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ISZ AMERIKOS

Tvanai padare daug bledes
visur.
Washington, D. C.— Aplin
kinesia San Luis Key ir Otay,
Kaliforuijoi, pražuvo 100 ypa
tų.
Ohajos upe vela iszsiliejo
padarydama milžiniszkas ble
des.
Szimtai szeimynu buvo pri
verstos apleisti savo gyveni
mus Newport, Arkansuosia
per iszsiliejima upes White.
Idaho, Oregon ir Washing
ton kencze labai nuo snieginiu
viesulu. Dakotoi prisnigo' 20
pėdu, visi trukei turėjo susto
ti.
Prūdas truko — 14 prigėrė.
San Diago, Gal.— Keturio
lika ypatų prigėrė o dydelis
plotas žemes likos užlietas per
sutrukima vandens prūdo isz
kurio miestas naudojo vande
ni.
Kitas prūdas teip-gi truko
nes bledes jokios nepadare.

Kataliku kuningas szveite
czeverykus ant uliczios.
New York.— Palicije paė
mė po savo apgloba Rev. Pe
tra Belastegina, katalikiszka
kunyga, kuris pabėgo isz Mek
siko, būdamas tenais kalėjime
per 40 dienu.
Kunygas Belasteginas netu
rėdamas piningu ir kensdamas
varga, nutarė szveisti czevery
kus praejgiams ant uliczios.
Stojo prie City Hali, Parko,
užkabino ant stulpo tobliczelia
su paraszu: “Asz esmių katalikiszku kunygu ižguitas isz
Meksiko.” Neužilgio apstojo
jin žioplei o kunigas pirma die
na uždirbo 50 centu. Ant galo
insimaisze in tai policije ir nu
vedė kunyga ant stacijos.
Padarius pas jin krata, pali
cije rado dokumentus patvirtinanczius, jog yra ižguitas isz
Meksiko, turi 42 metus am
žiaus ir yra geru kompozito Meksikonai padege kasyklas.
rium muzikes ir teplorium, gy
El Paso, Tex.— Meksikonai
vend po No. 314 West 14-tos
banditai
padege kasyklas, priu Ii. ...
gulinczias amerikoninei firmai
Diamond idant tasai daugiau Yoquios Development Co., 80
myliu in vakarus nuo Madera.
isztyrinetu nuo kun. BelastegiKol apgesinta padaryta $35,'•
' no-ar tikrai yra. kunygn. Kun.
000 nuostoliui
• Diamond datyre link jisai yra
Czionai isz Chihuahua pri
iffiįSĮ.- tikiu kunygu, bet del ko teip buvusieji amerikonai patvirti
pasielgė, tai negali suprasti, na žinia, kad tarpe gr. 22 d.
nes bažnytine valdže apie jin ir sausio 9 d. banditai meksi
rūpintųsi jagu butu pas jaja konai tikrai nužudė penkis
amerikonus.
atsiszaukes su pagialba.
Ubagavo idant broliui

iszmoket namus.
New York.— Policije suė
mė Aleksandra Abravicziu (o
gal Abramavicziu) neregi uba
gą su nutraukta ranka eksplozijoi Shenandorije, Pa, keli me
tai adgalios. Paliciye dažinojo nuo ubago buk jisai gyvena
Kingstone, Pa., kur turi paezia
ir tris vaikus. Toliaus, buk del
to ubagavo idant suszelpti sa
vo broli, kuris turi septinis na
mus Pennsylvanijoi ir geido
atmokėti užtraukta skola ant
juSudže nubaudė jin ant 30
dienu in narna pataisos, Jin
vedžiojo po ulyczes jojo 13 me
tinis brolis Leonas. Uždirbda
vo ant dienos nuo 5 lig 15 do
leriu.— Puikus biznis, bet tyks
Jas Libagavimo buvo neiszmintingas.

W. D. BOCZKOWSK1, Pres, and Mgr.
F. W. BOCZKOWSKI, Editor.

METAS XXVII

AMERIKAS DIDELIAM PAVOJUJE
Galima tikėtis nelaimes kožna diena ir valanda nuo_uzpuolu
Serbai bėga per Kalnus ip Albanija, pane?zdanr)i daug ergeli.
'*<&>>£&;
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A
Iszoko isz 16-to augszto ir
gyvena.
Chicago.— Mergyna Winnie
Berner, stenografe, dirbanti
prie laikraszczio “Railway Age
Gazette”, iszoko isz IC-to augsz
ežio isz Transportacijos namo
ant uliczios Dearborn, o Do
rinta isz teip augszczio szoko,
bet nieko blogo jiai neatsitiko
ir pasiliko gyva. Nupuolė jieje ant ejnanczio automobiliaus
kuriame radosi daugeli popieri
niu dežu ir gal tosios ižgialbejo gyvaste. Del ko norėjo papyldyt savžudinsta tai neisztyPaveikslas parodo kiek tai ergelio turėjo Serbai bėgdami isz savo tėvynės iri Albanija nuo užpuolu. Kelione turėjo baise, nes kelei vede per stacziu;
rineta.
i kalnus su trumpais užsukimais, kur nevienas vežimas nukrito in prapulte. Vienas isz tokiu vežimu nupuolė su dažiuretojoms ligoniu, sužeisdamas daugeli.

Cleveland, Ohio.— Prezidentas Wilsonas turėdamas pra
Nuplesze vokiecziu vėliava.
Rusija badu marinanti belaisviu.
kalba czionais kalbėjo: “Duodu prasarga visiems, jog atejs
San Francisco.— Sugrinžes isz Siberijos biznierius F. W.
Bern, Szeveicarija.— 1 nd ūkusi minia Lausanne, Vaud
laikas, jog negalima bus iszlaikyti vadeles pakajaus czionais ir | Wakefield sako, kad belaisviu stovyklose Siberijoj austrai ir kontone nuplesze nuo vokiecziu kansulato Vokietijos vėliava
apsaugoti Amerika nuo inkivinkliojimo in kare ir užlaikyti vokiecziai belaisviai badauja ir daugelis mirszta nuo Siberijos iszkąbinta kaizerio gimimo dienoj.
josios unara. Nors Amerikas nesibijo nieko, bet ant apginimo szalcziu.
‘
Federate ir katono taryba tuoj atlaike pasėdžius ir pasiun
savo unaro ne yra pasirengus. Negalima inspeti ka mums at- i
tė Vokietijai atsipraszyma už irižeidima jos vėliavos.
1,197 Italai suimti nelaisvėn.
nesz rytojus; esame pavojuje kas diena, kas valanda nuo nevi- |
Vėliaus invyko priesz vokieczius demonstracijos.’ Minia
Berliuas.— Austru kariuomene muszyje arti Oslavia paė
donų, kurie tykoje ant mus. Svietas sziadien yra ant žarijų iri
mė daliu italu pozicijų ir suėmė 1,197 belaisviu, ju tarpe 4b pradėjo in vokieczius metyti akmenimis bet juos iszgelbejo po
Keturios eksplozijos dirbtuve tik lauke mažos skiedreles idant visas užsidegtu. Norints asz oficierius.
licija, kuri priversta buvo pavartoti ir kardus.
stengiausi
tuja
liepsna
užgesint,
nes
ant
kaip
ilgo
tai
asz
pats
šia parako; 7 apdege, ble
Laukiama naujo vokiecziu užpuolimo ant Rygos.
nežinau. Baisi atejtis mus lauke, bet to negaliu visiems iszMaskolei artinasi prie Erzerum.
des $100,000.
Petrogradas.
— Rusu militariszki kritikai mano, kad voreikszt, nes pavojus mums grasina isz visu szaliu”.
Atėnai.— Maskolei jau visai arti miesto Erzerum, isz kur
Wilmington, Del.— Isz neži
Bet del ko Wilsonas neiszreiszke mums, isz kokios puses kiecziai neužilgo atnaujins užpuolimus ant Rygos ir Dinabur- pabėgo visa turkiszka valdžia. Kita dalis rusiszkos kariumenomos priežasties pakylo eks tasai pavojus grasina Amerikui. Jau dydelis laikas idant apie ko. Tai parodo nepaprastai vokiecziu oro laivyno veikimas- nes užeina ant Tigro aplinkines. Kruvini musziai atsibuna kas
Vartojama ne tik aeroplanai, bet Zeppelinai.
plozije keturiosia dirbtu vesią tai pranesztu visiems.
diena.
Sprendžiama, kad tas bus daroma su tikslu sumažinti ru
parako Du Pont kurios radosi
Vokiecziai bombardavo Parižiu.
su spaudimą Bukovinoj.
Carneys Point, N. J. Septini
200,000 Teutonu insikriove Albanijon.
Belaisviai pasakoja, kad vokiecziai gabena savo kariuo
Parižius.— Nedėlios vakara vokiszki žepelinai bombar
darbininkai likos baisei apde
Koma.— Czionais apturėta žinia, kad Albanijon insikrio
mene isz Galicijos in šiaure linkui Rygos.
gintais. Bledes padaryta ant davo miestą isz oro. Deszimts likos sužeista o 24 likos užmusz
ve 200,OOo austru-hungaru ir užima vis naujus zetnes plotus.
tais. Bledes padaryta ant milijono doleriu. Gyventoje! inpuo100 tukstaneziu doleriu.
Turkai bėga Kaukaze ir Persijoj.
Austrai grasia ir uostui Avlona, kur Italija turi iszsodinusi sa
Ugnis nuo eksplozijos davė le in dydele baime. Zeppelinai po padariniui bledes nulėkė
Petrogradas.
—
Oficialiai
paskelbta
kad
in
vakarus
nuo
vo karuomene. Eina gandas, kad toji karuomeue isz ten bus
toliaus.
si matyt po New Jersey, Dela
Melazgert rusai sumusze turkus. Besivejant beganezius turkus paszalinta.
ware, Maryland ir dalysią Penn
liko paimtas miestas Khynyskala, kur suimta daug nelaisviu
3,000 Turku žuvę.
sylvanijos. Kompanije daro
* Praeita meta steite Maine
* Liverpoolije,
Anglijoj,
Atėnai.— Talkininkai pasitraukdami isz savo pozicijų ii' ir atimta daug amunicijos ir reikmenų. Turkai bėga linkui
rusta slieetva iszko kylo eksplo apleisdami pusiausali Gallipoli, aplink apkasus buvo palike Musz.
dabar pildo dinstus gromatne- medžiotoje! nuszove 10 tukszijos, nes nekurios dirbtuves daug užtaisytu minu. Kuomet turkai užėmė apkasus, tuomet
Persijoj turkai liko ir gi sumuszti in pietus nuo ežero sziu 200 moteres.
tancziu elniu.
buvo atytolintos po kėlės miles minos po jais susprogdinta. Užmuszta ir sužeista ne mažiau Urumiah. Suimta daug belaisviu ir atimta daug amunicijos,
* Peruje iždirba kas metas
* New Yorke dabar maiti
viena nuo kitos.
3,000 turku.
ginklu ir keli tukstaneziai karvių.
na kūdikius su ožkos pienu.
2,200,000 svaru tabako.

w.
_____

SAULE
mi savo dukreles. Jagu tėvas kibties prie S. Valstijų už sa negu 1914 metais. Pereitais Prezidentą Wilsonas
keliauja po didesnes apigardos
neduoda ant paredu, tai duk vo rases žeminimą.
metais isz Suv. Valstijų viso
Bet szion szalies szovinistai kiu prekių iii užsienius iszgaprakalbomis
Priesz 25 metus terp Lietu rele atranda būda ingijimo sau
nauju
paredu
.....
to
viso pasekmių, rodos, neno benta už $3,555,000,000. Tai
viu buvo szventas sutikimas
Oj mergeles lietuvaites, mes ri nei matyti.
negirdėtas rekordas. 1
im
nesiprovojo o sziadiengi bai
kit
ta
j
i
bėždžionkavima,
o
pa

Japonai,
tai
ne
slaviai.
Su
portas
szion
szalin
tais,
metais
sybes dedasi! O kas yra prie'
žaste tu visu nesutikimu? Te sirūpinkit veluk apie apszvie- pastaraisiais visaip galima elg- buvo labai silpnas. Tas liudija
kad karas Europoje nesuturejo
ne reikia sakyti, — kožnas su tima savo proto, apie skaitima ties. Gi japonai kas-kita.
geru laikraszcziu ir knygų, o
S. Valstijų pirklybes ir pra
pranta.
tos, ka supranta savo priderysmones, bet dar labiau prisidė
jo prie to viso pakėlimo.
Szirdingiausias prietelis yra tęs, mokinki! savo tamsesnias
seseris.
Kas
gyveno
tamsybė

Isz S. Valst. sziandie invaikaip guzikelis del prikabini
Atejviai
turi
daugiausia
rios prekes gabenamos ir už
mo apikakles. Kada jin dau je tos vis bus vergu ir prigulės
nuo
kitu,
nors
jis
ir
in
puikiau
■ iSilil
karezemu
Luzernes
jas szauniai imama ne
giausia reikalauji— negali jin
sius parėdus inlystu.
Europa, bet iu centrale ir pie
paviete.
urasti.
Aklas sekimas nauju madų,
Wilkes-Barre, Pa.— Dau- tine Amerikas ir kitas kolioJagu paszelpines draugystes tai yra vergiste. Terp tu ma giaugiausia karezemu Luzer nijas, su kuriomis seniau pirturi konstitucijes, tai yra la dų yra daug blogo ir tik ap- nes paviete randasi rankosia klyba veždavo tik vienos Eu
bai puiki ir svarbi užduotis. szvietimas gali mus iszgialbeti atejviu—daugiausia isz Rusi ropos didžiules valstybes.
Dabar priguli nuo paežiu
Bet reike dažiūret, idant toji nuo blogu pasekmių nauju jos ir Austrijos, o Amerikonai
konstitucije butu iszpildoma
amerikonu
— ar jie instengš ir
turi vos ketvirta dali. Pagal su
ir laikytis josios tiesu. To dau
do isztyrinejima tai paejnan- — ar jie instengs ir po karui
P. Cadburgas, dydysis fa
giausia mums reike lietuviszežiu isz Rosijos (Lietuviu, Len tas turgavietes sau ir toliaus
brikantas
czekolados
Binningkošia draugystėse.
ku, Rusnaku ir 1.1.) turi 472 pasilaikyti, artai visa, kaip pa
Turime tiesas, kuriu visai kame, neprieme nuo vokiszkos karezemas, amerikiecziai 407, prastai, pražiopsos.
Spėjama, kad po sziam ka
nepildo draugai. Aprenkame valdžios užkalbinimą ant pa austrijokai 31 (5, vokiecziai 89,
virsziffinkus, kuriu neklauso dirbimo 160,000 svaru czekola italai 85, ajriszei 48, anglikai rui Amerikos eksportas dar
me ir neguodojeme, o tai dy- dos del vokiszku kareiviu, 25, velszei 12, szkotai, 5 svai- labiau padidės.
džiauses privalumos ir pama idant tuom nepraylgint laiko carai, kanadiecziai, holandai ir
Turėjo puikius kepsnius isz...
tus draugystes: sutaikos, vie ant vedimo kares.
sirijokai po viena karezema.
Skaitykit toliaus.
Kitas fabrikantas atsisakė
nybes ir meile artimo.
Isz viso 1474.
Kansas Oily, Mo.— Vienas
Jago guodosime tiesas drau nuo pristatimo kepurių del
Blaivini nkai stengsis visom
gystes tai guodosime ir savo Francuzu, idant tuom neprisi pajėgom taji milžiniszka skait isz dažiuretoju prie dirbanezio
geležkelio arti czionais, užtėmi
virszininkus in kuriu rankas dėti ant vedimo tolimesnes ka Ii karezemu sumažint szimęt.
no buk darbininkas John Perpavedem valdima draugystes. res.
Nesupratimas
šukele
didelia
nin
kas diena valgo keptus
Jago paguodosiu savo virszi
In
Reno,
Kansuosia,
pribu

baimia.
zuikius. Prisiartinęs prie darbi
niūkūs tai ir mus guodos, gy
vo
in
suda
sena
porele
kuri
Scranton, Pa.— Nesmagu ninko užklausė: “Isz kur tu
vensime draugiszkai, kaip tai
jau
pergyvenus
luome
mote

juoką padare bankui Dunmore gauni zuikius kas diena?’
privalo būti del gero visos
rystes
penkesdeszimts
metu
ir
ma
vienas isz depozitoriu. Kokis Darbininkas atsakė: “1
draugystes.
net
po
auksinei
svodbai
pribu

tai žmogelis, kuris atejas in ne randasi daugzuikiu ir jago
Bet ar draugystes pildo tai?
vo
in
suda
praszyti
persiskyri

banka su bankiniu kvitu idant misteris norėtu, tai ir tau atne
Kur tau! Ant susirinkimu ti
mo,
nes
toliaus
ne
nori
su
sa

jam iszmoketu piningus. Kasi- sziu ryto kepsni isz zuikio.”—
kras žydiszkas jomarkas, p ra.
vim
gyventi.
—
Teip,
teip
ir
jerius nepažinias žmogelio ne “Sžiur tink”— atsiliepe bosas
sivardžiavimai, užmetinejimai
senatve
ne
apgina
nuo
kvai

galėjo iszmoket jam piningu —atneszk.
vieni kitiems ir t.t.
lystes.
Ant rytojaus Jonas atnesze
be ludininko, ajsžkindamas
Jau laikas idant užvesti re
szmota
kepto zuikio sau ir forjam
idant
atsivestu
žmogų
ku

formas lietuviszkosia draugysLaikraszcziai pranesze visuo ri pažinsta o be to negales jam manui. Atsisėdo abudu ant ge
tesia ir investi paredka toki,
menei svarbia žinia, jog Phila- iszmoket pridedamas “no mo lėžkelio sztangu ir gardžei val
kaip ant susirinkimu svetimdelphijos Informacijos biuro ney John”. Žmogelis suprato gė kepsni . Formanui tas nuda
tautiszku draugyseziu.
skyrius žada jau nuo pradžios jog bankas ne turi piningu iž- vinejo labai nužiurineziai isz
PRESIDENT WILSON ARRIVING AT THE PEHNSVlVANIA STATION
o.-.'; gk. . ,gRCSIDENT.AND f-fRŠjy/ĮLE>ON .
Kada amerikonas numirszta sziu metu leisti anglu kalba bego ant uliezios su dydelė bai kur Jonas yma zuikius kas die
ir nuejna ant ano svieto, tuo- menesiui žurnalą “Lithuania”, me rėkdamas “no money! ban na, nes žino’ja, jog visoje aplin
Prezidentas WilsOnas nutarė keliauti po didesnius miestus Suv." Steitu, idant iszaiszkiut
jaus klausė, kur yra telegrafo informuojanti amerikonus apie ka subankrutino!” Kiti atei kineje nerastu zuikio ant gy del žmonių jojo programa apiginklavinio nuo nevidonu kurie tykoje isz visu szaliu ant užklubjuras, ba nori nusiunsti tele Lietuva ir jos reikalus.
viai ižjirde, pradėjo grūstis in duolių. Užklausė Jono:
pimo pakraszcziu Ameriko.
Visu
gi
musu
priederme
— Say John, pasakyk tu
grama paežiai, jog laimingai
banka atimti savo piningus,
remti ta darba. Remkime rasz- per ka banka tureja iszmoket; man, isz kur tu gauni tiek zui
pribuvo in vieta.
Anglikas klausia, ar nesiran tais (galima raszyti ir lietuvisz nuo 10 valandos isz ryto lig 1 kin?
kai, -nors geriau angliszkai), po piet suvirszum 20 tukstan —Labai lengvas būdas. Ma
da tenais vokiecziu?
Vokietis klausė, kur parduo jaunosios lietuviu amerikiecziu eziu doleriu. Net ant rytojaus; tai mister bos, kas nakti jie pa
da vurszt (deszras) su kopūs kartos—szventa priederme pir- dažinojo teisybia ir vela sudė. tis ateina pas mane niaukdami
mon eilen stoti in ta darba.
“miau, miau”, o asz juosius
tais ir geru alų.
jo savo piningus in banka.
szaudau.
”
Yra
jau
keletas
Informaci

Francuzas klausė, kur tea
Formanas dasiprato koki tai
jos Biuro skyrių. Tu skyrių Jauni bandytai apvogė banka
tras ir szokei atsibuvineje.
zuiki
suvalgė ir da sziadien gu
(o
ir
visu
musu
veikėju)
ypa

Lenkas, ar daug reiketu paant $15,000.
dotku mokėti ir ar czionais tinga bus priederme ta laikraChicago.— Keturi jauni ban Ii lovoje vemdamas, -kada atsi
szti
savo
kolonijose
tarp
ame

randasi caras.
dytai, turinti vos 20 metu, ine- mena ant kacziū pęczenkos.
Rusas, ar nesiranda žydu? rikonu platinti.
ja in Washington Park Natio
Adr. “Lithuania”,:
324 nal Banka apsiginklavia su re
Kur parduoda gera czaju.
Lietuvis, kur yra lietuvisz- Wharton str., Philadelphia, volveriais, sustatė visus darbi
kas saliunas, ar trauke ejniki,
ninkus ir žmonis kurie tame
ar yra skvajeris, kur parduo
laike radosi’banke prie sienos Dvi ženklyvos ypatos mirė.
S.
Valstijų
kongrese
szia
sa

da biles ir revolverius.
London. — Gubernatorius
pagriebė. 15,000 doleriu, prasiNesiranŽydas, ar cze randasi daug vaite prasidėsianti smarki ko szalind su pagialba automobi- Kaukazo, grafas Hilaras Iva- Visas
W
d
a
luošiu
va už biliu, kuriuomi norima liaus. Norints palicije tuo daži noyicz Varonczov Daszkov, geras
gojų Lietuviu ir Lenku?
Tabaku!
f kietu kuoteapribuoti imigracija szion sza no j o apie apvogimą banko bet mite savo palociuje Krinoje, tabakas kaip
/ liu kaip ežia
Sutikus sziadien lietuviszka lin. Tas Burnetto bilius iszda- bandytu lig szolei nesueme.
szitas
praejta petnyczia.
mergele ant uliezios, nesaky lies palyti ir lietuvius, nes no
Grafas Daszkovas, gimė 27
tum kad tai Lietuvos mergai rima uždrausti szion szalin at 150 ipatu mirszta kas metas Gegužio, 1837 mete, likos pa
te, bet kožnas pamislys ir pa keliauti analfabetams, ty. ne
nuo džiovos.
ženklintu gubernatorium Kau
MINERS’ EXTRA ,tabakas susideda isz
pjaustytu
sakys: kad tai kokia didele mokantiems nei skaityti, nei
New York.— Dr. Adolphus kazo 1906 mete ir valde tenais
cieliu
lapu.
'
'
g
i.,,/:
;
“leide". Lietuvaites sziadien raszyti. Be to biliuje pažymė Knopf ant susirinkimo dakta lig apėmimo dinsto per dideji
Tas reiszke- kad MINERS’ EXTRA tabakas yra . tikrai
iszžiuri ant vokietaites, angli ta, jogei in Suv. Valstijas turi ru czionais, pranesze, buk Suv. kuning. Nikaloju.
ilgai
pjaustytas tabakas. į \
kės arba žydelkiutes, pamėg būti visai uždrausta keliauti Stfeituosia kas metas-, mirszta
Parižius.-— Poni Vilniczkieg
Jr. MINERS’ 'EXTRA ta.bakas yra likrai hiosa'nog pa
džioję drabužius turtingos sve- chiniecziams, japoniecziams, 150 tukstaneziu ipatu ant džio ne, sesuo paezios prezident®
irusiu,
kietu ku'oteliu, yra iszriilkti Talkomis/
t i m tau tęs, gadina sava iszžiura hindusains, malajams ir, abel- vos ligos. Isz tojo skaitliaus Poincare, mire praejta petny. T'as reiszke kad MINERS’ EXTRA yra tikras tabakas.
ir užsitraukia juoką ir nepri nai, visiems geltonveidžiams apie 50 tukstaneziu buvo mai ežia.
MINERS’ EXTRA tabakas drugiai, insikemsza in juso
tinkanti varda pertas begali aziatams. Gali būti inleidžia- tintojais szeimynu ir buvo vel
Laivas
su
300
pasažieriais
pypke,
ir ilgui, saldžiai rukosi, arba skoningai kramtosi.
nes madas ir puikius drabu ma tiktai tu rasiu studentai, tais mažiausia del tosios szeimy
MINERS’ EXTRA patinka vyrams už
žius.
»
perklai, gydytojai, bankinin neles penkis tukstanezius dole
l
ai
kad'yra
jiadirbtas isz brangio Kentucky
Ejna lietuvaite uliezia, gal kai, turistai, mokslininkai, ir riu, perka visuomene trbtina
London. — Afrikoniszkcri
Burley
lapu
ir ilgai pjaustytas.
,
va iszkelus dairasi, kur varnos kitos ruszies žmones, bet su isz per mirti tokiu žmonių mažiau kompanijos laivas
ijln
Visas ilgas', czistas, isznuokas, atsakandžiu
laksto, o ne teip varnu žiuri, lyga, kad jie czionai ant visa šia po 250 milijonu doleriu kas plaukentis su 300 pasažieriais
lapu, pasenejas hog trijų lig penkių metu senu
kaip vaikinu, krutinę pasta- dos apsigyvens.
dingo arti morokiszko pakrasz
metas.
mo idant iszgąuti ta kvėpanti kvepsni.
ežius, pasturgali atkiszus, an Tokiuo savo pasielgimu
Priežastis ligos džiovos dau ežio. Jokios žinios neaplaikyta
Pabandykite del kramtymo ir del rūkymo.
il arokas 12 coliu nuo žemes, Suv. Valstijų valdžia žaidžia giausia yra: neszvarus užlaiki. apie nuskendima laivo ir kas
MINERS’ EXTRA tabakas parsiduoda
ejna kaip aitvaras, mislindama su ugnimi, nes: nieko negali mas namu ir kūno ir netinka atsitiko su pasažieriais. Laivas
mas visur.
Pirkite Pakeli szendien.
keno atyda atkreips ant saves. padaryti su Meksiku; yra kan mas valgis.
Tregantle rado kėlės tuszczes
Siuvėju net smegenis susisu tri ir palanki Vokietijai ir
valtis pražuvusio laivo Appan.
THE! AMERICAN
TOBACCO 'COMPANY
ko ir persimetė, bemisti ridami Austrijai, kurios tai valstybes Milžiniszkas išgabenimas tavoro isz Ameriko.
apie intikima toms naujoms amerikonus žudo; prisibijo net
Sztai koks
madoms ir iszradimu nauju. Anglijos; o tuo paežiu metu
Washington.— Sulyg pirk* Japonijoj
tonas anglių
skirtumą
O mergoms norėtųsi kas Nede- geltonąjį vilką szaukio isz- lybos ir darbo departamento kasztuoja $3 o Ryme $40.
lia turėti naujas. Tėvai, kurie miszko ir naujus nesmagumus raporto, prekių eksportas isz
* Bostone auga 20 cedriniu
<Ž>T
augina kokes tris ar daugiaus gimdo su Japonija, kuri keliu- Suv. Valstijų 1915 metais bu medžiu pargabentu isz Liba
mergeliu, nuvargsta beredyda- metai tik progos laukia, kad vo 70 nuoszimcziais didesnis, no, Palestinos.
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Sokrates.

VOKISZKI NELAISVIAIISZKASE TUNELI SU
RANKOM IR PABĖGO.
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Nebilys kareivis prakalbėjo.

Turi užmokėt 26 milijonus
bausmes.

Varszava. — Juozas Kolaszewskis, likos paimtas in ka Balogne.— Czionais tęsęsi
re drauge su kitais ir likos nu- akyvas teismas suvirszum per
siunstas prie Rygos. Pabuvęs visa menesi apie neužmokejikariumeneje pusantrų metu pa ma padotku ant iždirbimo
siliko nebiliu nuo baisiu armo- arielkos. Teismas užsibaigė
tiniu trenksmu, nes buvo prie sekaneziai: Locnininkas distiartilerijos. Daktarai visaip lerijos Baetticher isz Eitorfo
stengėsi sugražinti jam kalba, nubaustas ant puses meto ka
bet buvo ant tuszczio ir likos lėjimu ir užmokėjimo 13 mili
nusiunstas namo.
Dabartės jonu, 316,813 markiu bausmes;
ana diena, atsikėlęs isz lovos, kupezius Jausen isz Eitorfo,
nakties laike, nuejas pas savo ant 8 menesiu kalėjimo ir 8
gaspadinia, užklausė josios ar milijonus, 302,492 markiu
nepasivelino ant trūkio.
bausmes, locnininkas distileri' Persigando —motere -ant" jo- jos’LiibatiSkis' isz ITombergo
užklausimo, jog net pastyro ir ant menesio in kalėjimą ir 4
kryto ant grindų.
milijonus, 818,404 markiu
Po peržiurejimui jojo, pasi bausmes.
rodė, jog buvusia kareivis ne
tiktai per trauki 18 'menesiu
Mokpkloja.
nekalbėjo, nes ir nieko neatsiDanktoris: -— Pasakykie
myne, kas su juom per ta lai ■man, kiek metu gali turėti že
ka dėjosi. Dabartės jauczesi me?
suvis sveiku ir ajszkiau kalba
Vaikas: — O kas gali žino
ne kaip priesz tai.
ti ponas darktoriau.
Tebyreje kareje szimtai
— Delko?
tukstaneziu kareiviu pasilieka
— Žeme yra moterinio sztanebileis nuo armotiniu szuviu. mo. Jaigu moteres negali žino

SZITIE VOKIECZIAI DAUGIAU NEKARIAUS.

Garsingas Graikijos philozo
pas didis žinovas ir mokslinczius, isz kurio rasztu da ir szia
dien mokslincziai naudojasi
Sokrates buvo sūnūs ūkininko.
Tėvas savo sunu augino ant ūki
uinko, bet jauname Sokratese
jau isz pat jaunystes apreiszki
nėjo kitokia dvasia, dvasia, ku
ri tik neapribuotoj erdvej
mėgsta skraijoti ir stebėtis ste
buklingu gamtos suredimu. Ir
kaip žinoma psiliko didžiu phi
lozopu. Budas jo gyvenimo bu
vo vienog labai prastas ir visa
me jis prisituredavo rubežiaus
ir mieros.
Valgydavęs ir gerdaves ma
žai, apsitaisymas jo būdavo
Szitie keturi vokisžki rezervistai, likos paymtais in nelais
prastas, o vaikszcziojo visados
basas. Prisituredavo jis nuomo ve su kitais per Anglikus Amherste, Novoje Škotijoj ir laikyti
nes: “Nieko nereikalaut yra per asztuonioli ka menesiu. Po kėlės valandas kožna nakti kasė
dievystia, o juom mažiau reika su nagais tuneli pakol neiszsikase ant liuosybes. Pabaigė tune
lauji, juo daugiau artiniesi Ii, pabėgo in Amerika. Isz viso dvileka pabėgo, isz tojo skaitliaus septinis suėmė o keturi gavosi laimingai in New Yorka
prie Dievo.
Turėjo jis moterį labai nege o vienas bludžioje po Maino girres.
ra, tikra angi, arba xantipa, ku ja ji negu juos vaideliotus ir
KVAPSNIS ŽMOGISZKO
ri vyrui buna kaulu gerkleje, apskundė ta garbinama visu
KŪNO.
kuri vyra nori vadžiot už no žmonių vyra buk jis netikys
ti metus, tai kaip gali žemes
sies ir mokint ji, nors pati nie in dievaiczius ir gundo žmones
Ne tiktai augmenes ir žiedai
* Malachi
Jenkins
isz žinoti metus?
ko neiszmano, Sokrates visa prie iszsižadejimo Dievu, ku turi kvapsni, bet turi ji net ir
Thomasville, Ga., yraapskundos buvo ramus ir tarytum vi riuos garbino j u bocziai ir sen gyvuliu (žvėrių) ir žmonių kū
stas už apsivedima .su 22 mo
sai negirdįs, kada pikta mote teviai. Sokratas pateko kaleji- nai; kiekvienas žmogaus kū terimis.
* Carmel City, Ky., likos
Szitie vokieeziai ir daugiau juju, buna gabenti in Angli
riszke visai be reikalo bardavo man ir tapo ant smert apsudin nas savo turi specifiszka kvė
" Bostone likos pastatytas pastatytas fabrikas kuriame ję ant angliszko laivo, kaipo kariszki Belaisviai. Nuobodu lai
ji, o jos kiekvienas žodis czirsz tas. Vienog jis visuramiau pimą, kuris matomai ir dalei- naujas lietelis “The Avery”
padirbinės 1000 svaru for bos ka praleidže ant loszimo isz kaziru ir kitu žaidimu.
ke nuodais piktybes. Kada ma sias buvo ir visai nekeike tu, džia szunims turint aniems la kasztu $1,500,000.
kas diena.
tydavęs dūkimą moteriszkes, kurie isgpleszia jam gyvasti. bai subteliszka pajautima vuos
Ateina bažnytinis kalekto rė duris kur tėvas sėdėjo
nenorėdamas jos da labinus ar- atleido visiem jiems ju kaltes les, pažinti pėdas savo pono. 30D.YenuDYKAlArt21AkmenuGOLD™'įTIKTAl$645
szaukdamas:
ris pas Stiklai ti, bet 6 metu
zint savo abjutumu, iszeidavo ir lauke varginamas valandos Uodą žmogiszka kaip pas kudi
— Teveli ponas kalektoris
vaikiukas inmokytas per tęva nori žinoti, ar busi namie ry
isz namu, idant moteriszke, ku baisiausios, kuri vienog visai ki (žinoma kalbasi ežia tik
idant pasakytu kalektoriui, to? .... — A. B
rios niekad negalėjo pertik- jo nebaugino, kadangi tikėjo apie szvariai užlaikyta) iszduo
jog jojo nesiranda namie, o
rint neturėdama ant ko liet sa jis in gyvenimą amžina ir gy da ypatiszka kvapsni, kuris su
SKAITYKITE.
sėdėjo pasislepiąs antram kam
vo piktybes tulžiu nusiramin vasties savo visai .nebrangino bėgimu metu didinasi, o ant
Brangus
broliai Lietuvei no
baryje.
senatvės, džiuvant uodai mąž
tu.
rintieji
pirkti
farma' arba že
kadangi jautėsi iszpildes visas
Kalektoris: — O ar bus tė me, praszau atsiszaukti pas ma
Vienkart kada boba buvo savo pareigas gyvenimo ant ta, net ir visai dingsta. Kvaps
nis uodos iszdalies paeina ir
velis namie ryto ?
ne ant szio adreso:
(p, oą)
teip indukus, Sokrates pamėtės žemes.
nuo spalvos uodos; juodplau
Mažas
Antanėlis
nežinojo
PASIULINIMAS ANT TRUMPO LAIKO, idant kuodaugiausiai
C. K. Bali,
savo darba rengėsi iszeit isz na
kiai (tamsveidžiai) ir rudplau- SPECIJALISZKAS
iszplatinti mušti stempuotna ant 21 Akmenų, Gold-Filled laikrodėlius, su trim puisiai ka ant to turi atsakyt, pravė
R.
R
1.
Kennedy, Minn.
mu ir kada tai padare, pikta
Mokintiniai jo norėjo jin isz kiai atsižimi smarkiu kvaps gravirotais virszeliais ir Fabrikas Gvarancija ant 20 metu iszmusta ant virszeliu. Taipgi
jei
norit
pasinaudoti
isz
tos
progos
tai
jyisiuskit
mums
szitaapgarsinima
ir
25c.
markėmis
moteriszke pastverus indą su gelbet, papirko sargus kalėji niu, ko geltonplaukiai neturi. ar pinigais rankpinigių darodimui jog isztikruju norit pirkit szita laikrodėli, o mes nusiu- Puiki istorije apie...
vandeniu liejo ant jo.
mo ir atidarė jam duris' bet Valgis teipgi daug maino sim jums in namus apžiūrėjimui ta Puiku Gold-Filled aut 21 akmenų laikrodėli, ir 3<
Doventt prie laikrodėlio VISAI DYKAI: Lenciugelis su breloku gold-plated, Pipke. Pe’
Bet vyras už tai neužsirusti- Sokratas nupeikė mokintiniu kvapsnis žmogiszkos uodos, o lukas, setas Sagucziu gold-plated, Branzolete su laikrodeliu-imatacija. vaikam, KrvželP
gėrimu
ypacz
gėrimas;
kokiu
Britva, Diržas, Veidrodėlis, Szukos, Krapsztukas, Kriukutis, Imitacija-Dur
no, o tik žvilgtelejes in dangų užmanymą, jog nori ir gundo, žmogus daugiausiai ntaudoja gold-filled,
turas, Gold-Plated Branzolete, Žiedas gold-plated, Gold-plated Lenciugelis su szirduke
kai. Pistoletas, Armonika, Miniatura-Budnikas, Gold-plated atviras laikrodelis-Imitarė linksmai:
idant jis peržengtu instatymus. kvapsnis jo uodos tur skoni 32
6x9 coliu dydumo. Preke 35c.
tacija. Plunksna fontanine, Lornete-Brelbkae. O kaip jumis atnesz laikrodėli ir dorėną? 262 puslapiu.
— Jau audra praėjo, po lie Mokintiniai vienog mylėdami naudojamu gėrimu. Bet di tai užmokėsite likusius 86.20 ir mažus persiuntimo kaszt .s. Perkant nuo mus laikrodelj
nieko nerizikuojat, nes mes juos pataisom arba iszmainom ant nauju VISAI DYKAI
tui ir perkūniju užstos graži savo mokintoju niekaip tikt džiausia intekme turi ant kvap jus
Neužganiedintiem sugražinam pinigus. Nepirkit kitur kol ne apžiuresit musu laikrodėlio
Gaunarnoy pas
audra.
nenorėjo dalei st jam mirt to snio žmogiszkos uodos stovis ir 30 dorėnu. Siuskit užsakima sziandien, adresuokit taip:
W.D. Boczkowski Co. Mahanoy City, Pa
Daugiau nieko neatsake’ nes kia baisia mirtim, kadangi ži nervu (driksniu). Irszeip: tūla NEW YORK SUPPLY CO., 79 Fifth Avenue, Dept. 410, NEW YORK, N.Y.
kaip iszmintingas žinojo gerai, nojo nekaltybe jo. Sokratas pone padūkime kvepėjo smar
jog su pasiutusia moteriszkia, tada tiko papildyt patžudyste kiai sakais, kita vėl žiedais.
visai nereikia ne kalbėti, ka nenorėdamas savo bausmes Tūlas mokintas Kere darodidangi žinoma, jog jos kad ir mirtim nužemint mokintinius neja, buk kiekviena szeimina
iszmintingiausiom rodoms ne ir kada mokintiniai vilkino su turi savo ypatiszka kvapsni,
pertikrinsi, o net ir už piktus padavimu jam nuodu, iszne- kadangi žinoma, jog szunes
AMERIKOS
,
kurie ant to geriausiai nusima
kvailus darbus nesugedinsi.
kantrintas tarė ramiai:
no, ypatai
iszgimines savo
Ir tikrai tas didis mokslin—
Duokitgi
szian
karta
te

duondiviu, nors ir suvis nepaczius niekad nesirustino ant
žinsta. kada pirmu kartu iszve
gul
isžgeriu
mano
taure.
kvailu žmonių, tacziaus žiurė
depavuosto, ir nieko nebedaro
jo in juos, kaipo in kūdikius
Ir paduotus nuodus su vi- jai, nes žino, jog tai ne neprie
kuriems nebuvo kam duot pro
telius ju ponu, o savas.
siszka ramybia iszgere.
SKAITYKITE IR PLATINKITE
to, kurie negavo ne gero iszauklėjimo, ne patis negali pa
matyt savo kvailo manymo.
Todėl ir buvo jis nuo visu pro
“KATALIKĄ”
tingu žmonių dideliai guodoIS paduoda vėliausias žinias apie karą ir visokius atsitikimus pasauly
jamas.
je. Visuomet pilnas indomių straipsnių.
Kada veinkart eidamas su
Dienraštis “KATALIKAS” eina tautiškai—krikščioniškoje dvasioje.
savo mokintiniais gatve So
■ Dienraščiui “KATALIKUI” rupi lietuvių reikalai, darbininkų, moterių,
krates pasveikino tūla iszdidu
jaunimo
gyvenimas, lietuvių pramonė ir kultūrinis kilimas aplamai.
Athenieti, praeivi, anas vie
ton atsimokėti tuomi pat, mete
Amerikos Lietuvių Dienraštį “KATALIKĄ” leidžia
paniekinanti žvilgtelėjimą ant
TANANEVICZ "PUBLISHING COMPANY
philozopo ir nuėjo savo keliu.
Mokintiniai užs'rustino ant ne
JONAS M. TANANEVIČIUS Bendrovės Prezidentas
S. P. TANANEVIČIUS, Bendrovės Vedėjas
mandagaus puikuolio ir norė
jo iszjuokt, bet Sokratas nura
DIENRAŠČIO KAINA:
mino juos kalbėdamas:
Metams ................ .......... $5.00.
— Argi kiekvienas isz jnsu
Pusei metų ............
3.00,
Trims
mėnesiams
.............
1.75.
nepažinodamas manes, pasiti
Isz pradžių europiszkos kares, buvo pasklydus raportai,
Dviem
mėnesiam
.............
1.25.
kę toki baisuoli ir vargsza buk ant kares lauko kareiviai visiszkai užsilaikė blaivais, bet
Europoje
metams
.............
7.00.
kaip asz esmių, nepadarytu vėliaus dažinota kad kareiviai aplankydavo savo dale gardaus
Praneškite savo adresų, o gausite pasižiūrėjimui vieną, numerį veltui.
mėte kaip ir jis? O delko, alaus ant sudrutinimo pajėgu. Alų g&bena antkariszks f rimto
gal jau suprantate? Dėlto, pilnais trukeis, kaip tai ant paveikslo matome.—10.
kad j s sprendžia apie žmogų
žiūrėdamas t'k ant pavirszinio
REIKALAUKITE KATALOGO.
žmogaus paveikslo. Ne jis
kaltas kad nemoka kitaip apie
Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus visados adresuokite šitaip:
kitus sprensti.
No.l — Parižiaus Nuskurelis; Ingrabanas 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c
Ir tokiu savo tikrai iszmiuNo.2 — Kunigo Paslaptis; In Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu Preke 35c
tingu pasielgimu Sakratas kas
No 3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. Preke 25c
No.4 — Apie Kupcziaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 108 pus. Preke 25c
kart daugiau žmonių pritraukinejo prie saves, kas kart di
Prisnskite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta.
desne paguodone ingydavo,
kad galutinai kuningai pama
W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mah. and A St., Mahanoy City, Pa.
te jog žmones daugiau guodo

Jopasza Korczaha

Ai'.
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y Visuomenės, literatūros ir politikos iliustruotas laikraštis.

PILNAS TRŪKIS GARDAUS ALAUS.
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SAULE

vargai slogina, tai ir tuomet aszaros pasirito per jios veidus;
ne privalome rugot ant Dan Grigas vienok tokiame karte
gaus, ne privalome desperaut, atsidusta in Dieva ir sukalbė
tai yra nustoti vilties Dievuje, jas “Teve musu” palinksmeja
jog mus apleido, jog neiszklau ir imasi prie savo darbo ukvat
se musu maldų; Dievas girdi nei, ar tai in laukus pas darbi
tavo szauksmus, bet ne atitoli ninkus, ar in kluoną, ar ir stona nog tavęs tu vargu dėlto, jnia, ar in soda, idant visur
kad per tai užsipelnytum amži butu czie’os geros tvoros, kad
na laiminga gyvenimą; žino visur butu szvarumas ir tvarka
Jis ko mums reike ir apteikė triobose, ant kieme padaruose
mus tuom, nes jaigu tave, ku ir laukuose, nes buvo turtas
ris vargus ir nelaimes ant savo nemažas; buvo tris poros digtu
sprando terioji, apteiktu lai jauteliu, ketvertas geru arkliu
mėms gal tokiame karte pa- buvo ir bernai, kaipo paprasti
mirsztum apie jin suvis, o pri. nai pas turtinga ūkininką, bu
sirisztum prie savo turtu že- vo kam ir kuom dirva atsa
nliszku ir tavo szirdis niekuo kanezei apdirbti ir su padvada
met ne pasikeltu Dievop, o gu nusiunst; buvo galima ir ant
lėtu ten, kur tavo turtai, tai-gi turgaus in miestą nuvažiuoti,
tu varguoliai! daug, isztiesu nes buvo ka nuyeszti. Dvi ko
Marcele su Magdalena per dienas nieko nedaro tik rėdosi daug laimingesnių gal esi, ne
lonijos apturėjo palikime po
ir stiklus'žiūrisi. Marcele ne tokia tingine kaip josios drauge, gu tas turezius, kuris neturi
tėvu, o trecze dapirko už sueze
nes pasislėpus žiuri kaip Magdalena bezdžionkaujesi zerkole. vylties laimingo amžino gyve
dyka graszi; dirva derlinga
— Kur Marcele?
nimo, kuris kankina save mįs gausei atsimokėjo už procia
yra. Kodėl ne pamisimame lėmis, jog jau gal netrukus tu ant jios padėta—žodžiu visko
apie tai kad pasakis, jog ir rės atsiskirt su savo numylėtu buvo pili a ir nieko nesirinko.
Kodel-gi Darata veizėdama
mus neyra( kad ir mes apleisi turtu, kurio jiam neisžpasakyPuiki apisaka isz kaimiszko
tai
gaila
palikti,
o
tu
neturteli
ant
tu turtu nekarta aszaroms
me szi svietą gal jau ryt ar už
gyvenimo.
vargingas
gaivini
vilti
szirdije
apsiliejo ir liūdo neyra stebėti
poryt.
I.
jog
jau
galas
netrukus
pasi

nu.
Tai—gi, jaigu būtinai nuola
Pasakykite man, mieli žmo
baigs
tavo
kentėjimai,
jog
ne

— Kas žino tai kalbėdavo
tos turime mislinti apie savo
neles delei ko gyvenant ant
užilgo
ejsi
atsiimti
užmokesties
ji
—
kam tie musu turtai teks.
gyvenimo gala, tai kaip-gi gali
szios pasaulės teip druczei prinog
Pono
kuriam
tarnavai
tik
Turtai ne suteikė mums nei
me prisiriszineti teip stiprei
siriszinejame prie visu žemiszrai
teisingai,
mylėdamas
Jin,
jokios
garbes, nei džiaugsmo;
prie žemiszku daigtu, kad už
k u daigtu, kad rodos tik vien
ne
atstums
tavęs
o
isznagradins
mirsime ir viskas gal svetimam
juosus atiduoti savo gyvasti!
Generolas Putnik, garsingiausias serbiszkas generolas bu
del jiu gyvena žmogus ant szio
tau
gausei.
Pasakyk-gi
bran

liks-nieks
musu ne primis
Apteikė
tave
dangus
laimemi
vo priverstas apleisti savo mylama tevynia isz priežasties nepa
svieto? Visupirmu privalome
kad
gyvi
da tavo gimdytoje ir gus prieteliau ar-gi tas netur sau; kas mus palaidos, kas pa sisekimo kareje. Generolas stovi nuliūdęs ant galo trūkio žiū
pamislinti: ar mes gyvensime
gyvena prie tavęs, dekavodami tas ne esą laimingesnių už ana simels už duszes musu ? Viskas rėdamas gal paskutini karta ant lauku Ser-bijos.
ezionais ant tos aszaru pakal
didžturti, kuris ne nurims ta nuejsit dulkes ant vėjo, ka
nes amžinai? ar-gi niekuomet tau už tavo paguodone del jiu niekuomet matant prisiartinau mes surinkome, paims svetimi
tinej o mažas rankeles maldin ■ paproeziu: Tegul bus pagar
ne turėsime skirtis su sziuom jog laikai juos pas save ir mai: ti laika kada turės skirtis su ne pasakius nei “Dieve užmo
gai (nobažnei).
bintas Jėzus Kristus, sveiki
svietu ir viską ta, del kurio gy tini atsimokėdamas jiems už vo turtais? Apteikė tave Die kėk!
Tai-gi ir iszaugo tėvams drūti teveli, arba, “kaip sveitat,
kad
tave
iszaugino
ir
pali

venome palikti o vienu-vienam
vas turtu, ne prisiriszinek prie
Grigas jai atsakinėdavo:
ant džiaugsmo. Panaszios do katele moeziute? Bet tegul
ar ne reikes toliaus in kita svie ko szioki toki turteli,— arba- jio, nes jis tau amžinai ne
—
Žmogus privalo procevot rybėje merginos toli reikėtų tik kokis berniokas užkalbins
gi
jautiese laimingu turėdamas
ta keliauti? Teip kožnas turės
tarnaus, esi netureziu ramink ik’ smert, nes ant to esą šutvei* jieszkoti. Apart dorumo, buvo nemandagei, tai mes ant jio
atsiskirti su visais žemiszkais dora, gera paezia, teisinga, ruo save vilcze laimingo atejnan tas. Apteiks Dievas vaikeleis,
ir patogi; augszta tiesi, laiba toki žvilgterėjimą savo gražiu
daigtais, argi ne paliksime tuos sze ir mylinezia tave pusiniu- ežio gyvenimo!
pasiliks
jiems,
o
ne
—
tebūna.
kaip jevaras, plaukai tamsei- akeliu, kad tasis nuleidęs akis
savo namus, apie kuriuos tiek kia gyvenimo, jaigu džiaugs Teip lygei dare Grigas Tu Jio szventa vale! Jis žino ka
geltoni mėlynos gražios akeles, apkaisti turi ir trauktis sau
mą turi isz savo doru paklus
rūpinamės,apie ka per ciela gy
nu vaikeli! dekavok Apveizdai ris, senas ūkininkas musu tė daro ir mes neprivalome ru visuomet linksmai ir iszmami szalin. O! buvo tai mergina
vasti musu landom, kratam
Dieva garbindamas, o savo vynėje Lietuvoje, gyvenantis got. Nieko ne turime savo ežio žiuriuezios, skaistus veidelei kokios toli jieszkot, o ir paguokaip skruzdės,'procevojame ir
antderligos dirvos kaime R ne nais, o viskas yra Dievo. Teks karielines lupeles, nusiszypso- ■lota visame kaime; nors buvo
knopiname turtus, ne karta szeimynele mylėk ir rūpinkis toli miesto S; buvo jis laimin musu turtai svetimam geram
jenezios saldžei rodos ir perlai turtingu tėvu duktere, bet bu
apie jios, gerbūvi; vyras ir tė
randasi ir tokiu, kuris sau vis
gu,
bet
kad
patiko
jin
laime,
žmogui,
primis
už
musu
duszes
(žemeziugai) suverti ant vieno vo paveizda visom, merginom,
vas ne privalo nieko gailėtis,
ko atsako kad tik sukuopinti,
ne tik ko, bet reikale ir savo ne parklupo ant dvasios, o ir užpirks miszes ir pavargėlius siūlelio, smulkus dantukai nes ir motinos kaimynu mokiu
kad tik padidinti turtus; bius
locnos gyvasties, bet tas turi linksmas gyveno, garbindamas paszelps, idant melstu Dievo baltuojenti isz už jiu puosze damos dorybes savo dukteres
tą vargszas jaigu vilisi amžinai
but visuomet pamenamu, jog Dieva, teip praleido savo gyve už mus, pateks-gi blogam, tai taisės skaisezes lupeles. Žodžiu nurodė ant Turiu Mariukos.
gyventi su savo turtais. Szia
Ne mate josios nieks idant
jie esą jokiais paezeis liglai- nima ant szios pasaulės niekuo jio bus nuodėmė, o mus Viesz buvo tai rože židinti darže bet
dien gyveni, o ryto, kaip Die ir
kineis sveczeis, kaip ir tu pats met ne ružydamas ant Dievo. pats ne apleis ir bus malonus tik be tos puikybes, be pasidi jovytusi subernais karezemoje,
vas duos. Atkreipkime atyda kaipo visi žmones visokiu luo
ant musu, jaigu busime verti džiavimo, o buvo nužemintos arba prie karezemos, kaip tai
II.
bent ant mažo plotelio, arba mu.
Jio szventos malones. Nesirū szirdies, kaipo rūta ar rasze- kitos merginos daro, neatsisklypelio szios pasaulės ir kaGrigas Turis savo jaunXstoje pink brangi Daratele apie tai. dos, kurios savo kvepejimu lanke jigi ne in jokius susi
Kad paszauke Dangiszkas
rinkimus, arba bendroves jaugi matysi ir girdėsi? Isztiesu Tėvas kuri isz musu privalome buvo doras vaikinas, kokio ki nes tas esą žemiszkais daigtais,
paugsztina visus žiedus, teip, numenes, kuriose veik dora
daugiausiai girdėsi ir matysi nulydet ir atsisveikinti' prie to kaime ne rąstum; paklusnas saugokis idant tiejei tau ne už
Mariuką savo dorybe praaugsz pamest galema.
nubudimus, smerti, negu links tu amžino jio buto su gaileste, tėvams, darbszus nužemintas, tvertu kelio in amžina gyveni
Motina miledama savo vientino visas kaimo mergeles.
mybiu: ten varpai graudžei ste bet be juokiu rugojimu be rau be puikybes szirdije, linksmas mą. Ledokas žino kuom praturtia
būdavo kalba:
Kad būdavo ka užkalbins
ni, arba, vaitoję palydėdami pas dojimu, ba tos neaprubežintos ir prieteliszkas, sutikime gyve gaiszinti žmogų. Pasimelsk ver
, — Nuejtum ir tu dukrele
k utiniu kartu parapijona, ku gailesties: persižegnok ir pasa nantis su sebais, paguodojentis cziau prie Dievo, apimta to tai teip meilei, kad rodos ne vakara in kaima pasibovyti
ris keliauje in kapus in amži kyk, kaip kas-cliena kalbi: senesnius, ve! ir saulygius nie kioms mįslėmis, kalbėdama: norėtum niekad paliaut klau pasilinksminti su kitom, jug
na narna, palikes viską, ten bu “Buk vale Tavo....”, nes dide kuomet nei žodžiu ne užgavo! “Bet gelbek mus nog pikto sius, o kad- nusiszipsos, o ap gana prisidirbi per diena; tik
ris suėjusiu moteriukių ir sene le gaileste gali pats sau sutrum visuomet blaivus,- girtuokliu ir Vieszpatie!” o Tėvas mus dau kals pati, tai ir szalcziause viena karta gyvenime žmo
szirdis vyro turi pabust ir su gaus buna pavasaris, pažink
liu apstoja lova mirsztanczio, pinti gyvasti, yra tai nuodėmė nedorėliu nekente—nog tokiu giszkas suramins musu!
judėk Plaukai visada grąžei jio smagumą ir linksmumą, ki
kitur susedia prie paszarvoto didele uždavinet.sau ne tik mir szalinosi isz tolo; ne tinginiavo
Dievas teisingas iszklause suszukuoti papuoszti ratu sza- to, tokio laiko gyvenime ne
gieda.... kuningas juodai pasi- ti bet ir koki didėle skausmą, tarnavime Dievu j, nes kada pagaliaus jiu maldas nes aptei
turėsi: jug tau nuobodu vie
redias atprovineje dievmaldys- nes jaigu ne saugosi savo kūno tik ižgirdavo szaukima varpo kė juosus kūdikiu. " Dabartės kelems, ar kitokeis gražeis žie nai namie ir gal labai malonė
tia už duszia numirusio. .. Ne tai ir duszia prapuldysi! Pa- Įsz bogsztu bažnyczios maldin tapus gymdytojais jautėsi lai delis, kasos ik’ liemeniui. Ap tum, tik ne drysti manes prayra tos dienos, kad milžiniszki myt reik visuomet jog mes ly gus in narna Vieszpaties, sku mingiausiais žmonėmis, o tuom sivilkimas gražus, dailei gu-' szyti, eik asz pavėlinu, pasi
s kaiti ei gyventoju szios pasau dime sziadien, o ryt gal lydės bino, kada tik turėjo liuosa lai labjaui mylėjo Dieva, dekavo- lintis ant josios tiesaus, pato linksmink prisidainuosi daine
lių su “tavorszkom” ir tau bus
lės ne keliautu in ana svietą, mus. Ne tiek privalome rūpin ka nog darbo, o tai žinoma jo Vieszpacziui Dievui už Jo gaus paveikslo, ant balto, kaip linksmiau.
nes kožnas tvakstelėjimas szir- tis apie reikalus kuniszkus, szventomis dienomis, skubino molonia, tuom karzscziau. Ma gulbes kaklo rauduonoje ke Bet kur ten, dora Marinka
dios musu apreiszke žmogaus kiek apie dvasiszkus; žmogus in ten idant klausyte dievmal- ža Mariuką savo skardžiu bal lios eiles kareliu, prie kuriu suvis ne malonėjo tu žaislu.
mirti kiekviena sekunda, toji rūpinasi ir stengėsi apie savo dyste; ir palaikytu sau tai už seliu suteikinėjo ‘gimdytojams ant vidurio blizga sidabrinis
— Linksma man namieje
trumputėlė valandėlė buna pa ateiti to žemiszko gyvenimo, sunkia nuodemia jai turintgu neaprubežinta džiaugsma: kas- ignoselis su, paveikslelu Pane prie teveliu mylineziu mane,
ženklinta mirte žmogaus. Tai bet retai kuris pamislina apie galėjimą, apleistu dievmaldys gi do laime buvo del jiu, ma les Szvencziausios Auszros už ka asz jiems turiu atsimobromo. O kad pasirodo in bažgi nei ne pamislinsi da gal apie ateiti dvasiszko nepabaigtino tia. Ne apleido jio-gi ir Viesz tant patogios dukriukes nusiket; butu labai gražu daigtu
niezia
tautiszkos neszeines rusavo amžinyste kad jau smer- gyvenimo, ne paiso suvis ar pats Dievas; laimino jiam vi szypsojima, no savo ranku jios
isz mano szalies kad vakarais
t is sveikina tave, arba jaigu pa anas gyvenimas bus laimingu same. Apteikė jin dora, darb- ne nuleido, ypatingai, kada jau bu tai ne jokia miestiszka mer valkiotausi, o ant ryt miegom’slini apie savo pažinstamus ar ne. Žmogus gyvena ant szios sze, dievobaiminga paeze; Sten pradėjo iszkalbineti pirmus gina svatimtautiszkam pareda- cziau laike kada sena motyneprietelius ir sėbrus ar kaimynus pasaulės ne dėlto, kad maudy gesi Darata (toks buvo jios žodžius, kaip tai: tete, ar ma le ne susilygins su Mariuką; le trustusi aplink namus —su kūrei s gyvenai, patirsi kad tųsi laimėse szio svieto ir jo vardas) visame intikti savo vy ma, tuomet džiaugsmui jiu ne teip grąžei iszvezi tautiszkame, ne, asz turiu motinėle užva
visi jau gal palike tave, pali kios kartybes, nuludimo ir sun rui, saugojosi užrūstinti jin buvo galo. Da buvo mažiutele paredale kaimiszkame kad ro duot ir senai motinėlei, kuri
ko szi svietą, jog tu jaigu užsi kenybes ne turėti, bet dėlto, nors sau miego laikais nutrau vos pradedaneze kalbėti o jau dos nulietas paveikslas, kad pasidirbo gana, kad manes pa
likai gyveni tarp svetimųjų kad procevotu, ir rūpintųsi gin kė, be pasilsio triūse ir darba- gimdytojai visupirmu mokino atsigėrėt nebegaletum. Wisa- gelbėjo ne turėjo, duot ilgiau
žmonių, arba jau ne tarp senu ti save nog vargu, nes pats vo, ant to nepaisė suvis, o savo kūdikėli melstis; ir, bū me jios kūno sudėjime nieko pasilsėt asz pusryczius noriu
ne rastum kas pereitu-savo apsitrusti aplink gaspadorysta
pažinstamu ir prieteliu, tau pa Vieszpats musu pasakė, jog džiaugėsi kad tuom intikti ga dama da vos keturiu meteliu o
rubežiu
— tikrai kaip balan apsitrusti kas man suteikė di
ežiam pagaliaus nubosta gyven pirmiaus privalome jieszkot ka li savo vyrui, jog tas niekuo jau mokėjo Teve musu ir Svei
džiausi smagumą, matyti kas
t i ir klaidžioti ir girrioje pa ralystos dangaus, o viskas kas met j ii blogo žodžio ne pasa ka Marije o ir pusią Tikiu in dėlė (karvelis), jokia kita mer. diena tekanezia saule, sveikin
klydusiam! Na-gi tik primink reik musu kūnui bus duo ko. Bet ir Grigas mylėjo savo Dieva tai-gi ir tuom suteiki gina poniszka, arba bojorisz- ti pirmutinius josios aukso
sau savo praejtia savo senus ta del mus ir kas-diena pote dora Darata, guodojo jia kaip nėjo dideli džiaugsma doriems ka, iszbliszkusi, pasisziaųsziu- spindulius argi ant kaimo nak
si kaip baidykla, susilygint ne
prietelius, tai isztiesu visa dai riaudami ne kalbame “duonos tik ižgalejo; tarp jiu rodos gimdytojams, kada pribėgdavo, galėjo su patogumu Mariukos ties laike • žmogui gali but
linksmiau? Ne, asz niekad ant
nele tavo skambės vienoke tą musu visu dienu duok mums’’ pats Dievas gyveno, buvo lai ižgirdus varpu skambejima, Turiutes.
tu susirinkimu ne eisiu, nes
ją paeze graudže melodije: su “ant viso gyvenimo,” o tik mingi kaip karvelei.
prie motynos ar tėvo, vadino
Ir iszminte retai kuri mergi ■ kas-žin da kas gali patikti; o
anuom buvome vaikinais, se- “sziadien”, o ryt jaigu gyvensi
Vieno tik buvo striuka jiu juos in bažnyczia nes jau zva- ka galėtu su jajia susilyginti. nors ir ne mane, tegul ka kita
br .is—jau jio neyra su tuom velei melsiesi ir praszysi Dievo laimingam gyvenime: ne aptei nije”, arba kada savo maža Ant veido josios blizgėjo pa
patiktu ne laime, tai ne noriu
atsilankiau in mokslainia, ar kad tave aprūpintu. Jaigu vie ke jiu Dievas vaikeleis. Taigi rankele žegnojosi ir kalbėjo nystes nekaltybe. Su senu girdėti kad sakytu žmonis, jog
ganiau^ kaiminia—jau jiu ne nok persekioje tave nelaimes pamisimus Daratai apie tai, poterėli, atsiklaupus ir su dės- suejna pasveikina pagal tėvu ir asz ten drauge buvau.

SERBIJOS GENEROLAS PUTNIK
ATSISVEIKINA SU SAVO TĖVYNĖ

Nuvytus Rūtele.

BALTRUVIENE.

Nekurtoje pecze,
Daugiau iszgere abeeze
Negu dydesuese,
Apigardose.
Paymkime Ilinojui S...city,
Lietuvei iszgere daugiau ne
gu kiti,
Dreiverei alaus tiek priveža,
Jog kožnas yma bertaini
nors maža.
Bobos be alaus negali būti,
O kožna subata turi nusilakti,
Ne kurios ir toliaus keliauna,
Tai net svaiguli gauna;
Rėplom namon parvežlioje,
Paskui su vyrais vajavoje.
-»
*
*
K ūda—riebi,
Bile pagriebi.
Tai yra priežodis senovės,
Nes gali būti priligintas ir
prie naujoves.
Užėjo laikai labai geri,
Pacziuojesi kožnas kas tik gali,
Kokia tik mergina pasisuka,
Tuojaus buris vyru apie jiaja suka.
Dabar turgus ant szleivu,
Ir ant pabuvusiu mergų,
Kokia tik atvažiuoje,
Tuojaus apsivynioję.
O ka, kalejna toji ateis,
Jog senam po smert ne kaip
pareis,
Tures varga turėti,
Ožkeles ganyti !
Teip, teip . vyruezei, butės
czion sau nepataisisite,
Jagu ilgai lauksite ir ne apsipaeziuosite,
O kaip da pinigu nesurinksite,
Tai kaip rudos peles dingsite,
Ba ko po velniu laukti,
Ir ko jaunikauti ?
Zokon inkais ne busite,
Ant senatvės sukirmysite.
Merginos jau susiprato,
Nuo vyru rankas krato,
Mat, nenori in ne vale pasi
duoti,
Kad lig smerties varga turėti.
Žino, jog isztekejas vargas
bus,
Už bile kokio, ne bus medus,
Tai in fabrikus keliauje,
Kur sau puikei uždarbiauje.
Angliniuosia del mergų ne
vieta,
Czionais paverstos in nieką,
In fabrikus kaip nuvažiuoje,
Tenais jiaises daug geriau
pavožoje.
Jagu vyrai nori paezia gauti,
Turi in fabrikini miestą nu keliauti,
Kur mergyna del saves gaus,
Apsipacziuos ir parkeliaus.
O vyruezei, ka, ten yra mergų,
Darbsziu, piningingu ir patogu,.
In puikes leides iszžiuri,
O paganskos ir iszminti turi.
Taip, ilgai ne laukite,
In Konetika nukeliaukite,
Ten mergynu ne stuokuoje,
Ant tukstaneziu jiuju rokuoje.
Asz tuom bizniu užsiymeze,
Kelis desetkus pargabeneze,
Tik nežinia ka darycze,
In kur jiaises patalpycze.
Asz kožnam atiduodu ant
valios,
Tegul pats nusiduoda tai ne
rugos,
Ba jagu katram ragana inteikeze
Tai dydelia neapikanta už
sitrauk cze.
Ne vilkinkite mano dobilėliai,
Mano jnilenii sakalėliai,
Kaip katro virszugalvis nu
pliks,
Tada lig smert jaunikiu pa
siliks.

SAULE

ALKOHOLIUS KARA
LIUM.

PASILINKSMINIMAS SERBISZKU KAREIVIU PRIESZ MUSZI

Didele)i kapinyną milžiniszko miesto tamsi naktis apglo
bė.
Tarp daugybes kryžių juo
du ir baltu, antgrabiu stoviuežiu tarp krumu auęrmeniu ir
žiedu, kitu vėl stovineziu po
beržais, kuris apleidę savo plo
nas žalias szakelias stovi kaip
kad užsnude, prasidėjo naujas
gyvenimas—naktinis.
Gumuliai balsgano ruko suėjo in viena vieta, sustojo ant
apžėlusiu kapu, palengvele
priima paveikslus žmogiszku
skeletu—ir netrukus pasirodo,
visas buris anų. Augszcziausia vieta tarp j u visu užima
o giltine; vienoje rankoje laiko
kaipo lazda savo galybes dal
gi, kitoje raudona isz kareliu
karūna.
— Smertis, smertis — tary
tum sznabžda drebantiejie la
pai medžiu ir krumu.—Giltine
barksztelejo savo sausais kau
lais de’ei nutildimo visu ir ap
sižvelgus iszdidžiai aplink, at
siliepe pakeltu savo balsu:
— Isztikimi broliai ir se
FROM THE SPHERE
nOHTZJ.
sers! Visi jus prigelbstit ir
Serbiszki kareiviai laukdami aut savo eilios ejti ant kariszko franto isz nubodumo, linksminasi kaip gilėdami idant
szelpiate mane darbuose ant
dirvos naikinimo žmonijos. užmirszti apie savo mylemas ypatas paliktas namie. Ant pavtikslo matome juosius szokanezius savo tautiszkus szokius žaidi
Kasgi vienog.po tuo inžvelgiu mus panaszu in lietu viszka “Jaunumene mes buvom.”
turi pirmybe, kas daugiausiai
ir vargai/. . . Kiek , tai žmo visa gimine žmonių; myli ma
mane szelpia?! Tam kas dau
nių klauso .mano pagunda ir ži vaikai, myli jaunumene, jau
giausiai žmonių iszsiunezia in
nikaiezei ir mergeles, myli mo
net patis save žiido. . . .
...SI/LAIVAKORCZ1U SKYRIUM... 1
kapus, kaipo atmokesti už
teres,
myli vyrai ir seneliai—
— Dovanok Nelaimia, vadi
T.
V.
OB1.ECUNA8 ir KOMPANIJA
nuopelnus aukauju szia kareli
ni kitus juokingais ir mela žodžiu visi žmones visokio luo
12tb. and Carson St, - S S. Pittsburgh, Pa.
ne karūna.
giais, o bet pati savo juokingu mo ir staties.... Teisybe, žino,
'laiyru vienatine Banka kuri sįenei žinonia Lietuviams.
Ir kilo didelis judėjimas
Banku talpinasi tavam budinkė.kurio verte i-znesa apie
mo ir melagystes nebematai. jog asz sistamatiszkai lieju nuo
$150,000 ir vanoja szetne laike apie milijoną dolieriu
tarp susirinkimo. Pradėjo gindus
mirties
in
ju
krauja,
kad
ir landasi po kontrole Valstijos Peunsylvanios Už snAr gi tikrai tavęs visi klauso?
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus
ežy tis smarkiai, kadangi kož-Ne! Kiek tai žmonių net ne asz instumiu juos in Vargo,
in.vi»as dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko
nas lavinosi pirmybe, kožnas
NotarijiaJna kancehtaija del padirbimo doviemaseziu
susiraukia, kada pastveri in sa Nelaimes nagus, in Bado ir 1.1,
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrubeperstatinėjo savo nuopelnus,
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo
vo nagus, o kantriai sau ken- bet jie ant to nepaiso ir persis
Karoliams Varasziaus valdi-zko Notarijuszo.
kaipo didžiausius. Pirmutine
ežia ir gyvena ramiai !-kalbejo kirt su manim niekad nenori...
kalbėjo graži Meile, iszrodydaPavietre Kad aszužeinuant žmo Galybe mano da vis auga, vis
ma savo nuopelnus, kiek tai
nijos tai kaip dalgiu iszkertu plėtojasi ir mažai jau ant pa
szirdžiu žmonėms- jauniems, o
tukstanezius žmonių. Giltine saulės yrą tokiu vietų, kur jije
nekarta ii’ seniems jije užnuodi
isz manes turi didžiausia nau nepasiekia; asz kaskart dau
jo, k’ek tai žmoni i jije priver
da. Ir man priguli karaline ka ginus lobio Giltiniai siuneziu,
Lakai Puiki ir Didele Knyga
tė mest gyvasti, idant nejausti
man atmokestis priguli.
runa.
jos savo szirdije ir nekenteti
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— Kasgi tu do vienas ?—
— Ka ? Tau ? Ar neblusti ?
dideliu skausmu ir kartybių,
—suriko pikta Kare. Argi tu klausė stebedamosios kapinyPuikei ir drueziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szitą Knyga
bet pertrauke jai Badas:
daugiau už mane žmonių iszžu niszkos dvasios, sznairiai žiūre
visiems
lakai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.
— Dovanok miela panele
dai. Jug asz vienoje adynoje damos in seni su pamėlynavu
už pertraukimą, kadangi gir
iszguldau klanuose krauju vi siu veidu ir raudona nosia o
6| x 9j coliu dydumo.
609 Puslapiu
dint grina melą negalima man
sas minias jaunu vyru, nekarta nuo kurio atsimuszinejo negar
užtylėti: * Nuopelnai, panos
drauge su vaikais ir moteri dus, szulksztus smokas.
szimteropai mažesni už mano.
Giltine isztrauke in ji savo
mis, o ir nevienas senis man
Kur asz apsireiszkiu, ten žmo
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)
vieszpataujant, pražūva. Alano kaulinias rankas ir balsu szernes pamirszta apie tave suvisu,
aukom net paskyrų duobiu ne meninio varpo atsiliepe.
o krinta kaip muses, kad net
Mes tu įmygu neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena
— Teip, draugus Alkoho
kasa, o tik szimtais in viena su
kadangi greit iszsiparduos.
ir laidoti lavonu nesuspėja.
krauja, Giltine už mano nuo liai!’. tu esi geriausias mano b i
Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir . Sžluocziaus duktė.
— Tas teisybe—patarė Var pelnus privalo man dovanot czuolis, tavo nuopelnai didžiau :
Vilka.
Nelaimingas bogoezius.
gas— bet neužmirszk ir tamis- karūna.
šie. Tu no amžių mane gausiau1
Apie Jonuką, Arkluka, Antaite ka , Kalvis.
Raganius.
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
ta to, kad b£ mano pagelbos
— Priešz mane dreba žeme šiai szelpi. Acziu tau!—Teiklaite žemcziugpila.
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
,
nieko nenuveiktumiai. Man ir jūres! — suraumojo Pavie kis priimti nuo manes dovana
Apie Karalaite paversta in varle
Ylgasis. platusis ir amark-akis.
Apie Karalaite stebukl-merge,
ding nereikalauju ir aiszkinti tre.
už tavo nuveikimus ta karoli
Tris jaunikei.
- i ■'I V ■
Karalaiti Jonuką ir apie Lazda ne
Meszkirras.
;
.
matomai muszanti.
ilgai kodėl, kadangi guodotine
karūna,
nes
tik
tu
vienas
— Priesz manę dreba ateitis
Baidiklos.
Apie Karalaiti netikėta.
nas susirinkimas lengvai tai žmonijos —ginezijosi Kare — ant tokios atmokesties užsi
Apie Vainikėli Ramunėlės,
; Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Velnes ir Mužikas.
gali suprasti. Kur nėra Vargo, nes as? žudau žiedus josios.
pelnai.
Pabaiga kazirninkb.
Melagis.
Skarbas o pati.
ten Badas žmonėms suvisai
Giliukningas Zbrajus.
Ir nutilo ginezas kapiniuiszGiltine pagrimzdo mislise
Nelamingus atsitikimas.
Zerkolas.,
nebaisus.
Fundatoris.
Szetoniszkas szokis.
apsvarstinedama nuopelnus be ku valdikiu, draugu Giltines,
Kaip Padonai išsipildo paliepimus
Prakeikta.
— O mano ar maži nuopel siginezijaneziu savo pagelbi- kadangi visi suprato, jog dova
savo valdonu.,
Kiniszka pasaka.
ualtys.
Pavogti
Deimantai.
nai?!—atsiliepe drebanti pasi ninkiu, kuomet atsiliepe nau na tikrai priguli Alkoholiui
G ūdras Žalnierius.
Stebuklingas skeltuvas.
Melage pati.
Medalikas motinos.
už jo nuopelnus. Ir pasiliko ka
rėmus ant lazdeles Senatve.— jas balsas:
Paikas Jonan.
Jezdsas ant vakarienes. Apianka
Apie
milžinus
mažus
žmonis
ir
—
Ne
jusu
nuopelnai
verti
raliam tos draugijos naikinanNuo jusu žmones gali iszsigelsenu žmonių.
niksztukus
Laižytos.
Du brolei.
bet, o nuo manes niekados, ka atmokesties o vien tik mano czios žmonija— Alkoholius!....
Isz gyvenimo milinczios poros.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti loman
senam
priguli
dovana
už
paimu, tas jau mano, o ar ma
Po svetima įpastb^e.1
juti. Kilimėli niaukleii ir apie Rai Pasakė teisybiaUbago meile. >
ganišzka zdeda.
ža jau instumiau in kapus žmo nuopelnus. Kurgi jusu isz tver
Petras bude.
Balus suknele.
me ir energija darbuose? Jug” Kazukas sėdintis prie stalo
Ne feike prieszintis valei Dievo.
n i u.
Apie tris Brolu-. Karalaiczius ir
Stebuklinga tobliezia.
serganti jin Tęva.
— Iii, Iii, hi! — nusijuokė jusu darbavimasis visados bu paszauke in guvernante: —
SzleiVls.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mužikas Karalium.
Mažas Antanukas,
garsiai Nelaime. —Tikrai esa na tiktai liglaikinis, kuomet Mano aniuolele, atneszk man
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Bedarbe.
te guodotini ponai ir ponios asz nepaliauju besidarbavęs, stiklą vandens.
Apie Raganiszka Pleczkute.
Dvase kasikiu.
Apisaka seno
Jonukas Pauksztukas.
mainierio.
Motyna
girdėdama
vaiko
juokingais, jeigu norite savin ne ant vienos valandos. Neuž
Karalius Vargutis.
Kaip nabasžnirikes duszia vaikszcio
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu jo. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
tis pirmybe. Argi kas da neži gin.czisi man to ne tugiaž isal- toki paliepima, užsirustinus
szalti Karalius.
Balatono ežeras.
Akmedas ir Raganaite Paribana.
no to, jog musu karalieniai di Meilia, ne tu Bade, ne tu paszauke:— O tu bambli, ar
Pataikė dalgis ant akmens.
Trys Lapai kirmėlės.
Netikėtas szveczias.
Giltiuiai didžiausia nauda at- Varge, ne tu Senatve, ne tu Ne tai gražu paliepinet senesuiai
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu,
Apie tris Karalaitias.
dideli galincžiu irapic karalaite gulbe
neszu asz! Giriatės, daugiau laime, ne tu Pavietre, ne tu ypatai kad atnesztu tau van
Apie septinis Brolus.
Apie prapuolusią Karalaite ir sep
Apie kuningaikszti Kardeli.
tinis galincz'us.
nieko! Nelaime baisiausia žino paskutine Kare! Visi žinote dens ir tau tarnautu sarmatinJuozas ir Marijona.
Žiurke katra už Karalaiczio tekejo.
Jussupas.
neins, nes daugiausiai ju in ka kad jus tik kartais darbuoja kis!
Apie Vaika katras Karaliaus duk
Neteisi pati.
teris iszgelbejo nuo smako.
pus isz svieto isztremia. Ka tės, todėl niekad tiek nuveikti
Kaziukas pro verksmus: —
Kar alaiti Miranda.
Apie Karaliaus Sunu kur savo
Kaip gilukis mainosi.
trijų Sesei u ėjo nesakot.
asz paimu in savo nagus tas negalite kiek asz besidarbuo- Kaip maąaama nebuvo naRagana.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
žudo vilti, žudo norą prie gy jans tolidžio. Jusu visu žmo aamie, tai tėtulis teip pat atsi
Medėjus.
Apie Žydą u Petra.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Apie du vaiku Siratae.
venimo, o asz in jo ranka in nes vengia ir stengiasi szaltin- liepe in panele Ona kaip ir asz
Vaitiekus.
Apie Pagramuuka.
s; > raudžiu
revolveri, arba tis nuo jusu, kuomet mane be dabar ir tetei tuojaus atnesze
szuabždu: “numirk, numirk, veik kiekvienas su atviri u gle vandens už ka tėtulis jajia pa-,
užsiszauk, pasikark, pasiskan- biu priiminėja. Asz turiu vieta bueziavo in lupas. Ko mamy
dyk,” ir tam panasziai, o ten kaip prastoje grinczeleje, teip te ant manias dabar barasi asz
Szita Knyga perkupeziams ai’ba agentams j
grabe turėsi smagu pasilsi, ne ir rūmuose didžtureziu, o net ir butau pabueziavias už pa- i neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio- !
pasieks tave jokie rupeseziai karalių ir ciesorių. Mane myli tranavima man............. A. A.

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA į

Tiktai $2.00

I

(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

In trumpa laika; vienos sanvaites, isz- I
siuntem daugybe szitu knygų in visas szalis
Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki i

knyga prisiuntė mumis padekavones.

Mes tikrai gvarantinam
kad ir jumis patiks

ALL NATIONS DEPOSIT BANK

L1ETUVISZKAS PASAKORE

PREKE $2.00

W. D. Boczkowski-Co.

“U S j

Puikei apdaryta audeklmeis
isz margyntais vyrszais.

Dydumas Knygos, 6i x 91 coliu,
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite
ilgai bet tuojaus iszpildykite žemiaus padėta
blanks, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau

ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.

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

Gerbemei :—

Czionais prisiuneziu j umis
$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis
Naktų ir V iena” ant žemiaus padėto adreso.
Su guodone,

V ardas
Ulyczia

Miestas

W. D. BOCZKOWSKI-CO., Maha“oy

i

PHONE DROVER 7800

Dr.A.J.TananeviczeĮ
Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas
Ofisas ir Gjrenlmo rietą

3249 So. Morgan St., Chicago, IB.

Valąnitt

8 lig 10 ryto, 1 Hg? PO plet
ir 7 lig 0 VMOtO.

h

SAULE

6

Žinios Vietines.
— Sziadien turime 1 diena
Vasario.
— S. J. Mockaitis serga pa
vojingai teipgi ir jojo duktė
Fiorentina.
— Anglekasiu konvencije
I ndianapoliuje'.kasztuoje suvirszum $8,000 ant dienos. Teip
pranesze mums vienas isz dele
gatu.
— Petniczioje, apie 3 va
landa po piet, mirė nuo szirdies ligos senas gyventojas
Antanas Augustaitis, 62 metu
senumo. Velionis paliko dydeliam nubudime paczia, tris sū
nūs ir dvi dukters o Lietuvei
dvi sesers. Paėjo isz Pajavones parapijos, Szakiu kaimoPrigulėjo prie draugyseziu
Szv. Franciszkaus ir Szv. Kry
žiaus.
Laidotuves atsibuvo
utarninko ryta po prižiūra gra
boriaus Traskausko. Amerike velionis pergyveno apie 40
metu o Malianojui 33 metus.
— Andrius Kopa, 22 metu
senumo slavokas, likos užmusztas per puolanti parama ant
Keadingo geležinkelio. O kad
neturėjo czion jokiu gyminiu
per tai bus palaidotas Keadin
go kompanijos kasztus. Grabo
rius Traskauskas užsiėmė lai
dotuvėms.
— Mėnesinis mitingas Y
M. L. Independent klobo atsi
bus ateinaezia nedele 7 valan
da vakare. Bus tai svarbus
mitingas todėl visi f-anariai
privalo pribūti, per paliepima
sekretoriaus.
)qį oi)

SBENANDOliJ, PA.

Negali pabaigti geležkeli in laika.

KUR

BUNA?

Mano deda Ignacas Dijokas paei
na i z Kauno gub.. Szaulia pav. Ža
garės para . Gimbuoziu kaimo. Jeigu
kas žino apie ji, meldžia duot žine
ant adreso, Julijona Doveikaite, arba
Į.ovyropav.
(g oi)
Mrs. Jos. Mikal*uokie e.
% Kaiser and Boasberg,
Eist Windsor Hill, Conn.

W. RYNKIEWICZ
233-235 West Centre Street

-

-

Mahanoy City, Pa.

PRIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO FRIZŪRA BANDOS

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

BALTRUS S. YANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR
& ADVOCATE OF UNITED
STATES COURTS.

Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija ir’priežiura valdžios
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.
Paszportus del kėliaujaneziu parūpinu. Didžiause Lietuviszka
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis
Svieto 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 Draugyscziu pristatau puikes szarfas,
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir t.t. Su kokiu nors reikalu kas
link Szipkorcziu, Pinigus ir t.t,, raszykite pas mane o aplaikysite
teisinga atsakyma. Apsaugoja namus ir naminus daigtus nog ugnies.

Mano dede Jonas Stanczikas paei
oa isz Vilniaus gub . Trakiu p,v„ Sj
maliszkiu Vals., Staneziku kaimo, 16
m tu kaip Ameiike, pirmiau gyveno
apie New York, dabar nežinau kur.
Turiu svarba retkala, jeigu kas žino
apie ji malonėkit m.u praoeszti ant.
Visas darbas ant užbaigimo
Petrozavodsk-Ehateriusko adreso.
(0l'°l)
O
Ad.
Stanczikas,
geležkelio likos sulaikytas isz priežasties dydeliu snieginiu
Box 134,
L pez, Fa
pušniu. Strielas parodo kur geležkeli da nėra sujungtas.

— Kazimieras
Dadurka,
senas gyventojas ir vienas isz
pirmutiniu sąnariu lietuviszkos
kapelijos, praeita ketvergo ry
ta mirė nuo sužeidimu kokius
ąplaiieė puldamas trepais že-’
myn nuo antro laipsnio savo
namuosia. Velionis nuo kokio
tai laiko sirgo, o gal norėda
mas nuejti žemyn, apslobo ir
nukrito trepais žemyn. Paliko
paczia, tris sūnūs ir viena dūktere. Shenadorije pergyveno
33 metus. Laidotuves atsibuvo
panedelije.
— Marijona Kugliute 25
metu senumo, mirė ana nedelia
New Yorke, pergyvenus su
vyru vos 3 menesius. Kūnas
veliones likos atgabentas pas
tėvus ’ in Lost Creek No. 3
Kaip vadinosi po vyrui, tai
nedažinota.
— Kam jum ejti pas svetimtautiszkus daktarus jeigu
turite savo tautieti Daktara
Bogdanow, 1-mo sorto preke pakelio 25 kap.
Petriką, kuris gyvena ant JarSultan, 1-mo sorto preke pakelio - 25 kap.
Mesaksudi, 2-ro sorto preke pakelio 23 kap.
din uliezios. Su visokiais ne
Kiekvienam ant prabos isz'siusim per
Nesuprato.
smagumais ejkite pas jin o supaczta VIENA PAKELI už 15c. 3 Pakelius
sikalbesit patys be tlumocziaus — Adomuk renkis in spa- už 35c. 10 Pakelius už 81.00.
ir turėsite geresni užganedima viedi, nes bus keturi svetimi Pinigus malonėkit siusti markėmis pini
gais ar money orderiu. Adresuoki! taip:
ne kaip nuo svetimtauezio. kunigai.
— Tėvuli, ar man reikes
Szelpkite saviszki o jisai jum
K. JAROSZEWICZ
eiti
spaviednin pas visus ketu
ne duos užversti kojas.
Knickerbocker Bldg., (Fifth Ave.)
— Adomas Valudas apžiū ris?. . . .
Dept. S. - NEW YORK, N. Y.
—Et tu kvaili!. — A.B.
rėdamas revolveri, nusiszove
sau in ranka, baisei susižeisdaPIRMAS LIETUVYS--SKVAJERIS
Isztinusiu koju.
mas. Nukeliavo in ligonbutia
“ALDERMAN”
Ir strėnų skausmo, paeinanant gydimo.
•— O’Hara pardavė savo ezios nog kepenų ligos, užde
atidarė savo
Kanceliarija,
locnaste ant South Main uli gimą inkstu ir pūsles, užsilai
kymo szlapumo, gelt-lige ar
po adresu:
ezios del Chas. Pavitto.
pilvo
rugsztumo,
greitai
prasi— Skulkino paviete žydai
Aiderman, 1st Ward
paaukavo del savo tautiecziu szalina jaigu variuosite Seve301 W. Long Ave.,
Europoje $3,000 in viena die ros gyduole nuo Inkstu ir Ke
penų
(Severas
Kidney
<fc
Li

DU-BOIS,
- PA.
na.
ver
Remedy)
yra
garsei
žinoma
Prie Bankos senoj vietoi bus
— Adomas Mineviežius, 26
kaipo
gera
gyduole
del
vaiku
nuo 9-niu ryto lig 3-ju valandų
metu senumo mirė Ashlando
ligonbuteje
ant uždegimo kurie bemiegant neužlaiko po pietų, Skvajerio Olfise bus
vandeni. Mr. Ad. Kraipavi- nuo 3-ju lig 7 po pietų.
ežia isz Coaldale, Pa. rasze: Bankoi vakare. Užkvieczia su
“Asz rekomendavoju Severos reikalais, visus Lietuvius DUGilberton, Pa.
gyduole
nuo Inkstu ir Kepe BOIS’O ir aplikines.
— Apie 8 valanda subatos
ryta, kada pati Kazimieriaus nų del visu kurie kenezia nuo
Januszaucko užkure pecziuje inkstu ligos. Man daug pagialugni, likos baisei apdeginta bejo.” Preke 50c. ir $1.00.
* Japonija turi dokus del
su savo dukrele pildama kra- Gausite aptiekose arba tiesog statinio nauju laivu, kuriuos
sina ant pecziaus. Nežine ar nog W. F. Severą Co. Cedar insteige da priesz tūkstanti
Rapids, Iowa.
(Feb.) metu.
isz to iszliks.

EXTRA! RUSIJOS KARE!

Mano pus-broliai Matjoszus ir Jo
nas Vilkevioziai, paeina isa Varto
Kaimo. Krosnos gmino, teipgi Mag
de ir Ona Svanticki >tes, gird-jau
^ad jau ženotos, isz Suvalkų gub.
Kalvarijos pav., Krosnos gmino.
Utanavo ka mo. Meldžia atsiszankt
ant adreso.
J. Vilkeviezia,
Box 58.
Girardville, Pr.

Mano brolis Antanas Abromavi
ežia, paeina isz Kauno gub., Szauliu
Uj^zdo, Sibaic i sodo, ir pu-i-seseres
Silomijos Stankunutes, po vyru
Dominauskieae. Ligumu para., Vie
bara sodo. Praszau atsiszaukt ant
adreso.
(g y o;)
M. Abroinaviczia,
Box 554,
Morgan, Fa.

Asz A. Vaikzuonute pajieszkau
mano sesers Tofilios Vaiksznoiiute.
po vyru Valukevicziene, paeina isz
Suvaiką gub.. Seinų pav., Kapcziamiesezio gmino, Lsipuuu para., Liplianu kaimo, apie 10 metu Amerika,
pirmiau gyveno apie Norwalk, Va
Jeigujkas žino apie jis, malonei-it
duot X!D9 ant adreso.
A. Paulekiene,
178 Chesnut St.,
Lawrence Mass,

Maįo gimine Antanas Skroskis, pa
eina ięz -uvalku gub., 29 metai kaip
Amer|ke, pirmiau gyveno apie Scran
ton, Pii., dabar nežinau kur. Jeigu
kas $no apie ji, meldžiu duot žine
ant adreso.
f
Jos Skroskis,
Box 68,
Cairnbrook, Pa.
Mano szvogeris Juozas Rakauskas,
paeina isz Kauno gub,, Vilkamerska
pav. , Vepri para,, pirmiau gyveno
Cleveland, dabar nežinau kur. Fra
ezau atsiszaukt ant adreso.
G. Puronis.
27 Dupont St.,
Detroit, Mieli

Mano draugas Staponas Petraitis,
paeina isz Kauno gub., Panevėžio
paw, , Smelga para., Paj lu kaimo,
pirmiau gyveno Philadelphia, dabar
nežmau kur. meldžiu atsiszankt ant
adreso.
(0I°t)
Ig. Radauskas.
Box 535,
East Vandergrift, Pa.
PUIKUS LIETUVISZKAS IIOTELIS

P’pMT'D AI A. Miliszauckas, Savininkas
L-ILlv i t16 South Baltimore Street

HOTFI

Wilkes-Barre,Pa.

12'U/ £ lūlu .__ J Skersai Central E. K. Pypa

Jaigu kada busite Wilkes-Bane'tai užeikite
pas Andriu Miliszaucka kur busite svetingi
priimti ir gausite visokiu gėrimu. Kas syki
žeina , sugrįžta adgalios atsilankite.

Kada persisaldai
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų
D-ro Rlchter’io

PAIM-EXPELLEfl

Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo
Tikras tiktai su pažymėta marke
“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukag visose aptiekose arba
stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO.
Z4-8O W^biogton Street,
New York: N« Y«

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABOKIUS MAHANOY CITY, PA.
Laidoja Kimus Numirusiu.
Pasamdo
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo,
Krausto Daigtus ir t. t.

Mano put-broliai Susis, Juozas,
irpus-sesere Mere Savickai, visi pa
eina isz Suvalkų gub.. Seinų pav ,
Krasnavo gilino, Lazd ju para. GaLnu kaimo Jeigu kas žino apie juos,
malonėkit duot žine ant adreso.
Morta Ei iziniut
71 Oik Str.,
Lawrence Mass,

ar ligos mokes po $6 ant nedė
lios o menesine mokestis yra
Groserne ir ceikiu sztoras
Biznis padaro
50 centu. Vėlinta idant tiejei, Frackville.
$3800
ant
menesio.
Parsiduo
kurie, da in jokia draugyste
da
isz
priežasties
ligos.
oi)
nepriguli idant pasinaudotu
John F. Lawler,
isz teip geros progos.
Cor. Oak St. ir K. R. Ave.
Frackville, PaSaskatoon, Sask. Kanada.
— Saskatchevane neužilgio
pereis nepaprasta permaina, Garsingiause gyduole ant sudrutinimo plauku!
kas kiszasi pardavinėjimo svaiSulaiko slinkimą plauku
ginaneziu gėrimu toje provin
cijoj. Kandas ketina visiszkai trumpame laike, ir stabdo gal
uždrausti parda vi nej i m a geri - vos skaudejima. Urnai atsiszau
niu ir uždarys visas karezemas. kite, o gausite pagelba trum
— Ka tada darys Lietuvei, pam laike. Ant praplikusiu
nelekia savo mylemos “ramy gaivu atauga plaukai, jau tuks
taneziai žmonių persitikrino.
bes?”
Yra daktaru kurie vartojo ant
savo gaivu pliku ir persitikri
no. Rodą ir visas informacijas
gausite dykai:
ATSAKYMAI.
Adresuoki! visada sziteip;
106 Sta. W.
Mrs. A. Sp. Windsor, Coon.
The Brundza’s Co.
— Velinam tamistai in tenais
Brooklyn New York.
nekeliant ir sėdėt ramiai ant
vietos.
J. V. Girardville, Pa. — Jo
kiu budu negalima dažiuot
kur kas randasi Lietuvoje o lO“ Nie atkreipiant atydos ant Kares mes
parduodame po nužeminta preke ant pra
vėl ei dabar pacztas visai sukti- bos TABAKA del papierosu:

—GRABORITiS—

........... NOTARIUSZAS..........

Mano pus-brolis Jonas Juszkaus:
kas, paeina isz Suvalkų gub„ Na i
rn esezi ■ pav,, Slyžu kaimo. Praszau
atsiszankt ant adreso.
Ona Kulikauskiene,
1406 Oregon Ave ,
Cleveland, olro,

Pajieszkaa m-rginos arba nsszle
Parsiduoda
salunas.
arp
35 ir 45 metu amžiaus del pri
Tamaqua, Pa.
žiūrėj
mo' 5 VaUuczto ir gaspadiaaa
Puikus salunas Gilbertonė?’
— Czionais likos sutverta
tl Jtubi je, už užmokesn' “alga” arba
nauja paszelpine draugyste po Pa. Biznis gerai einasi. Geroj jaigu patiktu g 1 apsiženyt un-m
vardu Szv. Jurgio, kuri stovi vietoj, randa nebrangi.
esu na?zlysį .dirba mainose ir uždirbu
(- n oi) užtektinai ant pragyvenim >, norinant drutaus pamato. Nauja Atsiszaukite
S. Ziuris,
czios dasižinoti daugiaus apie mane
draugyste nutarė priiminėt
meldžiu raszyti ant szito adreso:—
Gilberton, Pa.
naujus sąnarius per tris mene
Mr R. A.
sius po $1. Laike sužeidimo
B.
O.
Box
176.
Du Bjis Pa >
ANT PARDAVIMO

W. TRASKAUSKAS

Geriauses ir didžiausias sumas pinigo
iszlaimeja p rovose 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.

A. J. KEIDOSZIUS
BANK

EXCHANGE

202TROY ST., DAYTON, O.
Capitol ;Stock 8125,000. — Surplus ir Profits $390,000

UNION
.NATIONAL
BANKj

MAHANOY^

Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.
OKAME Antra Procentą ant sudėtu
Pinigu. Procentą pridedam prie
jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos
m-nesuose, nepaisant ar atneszat
parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir ius
turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant
ar mažas ar didelis.

M

H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid
W. KOHLER, Kasierius
Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad.

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

/i) Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras
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\il
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\[į
[I
į
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JL a. A tik pargabenome daugybe szviežio ta voro del rudens
‘
ir žiemos. Dar esame pasirenge jumis parodyt visokiu ceikiu ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu.
Rudeninu ir Žieminiu szlebiu ir siutu.
Teipgi puiku gatavu
szlebiu veseilems, kriksztinoms ir t t. Teipgi užlaikome visokiu vatinu ir vilnoniu kaldru, plunksna ir t. t. Rasite visokiu
sziltu andaroku, jekiu, skepetu, sveteriu, kepurių, ir t. t,
Pirkite savo sziltus apredimus pas:

f THE GLOBE,

NATIONAL!

133 West Centre Street.

Merchants Banking Trust Co., Banka
turi geriausia būda del
suczedjnima Pinigą.

1. — Iszduoda Thrift Korcziuke ant
kuriės galima dėti po lc, 2c, 5c bile kokia
diena.
2. —Galite daryti 50 depozitu ir aplaikyti visa suma su procencziu.
3.—Nereike laukti visa meta del sudėji
mą tu 50 depozitu.
4. —Galite bile kada iszimti pinigu isz
juso paezedžiu.
5. —Deszimtukinis depozitai susidedant
is isz 50 deszimtuku yra geras būdas del
vaiku.
6. —Pabandykite pradėti czedint pinigus
pagal musu lc, 2c, 5č Thrift Korcziukes
būda. Galite iszsirinkti sau viena isz musu
50 spasabu depozitu kuri jumis geriausia
patinka o datirsite kad mes turime geriau
sius spasabus del suezedinima pinigą.
7. —Thrite tiesa paskirti sau bile kokia
suma ir bile kada galite iszimti.

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

INTEREST'paid GN SAVINGS
& CERTIFICATES Of DE WT-

Skaitykite
“Saule”

Merchants Banking Trust Company
Mahanoy City, Pa.
Pirkome Visa Kara Lovuir sukrovėme in savo kroma.
Pigiaus turėjome mokėti už freita.
Pigiaus gavome pirkti ir pigiaus atsiejo mokėti
sukrauti in musu kroma. Todėl ir jumis, pada
rėme pigesnes prekes ant szitulovu. Mes parduo
dame Lovas pigiaus negu bile kokis kitas sztorąs
visam sklype.
Busim žinomi kaipo pigus sztoras del Lovų,
Springsu ir Materosu.
Ne visas sztoras gal prisilygint prie musu prekių
už tai kad gauname pigiaus pirkti ir neturime
kasztu del gabenimą tavora nog geležinkeliu.
< falime jumis parduoti Materosa už $2.50. Lova
už $3.00. Parduodame gerus Springsus.
I T irv A
Mahanoy City • Shenandoah
O U
Mount Cąrmel • Lansford

SKAITYK
Moraliszka Kabala, katraiszdeda
žmogaus ateiti - - - Preke 10c
Tikriauia Burykla, sudėjo Cigonka isz
Egipto Rubiną Sulva, perdėjo ant
Lietuviszko D. T .B. - Preke 10c
Tikriauses Kabala, arba atidengimas
pagialba Kaziru, pagal garsingiiiuas
Chaldiszku, Persiszku, Graikišzku,
Arabiszku ir Cigoniezku Burtiniku
Preke
10c
Prisiuskite 25c vertes stempu o gausite
visas tris Knygutes per paczta.
Kasztusnusiuntimo mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy and A St.,

Mahanoy City, Pa.

