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Pasikorė kalėjime.
Escaneba, Mieli.— Martinas 

Paleckis, kuris radosi kalėjime 
biam reikale. Isz tojo raparto j czionais lauke dienos, kurioi 
skaitome terp kitu, buk lai- paszauks jin priesz sudžia ant 
ke 1910 meto darbininkai ant iszsiteisinimo už papildyta va- 
farmu buvo apmokami geriaus, gysta. Bet teip buvo iszsigan- 
ne kaip 4.i metai adgalios, Mo-I,]es kada diena perklausimo 
kestis darbininku ant farmu artinosi, jog nelaukdamas kas 
----- .--------- —1 menesio o gu jUom atsitiks, pasikorė ka- 
dvideszimts metu adgalios to- lejime ant petneszu.

[Galva kietesne už kulka.
Racine, Wis.— Jonas Matso 

nas, farmeris, likos perszautas 
in galva, nes pasirodė, jog gal 

r va buvo kietesne už kulka, nes 
1 susiplojo in pakauszi. Matso- 

nas, kalba, buk nubėgo pas sa 
vo kaimynus apginti, szeimyna 
nog inirszusio tėvo, kuris szo- 
ve in jin.

Apvogė truki.
Caffeyville, Kan.— Pasa- 

Pietiniuosia steituosia, prie At- j žierinis trūkis ant St. Louis, 
lantiko mokėjo $19 75, vaka- Iron Mountain ant Southern 
rinei Virginijoi $39.00 o su ! geležkelio likos sulaikytas per 
maistu $13.77. I penkis pleszikus ir apiplesztas

Zieminesia dalyse centralisz- ] ant dvideszimts tukstaneziu 
kuosia steituosia ant rytu nog j doleriu.
Mississippi mokėjo $31.81. 
Wisconsin© $37.25, su maistu 
$22.94.

Steituosia ant tolimu rytu 
mokėjo po $36.48, Nevadoje 
$54.00 o su maistu $32.69.

Jago augseziau minėtus O o
skaitlius suliginsime su mo- 
keseziais praėjusiu metu, tail 
persitikrinsime, 
meta darbinykai ant farmu 
aplaikydavo geresnius mokes- 
czius ne kaip praėjusi uosia 
metuosia.

buvo $27.50 ant

kis darbininkas aplaikydavo 
nedaugiau kaip $18.33 o su 
gyveniniu ir maistu $10.26.

Daugiausia mokėjo darbi
ninkams steite Nevada, ba net 
$54 ant menesio, Montanoje ir 
Washington© $50, pietinėje 
Karolinoje mažiausia po $16. 
50 ant menesio.

Naujoi Anglijoi ir žiemi- 
niuosia steituosia prie Atlanti- 
ko mokėjo po $33,19 ant me
nesio, Massachusetts $36.20.

4 ngnagesiai pražuvo 
ngnije.

Milwaukee, Wis.— Laike 
sugriuvimo stogo keturi ugna- 
gesiai pražuvo, du kiti mirszta 
o kelioleka randasi ligonbute- 

: se, deganeziam fabrike Middle 
town Manufacturing Co. Ug- 

1 nis padare bledes ant szimto 
jog praejta I tukstaneziu doleriu.

150 merginu sudege fabri 
ke marszkiniu.

New York.— Szimtas pen- 
kesdeszimts jaunu merginu ir 
moterių rado smerti deganezem 
fabrike marszkiniu ant 29 
Washington uliezios subatos 
diena. Tame laike dirbo fabri
ke 800 ypatos, nes kiti ture 
jo dydesni gyluki iszsigialbe 
jime. Priežastis ugnies lig 
sziol yra nežinoma. Bledes ug 
nis padare ant $100.000. Dau
gelis nelaimingu merginu užsi- 
musze szokdamos isz langu ant 
ulyczios.
Nunesze nupjauta ranka 

namo.
Wilkes-Barre, Pa.— Vincas 

Jakdoszkis, vaikas isz Duryeos 
verkdamas graudžei atnesze na 
mon nupjauta ranka 
perženge slengsti apalpo isz 
skausmo. Vaikas norėjo užsi- 
kabyti ant anglinio vagono 
nes paslydo ir puolė ant gelež- 
kelio, netekdamas rankos.

Sunki motere.
Lincoln, Nebr.— Mrs. Mary 

Lohr, kuri nesenei likos palai
dota buvo nepaprastai sunki 
motere. Jiosios kuna nesze dvi 
leka vyru. Svėrė 550 
graba turėjo padirbti ekstra 
dydeli.

Paskutinios dienos.
J uozo Krisztapavicziaus 

žudintojaus.
Pakars 30 Kovo, 1911.

Artinasi paskutinios dienos 
gyvenimo ant szios pasaulės 
jauno žudintojaus Juozo Krisz 
tapavieziaus lietuvio, kuris 
bus pakartas kalėjimo darže 
Pottsvilleje szi ketverga.

Įsz Rosijos, Lietuvos jZs Visu Szaliu

Husu su Kyliais kivirezei- 
; Viso pasaulio diplomatu ir 

pftlitiku akis buvo atkreiptos 
irt rusu ir Kynu valdžias, ku
rios susikivirezijo delei 1881 
metais padarytos sutarties. Pa

Aplaikeme tomis dienomis 
isz “Lietuvos” spaustuves se- 
kanezes knygas: “Nakvyne” 
pasaka, “Chinija” apraszimas 
apie Kinus su paveikslais, 
“Džiova ir Alkoholis”. Žydy 
likimas Gudijoje.” .—Acziu.

Akyvas yra metinis rapartas 
isz 1910 isz Schuylkill Haven 
priglaudos del vargszu ir be- 
proeziu, kur randasi užveizde- 
toju ir muso tautietis p. Stri
maitis.

Taji meta likos priymta ant 
priglaudimo 436 ypatų, gyme 
priglaudoje J 2, mire 1 vaikas, 
adgabeno ant palaidojimo 5 
negivelus, apleido priglauda 
302, numirė 90, pabėgo 31, 
suėmė 14, iszsiunte in kitus 
paikszu namus 7, vaiku isz
siunte in priglaudąs 10, in ki
tas vietas 2, radosi priglaudo 
31 diena Gruodžio, 1910 mete 
541 ypatos. Vyru priėmė 337, 
moterių 97, gymusiu Amerike 
buvo priglaudoja 190, gymu
siu Europoje 237, nebiliu 2, 
paikszu 114, po prižiūra dak
taro 207, pavalgidyno valkatų 
net 580.

Isz priežasties ilgu szalcziu 
vertelgysta anglių ženklivai 
pasigerino o ypatingai tenais 
kur daugybe prisnigo o kasik- 
los negalėjo dirbti. Lig Apri- 
lui kasiklos ketina dirbti be 
pertraukos nes teip pranaszau- 
je “Wall Stre. t Journal”.

Brangiausia visame pa
saulyje pypke.

Brangiausia visame pasau
lyje pypke be abejones, yra 
Persijos szachu vai tijine pyp
ke. Iszdabinta ji brangiau
siais deimantais ir kainuoja 
400,000 doleriu. Didelese isz 
kilmėse Persijos szachas ruko 
isz tos pypkes-— R. N.

Ne kirpo plauku per 15 
metu.

Macon, Nebr.— Tamoszius 
Robertsonas, 65 metu senumo, 
prižadėjo 1896 mete sau, jog 
ne kirps niekad plauku pakol 
ne bus iszrinktas ant preziden 
to, Brainas. Bet nesusilaukė 
tos linksmos dienos nes ana 
diena numirė. Savo prižadėji
mą iszpilde. Kada Robertsona 
iszszukavo jiojo plaukai sieke 
lig kojų.

10,00(1 be pastoges.
Panama.— Ugnis sunaikino 

Colone suvirszum szimta dar
bininku namu kuriuosia gyve
no darbininkai dirbanti prie 
kanalo. Bledes ugnis padare 
ant $750,000. Isz tos priežas
ties neteko pastoges deszimts 
tukstaneziu ypatų Prie gesimo 
ugnies prigialbejo vaiskas ir 
laivorei isz laivo Paducah.
Dingo kunigėlis, gaspadi- 

ne ir piningai.
Bridgeport, Conn.— Dyde- 

lis skandalas pakylo czionai- 
tineja slavoku parapijoj. Pra- 
baszczius tosios parapijos, ku- 
nygas Dezyderas Majoras, jam 
nubodo sėdėt ant vienos, vietos 
per 14 metu, per tai paėmė sau 
urlopa, priek tam $7.000 isz 
parapines kasos ant “ekspen- 
su” ir patogia Gertrūda Sziur- 
kiute 17 metu senumo. Priesz 
iszvažiavima kunygas Majoras 
paliepė savo parapijonams 
idant nusiduotu pas biskupa 
ir piaszytu idant jin czionais 
paliktu nes perkelia in kita 
vieta, nes jisai mili savo para- 
pijonus o labjau da parapijon 
kas. Kada kuningelis dingo, 
parapijonai nuvažiavo pas bis
kupa su praszimu, nes bisku- 
pas nusistebėjo tuom, ba nie
ko nežinojo apie kunygo per
kėlimą. Pasirodė, jog kunin
gelis Majoras apgavo savo pa
rapijomis, idant važiuotu pas 
biskupa, kad turėtu geresnia 
proga iszbegimo ir atkreip
ti nužiurejima savo aveliu. 
Kur dingo, niekas nežino.

Slavoku parapije Szvento 
Jono Nepomucino priguli prie 
turtingiausiu parapijų Suv. 
Steituosia.

Ne teip sunku paliep- 
tie, kaip paliepimas 

iszpildytie.

______ Metus XXIV

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Vagysta čigonu.
Kaime Stare Siolo, paviete 

Cieszanove, čigonai pavogė 340 
kroneriu tūlai moterei, kada 
toji liepe sau inburyt. Kada 
čigonai iszvažiavo, motere pa
regėjo, jog neturi prie savias 
piningu. Sėdo tuojaus ant ve
žimo ir nusidavė in policije. 

I Žandarai pradėjo vijitis paskui 
čigonus ir visus suėmė. Pada
re krata ir rado piningus isz- 
skyrent kelioleka kroneriu ku
riuos buvo iszleide.

SHENANDOAH, PA.
— Praejta petnyczia, pasi

rodė ugnis name Jono. Mali
nančio ant 514 West Mayber
ry Alley. In trumpa laika 
nuėjo su dūmais szesziu szei- 
mynu visi naminei rakandai ir 
drapanos. Per kėlės valandas 
ugnagesei turėjo daug darbo 
pakol užgesino ugni. Bledes 
padare ant $15.000.

— Anglekasiu uniję paren
gė milžiniszka paroda su pra
kalboms diena 1 Aprilaus. Isz 
ryto parodoje dalybaus unistai 
isz Mahanojaus.

Scranton, Pa.— Ne senei 
czionais atsitiko nelaime vienai 
moterėlei kuriai kasztavo bu- 
szelis bulviu net 105 dolerius. 
Atvažiavo prie duriu kupczius 
su bulvėms, motere užklausė 
po kam parduoda buszeli. 
Kupczius atsake, jog po 50^. 
Motere inejus in stuba iszeme 
pundeli kuriame radosi szim- 
tas doleriu, iszemus penkinia 
padavė kupcziui. Tasai parege 
jas pundą pinigu liepe moterei 
peržiūrėt bulves. Toji palikus 
pundeli ant stalo atsigrįžo pa
žiūrėt bulviu, nes tame laike 
akimirksnije kupczius capt už 
piningu ir iszdume su viesulą 
su piningais. Lig sziam laikui 
ne kupcziaus ne piningu mote 
re nemate. Brangos bulves nėr 
ka.

— Norints czionais randasi 
daugelis lietuviu, bet visi mal- 
szei tūnoję, jokios givybes terp 
jiu nesiranda.

— Darbai ejna’ paprastai, 
konia kožna diena koki nelai
minga pažeida ar užmusza.

Divernon, Ill.— Darbai 
pusėtinai eina, dirba po 4 die
nas ant nedėlios uždarbei nesz 
lėkti.

— Lietuviu yra apie 20 fa- 
miliju ir apie 100 pavieniu, 
nes apszvietumas ant mažo 
lipsnio stovi skaitymu neužsi
ima, draugyscziu jiokiu nėra.

— Miestelis labai dailius ir 
dailioi vietoi, yra airisziu baž- 
nycze statoma, f prie kurios ir 
lietuvei glaudžesi. 19d. Kovo 
airisziu kunigas buvo kolekta- 
vodamas ant partraukimo lie
tuviu kunigo isz Springfield, 
del atlikimo velykines iszpa- 
žinties.

— Del nekuriu plik lupiu 
sporteliu p. Tarądaika labai 
reikalingas.

Auburn, IllDarbai pa- 
maželi eina, dvi szapos tik 2 
dienas ant nedėlios dirba, isz 
kitur pribuvusiam darbas slin
ku gaut.

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis, ir visi malszei užsilai
ko, tik del nekuriu vyru Tara- 
daika reikalinga.

■f Po sunkė liga trijų metu 
atsiskyrė su szuom svietu 18d. 
Kovo Antanas Jusczius, 20d. 
Kovo likosi palaidotas, paliko 
dideleme nuliudime pacze ir 
viena duktere, tegul kūnas sil
sisi ant amžių.

Monessen, Pa.— Darbai 
gerai eina, žmonelei uždirba 
gerai, isz kitur pribuvusiam 
darbas sunku gaut. Czionais 
pragyvenimas brangesnis_kaip 
kitur.

— Oras maiszytas, pertai 
daugelis vaiku serga, o dau- 
giausei “Tymais.”

— Lietuviu mažas būrelis, 
ir visi dorai užsilaiko, iszski- 
rent vienos poreles, del kuriu 
labai reikalinga Taradaika su 
Baltruviene.

Dvasiszkoji vyriausybe, lie
pia visiems kunigamis kovot 
su modernizmu.

Taigi paliepti nėra sunku, 
bet toji kova su modernizmu, 
klebonams ir vykarams yra ga 
na sunki. Kas kitas, jeigu mo
dernistas / prieszgynevimuos 
neinsigylines, tai gali greitai 
paklausyt kunigo prasergeji- 
mo, arba nusigast keiksmo, 
bet su insigylinusiu modernis
tu susidūrus, statosi net klausi 
mai; modernistas visai netiki 
tradicijomis, jis galvoja ir aisz 
kiną kitaip.

Atsimenu gerai’kaip Szena- 
dorio lietuviszka parapija tapo 
jau inkurta, a.a. kunigas Abro 
maitis kalėdodamas neaplenke 
kiekvieno lietuvio stuba nepai
sė kas stuboj gyvena tikras ar 
ne tikras “katalikas” visus ly
giai lanke ir, pateko užeiti pas 
viena senyva valnamani, ten 
prisiėjo kunigui su valnama- 
niu ineiti in pasikalbėjimus, 
ginezius net per veik adyna 
laiko. »

Po užbaigimo pasikalbėjimo 
ir gineziu, valnamanis nei po 
szieno pradalgio buvo susziles 
apilses ir kunigas, pergales ne 
simate tik kunigas jau isz tos 
stubos iszejes kalbėjo: kad tas 
žmogus jau neatvereziamas 
prie tikros katalikystes. Taigi 
mat prie kokios kovos kuni
gams prisiena.

Dabartine kova su moderniz 
mu arba atskalunyste, toli yra 
sunkesne negu senovės Jėzuitu 
su liuterizmu, Rosijos terp sie- 
niuose insiveise kun. Marijavi
tai, ar galėjo kunigai rymiszki 
ka padaryt? Ne! valdžia nesi- 
kiszo; marijavitams tikėjimo 
kelia aiszkiaus iszguldant, žmo 
nes su kuriais sugyvena pago- 
dojant pasigavo szalininkus, ir 
vargei gales marijavitai pra
nykta

Visi skylimai, pasiprieszini- 
mai turi su savim tam tikras 
priežastis, deliai kuriu pinas- 
nesusipratimai užgema neapsi 
kanta teip palitikose kaip ir 
religijose, o paskui prisieina 
kova vest tiems, kurie visai 
nėra nesusipratimu priežas- 
czia. Tam reiktu kovot per ku 
rio priežasti vienybe sugadyta. 
Carai susipyksta o mažiukai 
kovoja: susipykeliai užpeczkij 
stovi: tegul anie ausuotusi.

Kareivija prisiekdinta veda 
kova kamandavojant kamon- 
dieriams, o kunigijai teip pat 
paliepia vyriausybe kovot su 
modernizmu, na ir kovok! Eik 
kunige jieszkok modernistu ir 
kur jieszkot?

Kareivis suradęs priesza pai 
ma ji kalejiman, o kunigas su
radęs modernistą, kalejiman 
patupdyt negali— ka žmogus 
turi daryt ir kaip kovot ? Ku
nigas pasakys vyriausybei kad 
neturiu su kuom kovotis nega
liu tai vela bus kaltas ir ne- 
paklusnas. Kunigas dažinojes 
kur yra modernistas ar valna
manis ant burdo, lieps iszva- 
ryt, nelaikyt, gaun atsakyma 
kad laiko visus ant burdo kas 
užmoka. Jeigu isz ambonas 
kiaiks, kas nepadoru bažny- 
czia ne keiksmo vieta.

Daugumas kunigu nužiūri 
kad ne kurios nuo senovės tra
dicijos sziuose laikuose reiktu 
pataisyt, bet prasitart nevale, 
prasitarentis tampa praszalin- 
tas nuo kunigystes. Tokis pra- 
szalinimas palypste kunigą 
Lousi isz paties popiežiaus pa
liepimo.

Kunigai pagal savo duota 
prisiega, mažiausios religiszkos 
kritikos daryt negali, vien tik 
paliepimu turi klausyt.

Taigi paliept lengva bet 
iszpildyma paliepimu kas žin 
ir palieptojai isz kurios puses 
galėtu pasekmingai atlikt.

Senas Kapsas.

Sztai gyvenimas to jauno gal ta sutarti Rusu valdžia tu- 
žmogaus kaip pats apie saveSri nekurtas privilegijas Kynu 
kalbėjo kalėjime: [valstijoj. Rusu parubežiniai

“Gymiau mieste Mahanoy gyventojai pagal ta sutarti ga- 
City, pagal mano nuomone tai IH Vesti prekyba su kynais be 
gal turiu apie 24 metus, bet ne1 ftnczdeli0 ant prekių; nekurio- 
esmu to tvirtas.. Kada turėjau selvietose H irkties žemes 
9 metus pavogiau isz stalczio „ °... ?
piningus vienam mesinykui K[nu valstijoj; pažymėtuose 
Mahanojui, drauge buvo ir sutartyje miestuose Rusu val- 

. mano vyresnis brolis. Pali-1 džąa gali statyt savo konsulius. 
| cije mus suėmė, asz už tai ga- [ Rnsu valdžia patemijus, kad j 

o kada val] 30 dienu o brolis 60 dienu Kynai nepilnai prisilaiko virsz i 
in kalėjimą. j minėtos sutarties, 16 d. vasario

Antras mano prasikaltimas nusiunte Kynanis vaidiszka 
buvo, kada turėjau 14 metu. lanszka (nota)) kuriame prime- 
Nog tada pamecziau savo ti- na a ie gutarti ir jai R ; 
kepina, nes mano dede su pa-1 , , .?gialba tikėjimo patalpino ma- ^J6. neP,.Įdys sutar- 
ne in narna pataisų in Norris-[ ^ak Rus,ja pasistengsenti 
towna. Asztuonis menesius po priversti Kynus, idant pildytu 
tam nusiunte mane in Dowingįsenus susitarimus.
tona mokytis stiklorystes. Isz Ąnį fajp smarkaus ir dra- 
ten vela sugrįžau in Mahanoy j ga^g Rusu valdžios reikalą-j 
City, nuėjau pas savo dede! vimo ir pagrasinimo nekan 

, kuris tridj visi Jauke, ka atsakys Ky 
‘ , aiszkina-

... t. invaireis budais. Nekurie 
niąne, kad Kynai nenusileis ir 
tuomet, žinia, kare.

j Bet Kynai nusileido: paaisz 
kino Rusu valdžiai, kad jie ne 
m; ne ir nenori panaikyti augsz 
cziau minėtos sutarties, o jai- 
gil kas invyko ne pagal insta- 
tymus, tai tik per nesusiprati
mą ir gal per neteisingus pra- 
neszimus rusu valdininku. Ap 
skritai imant, Kynai nori ir to 
liau palaikyt draugiszkus ry- 
szius su Rusija. Bet priegtam 
pažymi, kad Rosija su savo 
grasinimais lyg kad geidžia 
praplatint ta sutarti.

Augsztuju valdininku tarpe 
eina kalbos, kad Rusu valdžia 
dar nepilnai užganėdinta Ky
nu pusiau atsakymais. Mat, i 
Kynai dar ne visai nusilenke 
priesz Rusija. —R.
Pulkauninko suims 

gilini.
Petersburga.— Tomis die

nomis likos aresztavotas sūnūs 
pulkauninko, Bonzo Obieru- 
czev, kuris insigaudavo in pa- 
kajus turtingu gyventoju, nu
duodamas darbininku, mierije 
atnaujinimo pakajaus.

Nelabas brolis.
Petrikove atsibuvo prova ko 

kio tai Fryszo, kuris savo tik
ra sesere su josios drauge Zo- 
fije G. stengėsi iszvežti in už- 
rubeži ir parduoti jaises in pa
leistuvystes namus. Sudže nu
baudė Frysza ant szesziu me
nesiu kalėjimo.

svaru

Neptiprastas susigiminia
vimas.

Tūlas žmogelis apraszineja 
apie save teip.— Apsipaczia- 
vau su naszle, turinti po pir
mam vyrui suaugusia duktė- 
re,— in kuria insimylejo ma
no tėvas, o trumpam laike su 
jiaja apsipaeziavo. Tokiu bil
du mano tėvas pasiliko mano 
žentu, < 
na, nes buvo pati mano tėvo. 
In metus po szlubui—- jiojo 
pati pagimdė jiam sunu, kuris 
buvo mano dede, nes buvo bro 
liu mano moezekos.

Pati mano tėvo teip-gi pa
siliko po kokiam tai laikui mo 
tina— susilaukė puikaus sū
nelio, kuris teip-gi buvo ma
no anuku, kaipo sūnūs mano 
podukters. Mano pati buvo 
man teip-gi bobute, nes buvo 
motina mano motinos; asz teip 
-gi buvau vyru savo paezios ir 
josios anuku; o kad asz buvau 
vyru bobutes per tai ir asz pa
silikau dieduku— kitaip pasi
likau pats del saves dieduku. 
Ar-gi ne puikus susigiminia
vimas?

Martina Kristapavicziu,
jau yra numirtas, gavau darbai na!- Buvo spėjama, 

j Sillmano kasiklosia, viena die-1 ™!i ^vaireis budais 
na atplesziau kupareli pas sa-j 
vo dede, iszemiau piningus ir] 
ziegoreli ir iszbegau in Phila- j 
delphia, isz ten sugrįžęs vela] 
buvau patalpintu in pataisų 
narna isz ten pabėgau iszbuves 
szeszis menesius ir sugrižąh 
pas savo dede kur jin vela ap
vogiau ir likausi nubaustas už 
tai 15 menesiu in Potts villes 
kalėjimą. Iszsedejas savo baus

Nepaprasta motina.
Buchcicuosia (Galicijoi) ant 

palivorko turėjo kiaule 12 
parsziuku. O kad gamta ne- 

i pavėlino daugiau iszmaityt 
kaip deszimts, pradėjo rūpin
tis apie likusius du parsziukus 
jog turės isz bado pastypt. 
Aut gilukio tam paežiam laike 
kale turėjo du szuniezius in 
kuriu vieta padėjo parsziukus. 
Buvo tai laimingas iszmislas, 
kale priėmė parsziukus norin
gai, pradėjo juos laižyt ir bu
vo isz to užganadyta teip kaip 
ir isz savo tikru vaiku. Aky
vas dalykas, jog parsziukai ge 
riau iszrodo ne kaip jiuju bro- 
lei ir sesers, kurie randasi prie 
motinos.

Tik ant svieto ižgamu ne 
stokas.

Mieste Aroso, po Medyolam 
likos atydengtas nepaprastas 
darbas keliu ižgamu, kuris pe- 
reme visus gyventojus isz ap
linkines. Keli iszgamos nusi
davė ant tenaitiniu kapiniu, 
atkasė nesenei palaidota jauna 
mergina, kuri mirė ant džio
vos. Nutraukė lavona mergi
nos in artimus krumus, papil
de subjaurinima, po tam pako
rė auksztynkojom ant medžio. 
Perpjovė krutinę, iszeme szir- 

Mat, di ir numėtė ant kelio. Polici- 
------je jeszko niekadeju ir patol 

jeszkos, pakol nesuras tuju 
velniszku iszgamu, kurie su
bjaurino negyva mergyna.

Kinczikai valgo szunis.
Milionai iszinirs jagu 

nepribus pagialba.
Ansokei ir kitosia provinci- 

juosia Kinu vieszpataujaneisz- 
pasakytas badas, kaip isz te
nais dauesza vienas misionie- 
ris Rev. Tamoszius Carteris 
kuris gyvena Hwai Yuen. Ra- 
szo teip:

“Da savo gyvenime tikrai ne 
buvau persitikriniaskatai reisz 
ke poteriuosia “duonos musu 
visu d;enu duok mums szen- 
diena”, taji praszima galima 
iszgirsti visur o jago greitai ne 
bus iszklausytas tai milionai 
ypatų mirs isz bado. Sunku 
padaryti paveiksią iszbadeju- 
siu kineziku, norints laukuosia 
pradeda ryžei užderėti, bet ne 
yra kur jin prižiūrėt nes žmo
nis ne turi pajėgu juos apdirb
ti. Gyventejai maitynasi žole, 
szaknimis ir žieve nog medžiu 
nes szunes ir kitus gyvulus jau 
baigė valgyt. Bado įaplinkine- 
sia žmonis apsiej na malszei.

Atradimas senoviszko 
skarbo.

London.— Alhelstan Riley 
sugriaudamas murus senovisz
ko namo, kuris likos pastaty
tas da trilektam szimtmeti la- 
do netikėta senoviszka skarba 
verties $1.256.000.

Terp senoviszka užlikimu 
radosi sidabrines urnos su 
auksineis piningais da nog lai
ku karalaus Jurgio II. Kitoje 
urnoje radosi piningai da nog 
emperatoriaus Vespuciuszko 
Rimiszko valdytojous ir kiti 
neužmokami užliekiai.

o podukte mano moti-1me nukeliavau in Bridgeton, 
buvo nati mano tėvo. I N. J. isz ten in Williamstona 

’ ' ■ • ■ ]kur pavogiau revolveri ir li
kausi uždarytas kalėjime isz 
kurio pabėgau, už ta pati pra 
sikaltima sėdėjau ir kalėjime.

Praeita Augusto menesi ga
vau darba ant farmos pas Mr. 
Faulds ne toli Mahanojaus, 
kur apvogiau savo geradeju 
užmusziau motina Mrs. Faul
ds, kada toji stojo apginime 
savo dukters kada ji.ija ne- 
sziau ant virszaus .in josios 
miegstube mierije sužagejimo 
— ka ir padariau. Isz ten nu
bėgau in Readinga kur mane 
suėmė palicije. Už savo prasi
kaltimą nesigailiu, nes laukiu 
dienos kurioje mane pakars.

Kada jojo užklausė, ar jio
jo dede Martinas Krisztapavi- 
czius (kuris buvo dydelis vy
ras) nenubaudinejo jin už jojo 
prasikaltimus, tai žudintojas 
atsiliepe: “Mano dede žinojo, 
kad geriau prie manes nesikisz 
tu nes asz jin pripildycze szu- 
viu.”

Krisztupavicziaus motina mi 
re kada jisai turėjo tik szeszis 
menesius o tėvas mirė kada tu
rėjo asztuonis metus. Jiojo 
moezeka Mare Lukoskiene gy
vena New Philadelphioi,

Ir kaip-gi ne galėjo iszejti 
isz doraus kelio jaunąs žudin
tojas, neturėdamas motiniszkos 
meiles ir apglobos? Iszaugo 
kaip žole neaplaikydamas nog 
mažumes gero žodžio ir moti
niszkos priežiūros, augo kaip 
žvėris inklupdamas kas kart 
daugiau in smirdanezia bala 
grieku ir užbaigs savo vargin
ga gyvenimą ant kartuvių.

Norints jin parenginejo ant 
amžinos keliones keli kunin- 
gai bet mažai isz to paiso.

Kokis gyvenimas, tokia mir 
tis, bet tas privalo būti geru 
pamokinimu del lietuviszkos 
jaunumenes kuriu daug ran
dasi terp muso o kaip nurodo 
tai teip-gi yra kandydatais 
ant kartuvių jagu nepermainis 
savo gyvenimo budus.

Tegul Dievas susimyli ant 
duszios žudintojaus Juozo 
Krisztupavicziaus, kuris turi 
tik tris dienas ant pagyvenimo 
ant szios pasaulės.

Neteisingas jubilierius.
Turtingas žmogelis nunesze 

pas tula jubilieriu (auksoriu) 
deimantini križiu idant perdė
tu deimantus, nes žinodamas 
apie neteisingysta jubilieriaus 
perskaitė visus deimantus kri- 
žiuje persitikrino, jog isz visu 
trijų szaliu radosi po septinis 
deimantus.

Jubilierius vienok prisisa
vino du dejmantus nes sudėjo 
teip, idant vela butu po septi
nes isz visu trijų szaliu. Kaip 
jisai tai padare?

Kada atnesze pas jin križiu 
radosi tokioje formoje koki 
matom pagal No. 1 o kada su
gražino križiu, radosi formoje 
kaip No. 2 perstato: 
(No. 1.)

7
6 

76567
4
3

(No. 2.)

7 6
5
4
3

7

1 1

Tula Austrijos magnatka 
juokėsi isz anglu, jog jie pras
tai szneka prancuziszkai.

— Mes, sako ponia,— teip 
gerai kalbam prancuziszkai, 
kaip ir vokiszkai.

— Nieko dyvno, atsake an
glas. Viedniuje jau du syk 
prancuziszka armija vieszejo, 
o pas mus Londone da ne sy
kio.

va-

Trumpi Telegramai.
§ Ocilla, Ga.— Deszimts 

ypatų likos užmuszta o keliole 
ka pažeido per nusivertima 
trūkio nog tilto in Alapaha 
upe.

§ Milwaukee, Wis.— Ketu- 
resdeszimts arklu sudege tvar
te Arthuro Manger. Blede isz- 
nesza ant $10,000.

§ Scranton, Pa. — Jonas 
Larks, kuris likos aresztavotu 
už papildyta žudinsta Monon 
gahela, pasikorė Je^supo kazo- 
je.

Profesorius:— Kas yra di
džiausiu tinginiu visoje klia- 
soje?

Studentas:— Nežinau.
■— Man-ding žinai, kas teip 

sėdi sudejes rankas, kad visi 
dirba, ir tiktai žvalgosi in 
rinka ?

— Ponas profesorius,— at
sake studentas.



Žalcziu klonis
Naujoi Britanijoj.

Arba saujas Robinsoniszkas prietikis

prieg tam tie keli piiklei ku
rie gyyveno ten pirmiau, del 
prie.'zingo su j lis apsiejini® 
ezionikszeziais gventojais ture 
j<> panirte viską apleisti ta sza 
Ii. Ne, ežiui) nėra iszgelbeji-

salos, kurias 
szeszta dalia 
ne isztirtos ir

I
Nežinomas įrantas

Dangus buvo giedras, nei 
vienas debesis ne sumažino 
karsztoj saules spindulei ap- 
szviecziancziu tankei apaugu- 
sy niiszku kranta. Toliaus in 
vakarus, riogsojo insikisze sta
tus kalnai, teip pat apdengti 
nepereinamais miszkais.

Jūres buvo teip mėlynos, 
kaip dangus, bet visai nera
mios. Szniokszdamos bangos, 
kaip po audrai, kureziai mu- 
szesi in kranta. Garsus bangu 
trenksmas liudyjo jog viduryj 
kranto ribų randasi daugybe 
kolų. Su didžiu trenksmu ban 
gos szokinejo per pavandeni- 
nius akmenis, keldamos in ora 
pilnus debesis vandens ir pu
tu.

Ant paties kranto ne matit 
buvo jokiu gyvu, O ka šlepe 
savyje paniuręs miszkas, ne ga 
Įėjo matit nei paukszcziai skra 
jojentieji virsz medžiu. O ant 
juriu matėsi visai nepaprastas 
daigtas, lėtai artinantis prie 
kranto, tai buvo valtis su 
dviem keleiveis.

Buvo tai viena isz tu mažiu
kiu valcziu kokes vežesi su 
savim pakrasztinei pirklei at
važiuojantieji su savo prekė
mis ant salų Naujos Gvinė
jos, Naujos Brazilijos ir Nau
jos Irlandijos.

Tos didžiules 
su taisė vadina 
svieto,-visai dar
apgyventos žmogedžiais.

Ta kaip matit žinojo abudu 
keleivei, sėdintieji valtyj. Jie 
galbūt ne neatkelevo czion sa
vanorei. Koks norint pirklisz- 
kas laivas be abejo susidaužė 
ir juodu iszsigelbejo ant val
ties.

Viresnis isz valtiniku rodėsi 
anglikonas, o jaunesnis vokie
tis. Pirmas vargu žinojo kas 
su juom darosi ir be perstolio 
žeksejo. Apie priežasti tokio 
padėjimo aiszkei liudyjo tusz- 
czias butelis rūmo metantysis 
valtyj. .

— Ei, tamstos Burnesai,— 
riktelėjo vokietis metes pasi
bjaurėjimo žvilgsni ant savo 
girto kelio nes draugo. Reika
las persimainė, jūres varo mus 
kranto linkon pasistengkite ir 
pagelbekit man jaigu ne nori
te prigeri;.

— Delko gi jus paskandinot 
laiva—Szauke anglikonas pik
tai pažvelgęs ant vokieczio.— 
Asz ne galiu isz vietos pasiju- 
dint, asz pirma turiu iszgert 
gurkszni romo.

■— Bjauru,— negarsei pra
tarė jaunas žmogus apsigrižes 
kranto linkon.
Isztiesu girtuoklyste, tai amži
na paskanda prekeju, padary
dama isz ju tikrus galvijus.

— Asz iszpildžiau savo 
priederme, asz dvi dieni ir dvi 
nakti ne sudėjau akiu nei ant 
ketvirtdalio valandos, o kuo
met pavojus praslinko ir asz 
nusiraminau, girtas stirinykas 
laivo davė “Juriu mergai” už- 
szokt ant uolos. Ne asz save 
nei trupuezio szeme dalyke 
ne galiu iszrast kaltu.

Ir isztiesu atsitiko teip kaip 
pasakė jaunas vokietis. Jurgis 
\ endenas.

Pirkliszkas laivas, ant ku
rio dar radosi, apart jauno 
Kapitono Vendeno ir saviniko 
prekių Burneso, stirinykas ir 
du chinu matrosu, po audrai 
užėjo stirinyka per kalte girto 
szturmano, ant uolos.

Jurgis Vendenas ne galėjo 
persergeti nelaime, jis buvo 
mirtinai pailsės besaikiu vak- 
tavymu ir kuomet audra nus
tojo jis rodos užsitarnavo poil
si, taigi ir užmigo ant trumpo 
laiko. Kuomet jis pabudo ne
laime jau buvo atsitikusi.

Su didžiu vargu jam pasise
kė nustumt in vandeni nedi
dele valti, buvuse ant palubes. 
xx). Bet chinai ant tiek iszsi- 
gando nelaimes, jogszoko van
denin ne sulaukdami valties, 
manydami pasiekti plaukimu 
artimiause uola. Girtas sztur- 
manas pasiekė juju pavyzdi.

Bereikal Vendenas szauke 
juos ir kreipe ju atyda in gre- 
senty pavoju. Nustojo proto 
nuo tokios baimes jije ne at-

Ne kurios moterėles kėlės valandas rėdosi, 
In zerkola nuolatos szaiposi,

Tai veidelus kvarbuoje, žiurkėms dabinasi, 
Paduszkaites prikabina, patogioms vadinasi;

Vyras ant pacziules kantrei lauke,
Po nosia, kaip kada užkeikė, 
Jog su moterimis tokia beda, 

Invykus tokiai mada.
— Kur josios vyras?

kreipe atyda ant persergėjimo 
ir per keletą minutu ju mirti
ni balsai apreiszke Vendenui, 
jog nelaimingieji pateko in 
nasrus besoeziu akulu.

Su didžiu vargu vokietis in- 
mete in valti girta xx) palu 
be: laivo viražus sandarei pa
dirbtas kur sergsti, sargyba 
pirkly truputi sausainiu, ir ber 
tainiuka geremo vandens x). 
Tuojaus po tam laivas pasken
do, tuom laiku kaip pastverus 
valti banga nunesze ja in nenu 
rimušes jūres.

Prasidėjo plaukymas, ku
riam jaunas Vendenas aukojo 
paskutines savo pajėgas'ydant 
nuplaukti prie kranto Naujos 
Gvinėjos, nes ten vylėsi atra
šęs keliaujanezius pirklius.

Bet audra ir bangos to ne
norėjo ir vare valti ant Sziaur 
-ryte, prie visai nepažystamo 
dar ne isztirto kranto Naujos 
Britanijos ant kurio gyveno 
laukinei žmones maitinantiesi 
žmogaus mesa.

Pirklys jau nei kiek ne 
dėjo, bet dar kaip tuojaus 
matysime apsunkino ji.

Kuomet jūres truputi nusi
ramino Jurgis Vendenas nu
vargęs ilgu sergejimu dar ant 
laivo ir dabar važevymu per 
tokes seniauses jūres truputi 
Užsnūdo prie irklu, pirklys 
pasinaudodamas 'tuom laiku, 
pasigėrė iki nejautimui.

Tuom laiku kaip jaunas 
vokietis stengėsi pasiimt val- 
tin reikalingiausius gyvenimui 
daigtus, Burnesas paėmė su 
savim tik dideli buteli rūmo, 
ir kuomet Vendenas pabudo 
tai iszgirdo vieton iszsiblai- 
vusio žmogaus kalbos, net mo- 
niszkus keiksmus girto pirklio.

Greitai pasirodė juodas 
krantas, ant kurio Vendenas 
žiurėjo su didže baime. Tie 
stengėsi szeip ar teip prablai- 
vit pirkli, bet pastarasis [nesi
judino isz vietos. x) juriu van
duo suras tai jo negalime gert.

— Paskutini kart, tamstos 
Burnesai.—■ riktele vokietis.— 

, Pasistengkite isz paskutiniuju, 
, mes dabar plaukėm in ta pa- 

ežia pekliszka vieta, ir jaigu 
, abudu nesistengsime kiek ga- 
( lint, tai mums ne iszvengt ne

laimes.
Nežmoniszkas keiksmas bu- 

. vo vienintelis atsakymas Bur- 
, neso ir Vendenas persitikrino 

jog visas ju likimas priklauso 
nuo paties spėkų, ir jog žmo
gaus priederme vereze ji steng
tis iszgelbeti pirkli.

Balsas daužaneziu bangu in 
kranta girdėjosi vis garsiau ir 
baisiau, bet vienam žmogui ne
galima buvo atsilaikiti priesz 
juriu tekėjimą. Valtis ant ga
lo papuolij in pati sukuri.

Te pasekmingai iszvenge 
pirma uola ir perputes banga, 
aiszkei buvo matomas krantas, 
bet sztai atsirado prieszinga 
banga, vienas irklas nulužo, 
valtis tik apsisuko ir su didžiu 
trenksmu užszoko ant uolos.

Ji staiga perskilo in dvi da
lis, ir abudu keleivei pasijuto 
esą vandenyj.

Jurgis Vendenas ne nusimi
nė ne tokioi valandoj ir tuo
jaus sutvėrė pirkli idant ji isz
gelbeti. Tie gerai žinojo jog 
žmogus tokem padėjime nė 
gali plaukt

pa
pa-

Jurgis Vendenas buvo ga
na stiprus, jis apglėbė pirkli 
kaire ranka ir plauke deszi- 
nen. Anglikonas pasviro ant jo 
rankos kaip szvinas ir kuomet 
Vendenas atsisuko, jis pamate 
jog, laiko rankose negyva ku
na.

Veidas pirklio pamelinavo, ■ 
akys pasidarė kaip stiklas 
perdaug iszgertas alkoholis 
iszszauke szirdies trūkimą, 
kaip jis o puolė in vandeni ir 
girtuoklis pražuvo.

Bet vis tik ir Vendenas dru- 
czei laike ji spėkomis pasku
tines nusiminimo plauke prie 
kraszto, nes ka-gi butu vienas 
veikes ant tos nepažįstamos sa
los.

Ant galo krantas buvo pa
siektas, uždusęs Vendenas isz- 
lipo ant sausumos su savo 
naszta ant ranku ir pirmiause 
stengėsi atgaivit pirkli.

Jis-gi supo, tryne jam kru
tinę ir antakius, apliejo ji szal 
tu vandeniu, bet veltu priesz 
ji gulėjo numirėlis.

Persitikrinęs jog pirklys jau 
nereikalauja jo pagelbos, jis 
pamąsto dabar apie save.

Jaunas vokietis ne buvo isz 
bauguju, bet apsidairęs aplink 
ir nepamatęs nieko apart pa
niurusios sienos neinžengemo 
miszko ka tik ne nutildė viltyj 
ant ilgesnio czion gyvenimo.

Sztai jis stovi czion vienui 
vienas, ant nežinomos žemes 
pagal jo nuomone ant [riebi- 
nio kranto naujos Britanijos, 
szalyj, ant žemlapio poženkli- 
toi tik spuoguczeis (Zenklan

1 visiszko neisztyrimo.
Pleszruju žvėrių czion buti- 

nera, dėlto randasi kiti baisus 
prieszai žalcziai, gyvates ir ar- 

1 szesni žmogedžei, kurie pasi- 
1 naudoja kiek vienu in ju ran- 
‘ kas patekusiu svetimu žmogum 

kaipo skaniausiu valgymu.
Jurgis Vendenas lauke jog 

kiekvienu kartu iszszoks isz 
miszko pulkas tu dvikoju bes- 

1 tiju, o jog jie ne turi pasigaile 
jimo jis žino jojo isz savo pri- 

, tirimu.
Sztai jis stovi dabar, be jo- 

i kiu ginklu, be jokiu valgymu 
daigtu alkanas vienas, nepa- 
žinstamoj szalyj, niekados ne 
atlankancziais Europietiszkais 
laivais. Jis buvo persitikrinęs 
jog szits prietikis pasibaigs jo 
žuczia.

Bet Jurgis Vendenas ne pri 
gulėjo prie tu kurie stovi nu
leidę rankas, laukdami savo 
likimo. Jis buvo jaunas, su di
džia energija, da isz mažumė
lės pavestas savo paeziora jie- 
gom delei minties savo gim- 
dintoju prieg tam dar jis buvo 
gerai apsiszvietes.

Tiktai prisiriszimas prie ju
riu, didis troszkimas pamatyt 
svetimas, nepažįstamas szalis 
privertė ji keliaut in pietines 
jūres, kur jis už savo sutaupy- 
ma ir nedidele dali pirko szita 
laiva, kuris dabar guli ant ju
riu dugno.

Laivas buvo būtinai ap
draustas, bet kokia jam isz to 
naudakarta jis nestenge pasiek 
ti kulturiszkus žmones, czion 
jis taps auka žmogedžiu arba 
žus nuo kokios kitos priežas
ties.

Nuveiti prie tolymo sziauri- 
nio kranto negalima buvo

mo.
Pir.niause jis pamislijo apie 

reikalingumą palaidoti kuna , 
pirklio. Jis ne turėjo jokio ta
rankio ir jam prisiėjo nuogo- ( 
mis rankomis iszkast duobe 
minksztose kranto smiltyse.

Potam jis, nurėdė velioni, 
dėvėjusi drabužius juriniko, 
ues tie drabužei ateityje ga* 
jam labai susigadyti.

Iszredytas kūnas buvo palai 
dotas duobei ir užkastas smiltį 
mis.

Jurgis Vendenas da sukal
bėjo trumpa malda už velionio 
girtuoklio, ir atrištojo sunkei 
atsidusęs idant pradėt sunkė 
kova už pragyvenimą.

Kasdamas duobe jis vis atei 
žiūrėdavo miszkan laukdamas 
pamatit gauja apsiginklavu
siu prieszu, t>et tame atsitiko, 
miszkas pasiliko ramus ir kuo 
met Vendenas paėjo nekuri 
atokumą po krantu jis niekur 
nepamatė žmogaus pedsakio.

Dabar jis atsiduso laisviau, 
, nes nuo juju Vendenas lauke 

paties blogiausio.
. Isz pasakojimo pažįstamų 

juriniku, potam isz savo prity 
rimu jis žinojo, jog ant Nau
jos Britanijos yra dideli plo
tai visai neapgyventi.

Gal but asz ir randuosiu ant 
tokios vietas— jis tarė pats in 
save Vendenas. Szi vieta isz 
tiesu radosi neapgyventa. Tuo- 
mi asz iszlaimecziau laiko ir 
galeeziau kovoti kaip vyras.

Apie užganedinima troszku- 
lio jam ne prisiėjo rupinVs nes 
jis tankei susitikdavo szalti- 
nius ir apolius. Vanduo buvo 
gardus tyras, ir Vendenas gė
rės paskutine Diena tik page
dusi vandeni isz bertainiuko 
puolė prie jo kaip muse prie 
medaus. Bet ir savo alki jis 
galėjo sziaip teip užganėdinti, 
nes kasdamas kraszta jis ant 
savo didžios laimes rado smil- 
tise keletą “czerapoku” kiau- 
sziniu.

Buvo tai užfekt’nai “ant 
pirmos, gal but ir ant antros 
dienos. Kaip bus toliau jis dar 
nežinojo. Jog jis nieko ne tu
rėjo tokio, kuriuo galėta pasi
rūpint apie maista, ir apart 
baimes žmogedžiu jam apsi- 
reiszke kita Dievo rykszte ba
das.

11.
Nesuprantami atradimai.
Tai I uvo pats vidudienis, 

kuomet Jurgis Vendenas pa
siekė kranta nepažįstamos sza- 
lies.

Saule nepakeneziamai kepi
no ir jaunas Vendenas pajuto 
nuo karszczio skaudina galvoi.

Jis kad ir rokavo kranta ne 
teip kenkeneziu miszke galėjo 
krest drugys, bet po nekurem , 
apmastymui, jis nusprendė . 
jeszkot pagelbos po medžeis.

Jis snsiriszo drabužius numi 
relio in pundą ir su tuom pun
du trauke miszkan, visa la ka 
akyvai jieszkodamas ant smil- 
cziu žmogaus pedsakiu, bet1 
niekur n eko ne galėjo užte- 
miti.

Atsargei ėjo vis artyn prie 
miszko, jausdamas kaip kaitra 
potruputi, mainosi, miszke 
jautėsi net atgaivinantis vėsu
mas.

Czion lauke ji linksmas at
radimas jog miszkas kilo vis- 
ang-ztyn in kaina ir jog nesi
matė tu iszgaravymu kurie 
liūdintu apie drutybe drugio.

— Ne nog bado asz ne nu
mirsiu,- i-ztare jis pamatęs 

’ ant medžiu visokiu vaisiu.
Tai vaisinga v’eta ir toliaus 

r<- et brangus miszkas kokosi
niu palmių. Asz kad ir ne tu
riu kuom užmuszt koki nors 
laukini gyvuli, bet. ezerepoko 
kiauszinius asz visados atrasiu 
Titnago asz turiu ir jaigu ra 

' siu koki nors czerapoka asz ga 
lesiu dagi pasiganyt gabalo 
mėsos, 1 
juos asztrum akmeniu, 
kaip daro laukinei.

Jurgis Vendenas turėjo lai-1 Laikas jau nustoti, 
minga būda anksti papratęs ko Rnnkas nog to nusimazgoti, 
voti už pragyvenimą ne karta 
nuskriaustas blogais žmonėmis | 
jis ingi jo didele savistovybe.! 
Jis atsižymėjo nepaprasta ener 
gija ir darbsztumu ir tai dabar 
jam labai susigadyjo.

Staiga jis pamate pakrasztyj j 
miszko ne paprastai augszta 
medi, beveik dukart augsztes- 
ni už kitus. Vendena apėmė Į 
toks nepaprastumas, jog rodos j 
tai butu galas visom jo 
meni.

Tik Ant Trumpo Laiko!

Jau acziu Dievui, parapijo
se pradeda apsimalszyti, ypa
tingai tose ka traukėsi nesu
pratimai ir vaidai. Tai vyru- 
czei dalibuk gerai, kad kvai
lybe žmonių atvėso.

Kas su Bažnyczia kariauna, 
Tai pati Dieva užgauna.
O tai vis kvailumas žmonių 

ta daro ir tai dydesnio kvailu 
mo ne gali rasti, jago daro 
maiszate apigardosia.
Jagu kas in bažnyczia ne tiki,

Tegul jau 
Jago save 
Tegul nog

2-TRO. Meto “Linksma Valanda” labai 
Dydele Knyga, 427 dy dėlių puslapiu 
talpinusi: 18 Ilgu Istorijų, 66 Trumpesniu 
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivos 
Žineles, 42 Naminis Daktaras, teip-gi visokiu 
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks 
Szita Knyga turės skaitimo per visus metus.

atsiskyrė siki, 
mokintu stato, 
Bažnyczios atsi

krato.
vyruezei del val

džios,
O ne del nepabaigtos kovos.
Teip, teip vyruezei su taiseis 

vaidais ir kiszimo snapu in pa
rapinius reikalus, tai baisei 
mus žemina. Sunku vyruezei 
priesz veja pusti o da sunkiau 
su tikybee reikalais kariauti. 
O ar žinote broliezei, jog Mas
kolius gana drąsus ir narsus, 
o bet ne gali atvirai užklupi- 
neti ant kataliku, ba tai kietas 
rieszutas, o ypatingai sziezion 
luošam sklype Amerike jagu 
kur pasirodo maiszatis, tai ant 

kas prisies užmuszt pareikalavinio tuojajis palic- 
Ie,P monai pribuna. O ar tai yra 

reikalinga ?
Laikas jau nustoti,

Bažnyczia

nelai

MAJOR GENERAL W. H. CARTER.

MEKSIKO PREZIDENTAS PORFIO DIAZ, SI'SAVO 
ANŪKE IR MARČZIA IR JEN. CARTERIS.

PREKE TIK $1.00

Nusipirkite o Nesigailėsite.

Ilgos Istorijos.
Raganos augitine 
Atsitikimas Lietuvio Varszave 
Szakinas, nedoras židas
Baisus razbaininkas (Tikra teisybe) 
Kuningaiksztis
Ponas Storasta ir Velnes Boruta
Motiejus Murma
Istorije apie Jenerolo dukteri ir 
sodauniko sunu
Sierata, Jonas Degutis
Jurgis durnelis
Kaip Agute del saves rinkosi jauniki 
Rustibe
Tuszczes dvaras
Baime per tris naktis 
Gudri motere
Nedoras tėvas
Simukas ir Magduti
Žvirblei

Trumpos Istorijos.
Pasibaigė gerove 
Milaszirdistes nagrada 
Iszmintingas mužikas 
Ar turi adata
Juokinga klajda 
Stasiukas ir Urszule 
Juokinga pasakaite

I Vaito prisakimas
I Netikėta geradejiste
; Pirkimas velnio
i Vaidutis
Jurgis kokiu mažai

I Tomila
1 Mokink tingini ne lazda nes badu 
Kupcziaus laime ir nelaime 
N usiszipsojimas
Jasezuitas
Ne imsi Vardo Dievo dovanai 
Razbaininkas Burauckas
Petras Szaporas

Kittaiicz u nė piktinti.
Jago ka Bažnyczei davei,
Tai bratuli ir dovanojai, 

Ir už tat vygada turi,
Jago savo kalbose pamokslą

girdi.
Ne mano vežimas, ne mane

veža, tiktai tiek sakau, jog kasi Ne nutverus už rankos ne sakik vagis 
in parapijos reikalus maiszosi I I-aidotuves

tam ant giaro niekad ne isz- 
ejtia.

Ne vienas api tai girdėjo,
Jog maiszaczei niekur nelai

mėjo.
Paniekinote knningini stoną,
Apsiriukot sau tamsu balvona,

Nieką ne padarisite,
Jagu tinginius penėsite, 

O tuom ant juoko lik-yte.

Senas sziauczius
Nagrada už pasiszventima 
Sziauczius Drotelis
Kupcziaus sūnūs
Apie Didėja Petniczia ir medžius 
Viernas tarnas
Sziauczius zokoninku
Debesėlis
Lape, vilkas ir blusa

; Apie bajme
j Pirszlej
: Vandens laszelo kelones
Su maskomis pleszikai
Atsikėlė isz grabo
Nuneszta per zuiki laime
Eglinciszkes virai

1 Negivelo ranka
Indijonu pasaka
Tėvas ir tris jio sūnūs 
Antanas Beržiukas

i Nekantrus artojas
Trijų budu moteres

. j Abramkes pavojus 
neeze Maži musu kankintojej

G ūdras barzdaskutis
Į Pigus kopūstai ir lasziniu paltis
! Kaip maskolijo renka vaita
t Kaip pasidarė Pejpu ažeras
i Su kupriuku atsitikimaj 
Turreniuszas

' Puiki Antano rodą del vaidijanezios 
poros

I K n irr ’ '

Kaip girdėti, tai prasta mer 
trina, S--

Greicziau gauna vaikina,
i Negu ka augszcziau

nosi,
Prie tuju vyru ne kabinasi

Tiktai prasta mergina,
Gauna sztant vaikina,
Ir ilgai ne mergauna, 
Tuojaus vyra gauna.

Musu vyrai,' žinoma usuoti ■ KaiP ruski P°Pai aPsieina su 
J 1 e pa rapi jonais

| Giduoles no sausgėlos
| Tieje yra sveiki piningu turi j Puikus nevidonas

• I Nnudiniras nrikIndas
gerai;

Drūti kaip milžinai, 
Pa'ogus kaip putinai.

j Veidai skaistus, ūsai užraityti, I pnbucz.evimas kūdikio 
Atsižim nog bobų, vyrais pa

laikyti,
Ba kas usu ne turi, 
Szliksztai iszžiuri;

Ir gamtai prieszinasi,
Katras lupa skutasi.

Del ko skuta ?
Del to, kad “taksu” ne mo

kėtu,

Aysidirtm senoe maldaknyges, istorines 
uatos ir lai k rastose i, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgelei,
Dagas, Draugas, Tėvynė ir Lt.

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ar 
ekspreso kietus. Adresas:

Lithuanian Bindery,
IT4 W. Sprues. Mahanoy City, Pa

JOSE YVES LIMANTOUR, MINISTERIS SKARBO 
MEXIKE, DIAZO PIRMA RANKA.

savo
parapijonais

i Giduoles no sausgėlos

Naudingas priklodas
; Szuo atkerszintojum
: Smertis Nerono
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas 

i Juokingas apsakimas

Jankelis Puče
Kaip bagoezius pateko in pekla 
Kitras čigonas
Netikus papūga

DAINOS IR EILES.
Tris budrei (eiles)
Lietuvos grožibe
Žiemos laikus
Prainant
Gege ir gaidis
La bora
Kas yra didis

I Viltis laimingu laiku 
Sziauczius ir Evute

j Del ko židai ne valgo kiaulienos
I Lietuviu būdas ir paproezei 

Isz Petrapiles

Ba taksoris ne gal metus at- Teisybes priežodis 
" a * \ ' 11 4 i □ I o i m i n m i 1 n iminti,

Mat ant to žiuri,
Kad usu ne turi.

Tai ne užkabina— paleidže Į Petfspiles
O ir m bažnyczia be piningu | paVasaiis 

leidže. Lietuvos būdas
Artojaus skundas 
Jiojo pirmo! meile 

jaąaaiMg-.- re. Sanietas
u-- -Nelaimiu gadinęs

Ant Uingos kapu 1887 m.

Szventas Petras 
Visi ant Lietuviu 
Vilnis 
Persisk irimas. 
Rūtos daina 
Mislis 
Apie jaunikaiezius 
Tikri szirdies jausmai 
Lietuvio kelone ir gailestis 
Pirma o dabar 
Nekirstas režis 
Mano turtai
Gaidis ir žemeziugaa 
Paszaukimas 
Ku-ku ir ku-ku 
Matita arba regeta 
Daina
Atsilikias pjovikas 
Daina sakalėlio 
Tututis ir peleda 
Ežis ir Katinas 
Bite, uodas ir liepa 
Atsiminimai 
Skruzdės ir szirsze 
Maniemsiems 
Gandras 
Jonas Žižka 
Daina
Nelaiminga jaunamarti (su natom) 
Daina
Psalme
Skundas dukreles
Givenimas doro žmogaus 
Dainele
Apie tevinia 
O asz jio—jam kalta 
1 Jainele 
Dainele 
Malda darbininko

AK1V0S ŽINELES.
Kaip su savim givena pikta pora ir 

kaip privalo giventi
Kaip žmones apie paukszczias mena 
Meile ir budai terp septiniu tautu 
Trumpi pamokinimai
Kaip apsieiti sergant ant akiu 
Kas reikalinga sveikatai 
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti 
Kaip pažinti arklo metus 
Ar yra liga kaltūnas?
Dideles pjuvines ant svieto 
Sugedimas viduriu pas kūdikius 
Persekiojimas spaudos 
Biskutis apie moteres
Kaip butu Christusa iszluosave nu 

židu
Isz bobiszka knygų 
Laime 
Užtrucintos dovanos 
Rodos del geru gaspadiniu 
Moterių budai
Kokiame amžiuje priguli poruotis? 
Intekme valgio ant balso 
Ar cukoris kenke dantim?
Pervirszinis naudojimas druskos 
Tikėjimas Kiniszkas
Geras spasabas 
Sriuba isz duonos su vaiseis 
Kaip ilgai medžei buna ant žemei 
NAMINIS DAKTARAS. 
Del ausu
Kaip skanduoli atgaivinti 
Kaklo skaudėjimas 
Priesz cholera
Del plauku 
Del noses 
Ant nuszalditu sunariu 
Szlapioji dedervine 
Sausoji dedervine 
Priesz baltlige 
Nuomirulis 
Geltlige 
I nfluenza 
Dieglis
Pažandės , 
Užkietėjimas viduriu 
Gėlimas dantų 
Plaucziu uždegimas 
Ramatizmas 
Ne noras valgit 
Niežai
Jago kojos prakaituoja 
1 )el kosulo 
Trūkimas ranku 
Plauku auginimas 
Niežėjimas kūno 
Dantis czistai užlaikiti 
Akis . .1
Galvos skaudėjimas 
Atgriebt nusinuodinusi 
Szamas vaiku burnelėje 
Kirmėlės viduriuose 
Pradūrimas voties
Senos ronos
Džiova arba sukatos 
Kaip gidinti plaucziu uždegimą 
Krauja sulaikiti
Medus giduole no daugelio ligų 
Skausmas galvos ir kojų užazaltim M 
No gėlimo viduriu 
Perdurimas voties 
No kosulo.

Introligatorne.-^*
jmlBBTCVIi KKTOV.

Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Pacztn. 
į’^TMes apmokame visus kasztus nusiuntimo.**^}

Adresavokite

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

-iAGENTAS:-
Szipkorcziu iii ir isz Europos 

Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto 
601 W. Mahanoy St., Mahanoy City, Pa. 
Parduoda Szipkortes isz Bremo,

Hamburgo ir Liverpool tiesog in
Piningus siuneziu grietai ir pigei o 

esmu po kaucija irne turite abejoti mano teisin
gumo. A taikyte pasitik ryt o kitur ne ejsite.

I Įlotieji" fg1

I
I „tjibhiw- 
I J) nertis w™.
I

, jitlii niekis kot 
flįniilsjegnii®'- 

b didutis,- 
Į jjiQiiist*111 kaimo 
‘ tomis pradėjo 

padirbi puški! 
gludini® *P>e 

Į pipsint gyventoju 
; -fo'riae’ tiirfjo pi 

^įijį are ir likus 
jfSp, į bd juos iszn 
njMiwhikefjoiit 
ĮįfriaNėliike nfeiin 
įjiįit, ne stubeles 
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Taprilkosro vargiu 
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I® .ulėj ir numire 
įgis kiiuo >ls 
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tonkro ir senis Mo 
Įji ra tik h mielas 
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' (stojo gitu gerai 
Itjiifjo pira ja 
[ČfcįjMiraiero 
pw.Btffl išbėgo 
F 
-ItjdbtBpagarb 

(PBojis Motiejus 
bau- kepure, 
-lt! imliu amžių
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■ KUR BUNA 20 Metu Senas Laikraszti

“LIETUVA”
Iszelna kasPetnyczia

JL Chicago, III.
l.aikrasztis, “LIETUVA” 8 puslapiu, 

didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpina raszlus geriausiu raszti- 
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik
inusiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasvieczio, ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kuriame gyvena apie 60,000 
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.

-; “LIETUVOS” PRENUMERATA

Cor. Elm. & Main Sts,. Plymouth, Pa
... SAVININKAS IK FABRIKANTAS...

Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu
Mano brolis Juozas Ramaszkas 

paeina isz Vilniaus gub., Traku pav. 
Krono valos., Domeikon o kaimo, du 
metai kaip amerike pirmiau gyveno 
Fitchburg, Ohio, o dabar nežinau 
kur, tariu svarbu reikalą, jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so:

Del muso vaikuSenas Motiejus su rogėm usz 
kinkitom iii pora jaucziu, už- 
važevo priesz grineze stovineze 
ant galo kaimo.

No smerties kalvio, kuris 
paliko po save naszle ir dveje
tą šimteliu, niekas kone ne 
užeidavo in taje grineze.,.

Ir nėra ko divintis, — buvo 
jije atitolinta no kaimo kone 
verstas o žmonis pradėjo nusi- 
davinet su darbu pas kita kal
vi ir kone užmirszo apie grin- 
czele ir jiosios gyventojus.

“Kalviene ” turėjo per tai 
rupitis apie save ir likusius šie 
ratelius, o kad juos iszmaitint 
taj vasaros laike ėjo ant uždar 
biu o žiemos laike užsiiminėjo 
ubagavimu, nes stubeles ne pa 
liko, ba ir kur butu pasidėjus 
su vaikeleis.

Teip vilko savo varginga gy 
venima kelis metus, o antgalo 
suvarginta nuolatiniu darbu, 
apsirgo sunkej ir numirė.

Žmonis isz kaimo dažinoja 
apie smerti “kalvienes” nusida 
ve kelios moters idant atiduot 
paskutini pritarnavima ir susi- 
milet ant likusiu sirateliu.

Atvaževo ir senas Motiejus, 
kuris, vien tik isz mielaszirdys 
tęs krikszczioniszkos, užsiimda 
vo laidojimu numirėliu—varg- 
szu savo parafijoi.
' Visi žinojo gana gerai sena 
Motiejų ir jojo pora jaucziu. 
Kada Motiejus užvaževo priesz 
grinezele, moters iszbego priesz 
jin.

— Tegul bus pagarbintas!, 
pasveikino jais Motiejus, pa
kinkiam as kepure.

— Ant amžių amžinųjų.... 
atsake vist s vienbalsei.

— O ar yra ten kas isz vi
su? paszauke Motiejus, iszlip- 
damas isz rogių.

— Kur ten bus, visi yra už 
imti kulirau namuose....

— Na tai jus moterėles pa- 
maezinkite man uždėt ant ro
gių nabasznink..

— Ana-ve!.... su nenoru 
paszauke visos, atvažiavai pas 
jaja, tai sau pasiimk.

Bet su dideliu nenoru, turė
jo pamaczyt senam Motiejui 
uždėt graba ant rogių.

Motiejus jau ketino judintis 
isz vietos kada 'prisiminė sau 
apie vaikus nabaszninkes tarė:

— O-gi vaikai?....
— Paimsiu su savim in kai 

ma,— asz paimsiu mergaite o 
vaika iszaugins Jurgiene.

— Tai ne tas... . mostelėjo 
su ranka. Motiejus, juk tai ju
ju motina, tai reike, idant pa
lydėtu ant kapu.... primine.

— Kur ten lides, tokie szal 
tis, Petrukas basas.... suszal- 
tu....

— Gal grinezioja randasi 
koki seni czebatai, paszauke 
Motiejus ir sugrįžo adgal.

Po peczium sėdėjo dvejetas 
iszbaidintu vaiku: penkių me
tu Petrukas ir asztuoniu metu 
Jagute.

— Petruk, ar ejsi paskui 
motinėlė? paklausė .verksmin
gai Motiejus.

Petrukas pravėrė akis o da 
daugiaus iszsižiojo ir nieko ne 
atsake.

— Ejsi ?.... paantrino Mo
tiejus.

— Teip, ejsiu!.. atsake, link 
telejes su galvele Petrukas.

. — Ar turite kokius czeba- 
tus? atsikreipęs paklausė senis 
in mergaite.

— Motinėlės ... seni.... iszta 
re vos girdetiniu balsu mergai 
te.

— Tai bus per dideli ... o ta 
vo Jagute?

— Turiu...., pakeldama ko 
ja in viražu ,ir parode gana di
delius czebatus ant mažos ko
jos.

— Tai tu apsiauk motinel.es 
o Petrukas paims tavo, —rodi 
jo Motiejus.

— Vaikai paklausė ir tuo- 
jaus apsimainė. Petrukas pir
ma karta savo gyvastije apsia
vė in czebatus ir buvo isz to la 
bai užganadintu isz ko nusi
juokė.

— Petruk, tilek.... motina 
negyva.... baudė Jagute, kuri 
jau suprato, jog tokiame laike 
reike kitaip apsiejt.

Abudu siratukai stovėjo jau 
prie rogių, laukdami pakol pa

į ■

H
Box 88

(1° KS)-
K. Ramaszkas

Fishs E«kly, N. Y.

brolis Kazimieras GaliaisMaso
paeina isz Kauno gub. Szauliu pav.
Ligumu voles, apie 12 metu kaip 
amerike praszau atsiszaukt aut adre- 
so: (fig0?)

P. Galinis
376 Hamilton st. Grand Rapids Mich

Gyduolis nuo Grippo 25c 
Plauku apsaugotojas 50c 
Muilas Plauku saugotoje 

10. 
Milteliai nuo Kepenų 35c. 
Valytojas Plėniu ’ 

žiuose 
Rožes Bahamas 
Kinder Bahamas 
Bobriaus Laszai 
Svelnitojas 
K raujo valytojas 
Nervu Bamitojas 
Egzema arba odos uždegi.

mas pas Vaikus $1.2.- 
Groblevskio Pleisteris

(Kasztavalo) 25c. 
Pa mada Vaikams 25c.
Uchotyna nuo skaudėjimo 

Ausise 25c. 
(Jydnoles nuo Riemens 50c 
Vengersko Fixator del 

Ūsu 15c. 
Inkstu Vaistas (mažesne) 

25c. 
Inkstu Vaistas (didesne) $1 
Akines Dulkeles - 50c. 
Gydimas nuo uždegimo 

Dantų arba abelnai 
skausmo ir skurbutis $1.25 
Gyduolių ir mostis nog 
Parku ir Niežu $2.00
Gyduolių ir mostis nog 

Dedervines $2.00
Gyduolių nuo Paslaptingos 

Ligos $5.00

Del Visu
Kentejimu ir Skaudėjimu.

Geriause gyduole del skaudėjimo 
Galvos, Katara,Pecziu, Krutinės 
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio, 
Nuralgija irnukandima visokiu 
vabalukiu.
Pasarga: Kas nori parsitraukt 
gyduoles perekspres turi atsiusti 
$1 isz augszto, o už kitus siunezi- 
ame per c o.d. Mažiau negu už 
$1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo 
kasztus apmoka pats apturejas. 
Siunsdamas piningus per Money 
Oredr visada paduok tikra ir 
aiszku savo adresa.

1°.

Drabu.
- 52c.

- 25c.
- 52c.
- 50c.

35c.
$2.00 

$1.00.

Girtuoklybcs pasekmes. >
Mokytojas eidamas su vai- ! 

kais szalia gertuves, pamate t 
girta žmogų, kuris purvinas ir 
kruvinas gulėjo ant kelio. ,

Mokytojas pasiklausė szalia 
einanezio pažinstamo žmogaus:

— Kas jis yra szitaš nelai
mingasis?

— Tai žmogus isz artimo 
kaimo,— atsake užklaustasis: i 
— jis kitkart buvo turtingas i 
ūkininkas: turėjo daug lauko, 
gerus namus ir pinigu; bet taip 
pradėjo bjauriai girtuokliauti, 
kad viso turto ir sveikatos ne
teko. Pati ei su keletu vaiku 
liko didžiausiame varge.

Jis pats dabar eina per kai
mus ir ka tik uždirba, ar ka 
am kas paaukoja, tuojau nesza 
gertuven ir ten pralebuoja.

Mokytojas matydamas vai- * 
kus iszsigandusius tokiuo bjau 
riu ir liudnu reginiu, pasakė:

■— Sztai, vaikeliai, kokios 
liūdnos girtuokliavimo pasek
mes: didžioji nuodėmė priesz į 
Dieva yra sunaikinimas di-. 
džiausio žmogaus turto — svei 
katos, pražudymas viso lobio 
ir pavargusios, nelaimingos pa 
ežios su mažais vaikais aszaros 
Girtuoklis lieka visu neapken- 
cziamas: niekas jo szelpti ne
nori ir niekas jo nepasigaili. 
Toliau, girtuoklis visai apkvai 
sta, suserga baisia girtuokliu 
liga ir, antgalo, didžiausiame 
varge, be Dievo, be sakramen
tu ir kunigo palaiminimo, bai
gia savo nelaiminga gyvenimą

— Brangieji vaikeliai!—kai 
bėjo toliau mokytojas, dideliai 
sujudintas tokiuo paveikslu, 
tegu szitas bajsus ir liūdnas re 
ginys, koki matome, žiūrėdami 
in szita girtuokli, niekuomet j 
neisznyks jusu atmintyje! Ser
gekites, brangieji vaikeliai to
kio baisaus papratimo, kuris 
taip labai nužemina žmogų! 
Paminkite, kad girtuokliai vi
suomet visu niekinami!....

— Daug kartu jums sakiau 
—baigė mokytojas,— kad asz 
pats per visa savo amžių ven
giau girtuoklybes ir niekuo 
met nerūkau. Todėl nepažins 
tu jokiu ligų ir žmones mane 
pagarboje laiko.

«

25c.

Egiutero No. 1. 25c. 
Egiutero No.2 50c. 
^mijecznik 25c. 
Gumbo laszai 35c. 
Meszkos Most is 25c. 
Tręįanka 25c.
Linimentas Vaikams
Gyduoles nuo Kosulio25c. 
Liepiu Bahamas 25c. 
Antylakson del Vaiku 25c. 
Milteliai Vaikams nuo 

Kirmėlių 25c.
” nuo Kumeliu del 

su augus i u 35c. 
Vanduo nuo Akiu skaudeji 

mo 25c. 
Ugniat raukia - 25c.
Skilvio Laszai - 25c.
Gyd. užlaikimui Viduria

vimo ir Kruvinosios 75c. 
“Uicure” arba gydymas 

Kumatyzmo - $3.50 
Gyd. del nemalimo Pilvo 

(50c. 
Milteliai apstabdymui

Galvos skaudėjimo 10c. 
Laszai nuo Dantų 

skaudėjimo - 10c. 
Mostis nuo gedimo ir 

prakaitavimo Kojų 25c 
Geležinis sudrutintojas 

sveikatos - 50c. 
Vaistas nutildymui Vaiku 

25c. 
Vaistas nuo Papauto

Com Cure 15c.

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

i • • m -i f Metams $2.50.Kanadoj ir Mexike j Puge Metu 25

Bossijos, Lietuvojir kitos f Metams$3.00. 
užrubežinese vieszpatystcse [ Puse ”$1.50.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.

Užsiraszant “LIETUVA’’ reike 
drauge ir prenumerata siusti per 
Paczta Money-Orderi arba pinigais 
Registruotame laiszke ant iszleistojo 
banku.

Stankevi- 
vaiku di-
S u vai k u

ATVAŽIAVO MOKYTI KAIP DIRBTI MEZGINUKUS 
IR D1VONUS.

Keturios merginos ne senei pribuvo isz Irlandijos idant 
mokyti amerikoniszkas merginas kaip dirbti puikus mezginu- 
kus, divonus ir t. t. Tame mierije pargabeno jiaises in czio- 
nais “Airisziu Liga.” Merginos važines po dydžiausius mies
tus o užbaigi* savo užduote sugriž adgalios in savo tevynia.

Mane vyras Stanislovas 
ežius paliko mane su mažu 
deleme varge, paeina isz 
gub. Prienų para, szneka lietuviszkai
lenkiszkai ir biski angelskai nedide
lio ugia, molinu akiu Juodbruvas, 
auksztos kaktos, kas apie jin dažinos 
tegul duoda žino ant adreso (93 o;)

Mrs. D. Stankevicziene
618 Mineral st. Seranton Pa.

Szventas Petru 
Visi ant Lktavii 
Vilnis 
Peršskirimas. 
Rotos diini 
Mislis
Apie jaunikaioia 
Tikri szii&s jua 
Lietuvio ktk#» j nm 

r Pinu o dabar
Nekirsta reis 
Mano tartai 
Gaidis ir 
Pasza ūkimu 
Ku-ku it ko-h 
Matita arba rt^ 
Daina
Atsiliktas pjovikas 
Daina sakilek
Tolutis it pelėda 
Ezis it Katta 
Bite, ucdisitty 
Atsiminimai 
Skruzdės ir sat 
Maniemšems 
Gandras 
Jonas Žiliu 
Daina
Nelaiminga juanį 
Daina
Psalme 
Skundas dokn^ 
Givenimas (kwh# 
Dainele 
Apie tevinia 
0 asz jiit-jachi 
Dainele 
Dainele 
Malda darbirib

AKUOS t
Kaip su ano 

kaip privalo ps 
Kaip žmones įpjG

1 Meile ir bodai 
Trumpi painomi 
Kaip apsritisipri, 
Kas reikalinga ran 
Kaip ir kokio embs 
Kaip pažinti irb h 
Ar yra liga kita1 
Dideles pjovinsiaa 
Sugedimu vila jh 
Persekiojimas 
Biskotis apie nte 
Kaip butu Ch’J J 

hdu
Isz bobiški hjF 
Itame 
Užtrucintosiimj 
Rodos del genfljt 
Moterių boki 
Kokiame lEtrej? 
Intekme nlgk-iss 
Ar eukotiskeibb 
Perviiszinis 
Tikėjimas Eiisa 
Geras spasabu 
Sriuba isz dooiS* 
Kaip ilgai * 
NAI1MS H 
Del ausn 
Kaip sbndiii^' 
Kaklo skaudeps 
Priesz ebokn 
Del plauku 
Del now 
Ant nusalhi^ 
Szlapioji dek® 
Sausoji 
P nesz baillift 
Noomirelš 
Geltlige 
Influenn 
Diegto 
Pažandės i i 
UžkietejiEU’^ 
Gėlimu daili 
Plaueziu niH3’ 
Ramatinx* 
Ne noru oi? 
Nidai 
J ago kojas 
Del kaulo 
Trūkimu?*10 
Plauku augt’ 
Niežėjimu^ . 
Dantis cnsu^ 
Akis 
Galvos^.: 
AtgnebU^' 
Szamuni5^ ' 
Kirmėlės dl^ 
PraduTin-at1^ 
senos roi*6 
Džiova arba 
Kiip aidintiT

Medus F-7Ar 
SkauffltiC 
Nogel^^' 
Perduria r 
No kauk*

ir

s rinkosi jauniki

Istorijos.

tda

&s

te

lazda nes badu 
r nelaime

tėvo dovanai 
rauckas

I 1-1 •inkos ne sakik vagis

szventima 
lis

niciia ir medžius

rinku

dusą

> kelones 
leszikai 
įbo 
uiki laime

D SUDUS 
įkas

■teres 
o jas 
iki n toj r j 
akutis
i ir lasziniu paltis 
o renka raita 
Pejpa ažeras

Ltritikimaj

rodą del nidijanczios

opai apsieina su savo

sausgėlos 
loots 
irik lodąs 
in tojum 

ano
vaiku pasikalbėjimas 
jsakimas
as kūdikio

rios pateko in pekla

tug*

iOS IR EILES.
(eiles)
rožibe

id in

dia
riežodis 
ingu laiku 
ir Evute 
ai ne valgo kiaulienos 
ūdas ir paproczei 
i les 
diu

judas 
skundas 
loi meile

gailines
;os kapu 1887 m.

akyte tik Viena Doleri o tuojau? gi“*^ i

iSTMes apmokame visus kagtus“13’

Adresavokit?1'

V.D.Boczkowski-Coi iiW

Lapinskas Į>
-AGENTAS:-

oreziu in ir isz Europos 
itimo Piningu In Visu Dalis Svieto 
V. Mahanoy St., Mabanoy City, P1, 

uodą Szipkortes isz Bromo, AotTer?0' 
-^o ir Liverpool tiesog in Pbillidelpb',, 

grietai ir pigei o priekį 
■"’♦a abejoti mano t^ 

’ u«>r ne tijsiW'

vakaras 
uamon 
savisz-

paszau

grabinis pulkas, arba lidetojai 
nesijudino isz vietos.

Moters rodavojosi tarp sa
ves; ejt, ar nejt ant kapiniu?

Juk tai kone puse milios iki 
kapiniu, o czionais ir
neužilgio asz turiu ejt 
padaryt vakariene del 
kio.

— Ir asz...
— Ir asz teipos-gi...

ke kitos ir susitarė jog ir be 
juju apsiejs.

Juk ir teip daug jau pada
re, prižadedamos paimt pas sa
ve siratukus, “kalvienes uba
ges-”

Kada jau pagrabinis pulke
lis judinasi, visos judinosi in 
kaima o tiktai Andriene pa
szauke.

— O nepamirszk Motiejau 
apie siratukus atvesk sveikus 
ir givus in kaima.

Motiejus nieko neatsake, tik 
tai mostelėjo su ranka zurzeda 
mas ka toki po nose ir paszau
ke ant jaucziu.

Vaikai ėjo paskui roges 
kaip kada pagrimzdavo iki ke 
liu in sniegą. Dangus pradėjo 
apsiniaukt ir iszrode ant snie
gines viesulos.

— Szlektai! suniurn-jo Mo
tiejus, gal but baisi v’esula!..-

Buvo vos trecze adyna po 
piet, jau pradėjo tempt o vos 
buvo nuvažiavę puse kelio. Pe 
trukas suvis ne galėjo jau ejt 
su savo dideleis czebatais pra 
dėjo verkt o paslides puolė 
ant sniego. Jagute jin pakele 
o senas Motiejus insodino abu
du in roges prie grabo moti
nos. Iszeme isz anezio szmota 
duonos, perlauže in dvi dales, 
padavė viena Jagutej o kita 
Petrukui, kuris su didelu noru 
pradėjo valgint, ba isz ryto ne 
turėjo nieko burnoje. Jagute 
suviniojo savo szmoteli in žiur 
steli.

Roges kas kart iresi leeziau
Sniegas puolė dideleis plo 

tais ir viską užsnigo: roges, 
jauezius, graba ir sieratukus.

Ant niek nusidavė darbas, 
Motiejus pamate jog toliaus 
ue buvo spasabas judintis, pa- 
stanavijo szaukt žmonis in pa- 
gialba. Ant deszines puses ra
dosi kaimas... Kaip rodos da- 
ejtu in jin ir praszitu pagel
bos. Bet užsimislino apie vai
kus; kaip juos czionai vienus 
palikt ant lauko?!...

Ne buvo kitokios rodos, per 
tai Motiejus atsigrižes in Jagu 
te tardamas:

— Jagute, tu liksi su Pe
truku ant rogių, o asz ejsiu in 
kaima....

— Na tai pasiliksim....
— O ar nesibijej tu?
— Juk musu motinėlė ira 

czionais....
— Na, taj pasilikit su Die

vu! pasakė Motiejus ir pasuko 
in deszine szale.

Vaikai ilgai paskui jin žiu
rėjo. Liūdnai pasidarė Jagu- 
tai ir sėdo areziau. Petruko, 
kuriam užmėtė savo skiapata 
ir žiurstą Paėmė aplaikita 
szmoteli duonos ir pradėjo kan 
džiot, bet ne galėjo valgint.

Teip sėdėjo mergaite koki 
laika, jaute,jog kojos jos pra
dėjo szalt, bet ne norėjo pasi- 
judint idant ne pabudint savo 
brolelio kuris buvo prisispau
dęs prie josios ir miegojo. O 
sniegas puolė be perstojimo, .

Ne galima jau buvo pažint 
ne jaucziu, ne grabo su sedin- 
czeis sieratukais....

O Motiejus da ne sugrižine- 
jo....

Tikumas grabinis buvo ap
linkui, tik viesulą aplinkui 
staugė.

— Motinėlė, mano Motinė
lė!.... davėsi girdėt griaudin- 
gas balsas Jadvigutes

Po tam viskas nutilo.

Net po keliu artinu Motie. 
jus su keletą žmonių vos pri
buvo prie rogių, nes jau ne 
buvo niatit nieko tik kalnelis 
sniego isz po kurio atkasė ne 
viena lavona nes tris lavonus.

Vaikuczei sierateles.... nu
ėjo paskui motinėlė!....

Liūdnas ira givenimas siera- 
teliu ant szios aszaru pakal
nes.

Žmogus geros szirdies.

“LIETUVOS’’ numeri ant pažiūros 
dykai. Adresuojant sziteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halstcd St.,

Chicago, Ill.
Mano brolis Leonas Božiaviczia 

paeina isz Suvalkų gub., Mariampo- 
les pav. Aleksoto giuino, Eirogales 
kaimo pirmiau gyveno Wilkes-Barre 
Pa. dabar girdėjau iszvaževo in Wes 
tus jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso;

J. Božiaviczia
70 Union st. Newark N.J.

Mano draugas Franas Normantas 
Feliksas Bliekas ir Jenas Jurgilas 
jie visi tris pirma gyveno Piedmeat, 
W. Va. o dabar nežinau kur girdėjau 
kad Jonas ir Feleksas numirė, jie 
pats ar kas kitas tegul apie juos duo 
da žine.

St. Macziulis
Box 155 Westernport, Md

Mano dede Andrius Razulewiczius 
paeina isz Vilniaus gub., Traku pav., 
žiziuariu volos. girdėjau kad numiręs 
pirmiau gyveno Donora Pa. kas apie 
ji žine tegul duoda žine ant adreso:

A. Czulkowsky
K F.D. 4 Duanesburg N. Y.

Augustas Kazlauskas du metai ad 
gal gyveno Century W. Va. o dabar 
nežinau kur jis pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso:

A. Buzinskas
Box 2 Parsons Ta.

Pajieszkau sau margynos ant apve 
dimo nesenesues kaip 20 m. ir atėjau 
nesnes kaip 16 matu, kad butu balta 
ir geltoni plaukai, 5 pėdu aukszczio 
mėlynas akys, asz esu gražaus gimi
me, geltoni plaukai, pilnos burnos, 
esiu 5 pėdu aukszczio, esu agentu 
angliniu mainos, esiu 21 metu senu
mo, praszau atsiszaukt ant adreso:

A. Zililinskas
Wilgus. Pa.

Ant Gavėnios

Spaustuvėje “Saules” 
galima gauti visokiu 
reikalingu knygų

per 
25c.
10c.
10c.
50o-

BANKING HOUSE
Kampas Reade Ulicze

Telefonas; Worth 2822.

BISCHOFF’S
287 Rroadway

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

Seniausi
Rankini

Narna
'Uždėta 1848m.
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visuĮkrasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

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

G y ven i m as Jėzaus K r i stau s 
su paveikslais, popierineis 
apdarais - - 50c.

Apdaryta in juoda audima 75c. 
lianczia Vieszpaties arba 

Dievobaimingi apmislijimai 
ant kiekvienos dienos 
isztisa gavėnia

Stacijos arba Kalvarija 
Graudus Verksniai - 
Kanticzkos - - - -
Maldeles Arcibrostvos Szv. 
Veido V iesp. J .Kristaus 10c. 
Istorija Szventa, Seno ir

Naujo Tnstatymo su 50 
paveikslais - 35c.

Evangelija Lietuviszkai ir 
Lenkiszkai, ant viso meto, 
apda. in juoda audima 75c.

Gyvenimas Visu Szventii 
visos 6 dalis vienoje knygoje 
puikiai apdaryta - - $3.50.

Trumpas Katekizmas pagal 
iszguldima Kun, Pilauckio, 
su nekuriais naudingais 
pridėjimais - - - 10c.

Aukso-Altorius arba Didis 
Szaltinis 1,000 puslapiu $1.00 

Senas ir Nau jas Aukso Altorius 
visos reikalingos Maldos,[864 
puslapiu - - $1.00

Balsas Balandėlis arba Mažas 
Szaltinis, 711 puslapiu 75c. 

Garbe Dievui ant Augsztybes 
640 puslapiu - 75c.

Aukso Altorius apdaryta in 
Francuziszka skūra, apvalais 
kampais, auksuoti kraštai su 
kabe - - $1.50.

Mažas Naujas Aukso Altorius, 
Celeloido apdarais, puiki 
knygele - -

Aniuolas Sargas, 
apdaryta in skūra 
kampais 
visos 
geriausia už visas kitas 75c.

Aniuolas Sargas, apdaryta in 
tamsei rusva audima 50c

“SAULEI’’
Mahanoy City, l’enna.

DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano 

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N.Y. in SCRANTON PA. ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
galit gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENCIŪGĖLIU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ, 
KALCIKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ-, SKR1PKU, KLERME- 
TU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BR1TVU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU
MINIU L1TARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už 
25c., 5 tuž.$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3 
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5c, 
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Aš 
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės 
kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
dos kraštus. Perkupčiai gari gaut pirkt tavora daug pigiau kaip 
kitur. Kviečiu visus su orderiais ir visokiais pirkiniais kreipties

Šiuo adresu: M. L WIUEW 1CH, 115 W. MARKEI Str.,Providepce Sq. SCRANTON, PA.

kitas
iszejo

$1.00. 
minksztai 

apvalais 
auksuoti krasztai, 

reikalingos Maldos

VIDURAMŽINI VYRAI

KNYGŲ
DYKA DIEL VYRU

Steitas

Anglijos laikraszcziai pra- 
nesza sekanti retn atsitikima.

Pas viena Londono dideli 
pirklį tarnavo kaip užvaizdą, 
tūlas Volteris, žmogus minksz- 
tos szirdies, turis palinkima 
prie labdaryscziu ir labai my
lis vargszus žmones.

Jis negalėjo ramia saužine 
žiūrėti in vargszus. Ir didžio 
žmonių biednunio Londono 
priesmeseziu jis negalėdavo pa 
kelti.

Volteris sumanė szelpti tuos 
žmones, bet, maža turėdamas 
isztekliu, neperdaugiausia gau 
damas algos— ilgai netesejo.... 
ir jis pradėjo loszti in pinigus, 
pasitikėdamas daug laimėsiąs 
ir tuomet gales visiems varg- 
szams suteikti pagelba. Bet li
kimas suvis ka kita jam pasky 
re... in trumpa laika jis pralo- 
sze 500 tukstaneziu rubliu ir 
tai ne savo, o pirklio, Volterį 
aresztavo.

Byla nagrinėjant,
aikszten, kad iszloszti ne savo 
naudai norėjo piningus, bet su 
teikimui vargszams pagelbos.

Teismas-gi, turėdamas ome
nyje jo sumanymą, bausme 
suminksztino ir pasmerkė tik 
keliems menesiams in kalėji
mą, o to pirklio direktoriai, ne 
tik ka jam atleido nusidėjimą, 
bet dar Volterio szeimynai su
mėtė 10 tukstaneziu rubliu 
paszalpos.

Žmogus isz medžio.
Žymiam Japonijos skapto- 

riui Chananumui Mazakisziui, 
nusisekė isz medžio iszpiauti 
savo paveiksią ir taip panaszu 
in save, kad sunku vienas nuo 
kito atskirti.

Kiek tai prisėjo skaptavimui 
padėti kantrybes’prie to, darbo 
tai galima sprensti isz to, kad 
visas tas paveikslas susideda 
isz 2000 daleliu ir taip gerai 
tie szmoteliai suleisti, kad net 
per padidinanti stiklą sunku 
surasti vieta, kur jie sudurti.

Galva apklijavo savo plau
kais, kuriuos nuolatos pesze 
nuo savo galvos. Inklijavimui 
tu plauku ant paveikslo prisė
jo padaryti 100 tukstaneziu 
skylueziu. Ant pirsztu ir-gi 
pridėjo nagus, kuriuos, tam 
tyczia užauginęs, nupiove nuo 
savo pirsztu. Akis padarytos 
isz stiklo.

Visas miestas dabar plaukia 
pas ta dailininku pažiūrėti jo 
paveikslo. Ir isztikruju darbas 
vertas pasistebėjimo!

Mano dede Juozas Mezureviczius 
paeina isz Suvalku gub., Barbierisz- 
kiixgmino, Starapoles pav., Wasznus 
kiu kaimo Gudaliu para, gyvas ar 
numiręs praszau kas apie jis duot 
žiru ant adreso:

M. Leymonas
33 Wash st. Torringtone, Conn.

Mano draugai Juozas Szimkonis, 
Politas Kusinaa ir Motiejus Marczin- 
kas visi tris paeina isz Suvalku gub., 
Sejnu pav , Kudrenu gmino, Kriksz- 
toniu kaimo, jie pats ar kas LL— 
praszau duot žine ant adrese:

J no. Szvietkauskas
Box 183 Cuddy, Pa.

Namine Mokykla.
Graniatlki angliszkos kalbos moky 
ntis be mokintojo (apdaryta) $1 
Valku Draugas arba kaip mokintis 
skaityti irraszyti be mokintoja 15c. 
Naujas Budas mokintis rokundu, 
be mokytojo 10c.
Aritmetika mokininmusi rokundu, su 
paveikslais (apdaryta) 35c.
Pinigus siuskit per money-order, adtesas

P.'MIKOLAINIS, Boi 62, New York, N.Y

Vienoje karczemoje arti lie- 
tuviszkos bažnyczios Mahanoy 
City, vede terp saves kai badu 

jauni vyrai labai inirszia, ant 
galo atėjo prie laižybu už 6 
bonkas szampano. Saluninkas 
iszgirdes tai, greitai pribėgo 
prie stalo su užklausimu ar at- 
neszt dabai’ vyną ? Labai ge
rai— atsake abudu szmutorei, 
bet pirma nemokėsim pakol 
vienas isz mus ne iszlaimes 
laižybu. Pristojo ant to gaspa- 
doris ir atnesze vyną, kuri la
bai linksmai iszgere. Vėliaus 
užklausė gaspadoris, apie ka 
padare laižybas? O vienas isz 
ju atsiliepe: Asz tvirtinu, jog 
jagu griutu boksztas bažny
czios, tai pultu ant deszinespu 
sės o mano draugas tvirtina, 
jog pultu ant kaires puses ir 
api tai susiginczinom.— Per 
vėlai susiprato gaspadoris, jog 
likos prigautas.

P. V. OBIECUNAS & CO.
[ALL NATIONS DEPOSIT BANK]

Cor. 12-th & Carson Sts. Pittsburg, Pa

Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000.00 
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvamjos. Užrubežmifl 
kapitolas $40,000.00. Locnas namas vertas $150,000.00

Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 
4-to procentą nog szimto. Siuncziame piningus in viris dalis 
svieto ir parduodame Laiva-kortias ant visokiu linijų.

M ubu Bankoje randasi tam tikra Bejentalna teipgi ir 
Užrubežiniu Provu kancelarija, kurios Kejentu yra pats 
P.V.Obiecunas organizatorius tos Bankos.

Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos per 
gromatas ar asabisijjcai o mes iszpildisime visokius jusu 
reikalus greitai, teisingai ir prideranezei. Piningus 
ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiust per 

Jxjress Co. arba pacztini MoneyOrderi.

SENI VYRAI

50,000
HARRISONO SZEIMYNA.

Carter II. Harrison, kandidatas ant majoro miesto, Chi
cago turi aunu ir duktere ir milinezia paezia kuri savo vyrui 
prigialbsti visame o ypatingai tebyrioje politikei. Yra tai 
motere su dydelu mokslu ir parasze kelioleka akyvu knygų, 
isz kuriu viena likos iszduota tomis dienomis po vardu “Ku- 
ningaiksztis Sidabrasparnis.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamė 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur UžnuodiJIma kraujo, arba syflli, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusilpneima, Abel- 

pragaištl špeku, Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji ira krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavandė

Adresas

motinel.es


PIGUS PARDAVIMAS.

Isz priežasties kad neužilgio aplnikyrime minjn

Vasarini Tavora,’pastanavijom iszparduoti visa

Žiemini Tavora už labai numažinta preke idant

padaryti vietos del naujo Vasarinio Ta voro.

Dabar yra gera proga pirkti Siutą arba Overkoti

ir kitu žieminiu apredimu. - Todėl ateikyte

pasinaudoti isz szito pigaus pardavimo o sucze-

dinsite piningu antkožno pirkinio.

W. RYNKEWICZIUSU
233-235 West Centre Street.

Žinios Vietines.
— Vasara ant tikrųjų pra

deda vieszpataut.
— Isz priežasties bedarbiu, 

daugelis rengėsi szia aplinki
ne apleist o keliauti in dydes- 
nius miestus ir ant farmu. Juk 
po teisybei Amerike randas1 
daug vietos.

— Vincas Ancereviczius 16 
metu senumo vaikas, kada dir
bo Kolso brekerije Petnyczios 
ryta, “skreperis” pagavo jiam 
deszine ranka ir baisiai jia su- 
žeido. Daktaras sako kad trum 
pam laike pasveiks.

— Vaikams siuteliai po 980 
lig $5 pas Refawiczia. Pas mus 
galima suczedint $3 lig 85 ant 
kožno siuto 138 W. Centre St.

j “Nors svetimas spar
tesnis— Savasis 

vis geresnis”.

— Petnyczioj per eksplozi
ja gazo St. Nicholas kasikloje 
likos apdegintas apie veidą ir 
rankas J uozas Sinkeviczius. Ne 
laimingas vyras gydosi namie.

— Nedelia po veliku Lietu- 
viszkas benas laikys dydeli 
koncertą ant Kajerio Opera 
sales. Apricz koncerto bus kru 
tanti paveikslai, dainos, muzi 
ke ir t.t.

— Nedelioje atsibuvo pasz- 
ventinimas naujo varpo Italio- 
nu bažnyezioje. Varpa pado
vanojo poni Kaieriene. locniny- 
ke bravoro. Žmonių buvo susi
rinkę pusėtinai isz visu szaliu.

—Nedėlios vakara nežinomi 
ypatos iszmusze dydeli stiklą 
lange p. Rinkevieziaus Sztoro.

— Stasis Vaitukaitis ejda- 
mas South Seventh uliczia, li
kos pataikintas per puolanczia 
langinyczia laike dydelio vėjo. 
Aplaike perkirtima galvos.

— Anglekasiu unije paren- 
gineja milžiniszka paroda die
noje 1 Aprilaus. Po piet atsi
bus paroda ir prakalbos ant 
Main ulyczios.

— Name ant East Pine uli- 
czios petnyczioi užsidegė pun
das skuduriu, bet tuojaus už
gesino. Norints ugnagesiai pri 
buvo bet jiu patarnavimas bu
vo nereikalingas.

— Konia 50 anglekasiu ap
leido St. Clair, Pottsville ir ki 
tus artimu smiestu skeliaudami 
in Lorraine, Va. kur yra jiems 
prižadėtas darbas kasyklosia 
minksztu anglių.

— Isz priežasties pertaisi- 
mo ir padidinimo First Natio
nal Bankos (senos) tuom laik 
bus perkelta skersai kelia m 
telegrafo bjura, szale “lietu
viszkos bankos. Su visais rei
kalais nusiduokyte in tenais. 
Po pabaigimui bankos, kuri 
užims koki tris menesei vela 
persikials. Sena banka bus ta
da puikiause už visas kitas.

— Pirkite sau siutą ant Ve
liku pas Refawiczia, pigiau ir 
geriau galima pirkti negu ki
tur. 138 W. Centre St. ()0 gg).

— Tomis dienomis lankosi 
pas ponstva Zablackus, žentas 
p. Antanas Kižis su savo pa- 
cziule Elzbieta isz Philadel- 
phijos Lankisys czionais per 
kėlės nedelias, praleisdami 
linksma laika su tėveliais ir 
pažinstamais.

— Del ko žmonis neserga ir 
nevaikszczioja susitraukia, o 
ypatingai tieje ka perka czis- 
tus gėrimus ir krisztoliui alų 
nog Szimono Norkevicziaus? 
Del to, kad Norkeviczius rū
pinasi apie sveikata savo tau- 
tiecziu ir laikosi senoviszko 
priežodžio; “kas man yra ge
rai, tai vėlinu ir kitiems.”— 
Pas Norkevicziu tik cziscziau- 
si ir sveikiausi gėrimai, paban 
dykit jagu netikyt!

— Szita ateinanti Ketver- 
ga Pottsvilles kalėjime bus 
pakartas žudintojas Juozas 
Kristapaviczia isz Mahanojaus. 
Daug randasi tokiu ka norėtu 
pamatyti ta baisu regėjimą, 
bet vargei bus tas pavelyta.

— Seredoje atsibus susirin
kimas S. L. A. Kuopos No 
31 ant Lietuviszkos mokslai- 
nes 7 valanda vakare. Visi są
nariai privalo pribūti ypacz 
tie ka nemokėjo už praeita 
czverti ba bus visai isz knygų 
iszbraukyt.

Isz lietuviszku kaimeliu.

Lawrence, Mass— Dar
bai slobnei eina, isz kitur pri
buvusiam darbas sunku gaut.

Mergynom czionais gerai ba 
darbas nesunku gaut ir gerai 
uždirba.

— Del nekuriu moterėliu 
p. Baltruviene labai reikalin
ga- _______ ______

Hudson, Mass— Darbai 
gerai eina, isz kitur pribuvu
siam darbas sunku gaut, už- 
darbei nevienoki.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, apie 50 familiju, ii- apie 
200 pavieniu ir visi sutikime 
gyvena czionais yra dr’iste po 
vardu szv. Juozapo bet kaip 
girdėt tai nori skirtis in dvi da 
lis.

Nekuriem vyrelem ir mote
rėlėm p. Taradaika su Baltru
viene labai reikalinga.

Svetimose kalbose, visokiu 
rasztu lietuvis randa paskleistu Į 
skaito tai isz akyvumo, kartais! 
isz nuobodumo, bet isz tik-l 
ro, tai viską ypatingai apysa
kas nepamegsta gerai, nes tai 
svetimo kraszto nusidavimu 
tik pagrožininiai ir, jie malo
nus tiems kurie apysakines sza 
lies gyventojais yra, ir apysa
ka geriausei tinka ten, kur nu
sidavimai invyke. Musu dalis 
lietuviszku raszejeliu, tankiau- 
sei apisakeles iszguldo isz sve
timo kraszto apysakų kurio
mis sotina skaitytojus, bet isz 
tikro užsiganedinima mes isz 
svetimu gražumu turėt nega
lim.

Teisybe pirm keliu deszimtu 
metu, mes lietuviai neturėjom 
i-ąszeju. bet ir skaitytoju ne
buvo, ir garsus A- Mickevi- 
czius, nors žemeziuginius žod
žius butu szlibavojes ant po- 
pieros lietuviszkai, bet kam ju 
reikeja but, todėl rasze len
kams. Sziuose laikuose kada 
jau vargei isz jaunesniu lietu
viu rastumem nemokanti skai
tyti, kada mes jaunu raszeju 
turime tai ne senoveje, taig-gi 
ir apysakėlės isz mus paežiu 
gyvenimo butu daug pritinkan 
tesnes malonesnes, geriaus mus 
pažadintu negu svetimos pra- 
eites raganos, ir užkeikti dva
rai su skarbais. Bet tuomi tar
pu neturime ka daryt kada isz 
vienos puses da in musu krasz
to nusidavimus pažvalgas gi
lesnes neinvyke, kada gi kiek
vienas raszejas suriszta su už
darbiu ant kriaukszlo duonos, 
nepavelija laikas knistis po 
szalies Lietuvos visokius nusi
davimus ir juos szlibavoti (dai- _ . p, . ■■ n

lint), mes neturime raszeju lie UI. IgliailUS 018111(118 MiUi 
tuviu dvarininku kuriam duo- j 1220 So. Broad St., Philadelphia, Pa. 
na uždirba jo turtas tai turime I Ofigo 
slinkti su iszguldymais apie į — - 
senovės užkiaiktus dvarus, ra
ganas ir t. t.

Turim tikėt, kad ateis la:- 
kas, iszskambins ziegoris Lie
tuvos bokszte valanda, užgims 
mums raszejai temijanti in vi
sus. Lietuvos nusidavimus se
novės ir dabartės, pagrožins 
anie apysakėlės seme isz szalti- 
niu Lietuvos pažiūras ir me- 
dega.

Teip tikėdami vis-gi megy- Į - — -.....................—
kim ka veikt ir patis, nes mu- 140 yaple gt. Holyoke, Mass, 
su tautos skarbai nors ik sziol  ______________________ ;—
užkasti buvo, bet dabar 
gala siūlo, jieszkokim ir nau
dingo gražaus kamuolio. Tai- viszka Banka, A. Grochowski 
gi nors svetimos apysakos ank Į & Co., iszdave puiku knygini 
styvesnes spartesnes, bet mums kaiendoriu 1911 metams, kuri 
mus gražesnes ir geresnes.

Senas Kapsas.

DYDIS GYDYTOJAS 

Dr. Ig. Stankus M.D. 
Pabaigęs medikai iszka mokslą Universitete 
Indianos valstijos, teipgi buvo miestavu dak
taru Indianapolis, Ind. katram turėjo did
žiausia praktika gydyti visokias ligas. 
Daktaras Stankus te:pgi pabaigė kvotimą 
New York Post Graduate School A Hospital 

. katras yra didžiausias ir jau paskutiniB did
žiųjų daktaru mokslas, ežia specialiszkai in 
silavina daryti visokias operacijas ir gydyti 
lygonius serganezius su sunkiomis ligomis. 
Dabar kvleezla Scrganczlus pas nave ukydaman: 
“Jaigu sergi, pribuk arba paraszyk pas 
mane, o busi iszgydintu.” Daug yra ligų 
katrų negalima iszgydint, liet toki serganti 
apturės pas mane tikra tautiszka ir broliszka 
rodą. Nereik dykai nietint sunkei uždirbtus 
centus nes neiszsigydes ir paleidęs savo pi
ningus inpulsi in sunkesni padėjimą. 
Serganti at.s išraukia pas mane atras teisinga 
daktariszka gydimą ir geresni pasistoravima 
negu pas koki sveitiintauti. Kožnas kuris 
tiktai gydinsis pas mane supras kad asz esu 
pabaigęs didesni daktariszka mokslą ir kad 
galu gerinus gydyti negu kiti daktarai.

Apsiimu Pasekmingai Iszgjdytl Ligas 
rumatiznio, skaudėjimas szonu, sąnariu, kau
lu, streinu, kojų, pecziu, nuo visokiu kraujo 
ligu.užkreczemu litiszku ligų, tryper.szankry 
sifilis, užkietėjimą ir nedirbima viduriu, isz- 
berima, nežejima ir augimu ant veido ir 
kūno visokiu spugu, dedervinių ir slinkimą 
plauku, galvos skaudejima, szirdies, inkstu, 
kepniu ir-plaueziu ligas, visokiu nervu ligas, 
neuralgija, drebejima sąnariu, greito supy
kime. negalima miegot ir iszgasczio, greito 
pailsimo, sunkaus kvepavima, perszaliino, 
slo^u ir nusilpnėjimas sveikatos, visokiu mo
terių ligas skausmingu ir neregulariszku 
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo.
Jaigu negalima pribūti asabiszkai Lai para- 
szykite o asz suprašo, isztirsu ir duosiu r<xla 
o jaigu reike tai prisiimsiu gyduoles. Ne 
yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerike, 
Anglijoj, Kanadoj ar kitur

Biedinis Gydau Dykai! 
Turiu SpecialiBzka Diploma del 

Darinio Visokiu Operacijų
Su pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso
kiu organiszKu ligų. Nereik kankytie ir 
būti ubagu visa tavo amži nes po operacijos 
Tali būti iszgydytas už maža preke.
szgydau su operacija ruptura, apendesitis, 

vėžio skilvije, auganeziu akmeniu, visokiu 
skauduliu, guzu (tumors), kepeniu, inkstu, 
ir pusliu. Darau operacijas ant gislu, kaulu, 

i nervu,smegenių, moterių irvyriu gvaldančiu 
organu, pritrauktas kojas ir rankas atytaisau 
ir padarau sveikais. Del operacijų kviecziu 

. pas mane. Turi usavo locna narna arba 
ligonbuti (Sanitoriuni).

Ant Pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Se

nas Ceikiu ir groser sztoras. 
Puikus popieru ir knygų szto 
ras. Gerai užmokama duonkep 
tuve. Teipgi daugybe namu ir 
lotu ant pardavimo už neper- 
brangia preke. (t>ui į

Wm. Shugg.
246 E. Broad st. Tamaqua Pa.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

ant viso loto po no. 604— 606 
Wėst Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (y j‘)

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pa.

Farmos-Farmos.
Sztai proga ingyti farma tarpe 61 

Lietuviu farmeriu. Szitoi kolonijoi 
susiorganizavę Ukiszka Draugyste 
palengvinimo ūkininkavime ir susir
gus apdirbimu ligonio ukes. Szita 
kolonija randasi Mason ir Lake pa
viete vekarineme kraszte Michigan 
valstijoj prie Miczigan ežerio. Arti 
turtingesnių miestu ir miesteliu, prie 
4 geležinkeliu, daugybe czisto van
dens, upeliu ir žuvingu ežeruku. 
Szitoi kolonijoi turime ant pardavi
mo del tukstaneziu farmu geros že
mes, del visokiu jevu, daržovių, so
dams, pievams, gyvuliu ir pauksz- 
cziu auginimu, gali pasirinkti kokios 
žemes tik nori pigei ir ant lengvu 
iszmokescziu, Prekes nog $10 lig 
$25 už akeri žemes. Norintieji pirk
ti raszykite pas mane, asz pats gyve
nu ant tu farmu. Adresavokyte.

(gi aunu oj) 
Anton Kiedis, 

Peacock, Lake Co. Mich.

Del Vyru ir Moterių

9 lig 12 priesz piet.
2 lig -1 ponieL

Y t- -j -j f 6 lig 8 vakare.V alandOS J Nedeliomis2-opopiet

Reikalaujame.
Kožnara mieste Lietuviszku 

agentu del gavimo orderiu ant 
moterių apredimu, teip-gi sztor 
ninku ir pedloriu kurie norėtu 
imti orderius ant moterių ap
redimu. Musu fabrike galima 
gauti kanopigiause. Del agen
tu pristatome sempelius ir ki
tus reikalingus daigtus. Raszy
kite Lietuviszkai ant adreso:

J. F. Richard (to 26.)

sziol 
radę Atyda.

Sena, visiems žinoma Lietu-

UETUVISZAS Fotografistas
M. Varzinskas

205 E, Center St. Mahanoy City 
Puikei ir pige’ 
nutraukė viso 
kės fotografija. 
Padaro didelu$ 
fotografijas in 
maziuir indeds 
in reirnus. In- 
deda foto^rafi 
jas in špilkas,

kompasas ir Lt. Puikei nutraukineja posi- 
karezius. Parduoda visokee re imas ir L L 
Lietuvei su virsz-minetais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris padaro vis 
ka kanogeriause o ir busite užganediut
'■tame Lietuvei p&s Lietu*4

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyt?

keletą

NO. 6.
Visam

A. J. Keydoszius
-AGENTAS-

202 Troy St. Dayton, 0.

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA LINIJA
Vienatine be. persediino tarp 
Amerikos ir Liepojaus|Ilusijosj.
(Russian American Mail Steamers)

Ruski Pacztavi Laivai iszeina:
LITUANIA 25, Kovo 1911
RUSSIA 8, Balandžio ”
KURSK 22,
BIRMA 13, Gegužio ”

TieBOg in Libava, apleidžiant Rotterdama.

Prekes Laivakorczlu (Szipkorcziu):
In Roterdama. In Liepoju.
$33.00 — III. Pagerinta — $40.00 
I43.LI0 — II. Kliasa B — $50.00 
$50.00 — II. Kliasa A — $60.00

...Isz Liepojaus in New Yorka...
I. Kliasa 
IL Kliasa 
III. Kliasa

Apart visko keliauninkai (emigrantai) 
III.Kliasos moka $4.00 taksu paskirtu . 
Amerikos valdžios.

A. E. Johnson & Co.
Gen. Pass. Agent, 27 F ~ ’-----

New York, N. Y.

Parduoda Szipkortes ant visiu 
Geriausiu Linijų in ir isz Lietuvos 
ir kitu daliu Svieto.

Siunczia Piningus in visas dalis 
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti 
Agentai. Mano agentūra yra po 
priežiūra Obijos Valstijos.

Su virsz minėtais reikalais galite 
pas mane kreipits per gromata ae 
asabiszkai o visame kanogeriaus r 
patarnausiu. -g-

VISOS

Užpraszom -visas Moteris kurios geidže 
pasilikt ‘Sveikos ir Drūtos’ pilnos gyvilie* 
r moteriszkumo, kaip tai kitados buvo jau- 
nistoje, pribūtu pas mane ir pamatitu ka 
padarėm del kitu Moterių kurios ir kentėjo 
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi | 
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk 
be jokios abejones.

Tokie dalikai yra per svarbus ant atyde- 
jinio ant kito laiko, o pas mus aplaik'syte 
geresne PRIŽURA ir gydimo ne kaip gauti - 
mete namie no savo dak‘aro.

Dr.lliiJilillij
158 S. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama 
ir susiraszoma.

MOTERYS

$02.50
$57.50
$43.50

dykai aplaikys kiekvienas at- 
siszaukiantis ant szio adreso:

A. Grochowski <fe Co., 
Bedford Ave. A Grand St., 
(gg) Brooklyn-New York.

Scranton, Pa— Darbai 
sumažėjo, dirba po 3 ir 4 die
nas ant nedėlios isz kitur pnbu 
vusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu didelis būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda, tik 
del nekuriu moterėliu p. Bal
truviene labai reikalinga.

— Oras maiszytas.

Peru, III — Darbai 
lei eina, uždarbei geri.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, ir visi sutikime gyvena, 
del nekuriu moterėliu p. Bal
truviene labai reikalinga.

B. RAGAŽINSKAS

pova-

Sziomis dienomis muso tautietis 
B. Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, AmerikoniszKu ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Teipgi skambanczio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

B. RAGAŽINSKAS
54-56 N. Main St., 

Mahanoy City.

Nauji Pavasarinei Karpetai.
Bovelninei Matresai po 86.50.
Geležines Lovos po 83.75.

Misingines Lovos po 815.00.
Visoki Paigtai parsiduos pigiai del greito pardavimo.
Geriausias Kukninis Peczius yra Keystone. Visi ji gire.
i i i M A IX. 1 Mahanoy City, ShenandoahG t—J I I >1 /Al NJ Mt. Carmel, Landsford.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
...MAHANOY CITY, PA... Jį

Po priežiūra Pennsylvanijos Valstijos Bankinio, 
Department©, Peržiuretas per Valstija du kartu ant 

įsjfmeto. Pennsylvanijos Valstija turi sudeja piningus' 
musu banke. •banke.

Pinigus skoliname ant pirmo morgiezio.
Procentą mokame ant sudėtu pinigu.
Turime klerkus katrie kalba Lietuviszkai, 

Lenkiszkai, Slavokiszkai, Rueiszkai, Vokiszkai ir 
Angelskai. <
Banko turtas isznesza ant 700 tukstaeziu doleriu vertes.

Tegul tavo pinigai tau uždirba daugiaus, mes 
^niokam 2 procentą už tavo pinigus sudėtus musu banke1

----- DIREKTOREI SZITO BANKO YRA:---------
D. M. GRAHAM. 

MICHAEL GAVULA. 
JOHN HORNSBY.

THOS. F. FLANAGAN. 
W. J. MILES. 
LEON ECKERT.
DANIEL F. GUINAN.

t.. RYNKIEWICZ. 
ANT. DANJ8AVICZ. 
CHAS. F. KAIER 
JOHN J. MEYER 
CHA8. L ADAM.
CHAS. BURCHILL.

sr sr sr
Broadway NAUJAS PAVASARINIS TAV0EAS.^§

Kataliogas Dykai
..Visokiu..

Muzikaliszku
Instrumentu, 

ypatingai:
Puikiu

Armonikų
Drukavojimui Gromatas Maszineliu

Lietuviszku Knygų 
ir kitokiu Daiktu.

Prisiusk savo adresa ir 2c. 
naczto ženklą, o katalioga gausite 
dovanai. Adresas:

M. J. Damijonaitis
812 33-rd. St., Dept 2. Chicago, I'll.

Didžiausia Lietuviszka 
Aparatu Dirbtuve 

Amerikoje.
Vertelgyste egzistuoja 14 metu.

Neurastenia.
Medikaliszkasai laikrasztis, 

paskirtas nervu ligoms sekti, DYKAI 
sako, kad nuo tu ligų apie sep T l\AI
tynos deszimtis žmonių Suvie- L . ... , •J , Jaigu esi patrotes sveikata ir mitrumą
nytose Valstijose mirszta kas- |iresisiIpnas, nerviszkas,be energijos, 
Diet. O visgi labai mažai gali- jajgU kenti skaudejima pilve, inksto- 
me sutikti tokiu žmonių, ku-1' 
rie tas ligas laikytu s-------
mis. Gydymas dažnai esti visai 
netikės nes silpniems nervams

I 81 Biiksukns. Del Iszbandymo
■ Ar Reikalauji Sveikatos?

nu, hu kepeniu, gzirdije ir szonuose, per- 
S\ AI 1-J1O— innnictos Vlnirlna nrho nrivti.sidirbes, jaunistes klaidas arba priva- 

tiszkas ligas, tai atsiusk man savo 
varda o asz prisiusiu per paczta baksu-

neduodama geru toniszkuju ka mano nauJ-u Nervigzku Piglllkll 
' ' , bet suraminantieji. verteB$1,vaistu, bet

Mes norime jums patarti, kad 
vartotumet Irinerio American 
Elixira isz kartaus vyno, pasi- 
tiketina nuo nervutoniszkaji 
vaista. Pirmiausia jis suregu
liuos virinimo organu veikimą 
o tas užtikrins susiformavimą 
naujo gero kraujo. Szis krau
jas duos maista nervams ir su
teiks jiems spėka. Kaip tik ju- 
su viduriai virins jus nebeka-

Po sunaudojimu szitu 
pigulku jaigu busi užtikrintas kad 
szitos pigulkas sugražins tau sveikata, 
mitrumą ir pajėgas, tada prisiusk 
man $1.

BU V1U.U11111 VII tuo JUO ucuciia- 
iuuos nerviszkumas bei iezsibai j 
girnas. Visuose viduriu sugedi i 
muose galite pasitikėt Trinerio I 
American Elixiru isz kariausi 
vyno. Vaistu sankrovose Jos. 
Triner, 1333— 1339 So. Ash
land avė., Chicago, 1’11.

Ant Pardavimo.
Namas del vienos famihjos, 

ani viso loto 28 pėdos ploczio 
150 pėdu ilgio Girardville, Pa 
namas turi 4 ruimus su skiepu 
ir vasarine szante. Parsiduos 
ne brangiai ba locninikas va
žuoja ant farmos. Dasižinoky- 
te apie daugiaus ant adreso:

(86 o$) 
Mikas Karulis

Girardville, Pa.

Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
.lekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Moterių, Alerginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu, 
Kepuraieziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur, 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

įg” pas nius dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov Citv. Ppf 118111111)8 1

: VYRSZININKAI:
; Harrison Ball Prezidentas
; F J. NoonanVice-Prezidentas.
! Iia W. Barnes Kasijerius.

Godotinoms Tautiszkoms ir 
, Bažnytinėms Draugystėms iszdirbame 

Karūnas, Amerikoniškas Vėliavas. 
Sarpas, .Juostas, visokios ruszies, 
auksinius ir metalinius ženklelius 
Uniformas, Kepures ir Marszalkoms 
parėdus. Adresuokite sziteip: 
T. 1. Andruszeviez & Co. 
142) DivisionSt., Chicago, III.

Ne privalai mokėti nei cento pako1 
tu pats persitikrinsi kad szitos pigul 
kos sugražins tavo sveikata ir galybe. 
Paraszyk varda ir adresa ant žeminus 
padėtu linijų, iszkirpk ir prisiusk man 
o gausi baksuka pigulku vertes $1.^ 
per paczta.

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

Iszgydo greit ir gerai vikokias ligas 
Vyru ir Moterų. Per laiszkus lietu 
viszkai duoda, labai geras leisyngas 
rodąs. Rodyjame kreiptis ezion 

i visiems. Geriausi daktarai.

Dr.

?1

F. Hartman
231 E. I4-th. St., New York,N. Y.
Praszau prisiųsti man del iszbandimo 
baksuka “Nauju Nerviszku Pigulku.”

Vardas.

Ulicza

Miestas,

S3

Nauji Velikinei Siutai.
Szirųet pas Refawicziu piges 

ni ir puikesni negu pas kitus. 
Turime teip-gi naujus siutas 
vaikams prie pirmos komuni
jos. Pirkyte ežia o suezedinsite 
piningus. 138 W. Center St.

(io gę).

UNION NATIONAL BANKAS
mahanoy city, pa.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS ir PROFITS $300,OCO'

Suv. Valst. randas turi musu banke sudėtu piningu. ;

Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. Procentą! 
pridedam prie tavo piningu pirma diena Sausio ir Liepos! 
menesuose, nej aisant ar atneszi parodint knygute ar ne. ! 
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka,! 

nepaisant ar mažas ar dydelis. ;
BANKO ADYNOS:;

9 ryte lyg 3 popiet- 
Subatomis

9 ryte lyg 12 ad.-

...NOTARIUSZAS...
APSAUGOJA NAMUS IR NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.

Kantoras Bankinis ja. 
Visokiu Linija.

IVAH 1XCY CITY, PA

Didžiause Lietuviszka Agentūra, 
ir F ardaviste Szipkorcziu ant

3 23-235 Vi . CENTRE ST..
. Parduoda Szipkortes ant visokiu droeziamu 
*! geriausiu Laivu. Siuncze Piningui in visas 
“ales Svieto greieziause ir pigiause. Visi tie 
k urie p< r mus siuntė apie tai gerai žino.

Iszducda Dostovierene del tu ka nori savo 
dali Lietuvoje kam pavesti.

Del Draugysczlu pristatau pulkas Szarfas.
Juos'as, Kepuras, Karūnas, Špilkas Ir 1.1,

.‘u kokiu nors reikaln kas-link Szipkorcziu, 
- iningus ir L L, raszykite pas mane o apla - 

k v site teisinga atsakoma.

nVI/AI REVOLVERIAI, BRITVOS, ZIEGORELAI IR UTrNMI kitokį daigtai tik skaitykitei 
Idant greit parduoti daugybe muso garsingu amerikoniszku ziegoreliu, mes ]>er 30 dienu 
duosim DYKAI su kožnu Ziegoreliu minėtas daigtus. Puiku 7 szaviu Kevulveri vertes 
$5, Britva vertes 82, Diržas del britvos vertes $1, Lenengelis vertes 50c. pora Gužikti 
mankietams vertes 50c. Špilka in nektaiza vertes 25c. -1 Guziku marszkinams vertes 10c. 
visi Daigtai vertes $9.35, DYKAI j aign pirksi viena Ziegoreli vyri zka ar moteriszka, 
gvarantytas 20m, gerai laiko czesa, dubeltavai paauksuotas. Siusime per expresa c.o.d. 
jaigu patiks užmokėk $5.95 jaigu nepatiks tai neprivalai imti. Nekafztuoja nei cento 
pamatyti. Jaigu prisiusi drauge piningus su gromata tai duosime dykai puiku akmens 

: ir dovanos dykai jaigu pirksi 6 setus už $35.70. Szitas 
Carroll Cutler A Co., 306 Manhattan Bldir., Chicago, III

K

B J

Plono Modelio 21 Akmeniu /SJĮL SQ95 
$50 Auksinis Ziegorelis

$3.1*5 pirkę ezita puiku plono 
modelio ainerikoniezka i»z vir 
eziaue užplikoma ir užstatlnu 
Vyriu ir Moterių Ziegoreli, 

GVARANTITAS 25 METI' 
i'ždaronia ar atidarytas, 
l’eržiurek ant xepres ofie< 
jagu patiks užmokėk $3 1'5 len 
eugelie dykai Vienas ziegoreli 
dykai iaigu pirksi 6 už $23.70 . 
gu atsiusi $3.95 su gromata gausi )k<u žiedą 
Randulpli Watch Co. Dept. 24. Chicago. HI.

Naujausias Importuotas Fonografas Dykai!
Bus duotas kiek 

vienam kas nupirks 
pas mus Rusiszko 
Tabko, už $6.

Nieko nuo jusu 
daugious nereika
laujame tik kad 
parartumėte savo 
draugams pirkti isz 
musu firmos tabaka 
Szitas Imjiortuotas 

Fonografas 
yra padarytas isz 
geriausio metalo, 
turi didele nikeline 
troba ir labai gerai 
skamba, Turėdami 
musu Fonogrgfa ga 
lite surengti namie 

puiku mužikos 
koncertą.

Užsuksite tik 
maszinele, uždėsite

voliuka, ir galenite. iszgirste gražiausias tautiszkas, darbininkiszkas ir kitokias 
dainas, isztraukas isz o perą J r ciierecziu, žaidimą visokiu int-trumentu pavieniu ir 
orkestroje. Klausant tai viską bus malonu ne tik jums ir jusu szeimynai, bet ir 
jusu pažystamiems ir kaimynams. Musu Fonografas yra geriausias, koks tik 
dabar gali būti. Už toki Fonografą užmoketumet mažiausi $12. Mes duodame 
jums ta Fonografą suvis dykai. Prisiuskite tik 50c. markėm ir mes atsiųsim jum 
geriausio Rusiszko Tabako už $6 ir ta Fonografą draugie su voleliais ir nurodymai 
kaip reikia apeiti. Apturėję tai per Expresa, užmokėsite likusius $5.50.

Namie galite iszbar.dytl musu Fonografa, o Jaigu jia Jums 
nepatiks, tai galite sugražint mums Tabaka ir Fonografa, o 
mes sugražinsime jums visus inmoketus Piningus.

Szi Dovana yra suprantama ir puiki, nėra ežia jokios rizikos, taigi naudokitės, 
pamatysite, kad busite Užganėdinti. Parsarga: praezome neauliglternuBuflrmasu^iton 

ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO. ^.V.15 neVyo^n y.

Ant Pardavimo.
lietelis su laisnais

Namas ant trijų laiptu auksz 
ežio, yra sale ir gali but 
laikomi mitingai namas turi 
50 pėdu ploczio teipos-gi di
delis sztebelis, ir ant 4 famili
ju stubos ir žemes ne toli 2 j 
akerei, medžiu 200 visokio 
sztamo, vasara ant parko ne 
toli nog czionais buna laikomi 
piknykai, labai linksma ir gra 
ži vieta parsiduos pigei isz 
priežasties locninykas važuoja j 
ant fanuos kas norėtu pirkt] 
tegul raszo ant szio adreso:

(6S oi) 
Jno Kasputis,

Bok 22 Rainerton, Pa.

Gražus gvarantytas ziegorelis, d ru kuo jama maszinele, revolveris, britva, 
pat skutanti britva, lencugelis vyriui ar moterei, kompasas, bronzoleta, 
pypke, guzikai prie rankovu, 6 videlcai. 6 peilei, 6 szauktai, plunksna ka 
laiko ir atramenta. špilka prie nektaizo, masznele pinigams, baksukas del 
tabako, szepetis drapanams ir 150 kitokiu reikalingu daigtu, isz viso 200 
daigiu reikalingu kiekvienam žmogui; isziuprzianie juos po prisiuntima 
mumis $2 00. Bet dabar nesiųskite nei vieno cento tiktai raszykite 
kad jias galėtum matyt ir prisiuskyte už 4c marku ant adreso: .^4

107 W. 27-th. St., Dept.3. New York. N.Y■”I1,I,,

Jaigu pristosi mokėti po 5‘\ kas dien—tai įsisiusime tuojaus 
jumis- ant bargo szita Puiku 14 karatu Paauksuota ZicgoreU 
uždaromi luksztai, gvarantytas ant 20 metu,drauge su lencu- 
geliu ir kompasu.

Preke Ziegoreliaus Tiktai 832.00.
Dabar nereikė siusti nei vieno cento, bet raszykite o mes 
prisiusime kataloga ir atsakyma

Prisiuskvte marke ant adreso:

GOLD WATCH COMPANY




