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Kas Girdėt?
Tūlas dvasiszkas Brookly- 

ne, (laikraszczei nepaduoda 
kokio tykojimo), priskaitė net 
szimta visokiu nuomonių apie 
pekla. Matyt, jog turėjo dau
geli laiko malinant apie.... 
daugis,?'..As“’linksmybes. Jiojo 
draugai privalo jiam surasti 
koki naudinga užsiėmimą.

Ne senėj Washingtone ko
kis tai turezius užmokėjo 25 
tukstanezius doleriu už viena 
skepetaite.— Jau tam, tai tik
rai norėjosi iszpusti uosi.

Jago teip visi Amerikmai, 
kurie važiuos ant karūnacijos 
in Angliję staigai užstraikuo- 
tu, tai tada Anglikai persitik
rintu kiek tai tuszcziu vietų 
rastųsi ant iszkilmingu vietų. 
Nes tokio straiko ne bus, ir 
apie tai ne reike abejoti, nes 
ka daritu amerikoniszkos mi
lijonieres kurios davė sau pa
siūti specialiszkai branges szle 
bes?

Pusgalvei, teip pat ir tuszti 
varpai iszkele galvas augsztai.

(usiszkai AnifrikoiiNli Ii) 
persedimo Linija tirpt litriini 
a rl.aivai in N’tw Yorko: [litrai <
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Vokietijoi gal neužilgio bus 
priymtos tiesos idant visu nu 
mireliu kūnai butu degami. 
Priesz tai pasispyrė klerika- 
liszka partije, kuri tvirtina, 
buk degimas kimu prieszinasi 
krikszczionybei, nes randas 
ant to suvis netemina.

Washingtone ant sesijos kon 
gresso, innesze bila kongres- 
monas William Sultzer isz 
New Yoiko, kin is spiresi idant 
valdže perkratytu gerai valdi- 
ma emigracijos virszinyku ant 
Ellis Island (kastelgardes). 
Kaip pasirodė, tai emigraci
jos kamisofiai Keefe ir Wil- 
lliamas yra dydeli priesziny- 
kai atejviu ir papilde darbus 
ant Ellis Island “szaukentieje 
in dangų atmonyjimo”, per ka 
sunaikino gyvenimus tukstan- 
cziu atejviu pribunaneziu in 
amerikoniszkas pristovas, in- 
leisdami tik tuos ka jiems pa
tiko o vargszus persekiodami 
visaip. Kongresas taji bila pri 
yms.

Skaitome “Amerikansko 
Slovenkė Noviny” buk Slavo- 
ku Tautiszkas Susivienijimas 
subankrutiuo ir randasi ran- 
kosia apglobejo. Badai susi
vienijimas likos apvogtu su- 
virszum ant 20 tukstaneziu do 
leriu. Prova užvesta prieszais 
visa administracija. Apglobe- 
ju likos paženklintas per su
da bankieris J. W. Growe isz 
Monongahela National Banko.
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Suv. Steituosia szimet likos 
iszimta pavelinimu (laisnu) 
ant varimo automobiliu net 
78 642. Matyt, kad ne stokas 
turtingu žmonių o Amerikas 
neprivalo rugoti. I ž tai dau
gelis locniuinku automobilu 
turėjo užvesti skola ant namu 
idant pirkti automobilu.

Ciprianas Castro, buvusis 
prezidentas Venezuelos, badai 
pribuna in Suv. Steitus. Jago 
amerikoniszki milionierei pas
kolins jiam pinygu, tai neuž
ilgio iszgirsime apie nauja 
“revolucije”.

Kudykis— baidykla.
Temeswar, Vengrai.— Pati 

darbinyko Juozo Krenbero pa 
gimdė kudyki kuris turi tris 
akis ir du nosis. Trecze akis 
randasi žemiau tiesies akies o 
antra nosis, žemiau kaires. No 
lints gamta apdovanojo kudy
ki tokiu nepaprastu gymimu, 
bet kudykis yra sveikas ir au
ga-

Isz A merijos.
Iszmintingas suūžia.

Pittston, Pa.— Sudže Gar
man nepavelino iszteket 12. 
metu mergaitei už žmogaus, 
kuris jaja subjaurino, norints 
ant tuju ženybu tėvai pavėli
no, o vietoje apsivesti sudže 
paliepė Daminikui Macz pa
sirūpint kaucije sumoje $5000 
lig provai. Mergaite Ona Na- 
viute tvirtino buk jiaja Ma- 
czas panevali privertė prie per 
žengimo doros.

Tėvas paliepė siutui save 
nuszauti.

Greenwich, Conn.— Fred- 
rikas llustead, turtingas far- 
meris, 4G metu senumo, stai
ga! iszejo isz proto. Laike ne 
buvimo paczios namie, užpro- 
vino dvivamždi karabina, pa
davė savo 12 metu senumo sū
nui in rankas o pats a*siklau 
peš liepe sunui patraukti vamž 
džius. Sūnūs nenorėjo iszpil- 
dyt praszimo tėvo, nes tėvas 
tvirtino buk karabinas yra ne- 
užprovintas ir kad patrauktu 
vamždžius. Insidrasines vaikas 
patraukė vamzdžius, puolė szu 
vis, nutraukdamas puse galvos 
tėvui. Po tam nubėgtas pas 
savo kaimyną, apsakė ka jiam 
tėvas buvo paliepęs daryt.
Paeziules spit ymas jin už 

musze.
Lansford, Pa.— Mrs. Paul 

Bellow likos tomis dienomis pa 
talpyta kalėjime būdama prie
žasties savo vyro mirties. Mote 
re inpuole iii paszeluma laike 
barniu su savo vyru ir isz pik
tumo jiam spyrė in pilvą ir 
isz tos priežasties mirė dydelio 
šia kankesia be daktaro pri
žiuręs. Nog inspirymo truko 
jiam pūsle.

N ūda v i nej o £gr iuor eis,”
apvogė savo geradeja.
Racine, Wis.— Motere var

du Manarskiene likos apvogta 
per vyra ir motere, kurie nu- 
davinejo “grinoreis.” Pririszo 
jiaja prie sofkos ir iszkrete vi
sa narna, paėmė 120 doleriu ir 
dingo. Vyras parejas in kėlės 
valandas namon rado paezia 
pusgyve isz persigandimo.

Porele vagiu atėjo pas Ma
narskiene, praszidami prieglau 
uos, kalbėdami, jog ne senei 
pribuvo isz Europos ir jeszko 
užsiėmimo. Motere nieko pik
to neprijausdama priėmė sve
tingai porele, o tieje pasinau
dodami isz laiko, mėtėsi ant 
moteres, suriszo ir apvogė na
rna. Policije vagiu ne suėmė.

•4)aktarka” visokiu ligų 
aresztavota-

Philadelphia, Pa.— Karo
lina Madjukiene gyvenanti po 
No. 2617 E. Madison uliczios 
likos aresztavota už gydimą 
ligoniu be patento. Ne senei 
mirė vienu metu senumo Jo
nukas Szleskis kuri Madju
kiene apsiėmė iszgidyt isz su
katu o jagu laike numirtu tai 
duotu tėvams pavelinima ant 
jio palaidojimo už 25 centus 
ir tas tai jiaja instume in ne 
laisve. Tėvai apskude “gar
singa daktarka.

Laike sliectvos prisipažino, 
jog yra akuszere (bobmotere) 
pribuvus isz Chicagos o gydė 
su pagialba žolių ir gyduolu 
pargabentu nog Alberto G. 
Groblewskio isz Plymoutho.

Kada aplinkinei gyventojai 
apie tai dažinojo džiaugėsi, 
jog apgavike pateko in rankas 
teisingystes. Policije padarus 
pas-jin krata, rado tris mergi
nas gulinczes lovosia (kaip ro
dos ligones). Madjukiene bus 
laikyta ant tolimesniu perkra- 
timu.
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Vagysta kasiklosia.
Centralia, Pa.— Steponas 

Ferdokas dirbdamas Midva- 
lley kasiklosia ant naktinio 
szipto, atsiėmęs užmokesti nu
sidavė prie darbo. Laike dar
bo kas tokis iszeme jiam isz 
kiszeniaus visa užmokesti. Fer 
dokas nužiūrėjo vaikina Joną 
Bozona dreiveri ir apskundė 
už vagysta. O kad nesurado 
pas jin pinygu, prova likos 
nusiunsta in suda. Ant ryto
jaus Bozonas pinygus indejo 
vela in surdota, isz kur buvo 
paemias o Ferdokas tai pate- 
minias ir vela paszauke vagi 
priesz sudžia. Vagysta kasik
losia buna smarkei nubaudže- 
ma.

Dave broliui kraujo— 
pats niirszta.

Yonkers, N. Y.— Isz prie
žasties davimo savo broliui 
kvorta kraujo inleisti in jo 
gyslas, Jessie Cavanaugh 23 
metu senumo pats randasi ant 
mirsztanczio patalo. Jiojo bro
lis Fredas likos adgabentas in 
ligonbuti sirgdamas ant mas
toiditis o idant užlaikyt jin 
prie gyvasties, kanecz reikėjo 
inleisti in jio kuna daugiau 
kraujo. Jiojo brolis paaukavo 
si ant to, nes už daug kraujo 
iszleido ir isz tos priežasties 
niirszta. Brolis pasveiks.

Atgijo po žeme.
Cresco, lova.—■ Kelios die

nos adgalos numirė staiga mir 
cze mergaite 15 metu duktė J. 
Pukiszo Czeko. Numirė nog 
isztraukimo danties ir isz ryto 
rado lovoje negyva. Ant ryto
jaus kūnas palaidotas. In tre- 
czia diena prisisapnavo moti
nai, jog duktė adgijo ir tuom 
nerimavo pakol kuna neatka- 
se. Su dydelu ižgascziu persiti
krino jog mergaite po žeme ad 
gijo. Stiklas antvožo grabo bu 
vo sumusztas, kūnas persiver- 
tes plaukai ant galvos supa- 
szioti ir veidas sudraskytas.

Paszaukta per mirusi 
broli.

Carumna, Mich.— Danesza 
isz tenais, buk kokis tai tur
tingas farmeris Hartfeldt mir
dama* paliko savo turtą del 
dvieju savo dukterų. Pu smer 
tei tėvo pasidalino sesers terp 
saves teviszka turtą nes viena 
likos nuskriausta per kita sa
vo sesere ir neaplaike savo vi
sos dalies, ha ne turėjo ant to 
ludintoju tai turėjo usztylet ir 
po tam iszvažiavo in kita mies 
ta užpykus.

Ir teip gyvendama nus
kriausta sesuo, viena vakara 
adbego pas jiaja josios dukre
le szaukdama: “buvo cze ko
kis tai vyras ir liepe mamai 
pasakyt, jog mamos sesuo yra 
mirsztanti ir jog turi jiaja at
lankyt.” Kada pradėjo nepa- 
žinstamo jeszkot niekur ne ra
do ir nieko sau isz to nedare. 
In kėlės dienas po tam kitas 
kudykis gulėjo lovoje pabudęs 
randa prie jio stovint ta pati 
žmogų o pabuczeves kudyki 
liepe jiam pasakyti motinai; 
“Marijona teta tavo niirszta ir 
nori jiaja pamatyt” Atsikėlęs 
kudykis nubėgo pasakyti mo
tinai ka jiam nepažinstamas 
kalbėjo. Motina greitai apsirė
dė ir nuvažiavo in ta miestą 
kur josios sesuo gyveno ir isz 
tikrųjų rado sesere mirsztante. 
Tada sesers viena kitai atleido 
kalte ir pasakė, jog jieje nega
lėjo numirt ba kagi tėvai šaky 
tu ir josios brolei, kurie jau 
buvo numiria ir sapnavo jog 
josios brolis jai pasirodė sapne 
ir kalbėjo, jog jisai viską ge
rai suredis.— Ir teip stojosi 
kaip jis prižadėjo.

A tente sau gyvastį per er
zinimą savo draugu.

Middleport, Pa.— Juozas 
Szaponis, kuris sugrižinejo na
mon isz Mahanoy City praejta 
menesi Redingo trukiu o bū
damas užsigerusiu padare er
geli ir už tai buvo paszauktas 
pas sudžia ant iszsiteisinimo 
kaip apie tai jau raszeme.

Szaponis ar Czaponis dirbo 
kasiklosia Madryd o nog to 
laiko kada likos aresztavotu, 
jiojo draugai neduodavo jiam 
atsilsi namie ir prie darbo, ar 
zindami ir baugindami jin, jog 
kada nuvažiuos in Pottsvilles 
suda tai bus nubaustu ant ko
kia 5 ai' 10 metu kalėjimu.

Petnyczios ryta Czaponie 
nusileisdamas su kitais drau
gais in kasiklas, vela jin prade 
erzint in teip inbaugino vargt 
sza, jog tas neduodamas niekp 
suprasti savo draugams, nu- 
szoko nog kletkos, papildyda
mas savžudinsta isz baimes. ,

Tieje ka privertė žmogų ant 
atemino sau gyvasties, turefc 
ant savo savžines sunku nuside 
jima per visa sava gyvasti apie 
kuri negales užmirszti.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Duktė kaltinu savo miK 
czeka už niitrucininia 

savo tėvo.
Petersūurgas.— Dydeli in-1 

spūdi padare ant gyventoji! 
Nevos, prova panaszi in Pa- 
ezenkos prova. Vasario mene- 
sije staigai mirė tūlas je'ne^ 
rotas jeneridas kariumeniszku 
rodinyku, Iszjojo jisai ant 
arklio ir aut kelio nukrito be 
gyvasties. Daktari nutarė buk 
priežastis buvo szirdies liga. 
Po palaidojimui prokuratorius 
aplaike gromata be paraszo, 
užtikrinante, buk senukas 74 
metu jenerolas, locninykas mi
lijoninio turto, nenumirė tikra 
mireze, nes likos nutrucintu. 
Tuojaus padare slieetva, nes 
be jokio vaisiaus.— Dabartės 
duktė jenerolaus innesze skun 
da prieszais savo jauna moeze- 
ka, apkaltindama jiaja už mir 
ti savo tėvo. Jenerolas paliko 
testamenta visa savo milžinisz 
ka turtą jaunai paezei o vai
kams ir anūkams nieko, (buvo 
tai trecze pati.) Duktė tvirtina 
buk moczfeka nutrucino tęva, 
duodama jiam užtrucinta sziu 
ka.

Gausi auka.
Tiflise mires vietinis gyven

tojas Padinov paaukavo 75 
tukstanezius rubliu miesto nau 
dai, isz kuriu 50 tukstaneziu 
paskirta insteigimui universi
teto.
Nuszove kalėjimo inspek

torių.
Vologdoj teatre laike loszi- 

mu tūla moteriszke keturiais 
szoi ias iszy,brauningo nuszove 
kalėjimo inspektorių Efimova 
ir suzeide jo žmona, l’žmusze- 
ja pabėgo.

Užmusze žemsargi
Gviraszio (Tifliso gub.) baž 

nytkiemyj rastas užmusztas 
žemsargis. Nuo jo paimta szau 
tuvas ir 50 patronu.
Už kiek degtines iszgcrta.

Per praėjusius ' 1910 metus 
Rygos visuose 60 monopoliuo
se iszgerta 552,146 viedrai 
degtines už 5,521,467 rublius.

Kates pagailo.
Peterburge 5 gyvenime gy

veno miesto mokyklų mokyto
ja Bieliackaja. Ji turėjo kate, 
kuri labai mylėjo.

Sziomis dienomis ta kate, 
gulėdama ant atviro lango, pa 
maezius karvelius szoko nu
stverti juos, beszokdama nu
krito ant gatves ir užsimusze. 
Mokytoja Bieliackaja pama- 
cziusi tai ir-gi iszszoko pro 
[anga ant gatves.

Nuveszta in ligonbuti numi
rė.
Gimdymas pagal prisaky

mu.
Czerdyniaus liaudies mokyk 

lu inspektorius, tam tikru rasz 
tu pranesze savo apskyczio m o 
kytojoms, kad jos pakol mo
kytojauja negimdytu daugiau 
vaiku, kaip du.

Tikras pirktis.
Odesoj aresztuotas pirklis 

X, kuris savo žmona pardavė 
in Egipto paleistuvystes na
mus.

Nelaimingoji moteriszke 
veik isztisus metus iszbuvo pa 
leistuvystes namuose, isztenais 
pasiliuosavus pargriža Odeson 
ir pranesze apie tai policijai.

Paaiszkejo, jog jis seniai už
siima pirklyste gyvomis pre
kėmis.

Dingo su 18,SG0 rubliu.
Odesos krasos (pacztos) czi- 

nauninkas pavogė isz krasos 
paketa su 18,860 rub. ir dingo.
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Metas XXIV

Turėjo milijonus; mirė 
isz budo.

Moskva.— Czionais mirė ne 
senei badine mireze milionier- 
ka kuningaikszeziute Szachow 
skiene. Per 20 metu toji mote, 
re gyveno kaip pustelninke tik 
dviejuosia kambariuosia kuriu 
neapleisdavo, nekarta. Tarnai 
tęs niekados pas save neinleis- 
davo, o piningus ant maisto 
padavinėjo per pliszi durysia.

Viena karta gubernatorius 
geisdamas persitikrint ar mote 
re da gyva, norėjo pats inejti 
in josios gyvenimą. Bet nein- 
leidojin, kalbėdama per už
darytas duris, jago vyras ras
tųsi josios kambariuosia tai 
atimtu sau gyvasti. Guberna
torius jiaja daugiau ne erge- 
liavo.

Kėlės dienas priesz mirimą, 
kuningaiksztiene palove skam- 
byt ant tarnaites. Kada duris 
iszlauže, perstatė bjaurus rege 
jimas. Kuning. gulėjo skarma 
luosia ant lovos supliszus 
marszkinei apdenginejo isz 
džiuvusi kuna kuris' kitados 
buvo labai patogus. Priežastis 
tokio gyvenimo buvo dingi
mas priesz szluba josios mile- 
mo, kuris buvo aficierium 
gvardijoi. Daktarai isztyrine- 
ja moteres vidurius nerado ja
me jiokio maisto. Po padusz- 
ka rado viena miliona rubliu 
pinygais. Priek tam paliko ga 
na dydeli žemiszka turtą.

Trumpi Telegramai.
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Asliky, Pu
;a del Lietuvio ii 
ėmimas del visu.

§ Blue Field, W. Va.— Jo
nas Sorkey likos pakartu ant 
bokszto katalikiszkos bažny- 
czios už subjaurinima moteres 
Mrs. James.

§ Heflin, Ala.— Buchanan 
Monroe, būdamas tosios nuo
mones, jog 8 menesiu jojo ''ku
dykis nevaldo liežuvi, atkirpo 
galuka o kudykis mirė nog nu 
tekinio kraujo.

§ Chicago.— Per taisės 
karsztas dienas gyventojai Czi- 
kagos iszgere in laika trijų die 
nu 3,000,000 goreziu alaus.

§ Sonora, Mex.— Banditai 
užklupo ant dalies miesto, už
gyventa per kinezikus, nužu- 
dindami asztuonis o kelis pa
žeido Visus kromus apiplesze.

Utica, N. Y.— Penkios 
dukters Harvey Roach sudege 
ant smert per trūkimą liampos 
in kuria likos inpilta gazoliną 
in vieta gazo.

§ Lake City, Fla.— Penki 
murinai likos iszymtais isz ežio 
naitinio kalėjimo ir pakartais 
ant stulpu už papildyta žu
dinsta.

§ Chicago.— 53 kudykiai 
neturinti da metu, mirė nog 
dydelio karszezio in laika ketu 
riu dienu.

Isz Visu Szaliu-
Dakako kepti karvelei.
Viednius, Austrije.— Su- 

silaižino mesinykas su szinko- 
rium ant 500 markiu, jog mesi 
nykas kas diena per visa meta 
suvalgys po viena kepta kar
veli. Apsiėmė suvalgyt ant 
kart ar kaip jiam geriausia 
patiks. Per 166 dienas mesiny
kas suvalginejo po viena kar
veli. Vėliaus pamėtė valgyt, 
ba teip pabjuro, jog ne žiūrėt 
ne galėjo ant karvelio mėsos. 
Szinkoris jagu butu nelaime- 
jas, tai butu turejas ir užkar- 
velus užmokėt. Mesinykas pri
siekė sau, jog jau daugiau ant 
panasziu laižybu ne ejs tomis 
dienomis szinkoriui užmokėjo 
500 markiu.

Nedora motina.
Tik tomis dienomis iszejo 

ant virszaus baisi žudinsta ku
ri likosi papildyta prie mies
telio Kustendzil, Bulgarijoi, 
ne toli rubežiaus Macedonisz- 
ko. Gyveno ten motere, kuri 
insimilejo in savo locna žentą 
o teip-gi buvo mileta per jin-

Tieje nedorėlei nutarė jauna 
paezia nužudyt. Susitarė, ar 
motina duktere užmusz namie- 
je, arba atsiims jia del paties 
kada tas dirbs laukuosia su 
[lietumis. Tas sutarimas trau
kėsi perkeleta dienu, bet ne 
turėjo drąsos iszpildyt savo 
szetoniszku mieriu. Motina vie
nok padubusiu užvidejimu 
paymta, nutarė duktere pra- 
szalint kagreieziausia. Norė
dama nevos dukterei galva 
isztrint, iszmuilino gerai galva 
jog net in akis muilas insiga- 
vo, o kada duktė pasilenke ties 
vandeniu numazgot muilą, kir 
to nedora motina su parengtu 
kirviu in galva ir ant vietos pa 
dėjo negyva.

Po tam paėmus kuna, su
pjaustė ant szmoteliu o inde- 
jus in kubilaiti, paslėpė tuom 
kart in skiepą, laukdama va
karo, idant galėtu užkąst. In 
kėlės valandas po tam, atėjo 
žandaras, prietelis jiosios o pa
tentinius krauja užklausė: ko
ke do priežastis.— Motina pa
sakė jiam, jog paskerdė par- 
sziuka;tada žandaras prasze, 
jog geidže paragaut szviežios 
kepsnies parsziuko. Motina 
nubėgo in skiepą, iszpjove 
szmota kūno isz užmusztos au
kos ir iszkepe del žandaro.

Kepsnis teip patiko žanda
rui, kalbėdamas, jog niekados 
teip gardžios mesutes da ne
valgė, apleido narna ir patikės 
savo drauga, pasigyrė, jog nie
kados teip gardžios kepsnies 
nevalgė. Draugas norėdamas 
teip-gi paragaut kepsnies, gri
žo adgalos pas nedora motina. 
Motina nuėjo in skiepą, nes 
ten ilgai užtruko, žandaras 
mislindamas, jog jai koke ne
laime atsitiko, nuėjo pažiūrėt 
in skiepą, nes ten pamate gal
va kubilaitije nelaimingos au
kos. Negalimas daigtas buvo 
slept toliaus žudinsta, paėmė 
žandarai nedora motina o ta 
isz baimes prisipažino prie vis
ko ir pasakė, jog ir žentas ne 
buvo be kaltes, už tai likos 
abudu uždaryti kalėjime.
Lekiojama maszina užuiti 
sze fraucuzini minister!.

Parižius, Francije.— Laike 
baudimo lekiojamo maszinu, 
kuriuos ketino lėkti isz czio- 
nais in Madridą, Iszpanije vie
na isz maszinu nupuolė ant re
gėtoju užmuszdama vajauna 
minister! Berteaux o dydi mi
nister! Monis su jojo sunum 
pažeido. Kiti vos iszsisaugojo 
panaszios nelaimes. Tame lai
ke 200.000 žmonių prisižiūri- 
nėjo lekiojamui.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Ugnis kopliczioje.

Dydeja subata Stokuosia, 
Vilniaus gubernijoi, pakylo 
ugnis kopliczioje kur radosi 
parėdytas grabas Krist ūso.

Ugnis sunaikino visus parė
dus ir brangius auksinius ir 
sidabrinius papuoszus. In dvi 
valandas nieko nepasiliko kaip 
krūva degėsiu. Ugnis pakylo 
nog daugybe stovineziu žvakių 
prie grabo. Jago nelaime butu 
pakyluslaike “Rezurekciju”tai 
butu dydesne nelaime, nes baž 
nyczioj randasi tik vienos du
ris.

Bažnytelia užlaikinejo teby- 
ri locninykai pp. Maryona ir 
Marya isz Nažymskiu Umia- 
tovskiu, kurio ėmėsi tuojaus 
prie statimo kito maldnamio, 
nes tuom kart isz akmens ir 
plitu.
Kunigu permainos Žcmai- 

cziu vyskupijoje.
Kun. Dobužinskas, Josvai

niu kam., kviecziamas Kaunan 
in szv. Kazimiero draugije: 
kun. Juoz. Rasztutis paskirtas 
Josvainiu kam.; kun. Stankū
nas, Betygalos klebonas, pas
kirtas ten-pat altaristų.
Iszkase skarba?— Nesupra 

to juoko.
Ziniunu kaime (Sziauliu 

pav) ūkininkai: M— R— ir B
— kasė lauke duobe. Beka- 
sant vienas isz ju M— parėjo 
namon, o kiti jo kaimynai B— 
ir R — paliko duobe kasdami 
lauke. Likusieji kasėjai B — ir 
R. bekasdami duobe, atkasė 
puse apdužusio puodo, o tuo 
laiku prie tos drobes stovėjo 
du vaiku (10 m.) isz kuriu vie 
nas buvo M—. Tie kasėjai, no
rėdami pasijuokti pasakė vai
kams, kad tam puode yra pini 
guir kasėjai paprasze vaiko M
— kad jis nepasakytu savo te 
vui, kuris namon parėjo, apie 
rastus pinigus, bet vaikas M— 
tuojaus parbėgo namon ir pa
sakė savo tėvui, kad kasėjai, 
kuriuos paliko lauke, buk isz
kase puodą piningu. M— isz- 
girdes tokia naujiena su did
žiu džiaugsmu bego laukan 
pas kasėjus, kad atsiimti savo 
dali pinigu. Kada kasėjai R — 
ir B— teisinos M— jog jie jo
kiu piningu nerade, o tiktai 
sudužusio puodo szukes, M— 
jokiu budu nepatikėjo kasėju 
žodžiams, nes labai buvo per
sitikrinęs ir negavęs savo pi
ningu dalies labai supiko ant 
savo kaimynu B— ir R— ir 
iszejo isz to dideles piktybes, 
M— norėjo savo kaimynus 
apskusti policijai ir padaryti 
pas juos krata ir kitokiais at- 
kerszinimais M—grasino ir R. 
-R. N.

Bortai.
Kaime N. Vilniaus guberni

joi, praejta menesi kunygas 
apkriksztino du vaikus. Kada 
jau baigė kriksztyt, atveže isz 
kito kaimo trecze kudyki— 
mergaite. Kunygas pradėjo 
mergaite kriksztyt, nes kada 
norėjo vandeni pilt ant galve
les, kūma nustvėrė kunyga už 
lankos, pradėjo su verksmu 
melst idant križeli su kuriu om 
norėjo pilt vandeni isz mazgo
tu ir ne apsimalszino pakol 
kunygas jios praszimo ne isz- 
pilde.

Kada po kriksztui kunygas 
užklausė moteres del ko geide 
križeli iszplaut, motere atsi
liepė:

— Del to dvasiszkas teveli, 
ba kad butum neiszplovias kri 
želio, tai szitai mergaitei butu 
augus barzda ir ūsai.

Žmonis iszgirdia ta negirdė
ta burta, norints tai buvo baž- 
nyczioje, garsei nusijuokė.

Baisi zobovele.
Orzechow Prusai.— Tūlas 

vaikas paemias szmota dinami
to tėvo, kuris dirbo angleka- 
siklosia ir atnesze in mokslai- 
ne. Isz juoku kitas mokynis 
padėjo ugni po dinamitu ir 
pakylo baisi eksplozije: o asz- 
tuoni vaikai likos baisei su
draskyti ant szmoteliu,

Baisi nelaime.
Saduvoj (Kauno aps.) Kovo 

31 d. atsitiko baisi nelaime, 
kokia gal Lietuvoj pirma kar
ta atsitiko.

Aludninko Veczerkos žmo
na nusipirko nuo žydelkos 
mielių. Mieles buvo senos ir 
krautuvininke pridėjo kokiu 
ten milteliu, kad teszla geriau 
kiltu.

Parsineszus tu milteliu, tru
puti Veczerkiene ir jos 3 vai
kai paragavo. Ūmu laiku pa
sirodė ant ju nusinuodijimo 
ženklai ir kadangi in laika ne
buvo suteikta daktariszka pa- 
gelba, visa ta nelaiminga szei- 
myna in keturias dienas, neap
sakomose kaneziose, išzmire.

Kaimyno mergaite taip-gi 
truputi tu milteliu palaižė ir 
apsirgo—ji dar gyva—bet var 
giai bepagis.

Balandžio 4 diena revidavo 
visus 4 lavonus, balandžio 5 
diena iszkilmingai su bažnyti
nėms apeigomis tapo palaido
ti.

Žmonių laidotuvėse dalivavo 
koksai tūkstantis.

Visur buvo girdėtis verks
mai ir vaitojimai.

Žydai buvo baisiai persigan
dę, bijojo, kad nepradėtų juo
sius muszti, buvo net užsikvie- 
te policija, bet viskas ramiai 
apsiėjo.

Dar gerai, kad nenusinuo
dijo keli szimtai žmonių, nes 
tie aludininkai mane kepti py
ragus su tomis mielėmis ant 
pardavinėjimo. Gal butu kiek 
viename kaime numirėliu.

—R. N.

Kur randasi daigtai nau
doti prie križevojinio 

kristuso?
Valakijoi mieste Horenci- 

joj bažniezioje katedrisžkoje 
randasi nendres szmotas kuria 
kareiviai iszjuokdami padavė 
Kristusui kaipo beria karalisz- 
ka jog vadinosi karaliumi.

Erszketine karūna 1226 m. 
per Balvina pateko pabažnam 
jam Prancūzijos karaliui Lud- 
vikui.

Karalius Ludvikas pastate 
kopliezia kuri toliaus buvo va 
dinama szventaje, ii- toje kopli 
ežioje patalpino erszketinia 
karūna, križiaus szmoteli ir ra 
gotinia kuriaje, szona Krystui 
perdure. Karūna erszketine 
randasi toje kopliczioje ir ik- 
sziai dienai, bet erszketiniu spi 
gliu Parižiuje nėra.

Vienas spiglis randasi baž
niezioje Spina mieste Valaki- 
jos Pizoje.

Stulpas prie kurio Krystu- 
sas plaktas yra Bomoje bažni
ezioje sz. Praksedos. Tobliezia 
su habreisku paraszu kuri 
aukszcziaus galvos kristuso 
buvo yra balto medžio su rau
donoms litaroms. Žodžiai 
“Jėzus” ir Judaeorum jau isz 
trinti. Toblicziuke 9 colius 
turi ilgio, pirmiaus turėjo 12 
col. toji tobliezia randasi viena 
me kliosztoriuje ant. kalno 
Lbanon.

Szmotai Kryžiaus Krystuso 
randasi daugume bažnieziu su 
dėti induose panasziuose in 
minstrancijas. Didesni szmotai 
križiaus yra Romoje, isz tu 
galima pažyti: kad kryžius 
krystuso buvo isz medžio ced- 
ro.

Kryžius Krystuso buvo pa
vidalo kaip kad litera didele 
T. aukszcziaus galvos buvo to , 
bliezele su paraszu kuri Pilo
tas liepe jpatvirtit.



TRUCIZNA.
Apisakaite isz Rytiniu Indiju.

Mieste Hiderabad’e, laikuo
se kada nors jau gaspadoravo 
tenais Anglai, bet kuniu- 
gaiksztis Ilulerabado, Nizam, 
buvęs da neprigulmingu, ir jo 
kuniugaiksztiste savistovinga. 
Mieste buvo labai krutu daug 
kareiviu ežia buviu ir anglisz- 
ku atlikinėjo prisakimus afi- 
cieriu, kuriais buvo vien an
glai.

Nors kaip minėjom kunin- 
gaiksztis buvęs neprigulmin
gu, turejes savo tautiszka ka
riauna, bet ta jo kariauna la
vino ir mokino kareiviszku 
privoliu angliszki aficieriai, 
kurios kuningaiksztis delei to 
ir priėmė in savo kariauna.

Ant kiemo kuningaiksztisz- 
ku rumu atsibuvinejo karisz- 
kas sūdąs, kurio sąnariais bu
vo aficieriai ir jenerolai, isz 
Europas atvikusie lavint ku- 
ningaikszczio Nizam’o karei
vius.

Pirmsedžiu tiesdaristes, ar
ba sūdo buvo pulkauninkas 
Hugues, apskustasis vadinosi 
Lee’s o kaipo budintojas stojo 
priesz suda Bertram Sing’as 
mahometonas iždininkas ku- 
nirgaikszczio Nizimo.

— Negaliu atszaukt ne žo
džio isz mano iszpažinimo 
Sahib’ai- kalbėjo iždininkas 
Kingas in pulkauninką.— No 
mano vieszpaties reikalauja di
delio deimanto, kuris neira jo 
savascztiu, o vien tik vieszpatis 
tęs. Wieszpats mano po rim
tam apsvarstimui nusprendė 
sugražint ji vieszpatistes iž
dui. Asz pats su dvilika gerai 
apginkluotu tarnu nuvežiau ta 
dideliai brangu akmeni ir na
mus poruczninko Lee’o ir sztai 
yra jo paties paliudijimas jog 
deimantą priėmė.

— Visai tam neužgincziju 
—atsake apskustasis— deiman 
ta priėmiau ii’ paliudijimą da
viau, indejau ji in skrinute, 
kurioje paprastai laikau pul
ko piningus, kaipo intendan
tas. Nežinau ir niekaip isz- 
prast negaliu kas ir kokiu bu
do ji isz ten man iszvogt galė
jo-

— Kas rakta no skrinutes ?
— Asz tiktai, daugiau nie 

kas kitas skrinutes neatidaris. 
Rakto niekad no saves nelei
dau visados pamidamas apie ji 
prie saves nesziojau, o vienog 
atidaręs skrinutes neradau 
deimanto. Žinau kuogeriausiai 
kad buvau suviniojes deiman
tą in raudona szilkini skarule- 
Ii ir padejes kamputije pries- 
krinkio.

— Ir nieko daugiau, tamis- 
ta, negaliu pasakiti del nuteisi 
nimo saves?

— Nieko, visiszkai nieko, 
kadangi ka iszpažinau ta tik 
žinau apie deimantą.

— Ar žinojai, tamista, ver
te tos brangmenes?

— Žinau kad deimantas 
yra vertas puse milijono svaru 
szterlingu.

Po pušiai adinos pulkaunin
kas Hugues, kaipo pirmsedis 
sūdo pagarsino nusprendimą 
sūdo, kursai skambėjo sekan- 
cziai:

“Pulkauninkas Lee, tapo su 
do pripažintas kaltu vagistos 
deimanto, prigulinczio prie ri
tiniai— indijiszkos kompani
jos kurio verte isznesza puse 
milijono svaru szterlingu. Ka- 
riszkas sūdąs nutarė bausme 
ant prasikaltėlio sekanczia: 
Pulkauninkas Lee turės atlik
ti degradacija priesz kariauno 
frontą ir potam nueis ant de- 
szimto metu in kalėjimą. Uszl 
trijų dienu rezidentas sugriž ir 
nusprendimą patvirtins pasira 
szimu, o tada nusprendimas 
taps iszpilditu.”

Bilą ta iszszauke didele sen 
sacija. Lee’as kursai sulig 
sziol buvo abelnai guodojamu 
viru milimu draugu aficieriu, 
o dabar turės teip nusižemint 
akiveizdoj-tukstancziu karei
viu žmonių, idant visi isz juok 
tu ir iszniekintu kaipo vagis 
nors visai nebuvo kaltos. Ne
tiek jam buvo gaila savo gar
bes, kiek geros, labai gražios 
savo žmonos, kuri to nužemini 
mo gal nedatures.

Buvo tai moteriszke labai 
graži; graži ir patoga netik ku

Vincukas iszmusze langa su bole, 
ž tai gavo npg motinos per makaule,

Kita kart to ne daria, 
Geriau api tai apsvarstys.

— Kur Vincuko tėvas?

niszkai, bet ir dvasiszkai: tu 
rejo apie 25 metus senumo li
no penkių metu buvo žmona 
pulkauninko Lee, su kuriuom 
laimingai gyveno. Dora, mi- 
linti tikrai savo vyra moterisz- 
ke draugavo jam visose jo 
sunkiose kelionėse po Indi jas, 
kurias turėjo pulkauninkas at 
likineti kaipo kareiuis pildan
tis tarnista. Ju vargus^ir nes
magumus tokiu kelionių pra- 
szalinedavo keturiu metu ju 
dukriuke, kuri buvo ju visudi 
džiausiu džiaugsmu.

Sielvartas jaunos moterisz- 
kes neturėjo rubežiaus, kada 
pamate savo vyra tokiam sun
kiam padėjime, kad atskiria ji 
no jos. Nelaiminga moteriszke 
draskė sau krutinę, pesze no 
galvos į laukus lauže rankas 
ir beveik dūko. Jos vyras jos 
visubrangiausiais teip pažemiu 
tas iszniekintas ir da in kalėji
mą intrenktasl— Tos mislis 
ateminejo no jos protą ir da- 
vesdinejo prie pasiutimo.

Usz trijų dienu sūdo nus
prendimas bus iszpildintas. 
Temps ji priesz frontą, Žalnie
riai kaipo niekiausi žmogų, 
ten kapralius nuplesz jam pa
lietus sulaužis jo karda ir ap- 
reiksz kariaunai ir miniom 
žmonių, jog jis nevertas neszio 
ti kareiviszko uniformo. O jug 
jis nekaltas! Tvirtai iji in jo 
nekaltibe tikėjo, nors ir pati 
nežinojo kokiu budu deiman
tas galėjo dingti.

Pasiuntinis atnesze jai laisz- 
ka isz kalėjimo no vyro. Mote 
riszke tuoj perskaitė: aszarom 
apsiliejus skaitė praszima nu- 
mileto vyro, idant ateitu prie 
jo, nes yra daleista matitis 
jam su paczia priesz iszpildi- 
ma sūdo nusprendimo, bet aki 
veizdoj dvieju kareiviu sar
gu..

Su perpildita skausmais szir 
džia iszsirenge tuojaus mote
riszke su savo dukriukia ir nu 
ėjo in rednami. Viename isz 
ekspedicijiszku kambariu mo
teriszke radus savo vyra mete 
si jam m glebi ir ilgai laikėsi 
susiglebave szirdimis viens in 
viena kalbėdami, kadangi abu 
du žodžio isztart no didelio su 
sijudinimo nebegalejo.

— Vienatine mano numile 
ta!— tarė galiaus pulkaunin
kas in savo moterį.— Turi da
bar parodit, jog mane mili 
Gelbek mane ir padarik ta ko 
tavęs meldžiu. Pasirūpink man 
vaistu, kurie mane užmusz ir 
paliuosuos nuo tokios gėdos ir 
pažeminimo kas laukia manes. 
Susimilek aut manes ne norėk 
matyt mane teip iszniekinta 
nužeminta... Tubent nenorėk 
to tu bent milimiausioji, past 
gailek tu manes. .

Moteriszke su iszgasczia pa
žiurėjo in vyra. Kiekvienas jo 
žodis kaip durtuvas pervere 
jos szirdi. Jis meldžia, jos 
idant iji savo numileta vyra 
nužudintu užmusztu! Norėjo 
atsakit, jog geriau pirma pati 
save nužudis, negu pasirisz 
iszklausit jo praszima bet da 
neatsiliepus jai kareivis pri
siartinęs, daleides pulkaunin
kui da karta atsisveikint pa- 
cze, perskire juodu.

Žmona pulkauninko sngrižo 
namon. Skausmai da smarkiau 
draskė jos szirdi, negu priesz 
nesimatima su viru. Rūpestis 
nedaleido jai nusireminti ne

ant valandėlės, troszko iszpil 
dit praszima numileto vyro, 
bet tos mislis jai buvo neapsa
komai baisiom. Galutinai atsi
minus apie pasigarsejuse mies
te burtininke, arba “sena ra
gana”, kuri gyveno mahometo 
niszkoj daliję miesto nuspren
dė nueit klaust jos rodos, ka 
turi dariti.

Apie ta “ragana’ kalbėta, 
kad usz brangius piningus par 
davinėja įvairius juodkningisz 
kius arba raganiszkus skysti
mus no kuriu žmogus mirdavo 
kancziose didžiausiuose, arba 
vėl užmigdavo tik kuogražiau 
šiai besapnuodamas, galėjo ir 
no tokiu nuodu mirt, arba tik 
letargoj nekoki laika būti. Tas 
lig sulinksmino nelaiminga 
pulkauninkiene ir tuojaus an- 
trit nuėjo in namus “raganos” 
persirėdžius už mehometka, 
tai yra apsitaisius teip, kaip 
neszioja cziabuviu mahometo- 
niszkos moters: padare tai del 
to, jau tai, kad jos nepažintu, 
jau tai, kad ant saves neat- 
kreipt atidos cziabuviu.

Atradus butą raganos tapo 
tuojaus inleista in jos namus. 
Per valanda laiko turėjo laukt 
prienaminiam kambarije, pa
kol nepaszauke jos in tamsoka 
kambarėli “sena ragana”, ku
ri sėdėjo kerczioje, kad iszkart 
pulkauninkiene pamatit jos 
negalėjo, o kada akis jos biski 
apsiprato su tamsa iszvido bliz 
ganczias akis senos žinunes ir 
net persigando bet ana atsilie
pė szvelniai matidama kad at- 
silankusi jos vieszne yra ne 
svetimžemia, c mahometone...

— Prisiartink-gi, duktė ma
no! Pasakik ka nori no manes 
ko reikalauji no Aissos. Al
gai meiles laszu, gal nori pra- 
szalint savo prieszininke sau 
no kelio, kuri paveržineja szir
di tavo numiletinio? Pasakik- 
gi drąsiai ko reikalauji?

Pulkauninkieneiszsieme auk 
sini pininga padavė ir Aissai.

— Auksas, tikras auksas— 
tarė nusiszipsodama Aissa.— 
Aha, tai reikalauji nuodu už- 
muszancziu. Ar neatspejau?

Pulkauninkiene, linktelėjo 
su galva del patvirtinimo.

— Pirma, negu tau duosiu 
nuodu, turi man atsakiti ant 
trijų klausimu. Ir szeip: Ar 
virui nori nuodu, ar raoterisz- 
kiai ?

— Virui - atsaketilomis po
nia Lee.

— O, suprantu!—suszuko 
ragana—prigavo tave, nedorė
lis, ir nori atmonit jam. Da 
viena klausima užduosiu: Ko
kiu nuodu reikalauji, ar greit 
užmuszaneziu, ar kankinaucziu 
ilgai, ir užmuszaneziu. Aissa 
turi visko, ko tik Kas nori.

Jauna moteris drebėjo kaip 
apuszies lapas ir alko isz szird- 
gelos, kad vos dasilaike ant 
kojų, bet atsake be ilgo besi- 
matimo:

— Duok man nuodu kurie 
užmusza tuojautes uesurengda- 
mi mažiausio skausmo.

— Aha, tai da ji mili! No
ri vienog jam atmonit.— Duok 
man da keturis tokius pinin
gus, koki daviai, o tavo norams 
užgana padarisiu.

Nelaiminga moteriszke in- 
dejo in sausa kaulėta ranka 
raganos keturis auksinius pi
ningus kuriuos ta tuojaus be'- 
siszipsodama linksmai pasisle-

akis. Pagriebė brangmene ir 
tuojautes suprato kas buvo. 
Kudik s besib ividamas kain- 
I arije tėvo, matomai laike ka
da tėvas būdamas užimtu dar
bu pamirszo kad skrinele neuž 
darita, mergiuke radus raudo
na skaruleli pasiėmė savo lelei 
o podraug paėmė ir blizganti 
akmenėli, ko tėvas visai nepa- 
temijo.

Deimantas atsirado, bet kas 
jau isz to, kad jije davė nuo
du virui, o tas neabejotinai 
veik juos iszgere.

Nevilkindama ne valandėlės 
kaip pasiutus iszbego ir nubė
go in rūmus rezidento.

Ten atgavus szeip-teip kva
pą suszuko:

— Mano vi ras nekaltas, 
mirszta nekaltai! Deimantas 
yra!

Subėgo uredninkai ir karei
viai o nelaiminga moteris bent 
trumpai, kaip galėjo apsakė 
kaip bino ir kis stojosi. J

Pasakius jai kad davė virui 
nuodu, idant gelbet ji nuo baį 
saus pažeminimo, tuojaus visi 
puolėsi prie celes, kurioje bu
vo kalinis uždaritas. Rado ku
na pulkauninko be jausmo sz;r 
dis vienog da silpnai judėjo.

Rezidentas tuoj prisakė 
duot karieta ir arklius pulkau 
ninkieniai. Ta kuoveikiausiai 
važniezei prisakė vežt ja in ap 
giventa mahometono dali m:e 
to.

Aissa tuojaus ja pažino ir 
piktai nusijuokė. Pulkaunin
kiene ka tik neapalpo iszgir- 
dus tuos raganos juokus.

— O ka? ateini vėl!— kal
bėjo iszjuokiancziai ragana. 
Aissa žinojo, kad teip bus! 
Matau aut tavęs, kad nuodai 
pas mane pirkti, savo padare. 
—Ha ha, ha!— dabar ateini, 
nes nori turėt antidotą už bran 
gus piningus!

— Teip, duok man antido
tą, bet tik greit. Jis .nekaltas 
— szaukia ponia Lee didžiau
sios baimes paimta. Ir padavė 
Aissaijmaiszeli su pinigais, ku 
riuos Aissa rūpestingai persis- 
kaitė.

— Ha, ha ha!—■ juokėsi 
vėl ragana.— Žinojau gerai, 
jog sugriszi pas mane! Tokios 
jus visos, jaunos moteriszkes! 
Žinomas dalikas, jog “jis" ne 
kaltas,-o kalta esi tu, jog ne- 
apsvarsezius pirma savo kersz- 
ta iszpildiai! Tai jau paprasta 
istorija tu insimylejusiu jaunu 
moteriszkiu, jog už menka nie
ką Užsirūstinusios tuoj kerszv- 
ja, o potam susipranta ir jau 
gailisi už savo neiszmanu dar
bą, bet buna po laik! Bet Ai
ssa ne tokia kvaila! Eik sza- 
lin neiszmanele. Vyras, kuri 
norėjai nunuodint, nemirs, o 
tik ira apmiręs ir iszsimiegojes 
vėl nubus ir bus sveikas, kaip 
krienas! Nubus, nubus po 12 
adinu miego.... Ar manai 
tikrai, jog asz parduodu nuo
dus tokiom jaunom moterisz- 
kem insimilejusioms, kurios 
ira kersztingos ir užvidžies, 
kaiptu? O-ho ho, Aissa, per 
daug tur proto, kad ne galėtu 
tuoj suprast jaunu moterisz
kiu. Ne tu esi pirma, kuri da
viai deszimts sik daugiau už 
antidotą, kaip už nuodus.... 
Ira ju gana tokiu, kurios, ka
da pamato vira, kuri milejo ir 
nuo kurio buvo miletos, ne 
givena, pabunga ir bėga pas 
mane, idant sugražineziau jam 
givasti....

mėlio gulėjo brangus deiman-į —Eik, jis givas ir milek 
tas, kurio spindulis dore jai in1 ji....

pe, o po tam atidarius detale 
lias sienoje, kame buvo szepa 
p "n i Įvairaus didumo bortku 
e/.iu ir dėželių, i zepie isz vie
nos dėželės skritulėli, didumo 
vala .iszko i ieszuczio, kuri ga-l 
linin liii\i> nfvnžti kaili k 111» 11 r- ‘įima buvo atvožti kaip kulmr- 
knite, o toj apskriezioj kubur- 
kaitej buvo imvi milteliai.

— Inberk tuos nuodus in 
tiiire su vinn ir duok išgert — 
kalbėjo ragana paduodama 
nuodus pnlkauuinkieniai.

— Kaip tik iszgers, ]iuls.ne- 
givas po tavo koja.

Pulkauninkiene pasiėmus 
nuodus sugfižo namon.

Per dvi dienas visai jos ne 
prileista prie viro. Mislis, kad 
pati turi paduot nuodus virui 
buvo jai baisu ir skausminga. 
Sulaukus didžiausioj nerimas 
tije treczios dienos pulkaunin
kiene gavo daleidima paskuti
niu kartu atsisveikint su viru 
priesz iszpildima nusprendimo.

Iszsirengdama eit in kalėji
mą kuburkute su nuodais in- 
suko in skepataite, idant galė
tu inteikt numiletam savo vi
rui. Viskas buvo parengta. Ine 
jus jai in kambarėli kalėjimo, 
kuriame buvo patalpintas jos 
viras, pulkauninkas Lee pažiu 
rejo in aplstanczia savo žmona 
tokiams praszar.czioms akimis, 
kad ta nors nieko kito neinate, 
tuoj suprato, ko no jos jis mel 
džia. Kada ju delnai ir lupos 
susijungė, moteriszkiai paviko 
ingniaužt kuburkaite in jo^de 
szine ranka bet da karta susis- 
paudžius jųdviejų lupoms, mo
teriszke griuvo, ir butu par
puolus, ant akmenines aslos, 
jei nebutu puolanczios suturė
jęs viras.

Aficieras dižiurnas, atėmė 
isz jo glėbio moteriszke kalbė
damas:

— Atlik, tamista, veik nes 
trumpas laikas... Nesirūpink 
moteri atiduosim globai gidiii- 
tojaus kuris ežia besiranda.

Ir paemes drauge su Žalnie
riais isznesze apalpuse moteri 
o celes duris uždare.

Pulkauninkas pasiliko vie
nas. Tuojaus atvožė kuburkai
te ir rado joje nuodus ir hdsz- 
keli, ant kurio jo paezios ran
ka buvo paraszyta, su vande
niu— Sudiev”!

Lee nusidžiaugęs, iszpile 
nuodus in stiklą vandenio, ku
ris tuoj priėmė žalsva spalva, 
ir iszgere. Potam puolė ant 
gultos idant laukt valandos 
mirties. Nejautė nieko.

Apalpusi pulkauninkiene, 
net kada nugabenta ja namon 
atsipeikėjo. Pirmutinia mislim 
jos buvo. “Dabar jau viskas 
pasibaigė; jis nuodus iszgere, 
padarieziau ir asz teip-pat, 
bet kūdikis, ah! kūdikis!... O 
Dieve mano!”— Pradėjo vėl 
sielvartaut ir trankitis.

Mergiuke nesuprato da mo
tinos sielvartu ir skausmu ra
miai be rupesezio bovijosi ki
tam kambarije su savo lelia.

Besielvartaujent motinai, at
bėgo prie jos, paėmė už ran
kos ir traukdama .kalbėjo:

— Mama, eiksz pažiūrėk, 
kaip mano lele gražiai miega 
eiksz....

Motina be jokios mislies 
traukiama mergaites nuėjo 
paskui ja ir žvilgtelėjo in lele 
paguldita vežimelije.

Linai motina iszgastingai 
suriko, pasistvere už galvos, 
puolėsi prie vežimėlio. Iszvido 
jame raudona szilkini skarule- > 
Ii, ant kurio kamputije Veži- 

cmlnin Lcnurriia iLitnon !

Kur boba pirszlis, 
Ten vi-kas susitarszis, 
Ir kiaule bus kvieslis, 

In kur grinorkn pribuna, 
Tai bobų liežuvei darbe buna. 

Apkalba ka nebjauriausia, 
. Padaro už niekiausia, 

Teisybe, nekurios vertos buna, 
Ba kaip tiktai pribuna, 

Ne gali susivaldyti, 
Pradeda savo iszrodyti.

Pradeda gert, liežuvi paleidže, 
O ka, free kontri, tai pasi- 

leidže,
O, mergaites aut jus visi te

mina, 
Reike grąžei vestis, tai ir bus 

gana.
Mano žodi paminėkite, 

Gylei sau in
Grąžei 

Bilejko
O vyra

galva insidekyte, 
užsilaikykite, 
ne klausykite, 
gera gausy te.

Ar žinote ka vyruezei? Butu 
geru daigtu, 

Ydant bobos pipke rukytu, 
Tai tiek daug ne kalbėtu, 

Burnos ne amz ntu. 
įtaisykite pipkeles, 

Apteik) te savo bobeles, 
man už rodą padekavosite, 
Ir da pamatia užtrituosite

* * *

O

Torringtono moteriukes, szva- 
riau lovas užlaikykite, 

Szia odinius iszkratykite, 
Ir blakes iszvaikykite;
Vaikinai labai regoje, 

Jog niekad lovų nekloje. 
Juk tai moterem sarmata, 

Jagu lova neklota, 
Užlaikykite szvarei vyrus, 
O barniu niekad ne bus. 
Penkis dolerius ymate, 
Da ir alaus gaunate, 

O nepaisote, 
In meszlus guldote.

Valgi bile kaip gaminate, 
Yra ir tokiu ka,

Su staltiese vaika apvalo, 
O paskui tiese aut stalo.

Pasivaktuokite,
Jagu ne norite gautie, 

Ba jums nepatiks, 
Kaip Taradaika usztiks.

Nekuriuos merginos ne žino 
kas meile yra 

Byle tiktai gauna vyra 
Ar su Maika, ar su Džianu, 

Ar su Džordžiu ar su Czialiu.
Ne turi su kožnu užsidėti,

Mat isz visu atejviu,
’i ra daug greittikiu. o O

Mislina, kaip kendžiu užfun-

Tai jau ir viską padaris, 
Ir sutartuves, 
Ir sugertuves.

O tuom laik funes pasidaro, 
Vaikino akis atsidaro, 
Plusta ant merginu, 

Jog neplūstoje vaikynu. 
Merginu yra visokiu, 

Ne vienokiu, 
Jagu vaikinas kalbina ant že- 

nybu,
Tai nereikalauje dydeliu de-

Tik Ant Trumpo Laiko! h:
2-TRO. Meto “Linksma Valanda” labai i 
Dydele Knyga, 427 dydeliu puslapiu 
talpinasi: 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 
SzitaKnyga turės skaitinio per visus metus.

PREKE TIK $1.00.

Nusipirkite o Nesigailesite.

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

Trumpos Istorijos.
Pasibaigė gerove
Milasz.irdistes nagrada
Iszmintingas mužikas |
Ar turi adata
Juokinga klajda !
Stasiukas ir Urazule
Juokinga pasakaite 
Vaito prisakimas 
Netikėta geradejiste

Jurgis kokiu mažai
Tomila
Mokink tingini ne lazda nes badu 
Kupcziaus laime ir nelaime 
Nusiszipsojimas 
Jasezultas 
Ne imsi Vardo Dievo dovanai 
Razbaininkas Burauckas 
Petras Szaporas 
Ne nutverus už rankos ne sakik 
Laidotuves

vagis

Nagrada už pasiszventima
Sziauczius Drotelis
Kupcziaus sūnūs
Apie Didėja Petniczia ir medžius 
Viernas tarnas
Sziauczius zokoninku
I )ebeselis
Lape, vilkas ir blusa
Apie bajme
Pirszlej
Vandens laszelo kelones 
Su maskomis pleszikai 
Atsikėlė isz grabo

Eglinciszkes virai
Negi vėlo ranka
Indijonu pasaka
Tėvas ir tris jio sūnūs
Antanas Beržiukas
Nekantrus artojas
Trijų budu moteres
Abramkes pavojus
Maži musu kankintoje] 
(Judras barzdaskutis
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis
Kaip maskolijo renka vaitu
Kaip pasidarė Pejpu ažeras
Su kupriuku atsitikimaj 
Turreniuszas
Puiki Antano rodą del vaidijanezios

Szventas Petras 
Visi ant Lietuviu 
Vilnis 
Persiskirimas. 
Rūtos daina 
Mislis
Apie jaunikaiezius 
Tikri, szirdies jausmai 
Lietuvio kelone ir gailestis 
Pirma o dabar
Nekirstas rėžis 
Mano turtai 
Gaidis ir žemeziugas 
Paszaukirnas
Ku-ku ir ku-ku
Matita arba regeta 
1 )aina
Atsilikias pjovikas 
Daina sakalėlio
Tututis ir peleda 
Ežis ir Katinas 
Bite, uodas ir liepa 
Atsiminimai
Skruzdės ir szirsz.e
Maniemsiems

i Gandras
I Jonas Zižka
| I )aina
Nelaiminga jaunamarti (su natom)
I teina
Psalme
Skundas dukreles
Givenimas doro žmogaus 
1)ainele
Apie tevinia 
O asz jio—jam kalta 
I teinele 
1 teinele
Malda darbininko

AKI VOS ŽINELES.
Kaip su savim givena pikta pora ir 

kaip privalo giventi
Kaip žmones apie paukszczius 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 kūdikiui 
Persekiojimas spaudos 
Biskutis apie moteres 
Kaip butu Christusa iszluosave 

židu
Isz bob:szku 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 žemas 

NAMINIS DAKTARAS.
Del ausu
Kaip skanduoti atgaivinti 
Kaklo skaudėjimas.
Priesz cholera
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Kaip ruski popai apsieina su 
parapijonais
Giduoles no sausgėlos

Del noses
Ant nuszaklitu sąnariu 
Szlapioji dedervine 
Sausoji dedervine 
Priesz baltlige 
Nuoinirulis
Geltlige 
I nfluenza 
Dieglis 
Pažandės •
Užkietėjimas viduriu 
Gėlimas dantų
Plaucziu uždegimas 
Kamatizmas

600 szuviu in laika vienos minutos.
Amerikoniszkas vaiskas būnantis prie rubežiaus Meksiko 

lavinasi tomis dienomis naujo sistemo greit szaunamon rnasz-'- 
nom vardu Maxim—Nardenfeld, kuri szauna 600 kartu in lai
ka vienos minutos.

rybin;
Mergina žodi duoda, 

Ant tikro prižada.
Kaip nuperka drese ir skry-

Tiek tu brolau inatisi mer
gele. ...

Bile apsiredo ir apsitaiso, 
Jau vaikine apie tave nepaiso. 
Viena nuvede vaikina in frun- 

tine pasikalbėt,
O mielino, kaip cze nog jojo 

pabėgt
Vaikinas blogo nemislino,
O mergina per langa iszri- 

bantino.
Pasilikias valanda sėdėjo, 

Ar ne sugriž, in duris žiurėjo,
Ba ne mate, kaip per langa 

pabėgo, 
Nebagelis ant tuszczio sėdėjo.

Motinos nepaiso, ka dukters 
turi,

Kad tik katras užpundintu 
žiuri,

Bile katras pagautas, 
Tai jau tas žentas;

Gere net kelios ir garbavoje 
O kada iszejua usz tat aploję.

Naudingas prikloti as 
Szuo atkerszintojum 
Smertis Nerono
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas 
Juokingas apsakimas 
Pabuozevimas kūdikio 
Jankelis Puče
Kaip bagoezius pateko in Įtek la 
Kitras čigonas 
Netikus papūga

DAINOS IR EILES.
! Tris budrei (eiles) 
Lietuvos grožibe 
Žiemos laikas 
Prainant 
Gege ir gaidis 
I .abora 
Kas yra didis 
Teisybes priežodis 
Viltis laimingu laiku 
Sziauczius ir Evute 
Del ko židai ne valgo kiaulienos 
Lietuviu būdas ir paproezei 
Isz Petrapiles 
Del mergeliu 
Pa vasaris 
Lietuvos būdas 
Artojaus skundas 
Jiojo pirmoi meile 
Sanietas 
Nelaimiu gadinęs 
Ant Ringos kapu 1887 m,

Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paozta. 
įįgP’Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.**^3

Adresavokite

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

Niežai
Jago kojos prakaituoje
I )el kosulo
Trūkimas ranku 
Plauku auginimas 
Niežėjimas kūno 
Dantis czistai užlaikiti 
Akis
Galvos skaudėjimas
Atgriebt nusinuodinusi
Szamas vaiku burnelėje 
Kirmėlės viduriuose 
Pradu rimas voties 
Senos ronos
Džiova arba sukatos
Kaip gidinti plaucziu uždegimą 
Krauju sulaikiti
Medus giduole no daugelio ligų 
Skausmas galvos ir kojų užszaldimai 
No gėlimo viduriu 
Perdurimas voties 
No kosulo.

•:AGENTAS:- 
Szipkorcziu iu ir isz Europos 

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

Hamburgo ir Liverpool tieaog in 
Piningus siunčiu grietai ir pigai o 

uama po kaucija iras turite abejoti mano teiam-
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1803 nu 
usz kelis 
ir instei: 
lianos.

Kritu 
naszumz 
kosi ant 
fabriko 
koplycze

Matin
■ kas falu
■ tn po ins
9 Itankmti

Kavini



mMii SURINKIMAS TIKRU 
ATSITIKIMU

PATIKRINANCZIU ESYBE DIEVO

Linksma Valaiti 
427 (tyleliu J 
storiju, 66 TrauJ 
is ir Eiles, 2'^ 
Daktaras, teip-gi^ 
nai ir t.t. Kasų 
caitimo per visoj J

TIK $1.00.

o Nesigailėsite.

Szvenhs Petru 
Visi ant Lietuviu 
Vilnis 
Persiskirimu.
Datos daina

I Mislis
Apie jauoikaiezias
Tikri szirdies jaiMai 

Lietuvio kolone ir giii^ F 
,r Pirma o dabar

Nekirstas rėžis 
Mano turtai

. Gaidis ir žemcaugn
II Paszaukimas

Ku-ku ir ku-ku 
Matita arba regėta 
Daina
Atsiliktas pjoviku 
Daina sakalėliu 
Tututis ir pelėda 
Ežis ir Katinu 
Bite, uodas ir liepa

Atsiminimai 
Skruzdės ir azirsze 
Maniemsieuis

I
 Gandras 
Jonas Žižka 

Daina
Nelaiminga jaonamarti Įscci L 
I )aina
Psalme
Skundas dukreles 
Given imas doru žmupa 
Dainele
Apie tevinia 
O asz jio—jam kalu 

Dainele
Dainele 
Malda darbininko

AKUOS ZIXELB 
Kaip su savim givena pikti pa.* 

kaip privalo giveiti 
Kaip žmones apie paikas n 
Meile ir budai terp septiiis tu 
Trumpi pamokinimai 
Kaip apsieiti sergant uttkh 
Kas reikalinga sveikatai 

Kaip ir kokiu oru kvėpuoti L 
Kaip pažinti arklu m-tus 

Ar yra ligi kaltoms? L
Dideles pju vines ant svieto k
Sugedimas viduriu pas kalhi Į 

Persekiojimu spaudus 
Biskutis apie muteres 
Kaip butu Cbrblua ėzImm 

židu
Isz bolrszku knygų 
raiine
Llžtrucintos dovanos 
’odos del gera gaspadiuia 
doleriu budai
(okiame amžiuje priguli p^.ė1 F 

n tėkmė valgio ant balso 
kr c u koris Lenke dantim?
'ervirszinis naudojimu K 
’ikejimas Kiniškas 

I eras spasabas 
riubą isz duonos su vaisei: I 

iaip ilgai medžei būna ut itfi# k 

AULAIS DAKTAJitf 
ei ausu 
aip skanduoji atgaivinti 
aklo skaudėjimas 
riesz cholera 
ei plauku 
el noses 
at nuszalditu sąnariu 
lupioji dedervine 

usoji dedervine 
iesz baltlige 
lomirulis 
Itlige 
luenza 
Jglis 
randės . 

kietėjimas vidurio 
limas dantų 
ueziu uždegimas 
natizmas 
noras valgit 
žai 
o kojos prakaituoje 

kosulo
k imas ranku 
aka auginimas 
įėjimas kūno 
t is czistai užlaikiti

■os skaudėjimu
*iebt nusinuudinosi
sas vaiku burnelėje 
leleą viduriuose 
urimas voties
s ronos
>-a arba sukatos 
gidiuti planelio uiJnp 

ja sulaikiti
s giduole no dan^k'l-' 

imas galvos ir toj# nf®*-' 
dimo viduriu .
irimas voties
šulo.

lusite ta Knyga per l1*^

is nusiuntimo. 

te

15. Bavarijoj tūlas bažnytis f 
varpiniūka? nuturėdamas kuro 
žiemos laike, žinodamas kad 
kur ten prie bažnyczios randa-
si didelis medinis, kaip natūra 
liszko žmogaus, paveikslas, j 
Iszganytojaus, nuėjo, idant pa- 
ymt ana ir pasidaryt malku. 
Paenies usz galvos idant iszsi- ° j
neszt, galva nutruko, nes bu
vo pridrutiuta mediniais va- . 
giais (vinimis) kurie jau buvo, 
sutruneje, ir iszpude jam isz ' 
ranku ant akmenų Senis persi
gandęs vėl pridėjo galva ir pa 
liko paveiksią toj paezioj vie
tai. Nuodėmė vienog jau buvo 
papildęs savo nusprendimui, 
arba užmanimu todėl Dievas ir 
nubaudė ji tuojaus kadangi ne 
trukus potam kuningas laiky
damas misze, laike konsekraci
jos, iszgirdo koki tai smarku 
susibaladojima. Buvo tai se
nas varpininkas, kuris nupuo
lė nuo akmeniniu laiptu teip 
nelaimingai, kad nusisuko 
sprandair ant vietos pasimirė.

16. Badenijoj, buvo prie 
vieszkelio kryžius, kuri pasis
tatė sau mažas kaimelis Ortel 
vadinamas. Jau tai paprastinas 
daigtas, kad kaip visur teip 
ir tam kaimelij tarp geru doru 
žmonių atsirado vienas nedorė
lis, ateistas. Buvo tai da jau
nas vyras. Mėgdavęs jis visa
dos, kada tik praeitinedavo 
pro kiižiu pasijuokt isz pa
veikslo nukrižiavoto Iszganito 
jaus. Ilgai dare sau tokius be- 
dieviszkus juokus, net pakol 
Dievas nenubaudė nedorėli ap- 
jako, visai kad pats laukan isz 
eit negalėjo, o reikėjo vadžioti 
kaipo neregi. Žmones tada 
kalbėjo..,, Argi Dievas nepa
rodė tam nedorėliui, kad jis ne 
vertas matyti paveikslo Iszga
nytojaus?”

17. Romoj 1870 mete, ku- 
ningaiksztis Baltazar’as Buon- 
campagni’s praejtinejo pro baž 
nyczia ir kolegija, szvento Ig 
noto, ka tai anoj gadinej bu
vo pasisavinę Piemontai, pa
mate kaip mūrininkai pasista
tė, lipinius buvo užimti iszkir- 
tinejimu antraszo “Jėzus” ant 
akmenines plitos, kurios nega
lima buvo iszmesti.

Kuuingaiksztis matydamas 
ta nedora darba, priėjės prie 
budaunyczios prasze gražiai, 
kad to gražaus ir szvento ant
raszo reiszkianczio varda To, 
kuri katalikiszka Bažnyczia 
iszpažysta kaipo tikra Dieva, 
negadintu, kadangi jis da už
mano pajieszkot teisybes ir 
bažnyczia atsiimti: kaipo savo 
prigulmyste, nes bažnyczia bu 
vo kitados savastim jo prano
kėju, sentėviu. Budaunyczia 
szarpiai atsake, kad ji tas su
vis ne apeina ir ta antrasza tu
ri iszdildinti. Kuuingaiksztis 
tada pasiūlė usz akmeni su 
vardu Jėzaus 100 rimiszku do
leriu in savo kasztu indeti nau 
ja ir ta vieta, bet jo propozici
ja atmesta. Budaunyczia szau- 
dydamas ir iszjuokinedamas 
kalba kuningaikszczio pats su 
kitu savo pagelbininku pradė
jo iszkirtdineti litaras vardo. 
Bet nepabaige to darbo, nes 
nupuolė nuo rmztavones ir ant 
vietos uszsimusze.

18. Isz po Mozeles. Tuoj 
prie miesto Tr. yra mūras seno 
kliosztoriaus, priesz ta mūra 
tuoj prie bromo stovi po kasz- 
tonu stovylas perstatant Kalva 
rijos kaina: tarp dvieju nukrl- 
žiavotu latru, stovi kryžius su 
paveikslu nukrižiavoto Iszga
nytojaus, po kuriuomi alpsta 
Motina Jėzaus ir stovi szven- 
tas Jonas. Visa ta stovyla ir 
imitacija kalno Kalvarijos la
bai dailiai ir artistiszkai pada
ryta da 1481 metuos. Mūra ta 
1803 nupirkęs tūlas dvarponis 
usz kelis tukstanezius franku 
ir insteige jame fabriką parcia 
lianos.

Križiai ir imitacija, arba pa 
naezumas Kalvarijos kalno li
kosi ant reikalavimo bendro 
fabriko pernesztais in kaimo 
koplyczele.

Mat bendras, arba savinin
kas fabriko in dv deszimts me 
tu po insteigimui fabriko su- 
bankrutijo ir numirė varge.

Savininkas dvaro ir klioszto

riaus tada vėl liepe nuneszt 
stovyla ant "senos jos vietos, 
tuomlaik ir pats pasimirė, o te 
vainiai, kuriem pasiliko savas
tis velionio, pardavė minėta 
mūra, turtingam kupeziuj usz 
8 tukstanezius doleriu, o patis 
neturėjo pasisekimu gyvenime.

Jaunas naujas savininkas 
buvusio kliosztoriaus, buvo 
protestonu ir uszsidejo sau fa
briką sterainos kliosztoriaus 
trioboj, priesz kuria stovėjo 
stovila mirties iszganytojaus 
ant križiaus. Tas naujas savi
ninkas teipgi neapkentė stovi- 
los ir dažnai kalbėdavęs: Kam 
gi ežia tas niekniekis turi sto
vėti ? Gimdytojai jo atsimetė 
6 metais priesz mirsiant nuo 
katalikiszkos bažnyczios ir li
kosi palaidotais be pritarnavi- 
mo tosgi bažnyczios.

Dvare, gulineziame priesz 
kitados buvusi kliosztori, o da 
bar fabriką savininkas ap- 
vaiksztinejo diena savo vardu
vių, (1865 m.) kur tarp dauge 
loi svecziu, teko ir man būti, 
raszo autorius. Apie asztunta 
valanda vakare, solinizantas 
prasidėjus puotai pasodino ma 
ne priesz jauna savininka fa- 
brikojstierinos. Patemijau kad 
jis nieko negere, kaipo ir ne
valgė laike tos puotos. Tarp 
kitu kalbu girdėjau tikrinimus 
jo, kurios davinėjo savo pažys
tamiems kad jis plaukte per
plauks upe Mozele ir kad trau 
kije keliu minutu laiko persi
kels tokiu budu per upe ant 
kito kranto kur stovėjo ta jo 
dirbtuve. Svecziai iszpradžiu 
palaikydami tas jo pasakas usz 
juokus, juokėsi, bet jaunas fa
brikantas kalbėjo tikrai, ka
dangi apie 10 valanda to vaka 
ro apreiszke, kad jei kas neti
ki tegul eina su juo, o matis. 
Buvo tai sziltas vasaros vaka
ras vienog tamsus, kadangi 
mienuo 
Paemen 
drauge 
upes.

Nieko nelaukdamas jaunas 
fabrikantas tuoj iszsivilko, ati
davė man priguliaresa del pri- 
dabojimo, ir kaipo tolubas 
plaukykas drąsiai mėtėsi in 
vandeni. Iszneres isz po vande 
nio pradėjo plaukt, o plauke 
tikrai labai ’gerai. Upe gana 
plati: netrukus isznyko mums 
isz akiu, o nors stengėmės ap- 
szviest vandeni nieko patemy- 
ti ant pavirszio nebuvo galima 
kadangi isztiko smarkus vejas 

’ ir upe pradėjo smarkiai ban
guoti. Tame iszgirdome szau- 
kime pagelbos.

Keli susede in stovinezia 
valti leidomės gelbėti jin, bet 
niekur surast nebuvo galima 
o ant musu szaukimo jau jo
kio atsakimo negalėjome isz- 
girsti. Prigėrė. Ant rytojaus 
likosi iszsimtas kūnas skenduo 
lio, ir palaidotas. Protestonisz 
kas pastorius da iszgire ji lai
ke szermenu, kad buvęs, bra
ver Man, ir viskas buvo at
likta. Net palaidojus ji apreisz 
ke du mūrininkai kad, Dievas 
velioni nubaudęs usz tai kad 
paliepęs jis jiems ta nakti in- 
mesti stovyla in upe Mozele. 
Bet vienog pats pirma prigėrė, 
kadangi darbininkai da tik 
rengėsi iszpildyt jo paliepima, 
bet paliko, kada iszgirdo apie 
ta atsitikima nelaimingo fa
brikanto.

Kada pasklido po aplinkine 
kalbos apie ta apreiszkuse 
bausme Dievo, kitas protesto- 
nas net perejo in prieglobsti 
katalikiszkos Bažnyczios, o sto 
vila pasiliko ant vietos ir nie
kas jau daugiau neiszdriso isz 
niekinet ja.

(Da bus.)

da buvo ne tekejas. 
žibintes ir nusidavem 
su fabrikantu prie

KUR BUNA.
Mano sesuva Kazimiera Jaraszke- 

vieziene tris metai adgal gyveno Ele 

anora, Pa., Paeina isz Kauno gub , 

Szauliu pav, akmenis para, jie 

ar kas kitas praszau duot žino 

adreso: (to

11. Gabralevicz

Box 293 Westville

pats 

ant 
41).

1’11.

Mano duktere Kazimiera Sziaulai- 

te ir Vincas Slavitzkas buvo ant bur- 

do pas mane ir abudu su mano duk

tere iszvaževo ten kur apie Boston, 

Mass, duktere esą 15 metu senumo 

kaip szneka tai mirkezioja o vyras 22 

metu senumo 5 pėdu ir coliu augsz 

ežio apskrito veido turi gymi nes 
ir seseri Boston, Mass, asz motina 
d ra u g u.praszau danesztie ant szio 
adreso: jauna mergaite nepavelinu 
ženytis. (to 44).

Mrs. Pet. Baluszis

Box 118 Whitsett, Pa.

PYDYS GYDYTOJAS

Dr. Ig. Stankus M.D.
Pabaigęs medikaliszka mokslu Universitete 
Indianos valstijos teipgi buvo iniestavn dak
taru Indianapolis, Ind. katram tuicjo did 
<■.:...........  I trim

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

... SAVININKAS IB FABRIKANTAS...
Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu

Milžiniszki dantis rekino.
Ne senei likos atrasta 200 milžiniszku dantų rekino South 

Carolina. Toji žuvis radosi ant svieto da už eoceninio laiko ir 
buvo konia 80 pėdu ilgio. Dantis likos nusiunstais in Natura- 
liszka Muzeju kur sutvėrė tam tycze žandus ir dantis indejo. 
Kaip dydele buvo toji žuvis tai galima dasiprast isz paveikslo.

Mano pussesere Ona Teresiukc pa 

eina isz Kauno gub., Raseinių pav., 

Juodaiczio para., Miszkunu kaimo, 

pirmiau gyveno Waukegan, o dabar 

nežinau kur, teipos-gi ir jos brolis 

Antanas Teresas, gyveno W aukegan 

o dabar nežinau kur, apie 7 metai 

kaip amerike, jie pats ar kas kitas 

praszau duot žine ant adreso: (to 42) 

P. Bartiaszka

i. Pepperell, Mass.Box 3

Franas Buzas paeina isz

Bu movi mas filozafo. para., Antokolo kaimo, 5 metaiadgaj

Baime dzūko.
man

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS

Laidoja Kimus Numirusiu. Pasnmd< 
Ryginus ir Vežimus del Privatinėj m< 

Krausto Duigtus ir t. t.
Viską atlieku ka nogerianse ir puikiause 
Su v irs z minėtais reikalais kreipkitės pa 
jin o busite visame užganėdintais.

520 VV. Centre St. Mahanoy City

Na mine Mokykla.
Gramatika angliszkos kalbos moky 

: ntis be mokintojo (apdaryta) 11 

i Valku Draugas arba ka*p mokintis 
: skaityti irraszyti be mokintoja 15o.

Naujas Budas mokintis rokundu, 
be mokytojo * 10c.

ArltlDStlka mokininmusi rokundu, su 
paveikslais (apdaryta) 35c.

Pinigus siuskit per money-order, adresas
P. MIKOLAINIS, Bei62.Ne«Ytrk, N.Y^

Ar girdzi kumuli, tu 
porinaj, jog cavi kipszas 'klai- 
dzinu, kaip guglinai isz Sieri- 
ju pro Sutros karezemu. Ta', 
vis bratulku nieks priesz ma
no stroka, koki asz turėjau.

Kada da asz buvau jaunu 
bernaičiu api penkiolkos metu 
služijau asz pas poną strielcziu 
už piemeneli. Vienu rozu nu- 
siunci jis mani m karezemu 
parneszc kvorto arielkos. O 
kad greieziau butu liepi man 
paime szivu kumelajeiu. Paė
miau kumelajeiu užsirabanci- 
nau ir lejdžausi in karezmu, o 
buvo keeuri vioarstai. Su kul 
nimi musziau in szonus ir lė
kiau kaip žaibas.

O ei braciszku jau tamsu o 
da per miszku rejkie joc, tai 
net mano plaukaj pasiseojo. 
Atjojau in karezema ir žaras 
paszaukiau: Pilk Mauszkuci 
kvortų sznapso del pono striel 
czaus Zujkiaviczio. Židas in pi 
Ii, užmokėjau cimpa, indzejau 
bulelka tarban, iszejau laukan 
atsiriszau kabilku no sculpo,- 
driksc! užszokau ir lejdžausi 
adgal: o buvo strosznai tam
su!

Joju greitai nine ruksca 
pieskos ir man aeejo ant mįs
les magilos ka szale gasein- 
czaus buvo!

Ir kada pro magilas jojau 
iszgirdzau kad kas szvilpe ant 
magilu. Na jau mano cielas 
kūnas nucirpo! Pradziejausu 
kulnimis barobanic in szonus 
kabilkos, kad cik greiezau pra 
joc, o cze braciszku szvilpe ir 
szvilpe' žaras szale manes! 
Juom grejezau joju cuo grei
ezau szvilpe! Tai tau Ancane 
Ii pamislinau,— nusuks cav 
kipszas gaivu! Injojau in misz 
ku, da smarkiau cipe. Parjo
jau ant dzedžineziaus, nuszo- 
kau no kabilkos, szvilpe! inbe 
gu grinezion, szvilpe. Ponas 
strielczius pažiurėjo ant manes 
paszauki:— U-gi kas tau tu 
laidoke!— Asz stoviu kaip nu 
mirias! Kodėl ne porini— pa
szauki ir su vižu tripcelejo in 
padlagu. Cinaj viskas isiroži- 
jo!—Szvilpi, o kasszvilpi? 
U-gi mano nosije szvilpi! Ir 
viską paporinau kas su ma
nim acitiko! Tai mataj kumu
li kiek asz stroko eurejau! Ir 
Dzievulis žin, kad butau eure- 
jas norint vienu viorstu da 
joc, tai tas szvilpimas bucu 
mani in varijaciju in varės.

Ar tu ne turejei jokiu brost- 
vu anc savis?

Na ne eurejau! Szak in ra- 
ž ancu inraszitas, ale kaip bu
vau pas Mecelu Križus turė
jau rankoje ražancu ir ciejp 
strosznai grudzosi, jog vienu 
ezonstkuci pagubinau ir zaraz 
ne galėjau nauje nusipirkt.

O kaip jau sulaukiau senac 
ves^ tai žinau no ko nosije 
szvilpe ir net ne viena roza 
prisijuokiu isz to nosinio tro- 
punko.

— Motere, kuri isz jaunu 
dienu yra deive, taukiausia 
ant senatvės pasilieka sena ra
gana.

— Laimingiausiu sutvėri
mu yra czerepokas, nes ne mo
ka randos už stubas.

— Randasi du vaisei apie 
kuriuos poetai niekados nepri
mena savo ejluosia, o tais yra 
ropes ir czesnakas.

— Ka ketini padaryt ryto, 
padaryk szendien; ka turi 
valgyt szendien, tai 
tuojaus, nes ne esi 
sulauksi ryto....

— Gyvastis tai 
kalba poetai— bet 
buna sunkus.

— Augszcziausiu 
yra....
vyrves.

bar nežinau kur turiu svarbu reikalą 

jis pats ar kas kitas praszau duot ži

no ant adreso: (to 44)

Jos. Lastauckas

Box 23 Excelsior, Pa.

Mano brolis Juozapas Miszkinis 

paeina isz Kauno gub. Ežerenu pav. 

Dusetu para. 6 metai kaip amerike

Katras yra di<lžiaus:as ir jau paskutinis did 
ZiujiJ daktaru mokslas, ežia sjierial szkai n 
.'įlavina daryti visokias ojieracijas ir gydyti 
lygonius serganezius su sunkiomis ligomis, 
'iubur kvleczla SerirauczluH pus aure aak)damaH 
‘Jaigii sergi, pribuk arba paraszyk pa? 

mine, o busi isz.gydintu.” Daug yra lig' 
atru negalima iszgydinl, [bet toki sergant 

iptures pas mane tikra kaitiszka ir broliszka 
oda. Neįeik dykai m tint sunkei uždirbti^ 
•enlus nes neiszsigydes ir paleidęs savo pi 
dingus inpulsi in sunkesni padėjimą, 
'crganti atsiszaukia pas mane atras t eisi ng: 
laktariszka gydimą ir geresni pasist orą vinį: 
negu pas koki sveitiintauti. Kožnas k ri 
tik'ai gvdinsis pas mane supras kad asz es 
Įtabaiges didesni daktariszka mokslą ir ka< 
<alu gerinus gydyti negu kiti daktarai.

Apsiimu Pasekmingai Iszg dyti Ligas 
rumatizmo, skaudėjimas szonu sąnariu kai 
Iii streinu, kojų, peeziu, nuo visokiu krauj< 
ligų, užkrei žemu litiszku ligų, trypei' szankr 
sifilis, iizkietejima ii nedii biina viduriu, isz 
bėrimą, nežejima ir augimu ant veido ii 
kimo visokiu spngu, dedervinių ir slinkiui: 
plauku, galvos skaudejinia, szirdies inkstu 
kepiiiu ir plauez u ligas, visokiu nervu ligas 
neuralgija, drebejima sąnariu, greito supy 
kimo, negalima miegot ir iszgasczio. greit 
pailsimo, sunkaus kvėpavimu, pei’sz.aliiuo 
slogu ir nusilpnejimassveikatos, visokiu m< 
lenu ligas skausmingu ir neregnlariszki 
mėnesiniu, bahujii tekėjimą ir gumbo. 
Jaigu negalima prib ti asabiszkai tai para 
szykite o asz supras i, isztirsu ir duosiu rody 
o jaigu reike tai prisiimsiu gyduoles. N'i 
yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerike 
Anglijoj, Kanadoj ar kitur

Biednus Gydau Dykai!
Turiu Specialiszka Diplomą dei

Darinio Visokiu Operacijų

Egiutero No. 1. 25c. 
Egiutero No.2 50c. 
Zmijecznik 25c. 
Gumbo laszai 35c. 
Meszkos Most is 25c. 
Trejanka 25c. 
Linimentas Vaikams 25c. 
Gyduoles nut) Kosulio25c. 
Liepiu Balsaunas 25c. 
Antylakson.del Vaiku 25c. ; 
Milteliui Vaikams nuo 

Kirmėlių 25c.
” nuo* Kirmėlių del 

sn augusi u35c. 
Vanduo nuo Akiu skaudeji 

mo 25c. 
Ugniai raukis - 25c.
Skilvio Laszai - 25c.
Gyd. užlaikimiii Viduria

vimo ir Kruvinosios 75c. 
“Uicure” arba gydymas 

Rumafyzmo - $3.50 
Gyd. de! nematinio Pilvo 

(50c.
Milteliai apslabdymui 

Galvos skaudėjimo 10c.
Laszai nuo Dantų 

skaudėjimo - 10c. 
Mestis nuo gedimo ir 

prakaitavimo Kojų 25c 
Geležinis *jiidrutintojxs 

sveikatos - 50c. 
Vaistas nutildymui Vaiku 

25c.
Vaistas nuo Papauto 

Cprn Cure 15c.

Del Visu 
Kentėjimu ir Skaudėjimu.

Geriause gyduole del skaudėjimo 
<«alvos,Katant,Peeziu, Krutinės 
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio, 
Nuralgija irnukandima visokiu 
vabalukn.
Pasarga: Kas nori parsitraukt 
gyduoles per ekspres turi atsiusti 
$1 isz augszto, o už kitus siunezi- 
ame |>er c.o.d. Mažiau negu už 
$1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo 
kasztus apmoka pats apturejas. 
Siunsdamas piningus per Money 
Oredr visada paduok tikra ir 
ai*zku savo adresa.

Gyduolis nuo Grippo 25c. 
Plauku apsaugotojas 50cj 
Muilas Plauku saugoto 

10c 
Milteliai nuo Kepenų 35c 
Valytojas Plemu Drabu. 

žiuose - 25c. 
Rožes Baisumas - 25c. 
Kinder Baisumas - 25c. 
Bobriaus Laszai - 50c. 
Svelnitojas 35c.
Kraujo valytojas $2.00 
Nervu Ramitojas $1.00 
Egzema arba odos uždegi 

mas pas Vaikus $125 
Groblevskio Pleisteris 

(Kasztuvulo) 25c.
Pumada Vaikams 25c. 
Uchotyna nuo skaudėjimo 

Ausise 25c. 
Gyduoles nuo Piemens 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 Paslaptingo 

Ligos $5.0

P. V. OBIECUNAS & COMPANY
(ALL NATIONS DEPOSIT BANK) 

Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.
Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitoln $75,000.00 
raudasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežines 
kapitulas $40,000.00. Locnas Namas vertas $150,000.00. 
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 4-ta. 
procentą nog szimto. Sziuncziame piningus in visas dalis 
svieto ir parduodame Laiva-Kortias ant visokiu Linijų. 
Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir Užrube- 
žiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats P. V. 
Obiecunas organizatorius tos Bankos. Kreipkitės su visokeis 
reikalais prie Musu Bankos per giomatas ar asabiszkaio mes 
iszpildisime visokius jusu reikalus greitai, teisingai ir gerai. 
Piningu ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiust 
per Express arb Pacztini Money-Order.

su
su valgyk 
tvirtu ar

sapnas— 
ir sapnai

mokslu
vaikszeziojimas ant

Pati:— Regimai, tikra Die
vo bausme ir vėl visus pinigus 
praloszei. Matyti, tave Dievas 
nubaudė, nes sziaudien nede- 
lia, o nebuvai bažnyczioje.

Vyras:— Ilgi plaukai, trum 
pas protas, juk ir tas, ka isz- 
losze, nebuvo bažnyczioje.

o dabar nežinau kur turiu svarbu 

reikalą jis pats ar kas kitas praszau 

duot žine ant adreso:

J. Miszkinis

Sta. B. Box 12 Superior Wis.

Mano pusbrolis Jonas Kasiliunas 

pirma gyveno Baltimore o dabar ne

žinau kur teiposgi ir giminaites Te

resa Radzviliute girdėjau kad ten 

kur apie Cbicaga, atvaževo isz lietu- 

vos pereita vasara jie pats ar kas ki

tas praszau duot žine ant adreso:

P.F. Grigalunas

Boi 432 Thomas W. Va.

Mano pusbrolis Karalius Šunponis 

paeina isz Suvalkų gub. Sejnu pav. 

Kutrunu gminų apie 7 metai kaip 

amerike praszau atsiszaukt ant adre

so.
Ig. Gilazauskas

48 S. main st. Yonkers N.Y.

— Taigi perplaukei deszim 
ti sykiu Atlantika? Kibą turi 
žinoti labai gerai visus kelius

Užklaustas:—■ O teip, pa
žinsiu net visas vilnis, kurias 
sutinku pakeliuje.

Laivelis padirbtas isz žmogiszku kaulu.
Szitas mažas laivelis yra atmintis praėjusios amerikonisz- 

kos vainos o yra padirbtas isz kaulu mirusiu Žalnierių garsin
gam Libby kalėjime, per daktara Martina Rizeri, su pagialba 
mažo kiszeninio peiluko. Tasai laivelis yra apie 18 coliu il
gio. Po vainai Dr. Rizeris sugeižo namon paymdamas su sa
vim teip liūdna atsiminima. Dvideszimts metu adgalios jisai 
mirė o jojo pati padovanojo taji laiveli del Grebel pulko G. 
A. R. Philadelphioi. Augszcziau paveikslas parodo kalėjimą 
kuriame daktaras teip-gi radosi. Priesz tai buvo tai krautu
ve tabako pakol jia apvertė aut kalėjimo.

W. Rynkewiczius
-iNOTAimiSZAS:-

233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Apsaugoja Namui ir Naminui Rakandus nog Ugniei.

Didiiause Lietuviuką Agentūra. Kantoras Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokiu Linija.

Ptiįduoda Szipkortes tint 
zisokiu drueziausiu ir 
retinusiu Laivu.
Siuncziu Piningus in

Visas Dalis Svieto 
p-eieziause ir pigiause. 
Visi tie kurie per mus 
iunte apie tai geria žino

Iszduoda Dostovierne 
tel tu ka uori savo dali 
aietuvoje kam pavesti.

Del Draugyscziu...
Pristatau puikei Szarfai 

Juostas, Kepuras, Karūnas 
Špilkas ir t.t.

8u kokiu nors reikalu 
kns-link Szipkorcziu, 
Piningus ir t.L

pus mane o 
teisinga

Su pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso
kiu organiszku ligų Neįeik kankyli? ir 
bnti ubagu visa tavoamži nes |m> operacijas 
gali būti iszgydytas už maža preke. 
Iszgydau su operacija ruptiira, apende-itis 
vėžio skilvije, auganeziu akmeniu, visokiu 
skauduliu, guzu (tumors), kepeniu, inkstu, 
ir pusliti. Darau ojieracijas ant gistu, kaulu, 
nervu,smegenių, moterių ir vyriu gymdančin 
organu, pritrauktus kojas ir rankas atytaisau 
ir padarau sveikais. Del operacijų kviecziu 
pas mane. Turi usavo locna narna arba 
ligonbuti (Sanitorium).

Dr. Ignatius Stankus M.D.
1220 So. Broad St., Philadelphia, Pa.

9 lig 12 priesz pieL
2 lig 4 popiet. 
6 lig 8 vakare. 
Nedeliomis2-5 popiet

Ofiso 1
Valandos J
20 Metu Senas Laikraszti

if “LIETUVA”
Iszeina kasPetnyczia

JL Chicago, 111.
Laikrasztis, “LIETUVA” 8 puslapiu, 

didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpina rasztus geriausiu raszti- 
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik- 
rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasvieczio, ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kuriame gyvena apie 00,000 
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.

‘■LIETUVOS” PRENUMERATA :-
Suvienytuose ValstijuoseC Metams $2.00 
Sziauriues Amerikos ( Puse Metu $1.00

, . . ,f J Metams $2.50.Kanadoj ir Menke j 1>Qse Jlelu

Rossijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00. 
užrubežinese vieszpatystese t. Puse ”$1.50.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.
33?“ L’žsiraszant “LIETUVA” reike 
drauge ir prenumerata siusti per 
Paczta Money-Orderi arba pinigais 
Registruotame laiszke ant iszleistojo 
banku.

Raszyk tuojaus, o gausi viena 
‘LIETUVOS” numeri ant pažiūros 
dykai. Adresuojant sziteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

Chicago, III.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway

Kew York, N. Y.
Kas reikalauna teisingo 

patarnavimo ir nori idant 

Jo reikalai liktu greit, 

tlikti tt?crul atsiszauki in 
a n 

. Seniausi
Bankini

Numa
Uždėta 1848m.

Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.

Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.

Pjnigus 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. Nedalioje 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.

Kampas Reade Ulicze
Telefonas.’ Worth 2822.

5^5 A I §1 Baksukas, Del Iszbandymo 
K Reikalauji Sveikatos?

Jaigu < si patrotes sveikata ir mitrumą 

ir esi silpnas, nerviszkas,be energijos, 

jaigu kenti skaudejima pilve, inkšto

je. kepeniu, szird'je ir szonuose, per

sidirbęs, jaunistes klaidas arba priva- 

tiszkas ligas, tai atsiusk man savo 

varda o asz prisiusiu per paczta baksu- 

ka mano nauju Nerviszku Pigulku 

vertes $1. Po sunaudojimą szitu 

p’gulku jaigu busi užtikrintas kad 

szitos pigulkas sugražins tau sveikata, 

mitrumą ir pajėgas, tada prisiusk 

man $1.

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

Dr. F. Hartman
231 E. I4-th. St, New York,N. Y.
Praszau prisiųsti man del iszbandimo 

$1 baksuka “Nauju Nerviszku Pigulku-”

Vardas__ _____  .... _

Ulicza ,-7 „ -.

Miestas.... ...... .

50,000 
KNYGŲ
Vysai Dykai

Kožnas vyras be 
reikalauti vieną 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti 
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
gėrė per miorą, katrie pareidava 
namo vielai ir katrie pervirš davo 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabė pri darba ir katrie ne 
gale f nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikia 1 
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma į trumpa laika ir su ■ 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis 
gali tą 
pasekti.

kaip

Ta dykai gauta knyga yra wert£s 
510.00 kožnam sergančiam 

vyrui.

Ar Esat Kankinami
Užnuodijimu Krauja arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu Gyvastinės Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nųsilpneiinu, 
Džiūsna, Užsi veržimu Slapi name 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame* 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms?

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
prastoima apetitu, surugusi pylva, 
biauru skausmą galvos, tulžinius pri- 
puolimus, tegalet miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškiais žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku.

Tūkstančiais vyru atgava sava 
pilna sveikata su pagelba tuos bran
gios knygos. Knyga ta yra krau
tuve žinios ir talpina tam tykrus 
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba senas, Lagotas arba bied- 

nas, nevedąs arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas. bevertės 

vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galete stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink j tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokant ir už paczta. Nekokie varda medikališka 
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiot ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gauste tą knygą.

atidėlioma tur pa-, 
iš tu stebuklingu

SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA.
DR. JOS. USTER & CO., L. 400, 208 N. Fifth Ave., Chicago, 111.

Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai 
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Vardas ir pavardė.

Adresas........... .v., s.......... ....................t.........v...... Sloitaa,



Vasarinei Siutai Pas Rynfcviczia.
j) Sziame laike pargabenome, 
^daugybe Nauju Vasariniu Siut u i 
jjdei Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai 
byra gražiausi visam mieste, pa- ( 
> sinti pagal naujausia mada. ( 
D Szitus Siutus parduosime už, 
^pigesne preke negu kiti sztornin- 
?<kai, todėl jaigu reikalaujate ( 
^Naujo Siuto tai ne eikyte kitur 
deaip tik pas mus o patis pereiti- ( 
^krinsyte kad geriaus ir piginus 
“'galima pas mus pirkti negu kitur.

VISOKIU MADŲ.
>) VISOKIU PREKIŲ. < 
Į) Teipgi visokiu kitu Vasariniu ( 
Į)Drapanų; žinome kad perkant pas ( 
^mus busite visame užganėdinti. ( 
Pirkyti savo Varasini Siutą pas 
w. RYNKEWICZIU 

233-235 West Centre Street.

Žinios Vietines
— Ketverge pripuola “In 

Dangų Žengimas V. Jezuso.”
— Gegužis tikrai pasirodė 

puikei ir karsztai.
— Subatoje buvo Redingo 

mokestis. Taja diena gana 
malszei? ne kurie praleido.

—t Ana nedelia buvo dau
giau perkūnu ir žaibu ne kaip 
lietaus. Kas kelios minutos da 
vesi girdėt smarkus trenksmai. 
Perkūnas trenke in stogą epis- 
kopoliszlįos bažnytaites, nes 
ant gilukio neužsidege.

— Juozas Milauckas buvo 
priverstas keliauti in German 
ligonbuti Philadelphia ant 
operacijos pendecitis. Operaci 
je atsibuvo gana pasekmingai.

— Jau tik “hipokrita” ga
lima tuojaus patemyt ir pažin
ti, ne gana ka prasimena gani- 
tojum aptersztu aveliu bet da 
galima pažinti ant to: “kitados 
tai latrai ant kryžių kabojo o 
szendien križei (ir tai dydeli) 
kabo ant latru.”

— Tėvai prižiūrėkite ma- 
žiulelius, nes mieste labai yra 
prasiplatinias dipteritas, kruo- 
gulis ir tymai.

— Sūnūs ponstvos F. Gel- 
gotu, apie 12 metu senumo, ke 
los nedėlios adgalios ėjo po 
operacije ant pendecitis. Isz 
pradžių rodėsi kad viskas nu
sidavė kanopasekmingiausia, 
bet ana diena pasidarė blo
giau ir mirė. Laidotuves atsi
buvo R.K. Szv. Juozapo baž- 
nyczioje panedelio ryta.

— Lietuviszkas klobas Ne- 
deboj graiuo bole su klobu isz 
Shenandoro. Musu klobas 
laimėjo Kadangi gavo net 
Shenandoriecziai tik 2.

— Ketverge kasiklos
dirbs. Visi žmones eis ant Be- 
ninio pikniko.

— Parsiduoda naminei daig 
tai, kas nupirks gaus ir stu- 
bas del gyvenimo. Parsiduos 
nebrangiai ba locninikas va
žiuoja in Lietuva. Atsiszauky- 
te po No. 117 
St.

— Pradedant 
lyg Septemberio
sos buezernes bus uždaromos 
kožna Ketvergą po piet. Visi 
buczeriai privalo pastatyti 
kortas lange apie szita.

Buczeriu Assn. 
(X^oį) Mahanoy City, Pa.

isz-
9 o

ne-

West Mapel
(if o))

nog Juniaus 
menesio, vi-

PIRMUTINIS

Mėlis Piknikas
► -:KURI ISZKELE:-

LIETUVISZKAS BENAS
ISZ MAHANOY CITY

Grnjis pirmos klasoa orkestrą. 
Inžanga ant Platformos 25c. 

Moterimis ir Merginoms dykai.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Tamaqua, Pa— Perku 
nas trenke in luteronu kirku- 
že. Bledes mažai padare.

Vincas Abromaitis, 40 metu 
senumo, ka tai mirė praejta 
nedelia ant szkarlatinos ketino 
būti palaidotas su iszkelme per 
gymines nepaisindami nieko 
ant sveikatos tiem. Pasisamdė 
sale ir ketino parsitraukt dva- 
siszkaji isz Mahanoy City ant 
laikimo pamaldų, nes sanarei 
Sveikatos Buvo ir policije da- 
girdo apie tai kerszino areszta 
vojimu visu jagu laidotuves 
ueatsibus privatiszkai, Ant ga 
lo supratę jog priesz valdže 
nepasiprieszins, laidotuves atsi 
buvo tykei.

— Ant “Dutch Hill" konia 
kožna pede atsibuna velneva. 
Nėr ko stebėtis koki žmonis 
tokis gyvenimas. Taji kaina 
amerikonai jau praminė “Heli 
Hill”.

— Tamoszius Sadauckas, 
17 metu senumo, likos suspaus 
tas aut smert terp karo o sziu 
to No. 14 kasyklosia, L. C. A 
N. Co.

Maspetli, L. 1. N. Y.—Dal
bai povalei eina.

— Oras gražus.
’ — Lietuviu pusėtinas būre

lis, isz tu visokiu atsiranda, 
apszvieta ant mažo laipsnio 
stovi, laikraszcziu visai ueskai 
to. Czionais yra dvi paszialpi- 
nes draugystes szv. Vincento ir 
szv. Mikolo labai prielankiai 
susitaiko, tik tai ukesu klubas 
ka tik gyvuoja, isz priežasties 
virszininkai labai tingiai dar
buojasi, laikas but sukrust, 
imtis smarkiaus prie darbo.

Divernon, 1’IL— Darbai 
pusėtinai eina, dirba po 3 ir 4 
dienas ant nedėlios, 
neszlekti, isz kitur pribuvu
siam darbas nesunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, ir visi grąžei užsilaiko.

14 d. szio menesio atsibuvo 
paszventinimas kertive akmens 
corner stone) buvo ekstra trei 
nu isz visur isz ko buvo labai 
daug žmonių.

uždarbei

Coal Dale, Pa.—' Darbai 
po valei eina.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, ir visi grąžei užsilaiko.
-Į- 5-ta diena Mojaus atsis

kyrė su szuom svietu Oua Ur- 
banavicziene po tėvais Ben- 
daravicziute, jauna motere 23 
metu amžiaus, paliko dideleme 
nubudime vyra, dvi dukreles, 
viena 4 metu amžiaus antra 
vienos nedėlios po kūrei mirė. 
Dieve suramink likusius vai
kelius ir vyra, o ja priimk in 
skaitliu savo palaimintu.

15 d. Mojaus likosi baisei 
apdegintas per gaza Juozas 
Baikauckas, ženotas žmogus, 
ir Antanas Slaivickas kurie li
kos tuojaus nuvežti in Coal 
Dale ligonbuti ir daktarai abe 
joja apie ju pasveikimą. Die
ve duok sveikata.

— Parafijos reikalai gerai 
eina, nors keletas prieszininku

Apricz to, pribus daug svetimu benu 
isz aplinkiniu miestu ir miesteliu, 
kurie pribuvę duos koncertus ant 
szito puikau kalno. O kad taja diena 
szventa ir kasiklos nedirbs tai pribu- 
kyte visi o visi, ne tik isz Malianojaus 
bet ir isz visu aplinkiniu apigardu o 
turėsite linksma laika ant szviežio oro.

goyAnt kalno rasis visokiu gėrimu,
užkandžiu, aiskrimas ir t. t., ka bus yra bet geri lietuvei ju nepaiso, 
parduodami tik už Tikietus katruos tikimės neužilgio pirkt lotus 
faleaite nusipirkti nog komiteto ° *

utie juos jiardaviues ant kalno. del statymobažnyczios

Waterbury, Conn — Dar 
bai povalei eiua dirba po 4 die 
uas aut nedėlios.

— Oras gražus.
— Surinktos aukos <1.-1 Jo-

no Langes per Adoma 
1; •

Krauz
11.
K. Krauzliute ei.00
M. Krauzliute .50
O. Krauzliute .50
A. Mesukevieziene .25
J. Kudirka 25
J. Ausienka .25
W. Aliszauskas .20
D. Galwakiute .25
M. Werszeskiute .25
A. Aleksandravicziute .25
A. Butkevicziute .25
A. Januszevicziute .25
M. Auksinute .25
M. Mozaitiene .25
J. Taniasaitene .20
M. Morkevicziene .10
S. Misukevicz .10
A. Povilaiko .10
K. Daiszis .10
V, Lutkevicz .10
K. Kuklauskiute .10
A. Balkus .10
K Daugirdžiute .10
A. Noviskiene .10
A. Eidunkiute .10
U. Brogute .10
M. Brogute .10
B. Jegaite .10
M. Žilinskiene .10
M Urboniuke .10
A. Krauslis .25
F. Bojorniute .25
J. Bajorinas .25
J. Leskis .25
P. Mažemkiute .10
M. Pilipowicziene .10
A. Tamoszaite .10
[szviso surinkta auku $8.20.

Glengarnock Ayrshire, 
Scotland.— Darbai sumažėjo 
dirba po 3 ir 4 dienas ant ne
dėlios, uždarbei geri, isz kitur 
pribuvusiam darbas nesunku 
gaut._______

Riverton, 1’11.— Pavasa
ris atnesza ramuma ir linksmy
be visiems o priek tam ir be
darbe, nes dirba tik po 2 die
nas ant nedelos. Nekuriems ir 
sunku pragyventi. Žmonelei 
iszvažineja.

— Kasiklosia sunku darba 
aplaikit jagu bosams už api- 
kakles nepripili aluezio ir gu- 
zutes ir in delną ne inkemszi 
keloleka doleriu.

— Apszvietimas terp žmo
nių nekoksai. Po teisybei ran
dasi czionais draugyste Szv. 
Jono Kr. bet terp sąnariu ma
žas “broliszkas sutikimas”. Ja
gu vieni ka užmano tai kiti 
tuosius užmanimus ardo, nes 
atejnaant susirinkimu jau ge
rai užsitraukia.

— Ne senei atsibuvo czio
nais rimtimai, ar atydarit kar- 
czemas ir parduoti svaiginan- 
czius gėrimus ar ne. Nubalsa
vo pardavinet. Dabartės ulavo 
ja seni ir jauni o ir moterėles 
trauke su vyrais in karezema.

— Merginu norints czionais 
nedidelis būrelis bet visos 
sztant ir gerai užsilaiko. Yra 
kandydatku ant apsivedimo, 
nes musu jaunikei ne drąsus 
ant apsivedimo. Pribus Baltru
viene tai pripirsz.

Whitsett, Pa— Darbai 
povalei eina, dirba po 2 ir 3 
dienas ant nedėlios.

— Oras gražus tik per daug 
szilta ir lietaus nėra, per tai 
niekas soduose ne auga.

— Lietuviu yra apie 10 fa 
miliju apie 30 pavieniu ir vie
na mergina, apszvieta czionais 
ant mažo laipsnio stovi, skai
tymais mažai užsiima.

Troy, III.— Darbai slob- 
nei eina, dirba po 2 dienas ant 
nedėlios.
£— Oras gražus.

— Lietuviu yra apie 4 fa- 
milijos, ir apie 10 pavieniu ir 
visi sutikime gyvena.

— Baltruviene del neku
riu moterėliu labai reikalinga.

Poquonock, Conn —Dar
bai ant farmu gerai eina, bet 
isz kitur pribuvusiam darbas 
sunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, ir visi sutikime gyvena, tik 
tais del nekuriu mergynu p. 
Baltruviene labai reikalinga.

— Oras gražus.
— Lietuviu nemažas būre

lis, isz tu visokiu atsiranda, 
del nekuriu vyreliu p. Taradai 
ka neužilgio pribus, jagu ne
perstos vaidus kele.

Didelis pagerėjimas.
~ Seuiaus, būdavo, gyduoles 
sutaisys taip aitriai, kad kitam 
sunku būdavo jos ir nuryti. 
Chemijos mokslas bando vi
saip, kad suradus kokiu budu 
visokias gyduoles padaryti 
skanesnėmis ir priimnesnemis. 
Viena tokiu gyduolių, apie 
kurias žmones žino jau nuo 
daugelio metu, turi tas ypaty
bes, kad jos ir malonu gerti, 
ir pilvui tinka. Yra tai Trine- 
rio American Elixir of Bitter 
Wine. Jos labai gerai veikia 
ant viduriu ir kitu virszkini- 
mu organu. Karczios szakne- 
les, isz kuriu jos yra sutaisy
tos, turi gydymo ypatybes, o 
raudonasai vynas, kaipo tu 
vaistu pamatas, stimuliuoja ir 
sudrutina. Pilvo ligose, kepe
nų, žarnų ir kraujo— tas vy
nas yra geriausiu vaistu. Kaip 
veik pastebėsite, kad žudote 
apetitą, jiegas, ar sziaip ko
kias negeistinas atmainas jusu 
organizme apsireiszkiant, tuo
jau vartokite szita vyną. Gau
namas visose aptiekose. Jo
seph Triner, 1333—1339 S. 
Ashland avė. Chicago Ill.

Teatras Teatras!
Parengė puiku teatra, Teat- 

raliszka kuopa isz Donora, Pa. 
su dainoms ir deklemacijoms, 
Dar bus pirmas tokis teatras 
visoi Pittsburgo aplinkinei už 
tai-gi nepraleiskyte progos 
ne vienos bet visi lietuvei at
silankykite, loszimas prasidės 
treczia vai. po pietų, nedelioje 
28 Gegužio svetainėje Grand 
6 ir 7th. gatvių, Donora, Pa.

Inžanga 25-50 centu. Ti. 
kietus galima gaut po Lietu- 
viszka bažnyczia ir pas Jurgi 
Klimavicziu, arba pas A. Ki- 
veri kriaueziu. Užpraszo vi
sus lietuvius ir lietuvaites isz 
visur atsilankyti ant to pui
kaus teatro.

Teatraliszka kuopele.

Kalius Balius!
Parengė dideli balių dr. sz. 

Jono isz Coal Dale, d. 29 Mo
jaus ant Taylors Defense sa
les, muzikantai pirmos klesos 
isz Tilžės, grajins puikiausius 
lietuviszkus szokius.

Inžanga 350.
Užpraszo visus lietuvius ir 

lietuvaites isz visur ant to pui- 
kaus pasilinksminimo.

Komitetas.

Dr. O'Malley, Specialistas.

IszRvdyta! be pavojus IQAgJUJIU j ANT visados
Be Peilo ar Operacijos.

Diržai numesti ant Visados.
Visiszkas gvarantytas iszgydimas 

rupturoa (abieju licziu) seniu ar jaunu 
nepaisant kaip ilgai sergate, gydau 
be peilo.

Dr. O'Malley naujas spasabas 
gydimo yra visai nepavojingas, be 
pjaustimo, be skausmo, be operacijos 
be atsitraukimo nog užsiėmimo. 
Nereike jokiu diržiu kada iszgydiniu 

Gvarantuoju užganedinima.
Dėkingi žmones prisiuntineja 

padekavones kas dien. Suvirsz 500 
ligoniu iszgydau praeita meta.

Dr. Alex. OTlalley
158 Washington St.

Wilkes-Barre, Fa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
kalbama ir susiraszoma.

Suvirszum 30 metu daktaravimo 
mieste Wilkes-Barre, muso glunas 
ofisas. Prisiusk 2c. marke o gausi 
Knygute apie Ruptura dykai.

oXopsonj,

Ar Nori Padidint Savo Turtą?
Kam tau laikyti Piningus Banke už 
kuriuos tik aplaikai nog 2 lig 3 
centu ant dolerio.

PIRK AUKSINES SZERAS!
WARDS' PEAK MINING & MULING CO.

CAPITAL STOCK $1,000,000.

Auksines kasiklos jau nog senei atidarytos ir guli 
Steite Mantanoje, Missoula Paviete, ant kalno terp 
Montanos o Idaho rubežiaus, kuria surado Jonas IVard, 
paejnantis isz Hazleton, Penna., kuris kelioleka metu 
adgalios iszkeliavo in tennis kaipo geras kalnakasis ir po 
dauyeli varsai iiasiske surasti taisės Aukso Kasikius o

maszmas ant iszgavimo aukso isz auksines runos, uaiejo 
gauti milijonierius prie nupirkimo 'szeru, liet jaigo 
milijonieriai nupirktu tai ir norėtu jin valdyti už nosies 
o pagalinus ir isztumti isz kompani jos, per tai nutarė 
parduoti tik prastiems žmonimis ir būti valdinyku tuju 
kasikiu ir dalintis pelnu su je’s.

TIK 50,000 SZERU PARSIDUOS

(PO 75 CENTUS UŽ SZERA)

Ne mažiau parsiduos kaip po 20 Szeru už 
$15 del norincziu pirkti, arba ir daugiau.

senei ka gali patvirtint szimtai 
inžinierini. Nevilkinkyt ilgai ne

k i

Raszikit Gromatas Lietuviszkai Iii

WARDS PEAK MINING & MILLING CO.
735 KNICKABOCKER AVE., BROOKLYN, N. Y.

... VIRSZINYKAI...

J. F. WARD, Prezidentas ir Manažeras, De Borgia, Mont 
M. S. GORMAN, Vice-Prezi. 129 S. 2nd. Brooklyn, N. Y. 
M.A.W A R D.Sek. ir Kas. 735 Knickabocker Ave. Brooklyn,N. Y.

Ne kurie isz gerai pažinstamu kurie turi tuoje Kompanijoj Szeras:

P. W. Birsztonas, Shenandoah, Pa.
A.Naujelis, 131 S. 1st., Brooklyn, N.Y.

Jos.Leszevicz, DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

J.Szaukaitis, 771 Diggs Ave., Brooklyn, N.Y.
J. Meehan, Diamond Ave. Hazleton, Pa.

Wm.Gillens, Hazleton, Pa. ir .žirniai kiti

ARBA RASZYKIT PAS AGENTUS:

P. W. Birsztonas, Shenandoah, Pa.
John Szvedas, Mahanoy City, Pa.

Pirkit szendien, nes ryto gal būti per vėlu!

Lawler ir Purcell
PIRMOS K L ĄSOS KALVIAI

101 W.l’ine St., Mahanoy City.

Atlieka kalviszka darba kanogeriause. 
Taiso Vežimus, Mainines Tulszis ir 1.1. Su 
virszminetais reikalais kreipkitės pas mus o 
busite visame užganėdinti. (w uuuf)

Malonius ir Popierninkas.
Geriausia ir puikla"ela, už maža preke atlieka 

eavodalba, daigu malavosllv savo narna vidurije 
arba lauke, arba popieruotd savo et ubai tai nuei 
duokyte Į>an mane o busite užganėdinti visame

Vienatinis katalikai malorua ir popierninkae 
visam mieste.

Wm 600 "• sPruc'' s,-«Will. OCllM Mulianoy City. (<|f.X«moi)

P. J. CUMMINGS

34 S. 2nd.St.(prie Kriko. iMahanoy City.

Ant pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Senas 

Ceikiu ir groser sztoras. Pui
kus popieru ir knygų sztoras. 
Gerai užmokama duonkeptu- 
ve Teip-gi daugybe namu ir 
lotu ant pardavimo už ueper- 
brangia preke. ([ uqų) 

Wm. Shugg.
426 E. Broad st. Tamaqua, Pa.

Naujas Iszradinias.
Sulaiko puolancziiis plaukus, prigialbsta 

plaukams augti. Turime tukstaneziu pade- 
kavoniu. Iszsiuncziaine dykai geras inlbrma 
eijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adresavokyte:

J.M.Brundza Co; New York & Brooklyn.

Kvietkos—Kvietkos
Del kapiniu ir daržu; vaszkinesj 
kvietkos del szermenu irt.t. Teipgi I 
visokiu gyvu kvietku del veseiliu, 
szermenu, irt. t. pas: («eunf

Keusher, 215 W. Centre SI.

bTbagažinskaš

Reikalingi.
Pi-esseris ir kriauezius prie 

pataisimo drapanų. Atsiszau- 
kyte ant adreso:

Sell Bros. Tailors, 
443 Smithfield St.

Pittsburg, Pu.

Faiiiios-Fainios.

susiorganizavę Ukiszka Draugyste 
palengvinimo ūkininkavime ir susir
gus apdirbimu ligonio ukes. Szita 
kolonija randasi Mason ir Lake pa
viete vakarineme 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, pievoms, gyvuliu ir pauksz-

iszmokescziu. Prekes nog S10 lig 
§25 už akeri žemes. Norintieji pirk
ti raszykite pas mane, asz pats gyve
nu ant tu farmu. Adresavokyte.

(91 aunr °i) 
Anton Kiedis,

Didelis Pardavimas
Auksiniu Ziegoreliu.

Pas Ziegorninka Miliui

Grynu Aukso Ziegoreli vertes $50
” ” * ” ” $30
H 11 11 ” 125
” ’» ” ” Įis

$35
$22
$19
$12

Pigus pardavimas Nikeliniu Darbiniu 
Ziegoreliu szia nedele.

—: Lencugeli duodame dykai:—
Nužemintos prel e? ant visokiu

Merchants BankingTrustG
MAHANOY CITY, PA.

•»99:

Teoml tavo piningai uždirba dauginus.
Mokame procentą ant sudėtu piningu.
Pradek czedint piningus szitam Banke o tie 
piningai dauginus uždirbs.
Ne yra ta ka žmogus uždirba liet ta ka žmogus 
suezediua, ka padaro jin turtingu.
Musu Banka pagelbės juso piniugams augti.
Musu Klerkai kalba Angelskai, Lietuviszkai, 
Lenkiszkai, Rusiszkai ir t. t., visados esą 
pasirengia jumis patarnaut kanogeriause.

D. M. GRAHAM, — PREZIDENTAS.
D. F. GUINAN, — SEKRETORIUS.

-iDIRRKTORlAI:-
A. DANISZEWICZIA. W. RYNKIEWICZI*.
M. GAVUI.A, W. 1. MILES.
J. HORNSBY. L. ECKERT.
C. F. KAIER. T. F. FLANAGAN. .

C. L. ADAMS, — VICE-PRRS1DENTAS.
J. J. MEYERS, — KASIJERIUS.

Oydells Pardavimas
I^-Tik už Piningus ne ant Bargo^j
Naminiu Rakandu irPecziu.

Pigiausias Sztoras Visam Steite. 
69c. mastus. 
20c.

Brussel 1 Karpetas

Bėgsiu is ”
Plusziuis ” 
Dydelis l’eczius 
Bed Room Siutas

89c.
828.00.
831.50.

Vaikinus Vežimukas 83.98.

pSŽ^Tik už Piningus ne ant Bargo.^
-s 1 I I IV I A l\l Mahanoy City, Shenandoah 

LJ I I sJ/AI 'J Mt. Carinei, Laudsford.
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Polithania State Bank!
Cor. 22d. A Carson Sts. I

S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietnviszka Banka, uždėta p»l 

paežius lietuvius ir randasi po prieziun 1 
\’aldžios. Priimam pinigus suuzediiiiuil 
pradedant nuo $1.00 ir nž budėtus pis m | 
pinigus mokam 1-ta procentą, priskaitm 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus iu via I 
dalis svieto, greit ir pigei. |»anliiulin| 
laivakortes ant visu linijų ir geli-zkelh] 
bilietus Amerikoj ir Kanadai. Iszdirbiaj 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentali 
vedam provas senam krajm. Kejentdnaj 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notanl 
J ( Mdi m k:t l žk-iet ziam hetuvnišu 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest uiunn 
jusu bankinius reikalus o persilikrisit, hd 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus išpildyta greit ir teisyngai. Pinigui. 
siunezaut parzedmnui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Expreso Money Orderi.

Rusiszkai Anierikoiiiszka Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.

81 dienu in Roterdamu ["Laivai isz New Yorko: Birma 13Gegužiol llj dienu in Liepojn 
III k lasu $31. 1 1
11 $45.
I ” $52. _________________

A. E. Johnson & Co.,(General Passenger Agt>.) 27 Broadway, NeW Ypfk, N. Y'

[Laivai isz New Yorko: Birma 13Gegnžio1 llj dienu m Liepc
Kui'sk27Gegužio; Lithuania 10 BirželioJ ĮĮ*

Delsmulkesniu žinių kreipkitės in musu Agentus 11 „ ’ •
ir eentraliszka kontora. I

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.^
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. L'žpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Ta vora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasariais 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Aūdaroku, 
.lekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu, 
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis piginus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

(TI L ~ Pas mus dirba Lietuvaites.Infill n nfi j 122 W. Center Str.
lull UillUU ( Mahanpv City, PaUNION RATIONAL gANK.

MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL 8TO K $125 000. SURPLUS IK PROFITS $300,000.

Suv.Valst. Randas turi musu Banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. 
Procentą pridedant prie tavo piningu pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne. 
Mes norim kad ir jus turėtumėt 
musu Banka, nepaisant ar mažas

Harrison Ball, Prezidentas.
F. J. Noonan, Vice-Prezidentas.
W. H. Kohler Kasijcrius.

reikala su

9 ryte lyg 3 popiet. 
...Subatomis...

9 ryte lyg 12 ad.

Sziomis dienomis muso tautietis 
B. Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu. 

alima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t. 
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

Kataliogas Dykai

Instrumentu.

r..,m..
Armonikų 

Drukavojlmui Gromatas Maszineliu 
Lietuviszku Knygų 
ir kitokiu Daiktu.

Prisiusk savo adresu ir 2c. 
paczto ženklą, o katalioga gausite 
dovanai. Adresas:

M. J. Damijonaitis 
812 33-rd. SI., Dept 2. Chicago,I’ll.

Žiedu
Spiiku F03 LO
Guziku

Bronzoletu
ir kiloki daigtai.
Pirkyte dabar kolei yra 

gera proga gauti ta vora 
už beveik puse prekes.

G. MILLER
113 W. Centre UI. 

Mahanoy City.

M. VARZINSKAS
I.ietuviszkas Fotografistas

205 E. Centre St. Mahanoy City.

■jį!

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 pristatyti1

keletą

110. 6.
Visam

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

indeda in Retinus. Indeda in Špilkas 
Kumpiems ir 1.1. Patino la vis.>kes Beimąs 
Lietuvei su virsz-minetais reikahi's netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstainu Vuržinska kuris padaro 
viską kanogeiiause o ir busite užganetlinti. 
Teipgi daru Fotograpijas ant Pust Karėsiu.

Nemokėk dykai 810.00,

Apsigarsiutoju. Jeigu apser 
gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor, 
uus aut kojų, tai gausi po 50 
gyduole. Jaigu uepagelbetu 
bus sugražiuti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.
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A. J. Keydoszius
-AGENTAS-

202 Troy St. Dayton, 0.

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

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

Su virsz minėtais reikalais galite 
pas mane kreipits per groinata ar 
asabiszkai o visame kanogeriause 
patarnausiu.
Keliaujantiems in Lietuva parūpinu • 
Paszportus su patvirtinimu Konsulio.
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Aut pardavimo.
Namai aut ketiniu familiju 

aut viso loto po no. 604-606 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte aut adreso: ()• j )

Thomas Ilaughney
12 E. Mali. St.

Mahanoy City, Py




