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Tukstancziai mirszta nuo bado

MAHANOY CITY, PA.

METAS XXVII

Vokiecziai barbariszkai pasielgė su Vilniaus gyventoje^.

Vilnius.— Telegramai danesza kad vokiecziai Vilniuje
labai barbariszkai apsieina, Žmones per prievarta vercziama
'iivairiuš darbus dirbti, apkasus kast, kelius taisyt, stiprumas
ir namus būdavot. Už mažiausia prasižengimą ar nepakląusyma labai sunkiai baudžia. 100 daugiau darbininku jau esą suszaudyta. . . Gal — but, kad vokiecziai ir žiauriai elgiasi su pa
puolusiais po ju vadžia žmonėmis. Bet mes žinome, kad ang
lu ir rusu pranesziiriai daug ir perdeda apie vokiecziu žiauru
mą.
•.

ISZ UETUVISZKl?

KAIMELU.
Niagara Falls, N. Y.

— Pas mus randasi tūlas eicilikas kuris mėgsta apjuodinet muso tautieczius kanuobjauriausia kituosią laikraszcziuosia. Geriau padarytu Mal
tinukas, kad apsiszviestu ge
riau ir vietoja apšmeižimu
Užvarytieji ir. pabėgėliai bedarbiai.
stengtųsi pakialt muso varda o
Petrogradas.— Vidaus dalyku ministerija pranesza, kad tuom turėtu geresnia nuopelną
r
u 25 d. buvo tarp iu bedarbiu 178,062. Isz iu: 99,525 nu- tarp muso žmonių.
sai, 29,796 lenkai, 9,596 vokiecziai. 7,291. žydas, 5,534 lietu
viai, 4,3o7 latviai, 1,426 rusinai. Isz ju inteligentu 4,576, juo
Pittston^ Pa.
dadarbiu darbininku apie 5q,000, tarnaieziu ir tarnu— 4,275
— Jau buvo garsinta “Sau.
mokintu darbininku apie 50,000. Isztikruju, tu bedarbu skai- leje” apie nelaiminga atsitiki
czius daug didesnis.
ma czionais, ka tai sudega dvi
mergaites. Nelaime buvo to
Goritza paymta per Italus.
Geneva.— Ateina gandas, buk austru tvirtove Goritz yra kia: Priesz padėkų diena, va
40 anglekasiu pražuvo depuolusi ir kad italai inejo miestan isz sziauriu puses. Iki szio- kare, kada ugnis prasiplatino
pas kaimyną, Mikola Marcziuganeziosia kasiklosia.
lei nėra apie tai oficialiszko patikrinimo.
Oficialiszki austru praneszimai paduoda, kad prie Goritzo Jonis su savo paeze iszejo in
Boomer, W. Va.—Kasiklosia
priemieseziu italiai atkakliai atakuoja visu frontu, bet kad ju miestą, užrakino duris namo,
No. 2, priguliu ežios prie Boo
kuriame radosi maži vaikai.
atakai tapo atmuszti.
mer Coal ant Coke kompani
Vaikai tuom kartu jau miego
jos, pakylo ekspliozije, nuo ku
Rusijoi didelis stokas daktaru.
jo. Kaimynai suvuode durnus
rios užsidegė kasiklos. Tame
Petrogradas.—- Rusu valdže yra didžiai susįrupinusi de'lei deganezios grinezios, iSzmusze
laike clir.bo kasiklosia in 300
stokos daktaru Rusijoj. Kare pareikalavo taip daug daktaru duris, ir rado prie durtu 5 me
anglekasiu o isz tojo skaitliaus
kariumenes prižiūrėjimui, kad vidaus reikalu ministeris Sczer tu vaikiuką vos gyva, o kada
40 pražuvo. Kiti vela tvirtina
batov^iranesza, jog didele dalis Rusijos gyventoju bko dabar jojo užklausė kur sesutes, tai
buk 80 dingo deganeziosia ka
atsakė: kad 7 metu sesute nu
be daktariszkos pagelbos.
siklosia. Badai žuvusioje yra
Ministeris Szęzerbatov todėl praszė apszvietos ministerio bėgo ant virszaus gialbet sesu
visi atejviai.
te 3 metu. Ugnis teip urnai
Naujas “Martinas Luteris”
kaip galima grėicziau butu padidintas. Kreipisi taipgi prie prasi platino kad mergai te' nu
. priesz suda.
caro, kad jis tuom tarpu leistu aplenkti Rusijos insiatymus, galėjo spėti iszgialbet savo se
su lyg kuriu draudžiama buvo praktikuoti Rusijoj
oj medicina sutes ir drauge su jaja pražu
Augusta, Ga. — Buvusis
svetimtaucziams, kurie nėra iszlaike egzaminu Rusijoje. Mano vo ugnije. Kada ugni užgesi
kandidatas ant prezidento ant
ma taipgi pasinaudoti studentais, kurie yra paskutiniame kur no, kiti žmonis pasitiko atej- .
populistu tikieto ir garsingas
se medicinos fakultetu. Apart to, rūpinamasi, kad padidinti nąncžiuS tėvus isz miesto, o ka
antikatalikiszkas
ižduotojas
da jiems pranesze apie nelai
skaitliu studentu ir skaitliu daktanszku mokyklų Rusijoj.
laikraszczio isz Thompson, tu
mia, tai mažai apie tai sau
rėjo stoti priesz randaviszka
Alijentai
nusiuntė
in
Salonika
125,000
vyru.
maustė, nes turėjo už daug
suda apskunstas už siuntimą
Londonas.— Sulyg pranesziiuu, iszleištu isz. Paryžiaus, “ramybes”. — Geriau idant te
neszvaru rasztu per paczta.
iszeina, kad talkininkai netrukus bus pilnai paisiruosze prade vai turėdami mažus vaikelius,
Savo draiskale baisei apjuodi
ti “didesni darba” Balkanuose. Sakoma, kad iki sziolei talki geriau juosius prižiūrėtu ir vic
nėjo katalikiszka tikėjimą.
ninkai iszsodino Salonikuose armija isz 125,000 vyru, dides nūs namieja nepaliktu.
Watsonas vela tvirtina, buk
jojo privalumu buvo atydarit
ne dalis kariumenes siusti ir anglai. Isz Atėnų ateina žinios,
Galima
dasiprasti
isz
szito
paveikslo
kokis
sziadieninis
padėjimas
Tamaqua, Pa,
žmonim akis kaip tai dare Bu
kad greku valdže pradėjo demobilizuoti t. y. paleisti dali savo
feris, Knox ir kiti reformato
Straikuojenti anglekasiu i
armijos. Talkininkai reikalavo, kad Grekija tai padarytu, kad
rusiszko
kareivio
stovėdamas
ant
sargybos
dydeliam
szaltije.
riai.
tokiu budu butu talkininkams geresnis užtikrinimas, jog grei- sugrižo prie darbo ant paliepi
mo unijos virszininku.
Varszava. — Szimtai tukstancziu seneliu, moterų ir vaiku kai nieko blogo talkininkams nemėgins padaryti.
Baisus darbas nusiminusio
Szokdama mirė jaunikio
— Subatoje atsibuvo kriksz
mirszta nuo bado ir szalczio visoi Lietuvei ir Lenkijoj. Tokis
Bet isz Berlino ateina kaip sykis prieszingos žinios. Baik
glebije.
tėvo.
tai graudingas atsiliepimas daejna isz muso tėvynės ir atsimu- rasztis Frankfurter Zeitung, pavydžiu!, tikrina, kad Lordą Ki tas sūnelio ponstvos Badicku.
Johnstown, Pa.— Szokda Baker, Ore.— Jurgis Hofsza in amerikoniszkas kurezes ausis muso tautiecziu.
czenerio misija in Grekija visai nepasiseke, kad tarp talkinin Kriksztu tėvais buvo p. Balma valca su Mikolu Koczu manas, farmeris gyvenantis ar
Daugelis žmonių iszkeliavo ant uždarbiu in Vokietije, ku ir Grekijos jokios sutarties neinvyko ir kad talkininkai tiekis su paeziule o mažiulei.is
ant baliaus kuris atsibuvo ti Prairie City, iszszauke isz sa
aplaike. varda Antanas.
rengiasi pasiusti Grekijai ultimatumą.
Hastingse, Mare Krisztopiute, /o motynos tris dukreles 4, 6 nes maistas Lietuvoje, ir Lenkijoi pakylo dvigubai: Gyvento
17 metu senumo mirė glebije ir 8 metu senumo, pasodino vi je! turi laukti nuo trijų isz ryto pakol gauna kiek maisto isz
Petrograde nėra mėsos.
Lansford, Pa.
miestiszku
virinycziu.
savo jaunikio. Mare szoko vi sas ant lovos ir davė kožnai
Kazis Nbvak likos nubaus
Bėrlinas.— Oversears žinių agentūra pranesza, kad rusu laiDaugiausia keneze szeimynos rusiszku rezervistu kurios
sa nakti nesiskunsdama ant pilules su trucizna. Po tam
tas per suda ant meto in kalė
nieko, nes kaip daktarai tvirti pats viena isz tu piluliu nuri dabar jokios paszialpos neaplaiko nes maskoliai iszsiveže visus kraszcziai raszo, jog dvi dienas Petrogrode nebuvo mėsos. Po
licija mane, kod mėsos pardavėjai ja paslėpė, liet kratant mė jimą, už ėmimą nuo savo tau
na tai mirė nuo uramijos.
jo. Kada inotyna inejo in grin piningus kurie buvo sudėti bankosia.
tiecziu po penkis dolerius už
Aplinkinėje Varszavos maskolei sudegino suvirszum 4000 sos pas juos nesurasta.
Aplaike pardona už nužudi- ežia visi keturi buvo mirsztanMaskvos universiteto prezidentas pranesze, kad universitetas pasirūpinimą jiems darbus.
kaimu ir miesteliu o žmonis gyvena griuvėsi uosia ir apkasuoti.
nima savo milimo.
Novak as turėjo užsiėmimą aut
neužilgo bus uždarytas, kadangi tniksta kuro.
sia. . .
'
Priežastis
savžudinstos
buvo
Albany, N.Y.— Gubernatobrokerio kaipo “boselis”.
Tukstancziai jau mirė nuo bado, szalczio, ir ligų o jago
nesutikimas
su
paezią,
kuri
Turkai atėmė apkasus isz talkininku.
rus Whitman paleido antliusyi
paszialpa
greitai
nepribus
tai
szimtai'
tukstancziai
da
įnirs.
Gilberton, Pa.
Londonas.— Isz Konstantinopblio apturima žinios, kad ant
bes Eugenija Nilsaucki.ute,. taukei apleisdavo, namus ir
Vincas Matulis, mėsininkas,
Gallipoli, arti Ari Burnu turkai išz franeuzu ir anglu atėmė
kuri 28 Sausio 1910 nužudė sa vaikus...
Vokieczia sudegino moteres aplaistydami jiaises su benzinu. dali ju apkasu, kuriuos pirmiau buvo sudaužė didžiuliu ka- •szvąžiavo su naujeis arkleis
vo milema Stanislova Kalinau’
Trumpi Telegramai.
jdaut juosius ižbandyti pasiyulPetrogradas^— Apie vokiecziu nedorybias prie Varsza- nuoliu szoviniais.
cka, kuris jaja suvadžiojo ir
Turkai girasi, kad vokiecziai jims per Balkanus prisiuntė damas su savim Juozą Milanevo tik dabar iszejo in virszu. Parucznikas rusiszko pulko ūžti
apleido su kudykiu. Nilsauc^ Plymouth, Pa.— Dvileka
kiute likos nubausta ant 15 me automobiliu kurie radosi tvar ko ugui vienam isz apkasu kuriame radosi vokiecziai, paliepė daug amunicijos ir ginklu ir jie todėl neužilgo stosią dideliu ka ir Juozą Volfą. Kada sugrižinejo isz Turkey Run, arkle!
tu kalėjimo, bet gubernatorius te Honeywellio, sudegė ana keliems kareiviams ejti ir isztirineti kas ten galėtu būti. Ka ofensivan priesz talkininkus.
gerai perkratęs josios prasikal
da kareiviai pribuvo, rado : apkasu ošia apie 18 moterių, nuo Isz talkininku puses yra žinoma, kad turku visi užpiiolimai pasibaidė nuo automobiliaus,
diena.
Bledes
ugnis
padare
ant
timą paleido ant liuosybes.
iszmesdami Milaucka ir Volfą
gas ir aplaistytas su benzinu deganezias ant laužo. Nekurtos yra atmuszami.
$15,000.
Anafarta apskrityj talkininkams prigelbsti karo laivai, ku isz karietaites o Matulis n’il u k •
isz tuju moterių da radosi gyvos ir jau pradėjo spirget o kitos
$15,750,000 atgabenta isz
ninerai
O iszszoko. Milauckas. Ii§ Nogales, Ari z.— Genero nudurtos su bagnietais ir kardais. Nelaimingos buvo visos Len rie apszaudo turku pozicijas.
Anglijos.
kės. Isz kares lauko daejna baisios žinios apie szuniszka pasi Prancūzai sakosi, kad jie ant Galliopolio pasekmingai vei kos baisei sužeistas ir guli mirNew York.— Laivai Lap- las Urbalejo, prigulintis prie
sztantis Ashlando ligonbutije.
kianti ir nuolat einanti pirmyn.
elgimą vokiecziu su moterimis Lenkijoi ir Lietuvoj.
Vilios
kariumenes
pasidavė
su
land ir Saint Paul atplaukė in
czionais atgabendami isz Ang 1600 kareiviais del Karanzos.
* Amerike moteres gavo sa * Miestas Kolonia, Vo kietiAKYVOS ŽINUTES.
joj turi 50 fabriku perfumu.
§ Hartford, Conn.— William
lijos aukso verties ant $15,Serbai sumusze Bulgarus ir paėmė Kruczeva.
vo tiesas 12 steituosia.
* Maudžunijoj atrado kasi750,000. Auksas buvo paskir Walker, kuris nesenei pavogė
Atėnai.— Serbu kariumene, sumuszus bulgarus, vakar už ,* Apskaito buk europine
* Anglijoj i r Valijoj randasi:
kare kasztuos vieszpatystems 40 mokslainiu del neregiu, 51 klas kietųjų ang iu. Badai ang
tas iu daugeli banku po visa puse milijono doleriu isz liau eine Kruszevo, iu pietus nuo miesto Prilep.
■Kruszevo miestelis yra apie 38 verstus in sziaur vakarius atejnanti meta da 33 bilijonu del kureziu o 245 del paliegu lis yra panaszus in Pennsylvania
New Yorka, ant užmokėjimo kos, likos paleistas isz kalėji
jos anglis.
doleriu.
siu vaiku.
kariszku skolų.
nuo Monastiro, pietinei Serbijos dalyje.
mo.—Kad vogt, tai gerai!

Wilmington, Del.— Trisdeszinitsvienas darbininkai likos
užmuszti o szeszi baisei sužeis
ti, kada isz-nežinomos priežas
ties eksplodavo 10 tukstancziu
svaru parako dirbtuvėje Du
Pont. Dydesuė dalis isz užmuš?
tuju buvo jauni vyrai nuo 19
lig 21 metu senumo o j uju kū
nai baisei likos sudraskytais;
rankas ir kojas surado net už
kėlu miliu,— visi yra ameriko
nais. Kaip mena, tai tasai dar
bas yra vokiszku sznipu, kurie
jau seniau kerszino iszneszimu
i u padanges tuju dirbtuvių.

Lietuvoje ir Lenkijoi žmones mirszta
tukstaneziais nuo bado ir szakzio.
4,000 kaimu ir miesteliu sudegintais,
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Beto, dar sunku spėti, gal
kunigas Maliruskas isz surinktu pinigu palaikymui “Vilties”,
Kokis tai Petras Draszkius
sumislis dali atiduot gelbėji
ikž' y Minersvilles, Pa. aplaike
mui hlkstancziu lietuviu.
per sūdą a.tsiskiryma nuo savo
įjriUziules Elžbietos.— Duodasi
Maskolijos valdže pane vale
; Matyt, jog ir musiszkei prade
liepdama Lenkijos ir Lietuvos
da sekti pėdoms milijonierių...
žmonėms bėgti nuo vokiecziu
užpludimo gilyn Maskolijos,
Allen II. Grosscups
isz
ne mažai pridarė sau triubėlu ■
Allentown, Pa. kuris pardavi
ko. Isž 10 gubelniu Lenkijos
me j o daugeliams atejviams lo
visi czinovninkai atsidūrė Mas
tus ant vandens prie New
kolijoje, teipgi ir isz Kauno
Jersey likos apskunstas už
bei Vilniaus gub.
apgavist.es, ' Musu Lietuvei ir
Paprastu pabegelu minios
pirko daugeli tenais lotu. Ar
teipgi atsidūrė gilumoje Mas
..negeriau pirkti ten gera lota,
kolijos ir kur turi dar dingt?
kur žmogus gali pats nuvažiuo
Sumažės ir aukos dar duoda
h -i r pamatyti ka perka. Jago
mos nuo geros valios žmonių
ii* kas su tomis bėdomis iszėis
kur randasi fabrikai namai ir
tai suriku bent kam atspėt.
bažnycze, tai Mansville N, J.
Nors tikisi vokieczius isz lenki
yra tinkamiausia vieta. Alsijos ir Lietuvos maskoliai isz. szaukite pas : F. Boczkauska,
krapsztyt, bet tai tik sakinis,
Mahauoy City, Pa.
o kur ra din is ? Vokiecžiai in .. i-v, Nepersen i a i “Vienybe L. ” lindę, mokas nei žvirbliai kreg
nurodė, kad kunigas Malinus- ždžiu lizduose ir apsikasti.

KAS GIRDĖT?

kun. Szmito nes tai but uoga
vimas katalikystes ir t. t.
Kad suinairiymūs tokius ku
nigai vykdina, nėra padyvo,
nes apgint katalikyste ju prideryste, padyvas tik tame, ka
da matome prasistengimus suerzint’ žmones
prascziokus
priesz vienas k ta.
.Senas Kapsas.

Ahgliszki kareiviai silsisi Graikijoj priesz nusidavima in Serbija

Popiežius paskyrė tris anierikoniszktis biskupus: Monsignoris Lunglein bus arcibiskupu Chicago, Monsig. Brossart
biskupu-Covington, Ken. Mon
sig. Dougerty bisk tipu Buffa
lo, N. Y.
Lietuviams ne kosnelis ne
nupuolė nuo stalo.... Viskas
priguli nuo paežiu j u dvasiszkuju, jago “klabintu tai atydaritu” kėlę nors del vieno lietuvisžko biskupo Amerike, bet
tas u ž videj imas!....

“SAULES”
KALENDORIUS

Nemažai iszken-tejo nuo karszcziu Anglikai kada nusįdavinejo in Serbi ja. Karsztis buvo dydelis jog nekurie karaivai visiszkai nusirengo laike atsilsiu.
O
-_____ _

kaę isz.Lietuvos atvažiavo rink
Chicaginis
“oDraugas” aszO
ti isz .Amerikos lietuviu pinitrial bara Chicagos laikraszti
ANT
i gus ne szelpimui nuo kares
Ar po karei galima bss
“Katalika” ypacz leidėja Tana
nukentėjusiu lietuviu, bet leihevieziu užtai kad “Katalikas”
tureli daugiau kaip
. dimu.i Lietuvoj laikraszczio
savo szpaltose neraszinėja teip
“Vilties,
viena paezia?
kaip kad “Draugas” už tai
, . Nelabai buvo tikėta kad da
bara kad “Katalike” netalpina
Kiek laiko atgal
bar, kas rinktu pinigus Lietu
JAU
GATA
VAS.
ma žmonių erzinimai ir piemekuose laikraszcziuose kilo bal
vos . katalikiszkai laikrjasztijai
niszki burnojimai, už tai kad
Atėinanczia nedelia pradė sas, kad po szios kares Europo
j tyremt, kada-gi ten pinigai
“Katalikas” neprisideda prie sim iszsiuntinet “Saules” kaleli je, ar bent Vokietijoje, gali
reikalingesni kitiems dalykams
katalikiszku laikraszcziu Sa- dorių ant 1916 meto. Nes tik kilti sumanymas, kad praszao bet pasirodė kad kun. Majungos.
linti tūlam laikui bažnyczios
liauskas pinigus renka isztikro
“Draugo” szpaltose num. 48 užsimokeja ant viso meto, o ir įstatymu drausme, kuri ne
tik
palaikymui laikraszczio
užatakavo “Katalika” ir leide tieje katrie da ne yra atsiligi- leidžia dabar vyrui turėti (.lan
‘Vilties”, o ne gelbėjimui nu
ja net asztuoni kunigai, pii- nia meldžeme tai padaryti ka- giaus negu viena žmona. Žo
keli tusiu nuo kares. Philadėlskaitydami “Katalika” prie greieziausia jago norite aplai- džiu, pradėta svarstyti klausi
pliijoj vienoj per to kunigo
laisvamaniu szeimynos. Asz kyti puikia dovana ant Kalėdų. mas, as po kares nereikės invesprakalbas žmones suaukavo
tuoni pasirasziusie kunigai—
Intalpa “Saules” Kalendo ti tūlam laikui daugpatystės.
apie $525.00, tai pora szimtu
Czepananiš, Vaisznoras, Abro riaus ant 1916 meto yra sekan
Priežastis tam yra aiszki.
daugiau negu surinko
per
maitis, Jurgutis, Misiąs, Kazė ti:
Nuo kares žusmilionai pat sti
Szimkaus prakalbas.
nas, Pikutis ir Sutkaitis, yra
1— Kalendorinei užraszai priausiu vyru ir po kares Eu
. Dabar isztikro žinoma, kad
pikti ant “Kataliko” buk ansai ant 1916 meto.
ropoje liks didumoje tik vai
kunigas Maliauskas surinktais
užgavęs, kun..-Kemesz iii kuri
kai ir seniAlpkūriė negales pa
2— Keturi meto laikai.
-czioii. pinigais, rems laikraszti
visi kunigai Pittsburgo provin
3— Apie metus ir ju dalis. dauginti gyventoj u skaitliaus
“Vilti” o ne lietuvius nuo ka
" ei jos labai myli in sako kad
reikalingam
laipsniui.
4— Užtemimai 1916 mete. iki
res nūkentusius.
kun. Kemeszis veiklaus kaipo
Trūkstant gi sveiku ir suaugu
5^— Pasninkai 1916 mete.
Kunigas Dr. Maliauska siun
dvasiszkijos ingaliotas.
6— Perkeliamosios szventes. siu žmonių visu tautu Onerbuvis
fe. Amerikon pas lietuvius jiesz
'
Nors kun. Kemeszin kiti užturi nuo, to ilgam laikui susto
7— Eros.
kot pinigu jau ne Centralis
tarauja, bet teisingai pasakius,
ti. Kad tam užbėgus už akiu
8— Visoki užraszai.
'Lietuviu szelpimo Draugijos
kun. Kemeszis po a. a. kun.
atsirado tokiu žmonių, kurie
9— — Permainos menulio.
Komitetas, bet tik Lietuvos
Kaupo mireziai pastojo redak10— — Atmainos oro.
' katalikiszka visuomene; teip
torium “Draugo” tai nebuvo
Berods, panaszus klausyinas
11— Taradaikos velinimai
sako 48 num. “Draugas”.
numero kad nebūtu kramsz- ant Naujo Meto.
jau buvo syki pakeltas po vie
Isz areziaus Amerikos lietu
cziota visfos szalininkystes ne
12— Mocziutes pasakojimai nos iszbuvusiu kariu- jeigu ne
viai tik in szi klausymą dirstekun. Kemeszio pažiūru.
klystame, po Napoleoniszku ka
—istorija.
r leja, rasit dyvus.
Iszeina teip: Jeigu badai in
13— Amerikoniszkos szven riu ar po franko-prusiszkos
Lietuvos katalikiszkai vikares. Bet tuomet prieita prie
suomeniai turbut pritruko pro, paszonia kitiem, tai nepyk tes.
14— Pasaka apie Maža Ka iszvedimo, kad tokios dideles
to, kad anoji siuntė kunigą j ei b atsisukias baksztels anie
permainos negalima daryti. Su
jįeszkot piningu negelbejimui tau. Teip yra su kun. Kerne- iliuką.
15— Lietuvos skausmai (p u i tuom tuomet nesutiko nei baž
saves nuo pražūties, bet gelbė szum.
Visiems gal suprantama, kios ejles apie Lietuva kuri nytine, nei svietiszkoji valdžia.
jimui laikraszczio.
Nėra abejones, kad ir du bar ne
Kas isz szitos katalikiszkos kad “Draugas” Chicagoje ir keneze nuo tebyres kares).
sutiks. Savo keliu apie ta klau
Lietuvoje visuomenes manymu “Darbininkas” So. Bostone
16— Vargdienis — istorija.
:dar negali dyvytis?
yra leidžiami tulu kunigu pa17— Pirmutine Szalna—api- symą vėl pradėta kalbėti, mes
Mes beviaik suprantame, jiegomis. Dabartinai susirėmi sakele,
ji paduodame tik kaipo žingeikad vardas Lietuvos katali- mai už nepristojima “Katali
18 — Kataliogas musu kny du apsireiszkima žmonijos gy
venime.
'
.jkiszkos visuomenes tik teip ko” prie talkininku prirodo,
Anglikai meto rankinius granatus in turkiszkus apkasus Galipoliuje
sau i,n veltas, Greicziausei var kad rengema katalikiszku lai19— Apgarsinimai.
Jeigu apie szita klausymą
dan tos visuomenes kunigą;i kraszcziu talka ir, toji talka
Priek tam su kožuii kalen galvojama net Vokietijoj, tai
• •
•
y' ’
•
•
naudinga, nes jis gauna prie
“Apart to, kuomet j u viesz.Daktara atsiuntė papinigauti atakuos laikraszczius nepri dorių duodami puiku karisžka visai nedyvai, kad. apie ji vi jyje; jis leidžia vyrui, turėt 1
žiūra keliu, vieton vienos, atsi pats mirszta, tai jos, viena ki
Amerikon “Vilties szerininkai : klausanczius prie talkininku paveiksią 9x121 coliu (lydumo, sai rimtai kalbama Azijoj, kur turias legaliszkas. paczias.
davusios moteres. Poligamis- tos liesigailedanios, neatjaus
. o. ne. kitaip.
>i kaip sakoma del biznio kurie; atspaudinta ant gražios popie- mekriks.zczionis yra papratę
davadijiinas, musulmanai ne tas (daugpatys), delei įvairiu taip giliajo mirtis, kaip kad
Ir, sztai kaip žvairai iszeina iszeidineja.
Prie tos talkos ros kuri galima apdaryti in rė žiūrėti.
ji ra kalbose .k unigo atstovo nuo kaip vadina katalikiszku lai mus ant tolimesnio atsiminimo
Krikszczionis, ■ ypacz katali imti) taip greitai iszsiplatine. priėžascžiu, taipgi nei uri pro atjauezia viena pati.” (Ved*
gos pakl i u ti į >o j ia n ta 1'1 i u, ar ba mas yra gano liuOsai padarytas,
katalikiszkos . visuomenes at kraszcziu sąjungos aūkszcziaus teip baisios kares. Paveikslas kai, žiuri in moteryste, ne tik
siusto: Jisai, grąžei mpibr i ežia )nineti kūli ingai tiėsiogei sako: '• parodo “Isz bėgimą. Lietuviu kaipo i u .ei viliszka ryszi bet
drebėti priesz iii pykusią; pa idant tik m i n ti ' ta ])uczia. ežiai •
1
Tėvynėje, baišęn y bes invykuežiu. Lsztikro, būdamas ’ poliu
“Katalikiszki laikraszcziai isž Tėvynės laike kares, kaip taipgi kaipo iii sakramentu,
sias, vargus ir bedas, alti ir
lai]) iszv ėdžioja minėto uigos, kaip tik \ iena isz (Lieju, keliu žriKUiu. ji>
szalti ten. ant lietuviu užgulu -;' tūrėjo ir tūri tiesa ragint “Ka ūkininkai bėga isz savo kaimu kuomet' hekrikszczionis turi
dusu laikraszczio. rėdii-ktorius.
si, o } h n igus renka ne ai kanu taliką” prisidėt prie katalikisz kada maskolei viską degina.’ daug lengvesni ir liuosesni . - arba priimti Korano doktri
na, arba legalizuoti mergvaiku lai kraszcziu sąjungos nes ir Tasai paveikslas kožna lietu apie tai supratimu.
gelliejiniui bet laikraszczio.
kyste. Ir ar isztikro jioligamiŽmogui alkanam parodyk Federacijos Kongresas Brook vi sujudins kada dirstelcs ant
Todėl ir apie moteryste jie
I laikos:
kalbu daug liuosiau, be jokiu
5c. i r laikraszti, už kurio grieb lyn e pagedavo, kad katalikisz vargo savo broliu:
Bet ne! Jis nėra mahometonas
Paskubinkite su prisiuntimu tai p sakant, cerem oi i ij u.
sis?
Griebsis už 5c. nes už ta; ki laikraszcziai sueitu in kuo
gauna duonosi
didžiausia vienybe ir butu pla prenumeratos ir prikalbinkite
Sztai, pavyzdžiui, kokia 1’0- tas raszejas tuojaus stengiasi naudinga moteriai, nes s^einiyte nepraktikilojama.
Jeigu atstovas isž syk susi tinami per agentūras.” “Kata kitus prie užsirašzimo “Saules” da, sulyg Literary Digest žo- europiecziams isžaiszkinti, kad nos sunkybes nebūtu užvertos
rinkusiems pasakytu kad atva- ■ likas” mat nuo tos sąjungos at nes kalendorių kaip rodos szi- dzin, duoda europiecziams in- daugpatyste ne tik kad nėra
žiavo rinkt pinigu palaikymui sisake, regis pabijo senovisz- inet neteksime, nes skaitytoju dusu laikrasztis Amrita Ba
“Vilties” nedarytu graudini- kos plymuotines cenzūros kuri baugybe pasidydina su kožna zar Patriką, einantis Kalkuto
Giro Kišeninio Peilio -u
vardu
pravarde ir adresu
je, Indijose.
1
irau
iz
uoti
mus apie lietuviu vargus, pa buvo anuomet ant “Vienybes
zi noma,
ant kreauniu ir su Eolo“Butinas reikalingumas —
matytu kiek pinigo gautu.
L.” kaktos, kunigu Juodigraft ja kokia kas tik
Teisybia.
sako jis — nepažįsta jokiu įs žingeidus, ir juos galima' bent tas butu .beveik “per rizikauKas kita būvo Dr. yBasana- sziaus ir Varnagirio užlipinta
norėsit tai prisiuskit dvi
grubijoŠtampas
po 2 centus tai
— Tik tu kiaule ir
tatymu. Biblijos drausme yra perskaityti ir žinoti, kaip kiti nas biznis ” nes tris ar keturios
vieziui su Yczu rinkt aukas, priesz “L. Baisa.”
gausit Peiliu, Britvu ir
Suvaryti katalikiszki lai- nas, kaip ne gal ejei pakelti raine, kad joks vyras nepriva žmones apie tai protauja. Jis moteris, kurias jis turi, gali sunes tuomet Lietuva nebuvo to
visokiu daiktu Katalioga.
kiam padėjime kaip dabar yra kraszeziai in krūva t. y. iii są mano mergina, kuri parvirto lo vesti dauginus negu vieno8 sziaip apie tai iszvadžioja.
sibuntavot ir paleisti szluot ant
JOSEPH J. KIZIŠ
“Abudu -j- vyras ir moteris ,jo kupros, —viena po kitai,-—
bet dar rinkti pinigai negelbe- jungą, negalėtu kad ir svar su tavim szokdama?
paezios. Koranas (mahometo
S. B.706
— Tu žinai, jog asz svetima nu biblija) yra nuoseklesnis — igija tūla nauda isz to (isz tokiu budu jam greitai šnerajimui žmonių žuvaneziu, iszro- biausias žines talpint net ir to
Bentleyville. Pa.
do ne szis ne tas.
kias kaip darbas Macoho arba daigia nuo žemes ne keliu.
(more reasonable) sziame atve- daugpatystės). ' Vyrui tas*yra žini ų sensa.
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Neszikai depeszu prigulinti prie angliszku inžinierių ant Gallipoliaus

ALL NATIONS DEPOSIT BANK

Lietuvi busiantis pilieti

perskaityk.

...SU EAIVAKORGZIT7 SKYRIUM...

P. V. OBIECLNAS ir KOMPANIJA
12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa.
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams.
Banka talpinusi savam budinke kurio verte isznesa apie
$150.000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolierlu
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios Už sutaupintus Pinigus moka 4 procentą. Siunczia Pinigus
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes Užlaiko
Notarijialna kancelaaija del padirbimo doviernaseziu
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrubežinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo
Karoliaus Varasziaus valdiško Notarijuszo.

Sunkiausia ržduote laike kares turi neszikai depeszu kurie turi pristatyt visokius paliepimus nuo ahgsztesniu virszininku del žemesniu. Tiejei siuntinei kitados mandodavo arklius, nes neprietelis užtikęs toki siuntini su svarbeis dan eszimais
arba planais nuszauna po juom arkli ir vargszas turi pasiduot arba būti, teipgi nuszautu. Sziadien angliszki stintinei depeszu
naudoja motarciklius kaip ant paveikslo matome ir greitai atbūna savo keliones.
. J

Litanie,
Teip kaip per daugeli metu
Litauije buvo musu malda
teip ir dabar prirnys mums
tikslą gyvenimo Lietuvio iszeivio, o uždegs mumysia szirdi
troksztanczio atsilyginimo ir
laisvo gyvenimo neprigulinczios tautos.
Kirie elejson, Christe elejson.
Dieve Teve, kuris iszvedei
žmonis savo isz Egipto nelais
vės ir sugražinai in žeme szven
ta,
Sugražinkie mus in
‘ Tevynia musu.
Sun.au Iszganytojau, kuris
nuįankytąs. ir nukryziayotas
prisiKeliai isz numirusiu ir ka
raliau ni danguje.
Prikialk isz numirusiu
. '•
Tevynia musu.
Motyna Dievo, kuria tėvai
musu pavadino Tave Karalie
ne Lietuvos ir Lenkijos,
Ižgialbek Lietuva ir Lenkija.
Szventas Kazimieriau apglo
bėjau Lietuvos,
Melskis už mus.
Visi szventi apglobejai mu
su Tėvynės,
Melskitės už mus.
Nuo nelaisvės maskoliszkos,
prusiszkos ir austrijokiszkos,
Ižgialbek
mus PoneO
Per nukankinimus musu jaunikaieziu nukaukytu kuolai^
ir kardais mirusiu kasi klosią
ir ižguitu isz Tėvynės,
Ižgialbek mus Pone
Per nukankinimą ir skerdy
nes musu tautiecziu bažnyczio
šia ir namuosia,
Ižgialbek mus Pone.

. JUOKAI

Ilga liga.
Juozai, ežia smirda ariel-

karėj viii žmonių ant kares už
Tikėjimą ir Laisvia,
ka.
Mokykloja«
Ižgialbek mus pone.
—- Praszau jegamasezio, taj
—
Daigius
kitokius
ne
gali
Per žaidulius, aszaras ir ken
asz ėmiau ant skaudamo dan
sudėti,
kaip
ana:
obuolys
ir
tejima visu nelaisviu, iszguitu
ties.'
griuszia,
ne
gali
sakyti,
jog
tai
ir iszejviu isz Tėvynės,
— Ar senei tau skauda?
du
obuolei.
.
Iszgialbek mus Pone.
— Nugi nuo mažumes, jėgaCžia
paszoka
sūnūs
pieniaus
Už visiszka kare už luosybia
mastie!
ir
sako:
—
Nugi,
ponas
profeso

musu žmonių.
;
Praszome Tavęs ■ Pone. riau—kvorta vandenio ir kvor
Idant musu Tėvyne atgau ta pieno, tai dvi kvortos pieno.
“PRAKEIKTA”
Mano
mama
vis
teip
skaito.
MEILINGAS KRIM1NALISZKAS
tu liuosybia,
APRASZIAIAS
Praszom Tavęs Pone.
Verte D. T. ir F.W.B0CZKAUSKAS
Du draugai.
Idant kaulai musu silsetusi;
202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo
Musztaitis:
—
Labas
rytas.
kapuosia Tėvynės musu.
DALIS T.
Laves
Pone,
i
ndster.
,
Praszome
MOTERE BE SZIRDIES.
Labas
ryAVilokiaviczius
. . T. . ■
nevido.........
Apsaugok mus nuo
ANT KRASZTO PRAPULTIES.
tas, l<a tu iszrodai kaip kates
nm.musu7
Duris kambario Petro Randai
.
. .
cm/IT-d alzrrf a a 2
sudraskytas
atsidarė pamažėl!' ir Mikolas,
ja ir mus kankina.
su pluosztu, popieru po pažaste,
Musztaitis:— Mane vakar
Praszome . Tavęs Pone
ineio'smagei.
.
■
'
pati
mano
su
kvietkomi
mete.
Petras pakeli galva ir valan
Duokie Dvase Szventa mu
dėlė žiurėjo Bu nepakajum in
Wilokeviczius:
—
Nuo
kvietsu vadovams'ir kad gyventu j
veidą kasijeriaus.
i
ku
ne
turėtumei
teip
veidą
su
Baisus padėjimas — tarė .
sutikime,
Mikolas, dedamas popieras ant
rasztiniczios priesz Petra, pa
Iszklausyk mus Pone. draskyta ir mėlyna ?
sirėmusi ant alknniu ir
Musztaitis:
—
Tai
mat,
turi
Idant
nevidonai
musų
□žsidunksojust.'— Ne turime
' užtektinai piningu ant užmo
žinot,
jog
kvietkos
buvo
puo
Szvento Tikėjimo atsiverstu
kėjimo prie pabaigos menesio.
duosią
pasūdytos.
Isz rito mėginau sutraukti no
ant tikro kelio ir suprastu
skolihyku kas priguli, nes /
sunkei labai eina; lenais kur
savo kvailybių,
ant tikro mislinflu gauti, tai
gavau raszta ant ilgo termino.
Iszklausyk mus pone.
Ant tuszczio džiaugsmas.
Tiesiok pasakius, siokas mums
— Adomas Mickeviczius.
szimta
tukštanrzįu franku!
— Hei Džianuk! ar žinai, kad
musu szkule sudege?
PREKE 50c
-— Tai ka?
Nusiuntimo kasztus mes apmokame
Du mokslinczei.
W. D. Boczkowski-€o.
— Ar ir tvczeris
sudene?
.
o
Mahanoy City, Pa.
—Ar skaitei Antanai astro— Nė!. <
nomiję?
— Tai ko džiaugtis?
—Nu—-gi kaip!
—Kaip jejei gali žinot kaip
Pas daktara.
toli nuo žemes ir jog tiek ir tiek
— Ka sziaridien tavo yrąs
turi myliu didumo.
valgė ant pi et?
— Tai nieko, brolau! Man
— Kukulius.
tik dyvai dideli, kaip galėjo
— Ar su noru valgė?
dažinot, vardus plomietu!
— Su szauksztu...
-*■ Į

•

DELEI GEROS ŠVIESOS
PIRKITE GERIAUSI ALIEJŲ
Norėdami dideles, aiškios ir šviesios šviešos
be durnų ar smirdejimo, . dabokite kad par
davėjas duotu jums

Oil
Reikalaukite tiktai Rayo. Kitokio nepriimkite. Rayo
aliejus yra baltas kaip vanduo, tyras nuo visų nečystn
mųir visai nepavojingas. Justj lempa neprisiyels suo
džių ir nėsmirdės pripilant lempų su Rayo aliejumi.
Visi geriausi storai Pennsylvanijoj ir Deleware par
duoda Rayo aliejų—žibalą. Atminkite vardų—-Rayo.

THE ATLANTIC REFINING CO.
Everywhere in Pennsylvania "and Delaware

Puiki istorije apie...

Jopasza KorcžaKa
262 puslapiu.

6x9 coliu dydumo.

Preke 35c.

Gaunamo? pas

#

W.D. Boczkowski Co. Mahanoy City, Pa
Capitol' Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000
Suv. Vail. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.'

OKAME Antra Procentą ant sudėtu
Pinigu. Procentą pridėdam prie
jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos
menesuose, nepaisant ar atneszat
parodyt Knygute arine. Mes norim kad ir jus
turėtu m et . reikalą su Musu Banka, nepaisant
ar mažas ar didelis.
-

M

H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid.
W. KOHLER, Kasierius

White
Short

Seniai isz visur girdžiasi pri
kalbinėjimai in musu broli ils,
kad. rūpintųsi pasilikti Ame
rikos piliecziais teip veikiai
kaip tik in szita kraszta atkeliaUna. Pilietis, turi didesnes tie
sas, turi amerikonu akyse gėrės
ni varda ir balsavimais prisi
deda prie budavojimo szios sza
lies žmonių geroves.
Bet musu žmones iksziolei
labai mažai szi tom is prakilnio
mis tiesomis rūpinosi.
Del palengvinimo musu
vientaueziams pasilikti pilie
cziais Brooklyne jau kiek me
tu atgal susitvėrė Lietuviu
Amerikos Piliecziu Klubas,
kuris jau daugybe savo sąnariu
padare piliecziais. Kad supa
žindinti musu visuomene su
Amerikos konstitucija, instatymais ir pilietyste, tas patsai
Klubas iszleido dailia ir storo
ka kningute po užraszu:“Kaip
pasilikti Amerikos Piliecziu11.
Ta kningute yra per puse lie
tu viszkoje ir angliszkoje kal
bose ir talpina sziuos straips
nius: 1. Sutrauka Natūraliza
cijos Tiesu Suvienytose Valsti
jose. 2. Kaip pasilikti Ameri
kos piliecziu — klausymai ir
atsakymai. 3. Apskelbimas Neprigulmybes. 4. Konfederaci
jos straipsniai. 5 Suvienytu
Valstijų Konstitucija. 6. Prie
dai prie Siiv. Valst. Konstitu
cijos ii* kiti. Vertimas kningutęs lengvas, gražiai skaitosi,
daili spauda, netoli 100 pus
lapiu. Kiekvienam reikalingas
pilietyštės rankvedelis, da. pir
ma syki toksai pilnas lietuviu
kalboje iszleiŠtas. Parsidavė
tiktai po 25- centus, ir per 2—
3 menesius iszejo keli tųkstancziai po.visas Suvienytas Vals
tijas.
•
Dabar Lietuviu Amerikos
Piliecziu Klubas rengiasi iszleisti kita kokia lygiai lietuviu
apszvietimui reikalinga knin
ga, todėl nori atleisti vieta ir
pabaigti leisti svietai! likusi
nedideli ska.it] iu virszui apra szytos kningutes už labai n iimažinta prėĘe. T^bel pranesza jdacziai visuomenei, kad už
puse prekes kninga.. “Kaip
pasilikti Amerikos Piliecziu”,
kas ims ant sykio nern aži au
kaip 25 kningas. Vadinas*, vie
ton mokėti po 25c. arba 25
kyoterius už Ėningas, dabar
gaus už puse prekes.
Tai yra didele proga drau
gystėms, klubams , ir pa v i e nianųs .žmoneųis, kurie nori szi ta kningute . pigiai gauti, j a
tarp žmonių paskleisti ir )>atarnauti musu yientaueziams
pastojime piliecziais’
. . Pasiskubinkite, iszraszyti,
nes mažas. skaitlius egzamplio riu beliko, i Piningus ir ord e•
rius adresuokite:
(lOl'Ol)

Lithuanian American
Citizens CbiB, J

■

803 Driggs Avė. A.
Brooklyn, N. Y

Randasi tik vieni gumini czebatai ir czeverikai
kurie nesziojasi iigiaus negu geležis ir plienas — o tai yra

Goodrich “HIPRESS”
VIENATINI

Balto Gurno Czebatai ir Czeverikai

“Su Raudona juosta aplink virsziu”
Padaryti Ilgei kaip Goodrich Automobilini Ratai, Geriausi del ilgio nesziojimo,
Nepamirszkite, kad raudasi t k vieni
“HIPRESS”-o tie turi “Raudonus Vyrszius” apie vyrsziu. , Gumas yra isz vieno

Rusiszki alkieriai žiuri per stiklus isz paymtu vokiszku
apkasu ar toli randasi kitos apkasus neprięteliaus.

szmoto suspaustas ir negali pasileisti, tru
kt, nusipleszt nei vanduo negal pereit—
ir n erei k dėt skubinu puspadžiu.

žft
'ft
(b

?
T
<ft
'ft

$
M/
M/

(K. J* '

Suvirszum 100,000 mainieriu szendien ne’
szioja “III PRESS”— pirkite balto gurno
czebatus su “Raudona Juosta” aplink
vyrsziu,— klauskite sztoruose.
P ARDAVĘ J EI — gaukite szitus greit
parduodanti tavora — raszykitę szendien

THE B. F. GOODRICH COMPANY, Akron,b Ohio
Yra.tai vieni Ilipress Ąpsiavirmąi ir.jie yra padaryti su Raudona-Juosta aplink vyrsziu.

Smertis Blakėms ir

Bambatieriams:
.

■

, ■

------ L.'

■

Dykai pasiusta bus aut ke
liu metu del blakių isznaikiniino; kas urnai atsius 8 .centus
stempomis paczto. Teip - gi
kas atsius 4 dvibentines štam
pas gaus del Bam bat i erių,
kam jum mokote po 50c. l ig
•Si.
Czią gausite kone dykai.
Tik dabar pasinaudokite szi a n
die,n. Adresavokite.
Chemists.
Specialty Box 9. Šta W,
’ - /
’
■ Bklyn, N. Y.

M*.
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— Isztikro nežinojau, kaip
sau darodyti. Tavo Fridderi
kas stebėjosi teippat kaip ir asz
o butu tavęs Leonai gaila, la
bai gaila!—tarė rodydamas ant
gulenczio ant žemės revolveiio.
— O ponas esi mušu tikru prieteli 11 m — paszauke Fėrra ir
padavė jam ranka. Eik šziari
ponas jau1 mes abudu suprato
me vienas kita ir sutiko va, tuo
kart asz iszkoliojau Leoną.
Leonas suspaudė szirdingai
jio ranka.
— Vaikine mylimas, viskas
jau gerai tare jam in ausi.—
Rodosi man, kad tiktai mes
vyrai esame teip nelabais, kad
nepaprastinuose atsi tikimuosę
ne tikim* in dorybe. Dabar esmiii velei visiszkai laimingu!
— Kuningaiksztiene turi
■ ftuiudono Križiaus tarnaite prižiurinejo sužeistavldirei’vi garbei aplaikyti visiszka užga
kuris jiai szirdingai dekavoją už gera prižiūrėjimą. Kur jisa: li apadaryma-— paszauke Kusta
randasi?
" ’ A \'>u '
chijuszas. ™ Dabar turivą pa
naudot visokiu-vaistu ir spasa
ve teip labai myletau. Ir gab bu. Turiva teipo—gi atkerszin
bus daug geriau dadave smut-- ti tiem piktiem pinklotojams,
nei—jaigu persiskirsiva ant vi
Augyiine 1aMiigaik$zCzio saldos. Praeito mano ne davike hėiszskirent kuningaiksztie
nes Sybilijos.
Paraszė H. Sehoberl, Verte B.
tu
tau
pakajaus
o
asz
to
neat■ > ' ’ . "■ —^-T-—T--- . ■ ;
— O kuningaiksztiene Sybi
laikyczia.
Po tam atsigryžo nuo jio
1 ij e!—tarė F erra ir nugij nok e-.
— Ar ne yra kokio vaisto, —Esi ne dėkingu Leonai! Ar
puiki ir tižsirustinus.
Leonas štaigai peržiurėjo ge idant iszdildinti tai suvis, ma nė žinai del ko ji j e mane perse
rai ir suprato, jog padare jai no numylėta?— paklausė Lep- klojo? Del to kad mylėjo tave!
didele skriauda, nes vienkart nas ba jaute, kad žodžiai jio
— Ne' galim as dalykas f—
talpino
savije
teisybe.
apėmė jin didele neaprubežiuo
paszauke nusidyvines DeureFerra
smutnei
pakratė
su
ta laime. Žvilgterėjo ant jos
nas.—Isz ko poni tai innešzi?
ir mėtėsi priesz jiaja ant keliu. galva.
— Tas jauczesi labai gerai— Kuningaiksztis Achilus atsake Fera ir pakratė savo
— Ferra!— paszauke negale
damas suvaldyti saves ir pri nėkenczia manes nuo laiko ma auksinius plaukus.- Biedna ku
spaudė savo veidą druczei prie no isztekejimo.
ningaiksztiene! Vienok asz ja— .0 ar ne prijautė, kas je pergalėjau!
josios szlebes.
Ferra žiurėjo ant jio tylėda czion apgarsino tais piktas
Leonas tylėjo. Žinojo jis tėipinkles ir apjuodinimus?—pa po — gi apie tai, tai—gi del toma.
Eustachijuszas, iszgirdes ta klausė staigai Leonas—Kunin- su užganadinimu pažiurėjo ant
garsu paszaukima Leono, per gaiksztiene Sybilije yra ka nuo Savo gromatos raszytos pas ku
skyrė uždangąla duryse ir isz- tvircziause teisybėje tu pink nirigaikszti miėrije atsiluosavikiszo galva. Paregėjo Rommin lu.
mo nuo tarnystos o kuri da gu
—
O
jaigu
žinotąu
?
—
tarė
gena klupau j enti priesz Ferra.
Įėjo ant biurko.
F
erra
svarstydamas!.
— O ,silpnybe, vardas tavo
Eusiachijuszas pamate jaje
— Eina czion apie tai, ar
vyras!—tarė ir traukėsi atgal.
teip o — giAr gali man dovanoti?—pa padare tai geroj tikybei ar per
—■_ Ar tai reikalinga?—pak
klausė Leonas ir žvilgterėjo ne piktybe savo.
lause.
— Ką-gi padarytum, jaigu
drasei ant sužieduotines.
— Teip. Mano pati turi bū
Ferra nustume su koje re taji-paskutini prileidima užtvir
ti del manes visukuom, kaipo
volveri, kuris gulėjo ant žemes. ti ritau?
ir asz del josios. Po susivinczia
-— Užmusztau jin — atsake
Vėlinai sau smerties, negu
vojimui nusiduosiva ant kaimo
szczyro ir atviro pasiklausimo Leonas greitai ir nutilo.
in Erdenflucha. Ar tinki ant
— Tas pats galėtu ir tave
—tarė su iszmetiniu. — Del ko
to.
•
patikt- tarė Ferra neužpakane atejei pas mane?
Ferra su nusiszypsojimu pa
— Ba tikėjau in tai kas bu jinta.
— Vis tiek! Mirtau norin davė jam ranka.
vo pasakyta—atsake susigėdi
— O dabar pas M aryne!—
jęs. — Visi tikėjo! Vyras val gai gindamas savo ir tavo var
paszauke.— Jije lauke ant mti
do save visados protu, o isz to. do szloves.
Ferra muszesi su savim. Ži su. Leonai, ar tau Szirdiš ne
elgesį tankiai neteisingai. Nes
tu nesirūpinai suvis idant tai nojo kad Leroy‘us buvo nemie nustoja plakti ant pamisliiiimo
melagystei-užbėgti — dadave laszirdingu; del ko kam-gi isz kad esmių czion, tavo namuose
drasei. — Pati pripažint turi, statinėti numylėta savo ant jio —nakties laike?- —! Ir juokėsi
linksmai taisydama plaukus sa
kad tas viskas yra teip nepa piktybes ir kerszinimo?
Toje valandoje stojosi vėl ei vo priesz zerkola stovėdama.
prasti nu i r kone in tikėt nega
silpna bailinga motore, kuri
— O! — paszauke Leonas
lima,. ...
— Kad butai nevat užmo. vėlins grėicziau sumeluot, ne atsidusdamas — persitikrinau,
k e j ašt sa vd gy vaste—pertrauke gu i szstatyti ant pavojaus taji jog tavo mažė, silpna ranka vis
Gal in cze narse ne ka laužo, viską naikina, kas
jam prisilenkdama prie jio su kuri myli.
v
;
patinka, nes pasiduoda!
nusiszypsojimu; debesei pradė buvo.
— No žinau, kas—gi tai ga
jo pamažėl i slrirstintiš ir Ferra
Mėlynam salone name ponios
ne turėjo suvis noro užlaikihė lėtu būti—tarė mesdamasi jam Bogdano vos, vaiksztinejo Mari
t i juosius’ant savo veido, ir ne in glebi.—- Kas tau apie tai j e būdama didelėj ė neri mastetrukus veidas jos buk saule pasakojo ?
je norint nenorėjo prie to pri
. — Kuningaiksztiene Sybili sipažinti.
1 i n k’Sm ai spingse j o. — Gerai,
nes pamirszti apie pana Klara, je—- tarė po valandai, pamisli
— Ka tave apeina svetimi
sena gaspadine Achilaus. O! nes.
veikalai, — antrino sau nuola.
pana Klara buvo labai dora
— Ar ne pasakė jio pra
tos ir pyko pati ant saves, nes
motore. ■
;
vardes.
szirdis jos suvis ne buvo ra
— O vienok mate tave tea— Atsake man tai.
i e ir kalbėta tavo vardą drau
Dievui dėka! pamisimo Fer mi nta Liję filozbfije. Prisige su vardu kuningaikszczio ra ir atsiduso lengvai ciela kru klaiuiisejo ilga laika stovėda
Alkanavo—tarė Leonas.
tine pirmu kartu pajautė de- ma prie lango in mažiausi
— Isztikro, nes kaip-gi ne kingyste del kuningaiksztienes triukszma ant uliczios, po tam
kaltu turėjo būti tas viskas, kurios lig sziol baisei nemylė sustojo priėjus prie didelio zer
kolo stovinczio ant kaminėlio.
kad tėvas Achilaus apsipaczia- jo— Tiki man dabar visisz Jos smulkus geltonas veidas
vo su manim—-tarė su szczyrukai? paklausė jio ir žiurėjo nesziojo pėdas susijudinimo ir
mu.
Isztikro Alicij e buvo tos pa ant jio savo žibancziom aki gailedamasi ant patrotintos sa
ežius nuomones, ka ir tu — da mis, szypsodamasis su savo ra- vo pirmesnes nėjauslybes trau.
davė po valandai —- ir tas ma ganau j encziu nusiszypsoj imu. kiriejo sau už ausies drucziai.
ne baisei kankino. Vienatinis
Tylėdamas prispaudė jiaja
— Nė tu tyrinėtojau ne gai
k uningaiksztis
Kon štai it i n as prie szirdies ir apipylęs josos lingas jauslu dusziu— tarė tyapie ma'ne niekados ne abejojo veidą ir plaukus karsztais pa- cziodamasi priesz zerkola —
ba matomai jis pats mane my bucziavimais.
išzrodai teip kaip buk tave pa
Eustachijuszas nerymavo. ti smaugė. Rojišzkas spakailėjo tikrai ir szczyrei.
— Ferra! — paszauke Leo Ant galo ne noredams■ jau il numas yra tiktai vienatinybeje
giau laukti, iszejo isz pakajaus Kur yra dvejetas ten to jau ne
nas su karszcziu.
Rommingenas • iszgirdes rasi. Biednas sutvėrimas toji
— Teip yra—atsake iriszsi o
trauke isz jo glėbio.— Isztikro trukšzmą atsigryžo in jin. Jau Ferra! Ve — pamirsz apie jin.
ne užsipėlniji ant to,, idant ta nas aficieras atsimainė labai.
Dėka Dievui, kad tragedijos

Fernanda

ne ant amžių pasilieka atmin
toje žmonių. "^Važiuosiu su jaje
kur tiktai norės pati norint
ant Kamczatkos. Kožnam kar
te vienok apleisi va ta puikia
sostapile D. O Rommingenas!
Tai yra sžvėritas be kraujo,
statantis savo aplaikyta po tė
vu idea augszcziau, negu laime
ir gyvenimą. Nė‘turiu jame jo
kioš vilties.
Marijė prie to teip nelaimin
ga, kad pažiurėjus velei in zer
kola prunksztelejo juokais.

— Tu tame zerkole esi sena
kvailė.-^ tarė ir pasigrasino
savo paveikslui su pirsztu. -A
Tavo mandrumas teippat pasi
baigė, kaip pasibaigė priesz
tai tavo svajones. Sakau Tau.
kad eši niekam tikus. Konstan
tinas Arbanovas buvo vienati
niu' iszmintingu tarp musu:
Kas-gi butu buvus su taj e merginuke nuo uliczios Rochfort ?
Butu susidarkius! Nes palauk
tu mano mylemas ponas Leo
nai! Su Marije Bogdanova ka
riauti yra ne szposas, norint ne
esmių jokiu milžinu.
— Ir su rūstybe pakelė
augsztin
savo
sugniaužtas
rankas papuosžtas daugeliu
brangiu žiedu.
— Asz su jumis da pasikal
bėsiu, palaukite! Pirmiause
tiktai turiu matytis su Ferra ir
dasižinot kas su jaje stosis.
Priek tam pajauto velei taje
gailesti, kuri jaje pirmiaus
teip pykino. KaS-gi galėjo ta
me laike stotis ? Deurenas bu
vo tokis pabūgęs!
— Duotu Dievas, idant vis
kas gerai pasibaigtu, norint,
kas teisybe sunku in tai intiketi — tarė smutnei atsidus
dama ir ne spakaina atsisėdo
ant kanapos.
I
Tame atsidaro dūręs ir Fer
ra, Rommingenas ir paskui
juodu Eustachijuszas Deure
nas, visi ineje in pakaju ir
skubinosi prie mažos užsimislinusms Rosijonkos. Vienoje
valandoje pamirszo apie tai
kas jaje priesz valanda kanki
no.
— Na praszau! — Isztikro
tai ponas — taše szandinanczei
in Rommingena. — Ne misli
nau kad ponas esi tokis iszmanus.
— O Maryne! — paszauke
Ferra — ne kalbėkime jau
apie tai. Buvo tai baisus daly
kas !
— Na ir ka susirodavinote?
Ba prileidžiu,kad buvo gana
laiko, idant pamislint ir pasi
kalbėt kaipo iszmiūtingi žmo
nes.
—- Važiuosime in Erdenfiuėh’a kaip tiktai bus galima,
konoo'reicziause.
o
— Isztikro!— paszauke Ma
rije su szandti.— Tai yra abelnai pažihstama metodą strušo.
Nori atsitolini Ferra, ne geis
dama czidnais jokio užganapadarymo?

cziau pas Achilu Arbanova ir
prasziau jio, idant pribūtu, jis
pats geriauše pataikins'nubaust
tuos niekszus apjuodinetojus.
— Ką padarei?— paklausė
Ferra kuri iszgirdo paskuti
nius žodžius Marijos.
Parasziau pas Achilu.
— Jis ne atvažiuos ba ma
nes neužkėncze — tarė su ntiludimii Fėrra.
Marije Bogdanova iszširaive
puikei.
— Norint butu tavo didžiau
siu nevidonu — atsiliepe su
iszkelme — gaji būti tvirta ta
me, jog ne pasakytu ne žodžio
mažiau, jaigu reik; tu del ap
ėzystiiiimd tavo szloves. Krau-'
j ės Aibanovu. teka gyslose ir
szirdyse puikei dorose, ba giini
neje jiu nesiranda nelabo žmo
gaus. Statytau drasei savo gal
va kad padaris teip, kaip asz
to tikinėsiu nuo jio. Nes tada
visi turės praszyty tie kurie
augsztihasi dabar, dovanojimo:
Jaigu tik szirdis yra nesu
tepta ir ne kalta tai isz apjuo
dinimo greit apsiczystihti ga
lima. Prisiegtau, kad kūningaiksztis Dagobertas nuves ta
ve pas altorių!

Juokėsi abudu isz tokios do
rybes ir szczyrumo ponios Ma
rijos ir džiaugėsi sugražinta
laime, kuria palaike jau už
dinguse; tiktai Eustachijuszas
pats pripažino toisinguma Ma
rijos ir kad toji teisybe kalbė
jo.
Leonas teipo-gi tai tuij pri
pažint — tarė staczei —- dabar
neyra laiko prie mislinimo. Ne
yra tai lengva gyvent po prislėgimu rieiszaiszkintu dalyku,
ypatingai del tokiu ypatų,
kaip jis, didžiause laime galė
tu pasibaigti. Mes turima veik
ti-

— Idant potam atsitolint —
atsiduso Marije su pasidavimu.

MAINIEREI! "VlU:
Dvigubas nešiojimas szituose apsiavimose.
Sz<i‘irn >ti Nz szorio.
Tas nėdaleidžia
perpjauti ęzėverika isz k'> pasidaro kiauri
t žip
«zri (ruoti cze
verikai: Puspadžiai jėzneszioja skūra.
Mainieria Czeverikai

ys^Sžtai kame
priežemiu

sznu' u ti is?..-..^onoez“verjkai Lai:> ani^ayy
ikslo
Ur. syk
iliįiaui ne-ižįcjasi negu
kiti. Gitukii>.!>ru0
arba tauzyki pas

Rubber' tufe

v

niekas
nežino,
Visi laiko už jauna vaikina,
Mat ir visus brazduoja,
Kad da jaunas meluoje.
Tegu) da karta dažinosiu,
Apie ta neužauga, tai dau
giau padainuosiu.
*
*
w
Kiek jis uk-ta

Ej vyruczei, jau gana,
Su tokia jūso mada.
'u
Daugelis pas mane gromatas
raszo,
O suvis nepasiraszo.
Asz sakiau ir sakysiu,
Aha? Jagu nepasiraszo,
Ir merginas kaitysiu,
Tai gal neteisybia raszo.
Ba per jiaises vyrai ėdasi,
Isz tokios žinios nieko nau
Per jiaises provojesi. doti negaliu.
Ir muszasi.
Supykus in gurbą metu.
Viena vaikina, mergina pa
Aplaikiau žinia isz Mahamėtė,
nojaus apie szinkorkele,
Nežinia už ka jin atstatė.
Ir josios sluginele,
Dabar jis vis akmeni kiszeKokias funias jodvi iždaro,
niuje neszioje,
Isz ko bizni giara varo.
Ir kožnam kerszije,
O ka žmonis juokina,
Katras su jiaja ej s,
Buvo apie tai gana.
Už akiu jam užejs;
Isz Mainersvilles gromata Galva sudaužys,
gavau,
Skilias padarys,
Bet naudos isz jos neturėjau,
Ir ant daigto padės,
Tokios gromatos niekas neJa gm tik galės.
..A': praszo,
O beprocziai,
Jagu nepadeda savo paraszo.
O j kvailei!
#

Užtvirtinu poną, jog viso
kios tiesos ir prisakimai ant
musu palaimintos'žemes yra tuo
kart niekam netikia. Gal ponas
Toje Filadelfijoje,
jausiesi užrustintu iszgirdus
Tai ir negerove,
mano statu iszsitarima, kas kiNe senei Vilėnskiu veseile
szasi arcziausios ateites, nes asz
buvo,
elgiuosiu teip, kaip randas, ne
Na ir keli Kauniszkei pribuvo.
siklausiu pas nieką rodos.
Czia szirdeles smarki boba
Tuolaik del to ant nekurio
atsirado,
laiko bus namas mano del jusu
Ant Kauniszkiu priežade
uždarytu—del visu!
iszrado,
Nevat del manes? - pak
Ir tolia vale gavo,
lausė Rommingenas nusidyvi Jog visus laukan iszkariavo.
nes.
Tiejei prisirinko akmenų,
— Ypatingai del pono. Ferra Prileido ezturma prie langu.
Svetimtaucziai komedije tuyra isztikro ligota - o ponas
pildai toliau tarnista ant dvaro.
Nuo juoku susilaikyti nega— Prasziau apie dimisije—
leJ°busiu aut laiko valnas.
*
*
*
— Tai man vis tiek—var
Buvo tai Nov. 26 diena,
gink save nuobodumu ponas
vardan Dievo tiek kiek nori, Nusidaviau in miesteli viena,
Sakyti ne noriu,
nes czion tau ateitinet ne vale.
Tiek to in Illinoju.
— Marine!
Susibėgo* tris bobos,
Poni Marije užėmė sau ausis.
Mat panaudojo isz progos,
— Vienkart jau pasakiau,
Vyrai iri darba iszejo,
kad ne ir nesiduosiu perkalbėt
Neliko namieja ne vieno.
save. Žinau gerai ko noriu. O
Davai alų neszioti,
dabar labanakt. Po tai dienai Ir sau be baimes girkszuoti;
pilnai susijudinimu ir visokiu
Per visa diena trauke,
sunkenybių reike mums atsilNet ir vakaro sulaukė.
sio.
'■■■■• • : Vienas vyras isz darbo parėjo,
O cze viskas atszale, ne van
denio neturėjo,
XXI.
Pradėjo apie paczia klatisineti,
Kėlės dienas vėliau pasiliko
Ir nusidavė jieszkoti.
Ernestas Nobbejus parke su
Užtiko prie trepu gulinto,
Anatolum Lerov’um. PamisliVos kvepuojente.
no valanda, po tam prisiartino
Mat ėjo isz stubos ir nugriuvo,
prie Analolaus, kuris jio iszO cze pagialbos ne buvo.
pradžių suvis ne buvo patemiPats gulinto užtiko,
nes.
Nepaliko,
— Turėjau, isztikro užmany
Prikėlė su virvagaliu,
ma atlankyt poną -- tarė Er.
Daugiau sakyti negaliu.
liestas ir indejo stiklus ant akiu, - niekur pono dabar ir
Tula bobele, priėmė už tar
matyti ne galima.
ną vaikina,

-— Jaigu jis nori, jaigu jis
man tiki, to man užten ka —
atsake Ferra žiūrėdama in Leo
na.
—- Tinku visiszkai su nuo
mone ponios — tarė Deurenas
prisiartindamas guodotinai prie
ponios Bogdano vos, kurios lig
sziam laikui ne labai mylėjo
isz priežasteš jos pikto liežiu•
vio. — Kuningaiksztiene Sybi
lije turi visa pikta pataisyti,
norint paišindama tiktai apie
LeonaNe teisybe?
Nes Leonas nieko ne Ardejd; buvo visiszkai užimtas
tuom, ka jam Ferra in ausi
sznabždejo.
— Insimylejas! Pasiutęs!—
tarė Marije Bogdanova judin
Lerpy’us sustojo.
dama petimis. — Ponas ir asz
— Ar atsitiko kas naujo ?esava vienatį neis
iszmaneis
žnionimis. O del- to praszau paklausė.
(Toliaus bus.)
klausyt.
Telegrama niisiun

turi,

Kad palengvintu jiai gyve
nimą,
B indus mazgotu,
Ir maža beiboka nesziotu.

KUR

BUNA?

Maae broEai-Stanislovas ir Adol
fas-Garskiai, paeina isz tGuno g-ub ,
Raseinu pa v , B-Uovenu sodo, apie 6
metai kaip A metike. Toriu svarbu
reikalą, ptaszsip atsieząukt, jeigu kas
žino rpie ja<.s. meldžiu p ane<zti
maa ant adreso
('001 "°0
S Virizila,
101 Butkir AL,
Putston, i’a
Msno (lede Jurgis Būbin.i j igj
kur randasi, maldžiu man duoti žin ą
ant sėkauczio adreso:
M ra. Joseph Grabauc^ss,
Box 556
Pdastfale,, Mich-

Mano pažin^tama Barbora SkAite,
paeina isz Kauvo gub., Rrseinu p.-v.
Erxvisko 'Woles•, Zvirblauku kaitų ■
pirmiau gyveno Boston, Mass,, 3 mo
tai kaip Ameiik'&e Meldžiu atsisaukt
ar kae, kitas malonėkit duot žine aut
fidreso.
R. Stankaicziuke,
69 Summer St , Bridgeport, Conn,
Mano pue-broliai Adcmas. Juozas
Antanas ir Jonas, paeina isz Zapyjv-z
kio paia , Kuodiszkiu kaimo Turiu
avarba leikxla. La^ apie juos žino,
malonėkit- mars praneszti < gausit
aagr&da.
( o g 04)
Stasis Gr.vdivckas,
Girardville. Pa

Mano dede Karalius Rajauckas pa
eina isz Suvalkų gub., Kalvarijos
Ujezdo, Udiia para., kas žino apie
jia, maloaekit duot žiae ant adreso.
(L6
J, Rajauėkas.
1828 Warp St.
Philadelphia, Pa,
Man ■ b'oljs Jonas Baliunas paeina
isz.Suvalku g 'b., ir pav..Andrejavo
g u.no. Kravenu kaimo,, teipgi Juozh.,Kauszike patena iez Suvaiką gub.,
Rudaminos para., praszau atsisaukt
ant adreso,
(to 99
M, Viganauckiene.
LArvent, Ohio

Geriausias

būdas dėl itrinimo

Neturi stokuot nei viename name
D-ro Richter’io

PAIH-EXPELLER

Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų
. naminių būdų pas letuvnikus ir
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba
stačiai nuo

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washington Street, New York, N. Y.

SAULE

Glovers o Mainer i s.

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga:

|
I

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
—ARABJSZKOS

ISTORIJOS-

Tiktai $2.00
(Mes Užmokame nusiuntimo kasztus)

In trumpa laika; vienos sanvaites, isz- |
siuntem daugybe szitu knygų in visas szalis į
Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki |
knyga prisiuntė mumis parfekavones.
Milimi mano vaikeliai, ku
rie isz jus dar nebuvot paszaukti in kareiviszka tarnysta tai tie malonėkit paklausyt.
Sziandie asz trumpai apie ka
reiviszka stoną pakalbėsiu. Ka
reiviszkas stonas yra teip sun
kus Rosijos kariumeneje, kad
sveikas pilnoi jaunystei vyras,
ten tik gali ji ueszti ir tai ne
kožnas. Daugelis paszauktu in
kareivija jaunu vaikinu numirszta dar pirmuose metuose
nuo sunkumo. Man teko tar
nauti Rosijos kariumeneje prie
caro Aleksandro III. Kaip ži
nom tas caras Aleksandra III
neturėjo ne vienos kares su pa
szalinem vieszpatystem, ‘ prie
jo kareiviam tarnauti nebuvo
teip sunku kaip dabartiniuose
kares metuose, o vienok kaip
kada tik pamisliju apie karei
vio tarnysta tai visada skaus
mas pasiekia mano szirdi.
Tas
yra skausmingiausia
kad nuo motinos ir tėvo reikia
skirtis be savo valios ir ejti in
ten in kur tave varo. Nuvaro
i u paskirta vieta ir pradeda da
ryt isz tavęs jauno dar tik ka
pražydejusio vaikino kareivi tarna del caro'.' Pirmiause ap
rėdo in kateiviszka mandiera
kuriam kartais buna paliktu
uteliu atsitarnavusio seno ka
reivio. Po tam pradeda tau
apsakinėti isz cariszko suredy*
mo kaip kareivis turi save ves
tis tarnaudamas carui ir jo inpediniu kareiviszkam stone, ir
būti paklusnu del visu vyres
niųjų caro tarnu. Kareivis tu
ri klausyti visu vyresniųjų ca
ro tarnu ka tik jiam vyresnieje
paliepia padaryt ta jis turi ir
padaryt be atsisakymo iszskiriant nužudinime cara.
Kareivis negali pasiskusti
niekam kad jis bada ar szalti
kenstu. Cara jis tūri pripažin
ti už žemiszka Dieva o jo paežia, vaikus ir kitas cariszkas
gimines už patronus. Teip vy
resnieje caro tarnai inkvepdami jaunam kaimo vaikinu ka
reiviszka protą paliepia jau
nam kareiviui kas diena mankiut savo pastacijos sutvėrimo
panarins, teip kad nevienas są
naris nepalieka ne iszmankintas. Kurie isz jaunu vaikinu
kareiviu negali to padaryti isz
priežasties nestipru reumenu,
tokiem manko ju sąnarius vyresuiejiai caro tarnai su savo
i i roniszkom; rankom pasiguldia kliiupszczius su isz kryžavotoin rankom ir kojom ant
tam tyėzia padaryto “bruso”
kuri Rosijos kalboje teip vadina. Krinta aszaros jauno ka
reivio kaip lietaus laszai ir net
kartais kraujas prasimusza per
burna, bet nedorėliai vyresnie
ji ai caro tarnai nesusigraudina
tuom matymu, jie da baido
jauna kareivi teismu kuris nu
teisia dar ant sunkesniu kancziu. Kada jau jaunas kareivis
visai apalpsta tada ji veda pas
daktara. Daktaras matydamas
ligonio jauno kareivio padėji
mą ir numanydamas kad jau
jis kareivio sveikatos negali
sutaisysi, jis ji pasiunezia in Ii

Mes tikrai gvarantinam
kad ir jumis patiks.

ITALIJONISZKI BERSAGLIERIAI APKASUOSIA ANT KALNO 0 PAKAL
NEJE MIESTAS KURI AUSTRUOKAI LAIKO 0 ITALAI GEIDŽE PAYMTI
tarai rūpinas kaip tik iszmanidarni sutaisinti jaunam kareiv'u pagadinta sveikata, bet re
tai pasitaiko jiem kaip reikia
pataisyt, jai dar kareivis ligon
butije urnai ne numirszta, o
daktarai buna žmoniszki tai
kartais jie pasigaili jauno vai
ki n o kareivio ir j i pal iuosuoj a
savo daktariszkom tiesom nuo
kareiviszkos tarn įstos. Bet isz
tuju paliuosuotoju, kareiviu
nedaug
O sulaukia senatvės, jie
numirszta dar jauni, ypacz tie
kurie buna .priversti sunkei
clirbte- del pasidarimo
sau
maistą.)Kurie, isz tu jaunu vai
kinu paszauktu iiry kąioiidja
iszlaiko 6 menesiu mokslą, tai
tuos stacziatikiti kunigas (svesz
czenikas) prisiegdiną kad jie
tarnautu noringai ir isztikimai
del caro ir jo inpedinio sunaus
ir nesigailėtu aukauti savo gy
vastį apginime ju nuo neprie
teliu. Duoda pabuezuot kry
žių ir jau po prisiegai buna isz
jauno kareivio “riadavas” ka
reivis.
fu

kas nepraeidavo. Kartais ka
reiviai vietoje duonos gaudavo
po 2 svaru sukoriu bet tik to
kiu kurie buvo džiovinti priesz
10 ar 15 metu, priplėkusiu su
vortinklais ir dratulems. Vira
lą kareiviai gaudavo žiemos
laikia isz kopūstu ir kartais
žymiu. Vasaros laikia isz dar
žiniu žolių. Koszes gaudavo v1
sada, tankiausia koszia virda
vo isz prosu. Porcija (mėsos)
jautienos 27 zolatnikus valga.mose dienose kareivis gauda
vo visada.
■ U czen i j a (mokslas) ka rei v io
yra toks: kas rytas mauk it savoLvisus sąnarius ir ruomenis
tai reiszkia padaryt “gimiuasti
kus”. Potanppaai zkit vyres
niam caro tarnui kad su noru
ir isztikimai tarnauji caro jo in
kas gimines. Kad meldžies už
juos prie Dievo idant Dievas
juos užlaikytu gyvus ant sostu
kanoilgiause.
Kad nesigaili
aukauti savo gyvasties apginime jiu nuo neprieteliu. Kad ži
nai kaip priderenczei atiduoti
garbia del visu vyresniu caro
tarnu ir nesiprieszini juju pa
liepimam. Kad busi pastatytu
ant saugojimo caro turtu ir
jo kalėjimu kuriuose jis laiko
uždaręs prasikaltėlius priesz
cara ir priesz jo vyresnuosiuš
tarnus. Neapleisi tau paskirtos
vietos norint ir giltine su dalge
kirstu tau galva.

Botam buna uczenija (moks
las) su sziaudiklem. Kareivis
su szaudikle turi teip apsipras
ti Ilginiai kaip rasztininkas su
pluksna. Kareivis su viena ran

sveria apie 11 svaru. Prie caro
Aleksandro III kareiviai nesziojo rančas kurios buvo padari tos isz lentų ir aptrauktos
teluko kailiu (sziarszcziu) in
m
virszu. Prie ju buvo pritaisinti platus isz juodos skuros tvir
ti diržai, teip
kad karei
vis akies mirksnije galėjo ja
ant pecziu užsidėt ir prie juosamo savo diržo pridrutyti.
Karei vis ant- koziroi: su szaudy
kle uczenijos (mokslo) nesziodavo ant savo pecziu ranča.
Kada darydavo manievrus ta
da kareivis rancoja sudėdavo
savo dviejus marszkinius ir—
kelenes, dvi'boras autu, czebatinius szepeczius, szvaksa, mui
lą burnaszluosti (abrusa) duona
arba sukorius. . . Prie rančos
pakabidavo pora czebatu ir
varini katiluka del pasisemimo
vandenio ir szilto viralo kada
toki laikia manievru arba—ka
res gaudavo. Ranča del kareivio kelionei arba laikia maniev
ru buna pagalve kada jis gau
na pasilsėt. Kareivis su rančų
ir—szaudikle susipažinsta teip
kaip su savo geriauseis drau
gais. Jis rančos diržus su juo
du vaszku tankei padailina.

Szaudikle kožna diena su szva
riti skaruliu nuszveiczia ir patepia su aliva kad rudis ne es
tu. Kareiviai visada turi gana
darbo, kuria diena del j u nebu
na uczenijos (mokslo) • tai ta
diena plauja kazarmos grindis,
taisosi ir skalbėsi savo drabu
žius, pasikerpa plaukus. Yra
ir tokiu vaisku kurie turi savo
didelius žemes daržus kuriuose
sodina bulves ir kitok'es daržo
ves. Tai vietoi arkliu ir plūgo
kareiviai sukasa žeme ir suda
ro lyses su savo spatukais.
Mylimi vaikeliai tig tolei
girdėjote apie stoną karevio
laikia pakajkus. Dabartės paman.slikim (pamislinkim) apie
kareivi dabartiniam kares lai
kia. Prisižiūrėkite vaikeliai tu
nutrauktu nuo kares lauko potograpiju (paveikslu) o pamatisite kaip ten kareiviai užmu-zti guli ant tu lauku. Vie
ni auksztieniki, kiti kniūpsti,
treti ant szonu .pargriuvę, ne
kurie isz jiu dar laiko szaudikles savo sustingusiose ranko
se. Prisižiūrėkite gėriai vaikeliai ir apkainuokite kareivio
stoną ir jo varda kaip jis savo
gyvastį aukauja apginime savo
v ai 1 o no. A r t ei p valdonam r ei
ketu kainuoti kareivi kaip jie
ji kainavo laikia paka j aus ypa
tingai rosi jos valdonas už kuri
jau tukstanczei mirė ir musu
tautięcziu broliu lietuviu ant
tu kares lauku nuo kuriu mes
matom nutrauktas baisiauses
kares potograpijas.
Gio verso Maineris.

Puikei apdaryta audeklineiš
iszmargyntais vyrszais.

Dydumas Knygos, B x 91 coliu, į
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu. į

Ivosijos kareivis prie caro
Aleksandro III gaudavo algos
in 2. menesiu 45 kapeikas o
per meta 2 rublius ir 70 kapei
ku, be to dar gaudavo kas meJuos greit parsiduoda todėl nelaukite
tas 1 rubli ir 25 kapeikas amu
ilgai bet tuojaus iszpildykitė žemiaus padėta
nieznu pinigu. Už tuos pinigus
blanka, isžkirpkite ir prisiuskite mums drau
kareivis turėjo sau reikalingu i
daigtus susipirkti. Kaipo gimige su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.
nastikavus
vasarios
laikui
marszkinius, szapeczius ir j no •
dyla czebatam szveisti, siulu ir
adatų drabužam lopyt, muilo
W. D, Boczkowski-Co.,
praustis ir skalbtis drabužu,
Malianoy City, Pa.
užmokėt sziauėziui už pasiuvi
Gerbemci
mą ir pataisima c?ebatu, aliCzionais prisiuneziu jumis
vos nusipirkti del tepimo szau|2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti
dikles, juodo vaszko sveists
diržu, ir dar daug kitokiu yra
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis
daiktu kuruos isz saves karei
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.
vis pirkdavo. Tai pamislykit
vaikeliai kaip kareivis galė
jo už tuos 3:rublius ir 95 koV ardas
peikas viską susipirkti, ir da
už plauku pakirpima reikėjo
Ulyczia
kęrpiku užmokėti. Valgi kareiviai gaudavo prasta. Duo
Miestas
nos kartais buvo negalima vai
gyt, per tai kad vyresni caro
tarnai kurie buvo perdetiueis
ant prastu kareiviu pirkdavo se
nūs priplėkusius myltus ir isz
tu senu priplėkusiu myltu liep
davo kepikam iszkept gera
duona. Kartais ir nukorodavo
♦
PHONE DROVER 7800
kepikus, statidavo juos ant dve
*•- GEORjGE
adolf
KOŪTTEIE HOCH MEISTER
ju o kartais keturiu valandų
po rančų pripildintu 25 sva
■ •.
v,..
F ° KAR-L BUENZ’
rais sunkumo. Kareivis nuteis
JOSEPH
A&..
IPOEPPINHAUS^
tas po tokia bausmia turėjo sto
o
Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas
u
vet per tais valandas su szau
b
V*lan<os
Ofisas Ir GyreDlmo vieta
dikle ir rančų ant pecziu ant
Visi kaltininkai yra virszininkais laivines kompanijos Hamburg Amerikon Line New
8 lig 10 ryto, I lig ,3 po piol
vietos jam nevalia buvo žings Yorke, apskunsti už tai, jog siuntinėjo m aisti! ir amunicijų in Vokietija apgavingu bildu. ir
3249 So. Morgan St., Chicago, III
Ir 7 lig 0 T*i»ro.
h
ni žengti isz tos vietos kol lai pristatinėjo kariszka materijola del vokiszkbs flotos.

Vokiecziai apskunsti per Suv. Steitus už peržengimą
Amerikoniszku tiesu

W. D, BOCZKOWS KI-CO.,
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Vietines.

W. RYNKIEWICZ

—- . Ketverge ryta truputi
pasnigo.
; — Nedelioje prasidės 40 va
landų pamaldos lietuviszkoje
bažny ežioje Szv. J uozapo. Dau
geli kuningu ketina pribūti.
— Isz priežasties stokos ka
ru- kasikloš Maple Hill. Maltanoy City wTunnel Bidge tu
rėjo sustoti dirbt utarninko
ir ketverge diena.
— Mikola Maneviczius isz
Sžumakerio, ejdamas isz dar
bo Park Place kasi klosią, in
puolė ift sena brasta 50 pėdu
gylio Įtlikos bj aur ei su žeista?.
— Szerkszniu ir Labu ežiu
šeimynos nuoszirdžiai dekavoja^yisieri^.už ątsilankima ant
želamisziiį a. a. Kaz. Labuczio,
— Juozas Jankauckas likos
sukeistas Park Place kasiklosia
aplankydamas tris su Laužy
tus szonkauliusi
4— Novembeno
męnesije
mirę mieste ir aplinkinėje 38
ypatos-— 22 isz miesto o 16
isž kaim’eliu. Gyme 41 kudykej o 4 negyvais.
Pirkite “Jelke” Good
Lpck sviesta, svaras po *25c., 5
svarai už $1.15.. Quins buezerneje kampas Main ir Centre
SL v
, ('801 oi)

.
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Morali&zka Kabala,

žmogaus ateiti

. 'l-’’ •

. .

Susigavo.
Ubagas:—- Ar ponelis ne pamėtei maszneles.
Ponas ąpsįczupinejo kiszepamecziau.
nius ir tarė
-—Tai gerai-tare ubagas,
dabar gausiu nuo ponelio kele
U; centu. ’ i

Irtai teisybe.
— Mano tėvukas jau turi 95
metus.
•-L Tai ve, didelio daigto,
mano tėvukas turėtu 1*20 kad
butu gyvas.

Cormons

katraiszdeda
- Preke 10c

I THE GLOBE,

Laidoja Kunus Numirusiu.
Pasamdo
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo,
Krausto Daigtus ir t. t. •

520 W.Centre St., Mahanoy City, Pa.
LIETUVISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. YANKAUS

133 West Centre Street,

Rekomenduojame Musu Nauja Auksini 23
Akmenų Geležinkelio Laikrodėli

arba atidengimas
pagialba Kaziru, pagal gafsingiauas
Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku,
Arabiszku ir Cigonbzku Burtinlku
Preke
10c

Auksiniai, paaukšuoti ir kitokį su 23 akmenimis, parduo
sime 10.000 vadinamu “ACCUR A.TUS’’ Laikrodėliu tiktai
$5 75 žedna. Tie gražus Laikrodėliai pu kiai iszrežyti. dubeltavi luksztai, gerai, laika rodanti, labiausiai keliauninku
naudojami, kurie turi daboti laika Moteriszki ar Vyriszki
gvarantuoti ant 20 metu Tikrai gražus Laikrodėliai,neged.a
bus nei draugams toki parodyti Jeigu nori turėti gera Lai
krodėli tai iztai musu pasiūlymas; Mes nusiusime szita lai, krodeli kiekvienam C. O. D. už $5.75 ir ekspreso kasztus
’ del peržiur jimo, Jei nepatiks, nemokėsite net cento. Mes
liskuojamę viską. Auksinis grandinei sduodasisu laikrodžiu.

Priduskite 25c vertes s'empu o gausite
visas tris Knygutes per paczta
Ka-ztus nusiuntimo mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co.
llaliaBoy a»d A St,

Mahaioy City, Fa.

EXCELSIOR WATCH CO.,

Dept. SOLA, Chicago, 111., U.S.A.

Tik-ką iščjo iš spaudos knyga vardu
"AMERIKA". Tai yra rinkinys Įvai
rių faktų, žinotinų Amerikoje gyve
nantiems ir čion atkeliaujantiems lietuviams. Surinko V. K. Račkauskas, "TĖVYNĖS"
redaktorius. "AMERIKA" yra informacijinis veikalas, kokis jau nuo sęnai"buvo pageidaujamas.
Jasne telpa daug reikalingų ir naudingų patarimų ir nurodymų, taipgi Am. lietuvių statistika.
Knyga didelio formato 6x9col., 288 puslapių. Kaina tiktai.................
.'7&C
Reikalaukite ir pinigus siųskite pas:

KRYŽIOKAI
1STORISZKAS APRASZIMAS

M. J. Damijonaitis

PER H. 8INKEVICZIU

901 w

P. S. Visas pelnąs nuo šios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui Si L. A. Norint kitokių
knygų, reikalaukite iš mano lietuviškų knygų krautuves katalogo.

PENKI TOMAI, 2 KNYGOSE

Tomas I ir II. Yra tai
puikus apraszymas isz lai
ku o kariones lietuviu su
kryžiokai laikuose D. L.K.
Vytauto ir karaliaus Jagail< ,
495 Puslapiu,

Galite atneszti $1 arba daugiaus o gausite banka knygute.
Visada galite ateiti in Banka
ir klausfi rodą pas kasijeriu.
Jis visada yra padėjime duoda
jumis giara rodą.

Geriauses ir didžiausias sumas pinigo
iszlaimeja p rpvose už pažeidima Kasiklose
Fabrikuose, Geležinkeluose, Laivose ir t. t.
Iszlaimejo provas kurios kiti advokatai
atsako ar atmeta.
Rodą dykai.

B. S. YANKAUS
154 Nassau St., New York, N.Y.
PUIKUS LIETUVISZKAS HOTELIS

f'FMTRAT A. Miliszasckas, Savininkas
1 I\ryLi jg South Baltimore Street
WftTFI ■-A
Wilkes-Barre, Pa.
**VZ A AŪA4\^_ ) Skersai Central ,R. R Dypa
Jaigu kžtda busite Wilkes-Barre tai užeikite
pas Andriu Miliszaucka kur busite svetingi
priimti ir gausite visokiu gėrimu. Kas syki
užeina sugrįžta adgalios atsilankite., .

BANK EXCHANGE

Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva kad
greit nueitu ir kad neprapultu, tai siuskite
per mane- Jaigu norite pirkti Szipkorte tai
pirkite nog manės o busite visame užgan dinti. Mano agentūra randasi mano locnam
name vertes'§14,000 ir-esiu po kauezija ir
priežiūra Ohijos Valstijos^ Norėdami apie
ka dasižinosite prisiuskite 2c., stamps.

ZEMAITIS’O ŽOLES
NOG VISOKIU LIGŲ.

Casles

Tik aat trampo l«k*!

W. Va. apie ManvilĮes lotus.

Ponas J. Kalvaitis pribuvęs in Reclyste Saules nesenėi
W.D.BOCZKOWSK1-CO iszsiklausinejp apie ManvilĮes lotus, nuvažiavo m anna offiMAHANOY CITY, PA.
sa Brooks ant Brooks, 45 West 34-th St. New York, kurie nu
DIDELIS BALIUS
veže p. Kalvaiti savo kasztu ir tenais pirko lotus, nes tuojaus
Youngstown, Ohio Progresi suprato juju verte. Sztai ka p. Kalvaitis pats raszo:
“Praneszų del visuomenes, kad asz atsilankiau in Manvil
viszkas Klubas parengė Baliu
31d. Gruodžio. (Dec.) 1915 m. le, N. J. radau viską teisingai kaip buvo garsinta ir pirkau
ant Rumania sales, 645 Poland keletą lotu. Ten yra puiki vieta, fabrikai ir keturi geležinkeir Gibson Strs. Prasidės 6-ta, lei, o fabrikai dirba diena ir nakti. Pasilieku vėlindamas vi
valanda vakare ir trauksis lig siems lietuviams savo piningus “investiti” in lotus Manville.
vėlybai nakeziai. Inžanga po N. J.-— J. Kalvaitis.”
Norėdami in tenais važiuoti ir pirkti lotus duokite man
rai $1.00. Apricz szokiu bus
kelios zobovos, kaip lekiojauti žinia:
(66*°1)
krasa, ir męszkera, teip-gi bus F. Boczkauskas, 313 W, Mahanoy Avey Mahanoy City, Pa.
duotos dovanos. Kas gaus dauANT PARDAVIMO
Rumatizmas.
giause atviru ežiu tas gaus pir
ilgu sergate ant rumatizma dovana, bukietą geliu, an Kalvio szapas su visom prietra dovana, auksinis laikrodė taisom New Philadelphijoje, 1110 skausma peczuose, silpnulis; todėl vietiniai ir aplinkines Pa. Parsiduos pigei. Atsiszau- ma szirdies, svaiguli galvoje,
lietuviai, neužmirszkit szio kite pas:
(’86 °1) ai asz tikrai galiu jus nog to
isz gydyti. Iszgydžiau daugybe
linksmo vakaro.
Fred. Speidel,
žmonių kuriu daktarai negalė
Komitetas.
' Silver Creek, Pa.
jo iszgydyt. Raszykite tuojaus
pas mane lietuviszka, prisiuskite 2c marke del atsakimo
SCAMOf mL£S
'Sale
Andrius Kairaitis,
6 S. Vine St.
rGORI
Shamokin, Pa.

Sčhenp<
Farra,

Doriribergv

būt
RUmxiano

Skaitykite ka sako apie szita
gyduole.
Asz Kristupas Indulis sir
gau 3 menesius rumatizmū,
negalėjau iszsigydyt be pagal
bos Andriaus Kairaiczio, kaip
iszgeriau 4 bonkos pasveikau.
Labai gerai vėlinu, visiem prieteliam kad tas yi'a labai pagelbetojas.
Kristupas Indulis,
71 church St.
Edwardsville, Pa.
^

BEVEIK DYKAI

Drūčiausias laikrodėlis, vyriško
ar moteriško saiį,n
zo» tikru auksu
I 9 f//'
‘Gold Fdled’, verIMfZ’IQv. 'b4f&°?Qtas $20.00, gaV
Per išdir■2Sv^Wbč-'uS ant haug
OI
TC't1yT
labai gra•jw
žiai graviruotas.
V
gus
pasiųstas
kožnam su tiesa peržiūrėti, kas pri
sius savo tikrą adresą. Firma del pa
garsinimo savo laikrodėlių, atiduoda
dabar beveik dykai. Jei patiks laikro
dėlis, užmokėsi agentuj $5.65c ir‘ uz
persiuntimą . Jei nepatiks, nemokėk
nei centą. Rašyk. tuojaus štai kaip:
Imperial Credit Co. Sales Dep.
■Bp*;,• 2526, PHILADELPHIA. PA.

Ojjjžr

ja VO
Fa vAk

3\^XJ±X

Naudingumas Trust Co., Banko ir jo
privilegija kaipo banka, yra tai tikslas
Merchants Banking Trust Co., Banko.

Duos jumis rodą kur geriause indeti pinigą
perkant namus.

b PREKE $1.50
r (PREKE VISO APRASZIMO)
f

eone

Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija ir’priežiura valdžios
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.
Paszportus del keliaujaneziu parūpina. Didžiause Lietuviszka
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis
Svieto
2
L-j greieziause ir pigiause. Visi tie kurie per mus siuntė apie
tai gerai žino Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugys,ožiu pristatau puikes szarfas,
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir 1.1, Su kokia nors reikalu kas
link Sžipkorcsiu, Pinigus ir 1.1,, raszykite
^zykite pas mane o aplankysite
teisinga atsakyma. Apsaugoja namus ir naminus daigtus nog ugnies,

Užsiima būti jumis Ekzekutorium arba Administratorium
jubo Testamente.
Užsiima būti Apiekunais del
juso vaiku ir sudės teuais piniguskuratnesz daugiaaše naudos
pakol vaikai nedaeis igi metu.

Tomas III. IV. ir V.
Yra tai tolesnis trūkis pirmo
ir antro kryžokiu tomu kur
labai dailiai spras.yta kare
lietuviu su kryžiokais po
Zalgiriais (Grunvaldu) kur
D. L. K Vytautas su lenku
Eagelba baisiai sumusze
ryžiokus ir panaikino j u
zokona. Joje yra ir tos kovos
paveikslai. 539 Puslapiu.

Nusiuntimo kasztus
mes apmokame.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

ATTORNEY, COUNSELLOR
& ADVOCATE OF UNITED
STATES COURTS.

Tikriauses Kabala,

Profesoris H. L. Evans isz
' Wash,, atrado, buk
Kinetikai Jau 1000 metu priesz
Kolumbą žinojo gerai apie
AmenJeaC;'
C" /

L

-

PRIVATI8ZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO PRIZURA BANDOS

sudėjo Cigonka isz
Egipto Rubiną Sulva, perdėjo ant
Lietuviszko D. T ,B. - Preke ICc

y.

šztanakt sugrįžau nakti ant pir
nios adyhos, tai asž vos koja in
grin ežia inkeliai! ir gavau su
Hzlubta per galva!

-

233435 West Centre Street

Tikriania Bnrykla,

’..c

Greitas tdegrapas. Kas gali butu į greitesnis
už’Telėgrapa? •.
'

Am. A tik pargabenome daugybe szviežio ta voro del rudens
ir žiemos. Dar esame pasirenge jumis parodyt viso
kiu ceikiu ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu.
Rudeninu ir Žieminiu szlebiu ir siutu.
Teipgi puiku gatavu
szlebiu veseilemsf kriksztinoms irt t. Teipgi užlaikome viso
kiu vatinu ir vilnoniu kaldru, plunksnų ir t. t. Rasite visokiu
aziltu andaroku, jekiu, skepetu, sveteriu, kepurių, ir t. t,
Pirkite savo sziltus apredimus pas:

SKAITYK

sid 1914 meto, iszkasta Su v.
St^ituOsia aukso' ant $3,549,•

—GRABORIUS—

N0TARIU8ZAS

Japonai surado dirbimą
neteisingos kavos, .kuri iszrodo
ant tikros kavos, smokas ir
kyepsnis tas pats.

■'

W. TRASKAUSKAS
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GURIOJ P1YMTJ PER ITALUS NUO AUSTRIJOS, KURIA ITALAI 80MBAR
GAVO PER 6 MENESIUS.

Gumba, Patrūkima,
Sunkuma ant Kruti
nės, Pataiso Apetitą
ir daug kitokiu Ligų

Gydo visokias
paprastas Ligas

; • /
DIREKTOREI
D. M. Graham. Prezidentas.
Leon Eckert, Vice-Prezidentas
I). F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.
Antanas Daničzeviozia, • W. F. Rynkieviozia, Mikas Gavaitų
W. J. Mlles,
Thomas G. Hornsby,
Jos. H. Garrahan

PREKES: 25c. ir 50c.
...GAUSITE...

LIETUV1SZK0J APT1EK0J
237 W.Centre St., Mahanoy Gty,Pa.

Geras Materijai a*
ir Ger Darbas

Padaro Model Keystone”
“Canopy Pair” ir “Real
Apollo” gerais Pecziais.

Mes gvarantinam kad szitie Peczeiyra geriausi kepykai
ka galima pirkti.

Didelis skaitlis ju yra naudojami Mahanojuje ir visi
sako kad Guinanas parduoda gerus Peczius,

GUINAN’S
Mahanoy City - Shenandoah - Mount g
Carmel - Lansford.
|
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Ramonat Hardware Co
(S. A. Ramottaltis, Locoinikas)

...Didelis Geležinis Sztoras...
Wholesale ir Retell.

ikslas yra: visada stengtis
atlikti musu kostumeriu
reikalus ka nuoateakancziausia, daryt ta viską
idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su
nauda, o ju pinigai kad
visada butu užlaikomi
atsargiausam bude.

Vyrsz

Millijonas

Dekavoniu už geradejiste.

Visokiu Geležiniu Daigiu
del staloriu ir narni nu pareikalavimu rasite muso
didelam sztore.
Žodžiu’ sakant; nesiranda geležiniu
daigtu kokiu galima gauti pas mus. Ka tik pareika
lausite ar mažio ar didelio daigto mes galime jumis
pristatyti: Plaktuku, kirviu, pinkliu, pielycziu, visokiu
vyrviu, skauradu, bludu, peiliu, videlcziu, szaukszcziu
epiniu, ir 1.1; ka tik pareikalausite gausite musu sztore.

Ramonat Hardware Co
113-115 S. Main St.,

Shenandoah, Pa.

Su musu teisingumu, užsiganedy
na visi žmonies, jeigu plaukai slen
ka, pleiskanų yra niežėjimas, puozkai visoki, pusplike galva arba plika
galva yra ant to pagelba. Jeigu gal
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
kiu yra tai galima ataugintie kad ii
senyvam žmogui plaukus su musu
naujausioms gyduolėms. Tai karo
lauktie ilgai nereike ne dienos laukti
bet raszik laiszka mumis, neužmirszk
paduotie savo adreso dabar dykai gy
dymas.
Prof. J. M. Brundza Co.
Broadway & So. 8-th.
Brooklyn, N.Y,

