICAGO, ILL

Pasko tines skaitlines paro
do, kad visudaugiausiai tele
fonas iszsipletojes Naujame 
Sviete.

Nuo sausio 1 d. 1911 metu 
Azijoje suskaitoma maž-daug 
170,000 telefono suvienyjimu, 
isz kuriu 128,500 priseina Ja
ponijai, 12,000 Indijai, 3,400 
Kynams ir 3,000 Formozai.

Visoje Afrikoje yra 31,000 
telefono suvienyjimu isz ju 
14,700 Pietų Afrikoje, 8,000 
Egipte, 5,600 Alžire, 1 450 
Tunise ir 1,000 Madagaskare.

Australijoje viso labo sus 
kaitoma 122,000 suvienyjimu 
tame laike, kuomet Ameriko
je — 8,355,000, isz kuriu vien 
Suvienytoms Valstybėms pri 
Beina 8,000,000.

Europoje suskaitoma 2,848,- 
000 telefono suvienyjimu.

Tokiu budu visame pasau
lyje telefono suvienyjimu susi
rink) ligi 11,526,000.

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus’’ “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
tos knygos preke tiktai 25o.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir afioienu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso misles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25o.

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o,

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Aut kranto prapulties’' “Mis- 
tras ir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausmejuž szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimo Nantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25o,

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik Ž5o

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

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

J 3 istorijos, 112 puslapiu apie 
o “Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
o kelio duobes” “Karalaitis žmo-
□ gus” Preke szios knygos 25o
o ............. - —

s Skaitykite! J“,.f "S
□ gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
J arba JL25 vertes knygų už Ji. 
X Raszykite kokiu norite. Mes 
£ siusime knygas per paozta ir 
o apmokame visus kasztus. Galite 
o pirkti kiek norite. Visos knygos 
g yra geros ir kožnam jie patiks, 
o Raszykite szendie, Adresavokit 
i W. D. EOCZKOWSKI-CO.

Mah Aoy City, Pa.8------------- - -------

Mano brolei Juozas ir Antanas 
Alwikiai paeina isz Suvalkų gub 
Mariampoles pav., Prienų para. 
Szauliszkiu kaimo. 5 m. adgal gyve
no Skrantone o dabar nežinau kur 
praszau atsiszaukt ant adreso ( y oą)

G. Alwikas.
Box 688. Westville Til.

Mano brolis Stanislovas Tworana 
viezus, paeina isz Kauno gub., Kau
no pav., Grinkiszkio para., tris m 
kaip nežinau kur, jis pats ar kas ki 
tas praszau duot žine ant adreso.

K. Tvoranavicziute.
360 S. 33-rd St. So Omaha, Neb.

)’6 o»)

Mano pusbrolis Antanas Laurike- 
tis, paeina isz Kauno gub., Panevė
žio pay., Rozalino volos . praszau 
atsiszaukt ant adreso:

S. Szumskis.
Box 448. Daisytown, Pa.

Mano szvogeris Juozas Levicką? 
paeina isz Kauno gub , Raseinių pav.i 
Eržvilko] volos., praszau atsiszaukt 
ant adreso:

C. Paekauskas.
5 Bleakley St. Franklin, Pa.

Mano draugas Vincas Vasilauc- 
kas pirmiaus gyveno Shenandori po 
tam iszvažiavo in Waterbury. Paei
na isz Suvalkų gub., Naumie=czio 
pavieto., isz Lekeczio kaimo. Tegul 
atsiszaukia ant adreso:

Jonas Voveris.
119 N. Plumb Al.

Shenandoah, Pa-

Mano szvogeris Stanislovas Zu- 
kauskaitis 2 m. adgal kaip nieko apie 
jin nežinau pirmiau gyveno Chioagoi 
o dabar nežinau kur, teipgi Petras ir 
Kazimieras Gaucziu paeina iiz Kau
no gub., Szauliu pav., praszau visu 
atsiszaukt ant szio adreso:

P. Zoris.
2812 Penn Ave. Pittsburg, Pa.

Mano draugas Juozas Veluszis 
pernai iszvažiavo isz Shenandoro in 
Philadelphia gydytis ir dar nežine 
kur randasi. Teipgi Joną Luobiki 
apie 5 metai adgalios atvažiavo isz 
Lietuvos ir girdėjau kad apsistojo 
Kewanee, Abudu paeina isz Suvalkų 
gub., Gudelio gmino. .Tuodbudžio 
kaimo, Tegul atsiszaukia ant adreso:

Kazis Daunorius,
119 N. Plum Al. Shenandoah* Pa.

Mano tikras brolis Motiejus Navic 
kas apie 4 metai adgalios giveno 
Mahanoy City, Apie 10 metu ameri- 
ke. Paeina isz Suvalkų gub. Mariam 
poles pav. Gabavos kaimo, Plutisz- 
ku parapijos. gmino Mikaliszkio 
Tegul atsiszauke ant adreso,
119 N. Plum Al. Shenandoah

Martynas Barkaaskas paeina isz 
Suvalkų gub., Sejnu pav., Kapacze- 
miesezio gmino, Kalvialiu kaimo 
praszau atsiszaukt ant adreso.

P. Michna g 
Kooi, Wyo.

Roald Amundsen surastojas pietiniaus poliaus.
Kuris važines po Amerika laikydamas prakalbas apie savo 

kelione per 6 menesius. Po tam keliaus 1914 mete in žiemini 
poliu kur praleis penkis metus.

Szimtas Takstanoziu Dolerio ($100,000) yra muša kaucija sudėta in 
Pinigas siunozime in Kraja kuo greioziausei. (rediszka kasė, 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kurst.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.]
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir lsx 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kefiaujenoziu in Kraju pastarajame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperai iu 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiaasiai.

—: Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

Jau nuo keliolikos melų Brooklyne-Now York gyvuoju Vienatinė Ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APT1EKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tiksiu yra apsaugoti savo vlentauėius 
nuo visokių apgavikų Ir gydyti Juos t ikrui geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nu* 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specljaliJkų gyduolių, 

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingu! gydančių ligas.
Tarpe kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekaučlos gyduolės: »

Kraujo Valytojas .............................$100
Gyvasties Balsamas.......................75c
Nervų Stiprintojas............ 50c ir$1.00
Vaisias nuo viduriiį .... 50c. ir $1.00 
Nuo kosulio.............................25c. ir 50c
Nuo gerkles skaudėjimo 25o. ir 50c 
Skilvinės proškn*- .......................... $1.00
Pigulkos del L į...................... 25c
Nuogalvossk: m ................... 25c
Nuo kojų n uos .... 10c. ir 25c
Nuo dantų gėlii ...........................10c
Nuo persalimo ...........................25c
Plaukų stiprinto. .... 25c. ir 50c 
Linimentas arba iclleris .... 25c 
Anatharynas plovimui........................25c
Nuo kirmėlių......................................... 25c

Del išvarymo soliterio............ $3.00
Del lytiškų ligų 50c. ir $l.Q0 
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00
Nuo kojų prakaitavimo......... 250
Gydanti mostis............................50c
Antiseptiškas muilas............... 25c
Antiseptiška mostis ............25c
Nuo dusulio.........................  50o
Proškos del dantų .........................25o
Nuo kosulio del vaikų...........25o
Kastorija del vaikų .... 10c. ir 25c
Nuo viduriavimo........................25o
Kraujo Stiprintojas....................50c
Gumbo Lasai.................50c ir 81.00
Nuo plaukų žilimo...................... 50c
Blakių Naikintojas.................... 10c
Karpų Naikintojas..................... 10c

Specijaliska tikrai lietuviška Trejanka arba Trojos Devynerios 25c
Taip pat. iš Lietuvos pargabentos visokios Lietu vislios gydančios žolės, šaknįs ir t. t., kokios 

tik yni žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.

Krelpinntiomsiems per laišk ia arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami J LIETUVIŠKA APTIEKA

c <; 7 VINCAS J. DAUNORA
APTIEKORIŪS

229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y

ALL NATIONS DEPOSIT BANK .
-LAIVAKORCZrC SKYRIUS—

P. v. OBIECUNAS ir kompanta 
Cor. 12-th. & Carson St., S.8. Pittsburg, Pa.

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka • 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie-' 
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na- -a 
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.

Priima Piningus ant paezedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes anl 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir vt* 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszans 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
u tiesomis Russijos.

NAUJAS GYVENIMAS!
TIKRI NAUJI METAI

Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip 
paliuosuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo savęs ligas, 
yvairių skaudėjimų naštę,

Philadelpltios M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su 
tikrais naujais metais, sutelkiant nuuj§ gyvenimu ir 
džiaugsmę, Išgj-daut sergančius-nesveikus, sugražinant 
gėrę svelkntatį. 4 brangiausiu žmogaus turt|. Iš dau
gelio štai patys žmonės kalba:

GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOSI Pirmiau 
gavimo Jųsų liekarstų buvo teip bloga, kad dirbt nega
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau Ir kaip 
apturėjęs Jqsų Mylistos liekarstas, kurias suteikėt, su
vartojau. tai trumpam laike išgijau ir visi skaudėjimai

bei romatlzmas Išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartų dekavoju. Savo draugams
reikalaujantiems gero Daktaro pagalbos, visada rėdysiu kreiptis prie Jus.

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

H. HARSKOVIČE, 1723 Hancock St.. Philadelphia. Pa. Labui sirgęs sunkia vyriška 
liga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikai už gerų sveikutę ir naujf gyvenimu— 
tikrus naujus metus.
Nemažiau yra dėkinga Mrs. MARE OČIPENE. IŠ Conemaught, Pa. kuri sirgusio metus skau
dėjimu galvos, kojų. Vidurių. pūslės, ir baltųjų tekėjimo ligų, dabar džiaugiasi su nauja gera 
sveikata ir dėkavoja Philadelphios M. Kllnikui. kurio tikros liekarstos ir tobulas daktaras išgydė

KAIP DAUGELĮ, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
Jei tik nori be peilio ir operacijos. PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų 
liekarstų, Išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių liekarstų negalima gauti. Čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali pribut nsabiškal. tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodį, pamokini
mus, reikalingas liekarstas ir ant vietos Išsigydysi. Apturėslt tikrį sveikatai pagelbį nuo visokių 
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola: kaip šviežių, telpužslse- 
nėjusių. kaip Ir nuo tų, kų kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, noklaidžiojant, 
šiuom adresu rašyt:

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

VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po plot. Nedėlioms nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarnikais ir Pėtnyčiomis.

Firilad. Med. Klinikai tikrai gulima tikau ndekavones ištirtos, teisingos!

blOROetOROHOROROROROilOROROHOROROROROROKOROeiOHORORORORO  

Į W. RYNKEWICZIUS
j 233-235 W. CENTRE ST.

K MAHANOY CITY, PA.
< — °—
° Notariuszas, DidžiauseLie-’— • .tjzka
o Agentūra Pardavimo Szipkorcziu 
g ir Siuntimo Pininga in visas dalis 
g svieto, greieziause ir pigiause.
K* Visi tie kurie per mr.s siuntė apie tai geria žino TszduodaDostovierne 
g del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti Del Drauęysoziu 
g pristatau puikesazarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir 1.1, 
o Su kokiu nors rei alų kas-link Szipkorcziu, Piningus irt.t., raszykite 
J pas ma ne o aplaikysite teisii.ga atsakymas.
oiaolaoiaoifloiaoiaoiaoMoiaoiaoiaoMcoiaoitokioaioMMoMoMoMtbMoMoMoMoM

iŠ UNION NATIONAL BANK ii
MAHANOY CITY, PA. į I

i i CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000. • I
.. Suv. Valet. Randas turi musu* banke sudėtu pininga. H

.. Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam •
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant ;

• • ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus J
., turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis. •

. • HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet. *
;; F. J. NOONAN, Vioe-Presideuta*. Subatomis 0 lig 12-ad. !

W. H. KOELLRR, Kaaierias.



DIDELIS PARDAVIMAS
TIK PER 15 DIENU!

Ydant padaryti vietos del nauju 
Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pasta- 
navijome iszparduoti visa tavora musu 

sztore už labai nužemintas prekes.
Szitas tavoms susideda isz Vyru ir 

Vaiku visokiu Siutu, Apredimu ir t.t.
Todėl jaigu reikalaujate virsz-minetu 

Apredimu, tai dar turita proga pirkti už 
labai pigia preke o ir galesite suczedinti 
pininga antkožno pirkino. Pasiskubinkite 
ba szitas pigus pardavimas tesis

TIK PER 15 DIENIU!!!
Ateikyte peržiureti Tavora o ir patis

. galesites persitikrinti kajp pigiai galesite 
viską pirkti.

DVMI/CU/in7l A 233 235 W.CENTRE UL1CZE nT NKtnluLIn mahanoy city.

Ant pardavimo.
Isz priežasties mirties ezei- 

rninoje ir idant užbaigti iszda- 
linima pasilikusio turto, parei- 
duos geras kampinis salunas 
ir namai ant dvieju ftmiliju 
Tamiifia, Pa. ant loto 40 per 
1S15 pėdas didumo, su visom 
vigadom. Galima pirkti ne
brangiai. ( oi oi)
* EL Kearne.

501 Railroad St.
Tamaqua, Pa.

Szaukia Pagialbos. 
Daugybe Mahanojaus žino 

niu szaukia pagialbos.
Jiu skaitlis kas kart mažinasi. 

Žmonių inkstai tankei szaukia pa- 
gelbos. Szitai gromata parodo ka 
viena motere sako apie Doan’s Pi- 
gulkos del Inkstu. Mrs. Wm. Horey 
isz Hdlso Feezes sako: “Doans Kid
ney” pigulkos praszalino skausmą 
mano peczuose ir kitus netvarkumus 
kurie buvo priežastim nesveiku inks
tu. Asz tikrai mislinu kad nesiran-

Vakacijos ir Szvent-dieninei (Holiday) Klobai

ER praszima daugybe musu prieteliu ir kostu- 
rneriu, First National banka pastanavijo uždėti 

keletą Vakacijos ir Szventa-dieniniu (Holiday) 
klobu. Szitie klobai prasidės 20 Sausio. Iszli- 
gos tinkamos visiems. Ateikite in Banka o bus 
viskas iszaiszkinta Mes žinome kad prisidėsite 
kada iszgirsite muso plana. Yra tai lengvas

būdas suezedint piningo del vakacijos ir iszvažiavimo vasaros 
laike. Apie dauginus dasižinosite

First National Banke,
MAHANOY CITY, PA.

Ant pardavimo.
Trijų piontru biznavae ir 

gyvenimo namas. Geriausia 
vieta del buezernes ar groser- 
sztoro. Galima pertaieyt narna 
del daugelio szeiminu. Atsi- 
szaukite po No. 138 W. Ma
hanoy St. Mahanoy City, Pa. 
Locnininkas nori pamesti biz
ni už tai parduos už neperban- 
gia preke. (ei oą)

m
LTS

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patentotas regulatoris 

užsukamas isz virezaus, 
Vyru. 18k 
ant zOm.

siusimszita laikrodi 
visiems per C.O. D. 
už $5.75 per expres, 

jei nebus toks
Nemokekyte nei Cento. 
Atminkit, kitur už
mokėsite už toki lai
krodi $35. Su kožnu 

— Laikrodi duodam
$0.75 Lenciugeli.

Excelsior WatchCo. BLDG E>1 C H te AGO? Hl

SUCZEDINIMO KLOBAS.
—o—

Szitas tikietns yra duodamas del prigulinoziu prie Series D. Deszimtu- 
kiniu suezedinimu. Galima dėti po 10o. ir daugiaus teip kaip jumis geri
ause iszpuola. Kada tikietas buna iszpidintas tada duodame kita tikieta ir 
Bankava Knygute.

10c.
10c.
10c.
10c.
10c.

DIME SAVING ACCOUNT
Pay to the order

HA When tirs Card shows FIFTY Deposits 
tpD.VV herein specified

and Interett. I). GUINAN, TfCaS.
Merchants Banking Trust Company

D.M.Graham, Prezidentas. 
W. Rynkiewiczia. 
J. Homsby.

...DIREKTORIAI...
C. L. Adam, Vice-Prezidentaa.

A. Daniszewiczin.
L. Eckert.

10c.
10c.
10e.
10c.
10c.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yaukaus į 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND I 
ADVOCATE OF UNITED bTATE8 I 
COURTS.

Geriauses ir didžiausias samu K 
piningo iszlaimeja provose už p. f 
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele-C; 
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeji'E 
provas kurios kiti advokatai atsako u E:- 
atmeta. Rodą duodu dykai. I

Ądresa vokite:

B.S.YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y.

10c.

D.F.Guinan, Kasijerius.
M. Gavula.
W. J. Milės.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pl 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS.

Garsiu Lletuviszku-LenklszkuValsti,

Žinios Vietines.
— Gavėnia po ozonu.
— Balei visur o po tam bus 

. malszumas.
— Biznieriai privalo paduo

ti protestą priesz padidinimą 
prekes ant anglių.

— Saluninkai saugokytes 
sznipu, kurie valkiojęs! po sa
lonus bandydami atimti lais- 
nus.
. — “Birutes" balius nusida
vė pasekmingai. Sveteliu bu
vo isz visu aplinkiniu.

— Perstatimas “Rutu Vai
nikas” ir “Mirga" kuris atsi
buvo Seredos vakara o buvo 
losziamas per Szenadorio teat- 
raliszka kuopele buvo puikus.

— Ant lietuviszko poky
liaus Szenadori dalybavo dau
gelis isz Mahanojaus. Apie 30 
poru iszkeliavo specialiszku 
trukiu.

— Mergaitėms mufkos ir 
kates (Fur Sete) vertes $10 
dabar tik $1 Bargain Sztore 
11 E. Center St.

— Menesije Sausio užgyme 
39 kudykei ir 5 negyvi o mi
re 26 ypatos.

— Vincas Ancerevicziue, 
gyvenantys ant W. Spruce 
uliezios likos ekaudžei sužeis
tas in ranka kasiklosia Maha
noy.

— Daugybe visokiu pan- 
cziaku, pirsztiniu, apatiniu 
drapanų ir 1.1, vertes 250 ir 
500 po 100 pas Bargain Store, 
21 E, Center St.

— Po visa miestą prasipla 
tino epidemije tymu. Daugelis 
vaiku serga.

— Pannoe Eugenije Savic- 
kiute isz Ashley, Pa. ir Mari
jona Czapliute isz Plymoutho 
lankėsi pas F. Boczkauskue o 
teip-gi dalibavo ant lietuvisz
ko pokyliaus Szenadori.

— Moterių kotai vertes $8 
lig $10 po 500 Bargain Sztore 
21 E. Center St.

— Kun. Dargis suriezo maz
gu moterystes seredos ryta p. 
Jonas Mielunas su panna Ma
rijona Milauckiute. Svodba at
sibuvo pas tėvus nuotakos ant 
Mahanoy Avė.

— Turime keletą moterių 
ploszcziu nog lietaus, parduo 
sime po 250 Bargain Sztore 
21 E. Center St.

SHENANDOAH, PA-
— Buvo Szenadori balei ir 

pokylei, bet szitas paskutinis, 
kuri iszkele Pasilinksminimo 
Draugije,’ czetvergo vakara, 
pervirszino visus kitus. Sale 
Gormano buvo permainyta ant 
rojaus, kuriame dukters Jevos 
buvo pasirėdžius in tikras 
karalaites. Isztikruju, žiūrint 
ant muso lietuvaicziu, nepa- 
mislintu žmogus, jog tai muso 
tautietes, teip buvo puikei pa
dabintos rodos milijonierių 
dukters ir moteres o ka jau 
vyrai, tai tikrai buvo “tikri 
džentelmonai”. Parėdai buvo 
patogus apsiejimas buvo pa- 
guodones vertas ir žodžiu ta- 
rent tokio pasilinksminimo da 
czionais ne buvo, Isz visu sza- 
liu Pennsilvanijos poros pri
buvo dalibaut ant to Poki- 
liaus o isz Mahanojaus pribu
vo net specialiszkiu trukiu ar
ti 30 poru. Garbe komitetui 
už parengima teip puikaus pa
silinksminimo kad nesigailėjo 
darbo ir kaezto. Come again.

Mount Carinei, Pa.

— Diena 3 Vasario bus pui
kus koncertas ir balius bažny
tinėje saleje.

— Kokie tai vagis insigavo 
in klebonije kun. Chizzola, at- 
plesze staleli ir paėmė $75 ku
riuos kuningas buvo aplaikes 
nuo parduotu tikietu ant per
statinio.

— Pleszikai insigavo in na
rna Milaucku, kur randasi rui
mai Arcanium klubo. Paėmė 
visus rakandus ir kas tik da
vėsi iszneszt. Paliko tik popie- 
ra ant sienų.

Didelis Lietuviu Teatras!

da geresnios gyduoles už Doan’s 
Kidney Pilis.

Ant pardavimo visuose aptiekose 
dOc. baksukas. Nepamirszkite varda 
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- 
Milburn Co. Buffalo, N. Y. parda 
vejai del Suv. Valstijų.

Publicznas Pardavimas-
Subatoj’S diena Februariaus 

ant 1.30 ad. popiet bus par 
duota per publiezna pardavi- 
ma, ant vietos prie 625 ir 527 
W ėst Center St. lotas 25 per 
125 pėdu didumo lotas su na
mais, kurie atnesza $50 randoe 
per menesi. Locnininkas gal 
atmesti visus didaus.

Jos. Brazaitis 
Locnininkas.

M. J. Ryan 
(i ’H.®^) Advokatas

Lietuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortes antgeriausiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunoz'a 
Piningus in Visas Dalis Svieto greitii 
pigiai ir teisingai. Raszikite pas 
mane o gausite teisinga atšakiu?* 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokir 
Valgomu Tavora ir Buozerna 
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

“Shen. Liet. Teatraliszka 
Kuopa" losz dvi labai puikias 
istoriszkas dramas: “Rutu vai
nikas” ir “Mirga.” Szis pui
kus loszimas su istoriszkais 
kostumais bus:
Nedelioj 2-ra Vasario 8 vai. 
vak. O’Hara Teatre Shenan
doah, Pa., ir Panedelije 3 Va
sario 8 vai. vakare, Grand 
Opera House’je, Girardville, 
Pa. Todėl visi lietuviai! Ne
praleiskite szitos progos pama
tyti teip puiku loszima, kuris 
jums parodys mus praboeziu 
gyvenimą; mus senovės didžiū
nus ir Kunigaikszczius. Aisz 
kesniu informacijų delei pasi
žiūrėkite in apgarsinimus lan
guose iszkabytus.

Nuoszirdžiai visus užkvie- 
ežia komitetas.

Teatras.
Parengė puiku teatra kuopa 

isz Minersville Pa., po vardu 
Pirmutinis Dektindaris, bus 
perstatytas veikalas isz 6 sziu 
aktu, bus sulosztas, kad arto
jas nesigailėjo plutos duonos o 
ka tik neužmueze savo paezia 
už stikleli degtines, atsibus 31 
d. Sausio (January) 1913 m. 
svetainėje (opera House, Mi
nersville, Pa.) susirinkite ka 
noskaitliogiause isz visur o 
nesigailesite. Kaina tikietu 
bus, 50-35—15.

Nuoszirdžei užpraszo visu. 
Komitetas.

Koncertas ir Balius!
Mt Carmel, Lietuviszkas cho 

ras parengė puiku koncertą: 
Sasnaucko “Kantata” kuri ad- 
giedos 33 lietuviszki artistai 
Diena 3 Vasario 1913 Bažny
tine Saleje Mt. Carmel, Pa.

Priek tam giedos kompozi- 
cijo Naujelio, Sasnaucko, Pet- 
raucko ir Szimkaus su dekle- 
macijoms. Toji “Kantata” yra 
ant pavidalo ameiikoniszku 
operų už kurios amerikonai 
moka po $5 inžangos. Po kon
certui bus linksmas balius

Prasidės lygei 8 valanda va
kare.

Lietuvei Temykite
T. A. Racziunas su kompanija 
turės dideli perstatima hetu- 
viszku krutaneziu paveikslu 
ir t.t. sekaneziuse vietose:

1 d. Vasario (Febr.) Svetai
nėje “East End Christian 
Union” 7 Burleigh St. Cam
bridgeport, Mass.

Kiekvienoi vieto svetaine 
bus adara no 7 vai. Perstaty
mas prasidės 8:15 m.

Malonei kvieeziami vientau- 
ežiai atsilankyt.

Perstatytojai sziu vakarėliu, 
kinematografistai.

A. T. Racziunas ir J. M. 
Danelius, isz New Yorko.

Naujas Barbens- 
Franas Vroblauckas 

811 E Pine Str.

į Skuta geriause barzdas ir 
kerpa puikei plaukus. Teip 
žmogų padabina, jog iszrodo 
penkeis metais jaunesniu.
(OI oi)________

PASKUTINIS BALIUS.
(Priesz Gavėne.)

Iszkele Lietuviszkas Y. M. 
L. Ind. Klobas isz Mahanoy 
City, Pa. Panedeli vakara 3 d. 
Februariaus, Boczkausku sale
je. Bus tai paskutinis ir links 
miausias balius priesz gavene 
ir jaigu norite pasilinksminti 
ir turėti gera laika tai turite 
kanecz pribūti. Balius prasi
dės 7 vai. vakare ir trauksis 
per visa nakti. Inžanga 250 
Moterems ir merginoms dy
kai:

Balius.
Parengė dideli balių drau

gyste szv. Juozapo isz Port 
Chester, N. Y. kurie atsibus 
1-ma d. Vasario (February) 
1913 m. ant p. Frank Dooll 
sales, balius prasidės, 6 vai. 
vakare irtiauksie lig 12 vai. 
nakeze, muzike bus pirmos 
klaeos ir resz puikiausius szio- 
kius. Užpraszome visus Ketu 
vus ir lietuvaites ant to pui
kaus pasilinksminimo.

Inžanga vyrams 250 mote
rims dykai.

Balius!
Parengė dideli balių drau

gyste szv. Jono isz Coal Dale. 
Pa., 1-ma d. February (Vasa
rio) 1913 m. Ant. Taylors De
fense sales. Balius prasidės 4 
vai. po piet ir traukeis lig vė
lybai nakezei, muzikantai isz 
Vokietijos resz lietuviezkue 
ezokius kad ir seniausios nepa- 
sėdės, užpraszo visu lietuviu ir 
lietuvaicziu atsilankyt ant to 
puikaus pasilinksminimo.

Inžanga vyrams 250 mote
rims ir vaikams 100.

Didelis vaiskavas balius.
Draugyste Sz. Jurgio Karei

viu isz Giradsvilles, Pa, iszkele 
dideli balių kurie atsibus pa
nedeli 3 d. Vasario ant Union 
Sales ant kampo Ogden ir 
Antros ulyczioe Balius prasi
dės 6 vai, vakare ir trauksis 
lig vėlybai nakezia. inžanga 
tik 250. Draugyste užpraszo 
visus pribūti.

Skaitykite o turėsit nauda
Kas norite užeiimtie paida- 

vinejimu musu tavora luošame 
laike nog darbo prisiuskite 
už 2 centu stampa o aplaiky- 
site kataloga ir informacijos.

K. J. Krauchelun 
120 Grand St.

(t0- IO) Brooklyn N. Y.

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis
Ragažinskas pargabeno visokio 

garimu, Amerikoniszku ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielku,, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio

Duokyte dabar orderi o bus^jomb 
pristatyta ia namus,

54-56 N. Main SU 
Mahanoy City.

B

KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIECZIU.
Knygute Lietuviszkoj ir Angliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie- 
tyste, klausimai ir atsakimai kaip isz- 
siimti popieras. Suvienytu Valstijų 
Konstituozija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Ukesu 
Klobas matidamas reikalą, iszleido 
szia knygute. Preke tik 25o. Todėl 
norinteje gaut szia knygele siuskite 
pinigus per paozta (Money-Order). 
Lithuanian Am, Citizens Club XSaft'VU

26m. SENAS LAIKRASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZE1NA KAS SEREDA BROOKLYN,N. Y.

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo 
ir paezios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacijų 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina, isz tos priežastie iszlei- 
dome dideli žingeidu “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istoriszku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.
VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
Metams - - - 82.00. 
Pusei Metu - - 81.00. 
Užrubežin ... 83.00.

Užsiraszyti galima visada 
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ 
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiurejimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku” 
reikia siųst prenumerata (Money- 
Order ar Registruotu laiszku pinigai) 
ant vardo leidėjo azituom adresu

JJ.PAUKSZTIS&CO.
120-124 Grand St. Brooklyn. N.Y.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pa.

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

^GRABORIUS^

Laidoja Kinius Numirusiu. Pasamdo 
Piginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo. 
Krausto Daigius ir t. t. Viską atlieka ka 
nogeriause ir puikiause. Su virsz minėtus 
reikalais kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
520 W.Centre St., Mahanoy City, Pa

Del Visokiu
Pasilinksminimu

Reikalaujate GERU Gėrimu. 
Pirkite nog savo Tautieezio 
kuris teisingai jus užganedis. 
Atsiųskite adresa o gausite

Merchants Banking Trust Co
MAHANOY CITY, PA.

Peczei Kožna pecziu ka parduodame yra gvarantytas.
Jaigu peczius nekeps tada sugražiname piningus 
arba permainom pecziu.
Be baimes galite pirkti musu Keystone Pecziu.
Geriausias peczius už tuos piningus.
Didelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.

Savirszum 3,000 tu Pecziu per mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.

T-l O ’ O Mahanoy City, Shenandoah, LjrUinan S Mt.Carmel, Landsford.

Žmogus Su Piningais Banke
gali juoktis ant bėdos ir vargo.

Sudėti piningai banke yra apsauga 
prieszais beda, o teipgi da atnesza 
procentą. Mes mokame giara 
procentą ant sudėtu piningu musu 
banke. Pradek czedyt szendien.

Atidek doleri ar du ant nedėlios.
Suma teip priaugs kad stebesisi.

FIRST NATIONAL BANK
Cor. Main & Centre St Mahanoy City, Pa.

sį Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
' turiu dideli agentūra ir kontora bankini

*avo locnam name vertes $12,000.00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

iszsiuncziu m prisakyta vieta, lazmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
n isz k u pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądrei a vokite sziteip: 
A. J. KEVDOSZ1US. 202 Troy St. Dayton. Ohio.

tje Naujas Zemin's Tavoras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Rudens. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu žeminiu Kotu del moterių ir mergaieziu. 
Kaldros, Blanketai,xPlunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu 
kitur.
lTIL _ Pas mus dirba Lietuvaites.fMolli I

Polithania State Bank
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo JI.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus posmus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus Lietuvai 
reikaluose jusli, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankus viisz paminėtu adresu.

Garbus Tautecsiai:
Laikau už garl»e praneszti jums, 

kad jau atz nesu daugiau ne locmniku ne virszininku, ne 
darbiniku “All Nations Lankoje ant 12-tos. gatves’’ 
ir kad dabar atidariau ofua mano nanjni vietoi

Kampas 22-nd. & (‘arson Streets
(10 bloku nuo man) buvusias senos vietas)

Reikaluosia me’džiu kreiptis prie savo seno pažįstamo po 
tokiu adreso-

Povilas V. Obiecunas, 22-nd. Carson Sts; S S.Pittsburgh.Pa.

Fr. Strawinskas
1807 Carson St., Pittsburg, Pa.

ANT

ISZMOKESCZIO

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA. 
-PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GREICZIAUSI GARLAIVAI- 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu neretojimu. 
PUIKI GARLAIVAI: CZAR - KURSK - RUSSIA

In Rotterdam! 8 DienM. IjLibawa 11 Dienu. I GftrIa|val lazeIe ( Ruef V.earlo (Feb)
Ir Intra‘ K1Z Nw Yorko j

- _.ilrnia Klaea f'.O | Apie daugiaue daeižlnoeite pae mueo agentus arbt
A. E. JOHNSON A CO., (General Pmenger Agt».) 27 Broadway, New York, N.Y.SZALIN SU NULIUDIMU!

Jeigu neturi mano katalioga, tai 
prisiusk už 2c. pacztine marke o 
apturėsi dideli puiku katalioga, kuria
me rasi visokiu geriausiu Armonikų, 
Skripku, Tribu ir daugybe kitoniszku 
Muzikaliszku Instrumentu. Istoriszku 
Knygų ir Maldaknygių kokiu tik 
randasi Lietuviu kalboj. Gražiu 
popierių gromatu raszymui su puikia
usias apskaitymais ir dainomis su 
drukuotais aplink konvertais, tuzinas 
už 25c„ penki tuzinai už $1.00. |
Sztornikams, agentams ir pedliorams 
parduodu visokius ta vorus labai pigiai 
Reikalaukite visko pas tikra lietuvi,1 
o gausite teisingus tavorus.

W-Wamelis1”’’^",.,.1

Iszsiusim kiekvienam geram žmogui 
ant bargo PUIKU GRAFAFONA 
jaigu prižadėsite kožna diena mokėt 
po 10c. Su kožnu grafa fonu duodame 
odubeltavus rekorderius kurie iszgra- 
jina!2puiku visokiu lietuviszku dainų 
muzikes ir 11, arba kitokiu kokiu kas 
sau pareikalaus. Raszykite, o gausite 
kataloga ir informacijas dykai.
Reliance Pub. Co.

AST Arti gyventoje! gali ataiszankti 
ypatiszkai. (jfwiuvp)

No. 6
Nusipirkite sau 
Buteliu

NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka____

Mieste. Tik $1 už Buteli 
Teipgi ežia gausite ir visokii 
kitu gėrimu. Ateikyte dabli 
priesz laika, duokite sav< 
orderi o bus jums pristatyt?

keleli

NO. 6
Visan

S. Norkewicz
401 Wilt MabMoy Am.

JUOZAS OK1XSKAS 
(LOCNININKAS)

N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets. 
Ten busite sveitingai priimti. Gausite 
pavalgyti ir galima pernakvoti.

Jaigu upsiiinsite mokėti po l€e ani dienos, tai mes nusiasim jumis 
labai gražu Gramofona, (plokszta) sykiu ir 6 rekorderius ka iszgra- 

' jina 12 visokiu lietuviszku dainų, valcuku, polkų, marszu ir t.t. kurios 
patis galite sau pnsiainkti. Gerumas szito Gramofono yra gvarantuotas 
Turime visokiu nauju lietuviszku, lenkiszku, rusku irt. t. rekorderiu. 
Raszykite tuojaus o gausite kataloga ir informacijas dykai. Atsiųskite 
2c marke ir raszykite ant szitoadreso:
Liberty Commercial Co, 343 E. 9-th Str. New York, N.Y.

Kiekvienas Lietuvifizhas Sztomhihi 
teipgi privalo užlaikyti visada moju 
Suikiaa Lietuviszkas Gyduoles oro 

ztoruose ant pardavimo, kad.mosū 
tautieczei reikalaudami galetu.Dua- 
pirkti ir nereikalautu išduoti 
piningus dovanai kokiems nore apga
vikams tose apielinkese. Sztominni 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokite 
muša tyras Lietuviszkas Gyduota, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l................................ 25c
Egiutero No. 2................................60c
Zmijecznik..............25c., 60c. ir $1.00.
Gumbo Laszai................................35c
Meszkos Mostis.............................. 25c
Trejanka.......................................... 25c
Linimentas vaikams......... ...........25c.
Gyduoles nuo Kosulio.................25c
Liepiu Baisumas......... ................ 25c
Anty-Lakson del vaiku.............25c
Milteliai vaikams nuo Kirmeliu..25c

1 ’ nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c 
Vanduo nuo Akiu....................... ,25c
Ugmatraukis.
Skilvio Laszai............................... 25c
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios.......................... ....75c
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.60, 
Gyd. del nemalimo Pilvo..........50c
Milteliai apstabdymui Galvos

skaudėjimo............................... 10c
Laszai nuo Dantų...............
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų............................................. 25c
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c 
Vaistas nuo Papauto................. 15c
Gyd. nuo Grippo......................$1.25.
Plauku apsaugotojas....... ............50c
Muilas del.Planku..................... 10c
Milteliai nuo Kepenų..................35c
Rožes Baisumas............................ 25c
Kinder Bahamas..........................25c
Bobriaus Laszai........................... 60c
Szvelnintojas.................................. 85c
Kraujo valytojas........................$2.00.
Nervu Ramintojas.................... $1.00,
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................. fl.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................ 25c.
Pomada Plaukams........................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Biemens........-....... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu------ 15c.
Inkstu Vaistas...............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles............................25c
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir akarbntis $L25. 
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines............... $200,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00,

.. 10c

Kaulas Iszradimas
Apraszima sinnczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas 

Plauku puolimą ir užsiauginimSi 
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios,M’- 
Nuo Komu užtrinu tik 10c. Mes 
turime apie puse milijono laiszku M 
padėka vonenf s d no žmonių visokio 
tautyseziu. Raszykite tuojaus ad 
adreso pas Specialistus:

Urs. Brund/a & Go.
BMway & So. 8-th. BrooklynN.
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Dr. IG. STANKUS
Lietuviškas gydytojas, gydo visokias ilgu 

▼yru, motoru, vaiku ir diro operacijų.
OFISO VALANDOS:

Iš ryto nuo 9 iki 11, nuo 2 iki 4 po piet
Ir nuo 7 iki 8 vąk. Nedaliomis nao 9 iki 

11 Ir nuo 1 iki 3 po pietų.
1210 No. Broad st., 

Philadelphia, Pa.

Jaigu kada busite 
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in ' 
IETUVISZKA TJ? OTEI

‘APSZV1ETA’ Moksliszkai Istoriška Knyp 
palytinti daug isz Lietuviu nraeites 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 metu 
su 780 puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pas. 10c J 

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramski, 943 S. 2nd. St., Phlla. Pi.

ĮyETUVISZKASp OTCGRAF1ST.AS

M. VARZINSKAS 
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Puikei ir pigei nutraukė visokM 
Fotografijas. Padaro didelus Foto
grafijas isz mažių ir indeda ia reimus.

Indeda Fotografijas in Špilkai, 
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukineji 
Post-Karczius, ParduodaReimuirU




