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KAS GIRDĖT?
Tankei žmonis ružije ant 

tarnaieziu, nes nepamisliname 
ant to, ar tosios merginos ne 
isz mus paežiu kaltes buna nie 
kai. Gali nog tarnaites reika 
laut kanodaugiause darbo; ant 
to josios laikosi, idant dirbtu. 
Gali nog josios reikalaut szva- 
rurao, davado ir doro vedimo. 
Nes privalome apie tai neuž- 
mirszt, jog ir jioje yra esybe 
kitom moterem ligi, del to-gi 
ligybeje yra su kitom moterem 
ir turi savo tiesas.

Priesz viską po darbui rei
kė jiai pavelyt ant apsireikala- 
vimo savo ir atsilsio. dagu mer 
gina dirba per visa diena, o 
paskui da per nakti turi ku- 
dyki cziucziuot ir luluot arba 
ligoni prižiūrėt ir lig pusiau- 
nakt dirbt, o velei anksti kialt 
tada ne tiktai savo sveikata 
gadina, nes stojasi kaip susnū
dus ir darbas nesiseka; ka dir 
ba, tai kaip isz prievartos. Ne 
kalbu, kad uiekad neatsitiktu 
tokis laikas, kuriame darbas 
prasitrauke, arba ir ligoni nak 
ties laike turi dažiuret, nes ne 
reike kad vis teip butu.

Antras. Tarnaite ne turi bū
ti palaikyta už nužeminta sut
vėrimą ir kaip szuns pametinet 
atliekama nog visu valgi. Val
gis ne turi būti no kokiu ten 
saldumu ir gardumu, nes turi 
būti giaras ir sotingas o ir in 
valės.

Toliaus, ne privalo niekas 
tarnaite turėt už nevalninke, 
gal jiaja žodžiu pabaust, jagu 
ka pikto padaro, nes ne reike 
kolot bjaureis žodžeis, ne keikt 
o ypatingai ne privalo muszt. 
Czion poteisybei tas retai atsi- 
taiko, nes turime ir tokiu po
niu biznierku, ka tviszkina 
per žandus savo tarnaitei. Ži
noma, jog tai daro tamsios ir 
prasto auginimo. Reike žinot, 
jog ir jieje turi jausla, yra 
duktere tėvu kurie savo duk
rele myli o ir paezios nenore 
tumet idant juso dukreles kas 
piszkintu per žandus.

Ant galo, reikia pavelint 
ant valandėlės lauke pabutkad 
atgaut szviežio oro—atkvept, 
tiktai ant tiek ant kiek laikas 
pavėlina. Pirmiausia gizelei ir 
tarnai buvo kaip nevalninkai 
o darbdavei dare su jais ka 
norėjo. Szendien viskas kitaip.

Ne tiktai su tarnaitėms bet 
ir su merginom dirbaneziom 
fabrikuosią ar magazinuose 
reike apsiejti kaip su Dievo 
sutvėrimais.

Tankei ne užmokestis akva- 
tina prie darbo, nes apsiejimas 
su dari ininkais. Meile artimo 
reikalauje, idant turėtu prigu
linti ir invalini atsilsi nakti
mis, sveikas maistas ir pertrau 
kimo laiko užnamieje kureme 
dirba; juju prigimimas purtosi 
ant bjauro apsiejimo su jomis, 
reike su jomis grąžei ir prigu- 
linezei apsiejti, pagal jiuju au 
ginimą. Skriauda ir apsunki
nimas darbu ne turi turėti vie
tos ir ne reike gint atsilanki- 
mo pas gymines ir pažystamus.

Kas apie mokeste, tai moks
las krikszczioniszkas palaiko 
už sunkiause nusidėjimą užlai- 
kimas užinokesczio tarnams ir 
darbininkams.

Jagu ant užsiėmimo mergi
nu elgtumems pagal mokslą 
krikszczioniszka, turėtume 
žmoniszka jausla ir sveika isz- 
minte, tai ne butu tiek rugoji 
mo ant tarnaieziu, o ir josios 
ne turėtu už ka rugot ir ne bu
tu tingios in darba.

Kare Meksike jau užsibai
gė, prezidentas Diazas padėka 
vojo už prezidentysfa.— Kare 
yra geru daraktorių geografi
jos o teip-gi ir isztarimo sve- 
timtautiszku vardu.

Kaip jau raszeme No. 39 
“Saule” apie paženklinimą 
kun. biskupo Prendergasto 
ant dinsto arcibiskupo Pliila- 
delphios diecezijos teip ir atsi
tiko. Praejta subata Popie
žius atsiuntė telegrama, duo
damas žinia buk biskupas 
Prendergastas likos iszrinktu 
arcibiskupu ir užtvirtintas per 
Popiežių.

Biskupas Prendergastas gy- 
me Irlandijoi, 1843 mete, tu
rėdamas 68 metus, yra dydelio 
ūgio žmogus ir da ilgai gales 
pildyti užduotes arcibiskupo.

Clncage rubsiuviu szape kas 
tokis pavogė 150 szilkiniu 
szlebiu. Kas-žin, ar tai neisz- 
pilde kokis nusiminias vyras, 
kurio paeziule geide o rėdytis- 
in szilkus o vyras neturėdamas 
pinigu ant nupirkimo, buvo 
priverstas vogti.

Angliszki mokslinczei gar
sina, buk už 300 metu vasari- 
nia sziluma kas kart daugiau 
pasikelineja, arba kitaip, kur 
szendien turime vidutinius 
karszczius tai atejteja, ant pa- 
veizdos už 200 metu vieszpa- 
taus baisus karszczei. Kas tam 
netiki.... tegul palauke, o 
persitikrins pats.

Linksmas atsitikimas atsibu 
vo Atlanta, Ga. Poni F. K. 
White, atkiszo savo raudonas 
lupeles del savo vyro ant pa- 
bueziavimo, nes tasai atsitrau
kė kalbėdamas paezei idant 
nesitikėtu buczkaus ba jai ne 
duos. Užpykus paeziule, inne- 
sze skunda in suda ant atsiski- 
rimo užmesdama vyrui, jog su 
jaja blogai apsiejna ir panieki 
neja. Sudže gylei ant to užsis- 
tanavijo ir iszdave sekanti Sa- 
lamoniszka vyroka: vyras turi 
paeziulei kanecz duoti kas die 
na po viena buczku, nes gali 
pridėti ir da kelis isz savo no
ro, o po tam paliepė abiems 
ejti namon.

Rusiszkas randas tomis die
nomis nusprendė panaikinti iž 
davinėti paszpartus židams ku 
rie geidže pribūti in Bosiję su 
reikalais. Kaip duodasi girdėt 
tai ne tik židus inleis in Bosi
ję be paszpartu nes visokes 
tautas. Y ra tai gera nau jena, 
nes lietuvei geisdami atlankyti 
savo tevynia galėtu važiuot be 
paszpartu (tai yra, jago yra 
ukesu Suv. Steitu.).

Menesis Birželis (June), yra 
tai menesis Lietuviszku Sei
mu. SLA prasidės 5 diena 
Baltimoreje, SLRK prasidės 
30 szio menesio ir persitrauks 
lig Birželui, Vargoninykai 
teip-gi laikys savo pirmutini 
suvažiavima ir kiti ir kiti etc. 
etc. Del visu vėliname kanopa- 
sekmingiausio darbszavimo del 
labo tautos o visiems delega
tams idant Dvase Szventa ap- 
szviestu juju iszmintis. Ka nu 
tars, tai galime pranaszaut isz 
laiko nes geriau laukti užbai
gos tuju seimu ir tegul patis 
“oficialiszkai apgarsina.”

ISZ AMERIKOS.
Num iro kasiklosia.

Hazleton, Pa.— Jonas Mar- 
tiszius gyvenantis ant Hazle
ton Heights, anglekasis dir
bantis No. 3 kasiklosia L. V. 
mirė savo bruste laike darbo. 
Jiojo kuna surado siuntinei, 
kurie jeszkojo Martisziaus ke- 
lioleka valandų kada neatejti- 
nejo isz darbo o ant galo užti
ko jio lavona kasiklosia.

Dydcle ugnis.
Beading, Pa.— Viena isz 

dydžiausiu ugnių pakylo czio- 
nais skiepe dydelio kromo C. 
K. Witmer A C'o., liepsna pra
siplatino in kitus namus ir 
kaip rodosi visas blokas butu 
sudegias. Ugnagesiai po keliu 
valandų sunkaus darbo užge
sino. Bledes ugnis padare ant 
$200,000.
Kvailumas ne kuriu bobų.

Atlanta, Ga.— Kokia tai 
Mrs. II. Wall teip nuliūdo pas 
kui savo numiletina papūga, 
kuria paliko Chicage, arba 
penkis szimtus miliu nog sa
ves, jog davė telefoną per 
“long distance” o tarnaite tu
rėjo pridėti papūgai prie au
sies klausintoju, kuri iszgirdus 
savo ponios baisa atsake jai 
paukszcziu kalboje. Tasai pa
sikalbėjimas per kėlės minu- 
tas, kasztavo Wall’ienei tiktai 
trisdeszimts doleriu.

(50 pasazieriu nuskendo.
Panama.— Laivas Taboga 

užplaukė ant povandenines 
uolos arti Punta Mala ir in 
trumpa laika nuskendo. Ne 
buvo laiko ant gialbejimo vi
su pasažieriu: isz 100 iszgialbe 
jo tik 40 o likusie 60 nuėjo 
ant dugno mariu. Ant laivo 
radosi daugeli gyvulu. Laivas 
Yorktown nuplaukė ant vietos 
nelaimes.
Puikus radinis — puiki 

nagrada
Detroit, Mich.— Poni Wal

do Avery, kuri pamėtė juoda 
krepszuka kuriame radosi dei
mantu verties už 50 tukstan- 
cziu doleriu aplaike adgalos 
savo brangenybes per teisinga 
žmogeli. Tuom gilukningu 
žmogeliu yra Antanas Salevs- 
kis 30 metu senumo, kuris va
žiuodamas ant baisikelio rado 
krepszuka ir sugražino, už ka 
aplaike tūkstanti doleriu na- 
grados.— Teisingysta kaip ka 
da užsimoka.
Isztirinejinias straiko

Westmoreland paviete.
Washington, D. C.— Iszti- 

rinejimas apie straika West
morland per “Darbinykiszka 
Komisije” atsibus trumpoje 
atejteje, ant praszimo kongres- 
mono Wilsono isz Pennsylva- 
nijos. Komisije turės isztirinet 
sekanezius uždavinius:

1.) Ar musu sutartis su ki
tais sklypais yra laužomas ir 
perka; 2) Ar laikas nesiran
da priversta baudževa terp 
anglekasiu o jago teip, kas jia 
ja užlaikineja; 3) Ar teisybe 
kad virszinykai kasikiu nepri- 
leidže straikierius prie pacztu 
atsiymtilaiszkus, laikraszezius 
ir t. t. ir kas ta uždraudže; 4) 
Jago tokis padėjimas vieszpa- 
tauje terp anglekasiu tenais 
kas tame yra kaltas; 5) Jago 
gali prigialbeti užbaigt strai
ka darbo Kamisorius ar koks 
kitas augsztas virszinykas, ar 
nesiprieszintu.

Kongresmenas Wilsonas už
tikrina buk locninykai kasik
iu uždare ne kuriuos pacztus 
del straikieriu ir suvis nepri- 
leidže prie jiu o teip-gi buk 
Westmorlande tikrai vieszpa- 
tauje baudževa.

Milžiniszka ugnis Coney 
Island.

New York.— Subatos ryla 
pakylo baisi ugnis pasilinks
minimo vietoje Coney Island. 
Žvėris isz perstatinio namo tu
rėjo būti nuszautais idant nesi- 
gautu terp žmonių. Priežastis 
ugnies yra nežinoma. Bledes 
padare arti ant keturiu milio- 
nu doleriu.

Didumas kiaules.
Aurora, Wis.— James Ca

vanaugh farmeris, užaugino 
kiaule ant savo farmos, kuri 
po papjovimui svėrė 1336 sva
ru, o teip buvo sunki, jog ne 
galėjo ne paejt.
I’rotestonn tikėjimas 

dings in szimta metu
Boston, Mass.— Ant seimo 

“Laisva tikineziu Amerike” 
Daktaras Algeernon B. Crap- 
sey savo prakalboje kalbėjo 
buk protestonu tikėjimas yra 
subankrutytu, nes negalima 
surasti isztikiamu dvasiszku 
kurie taji tikėjimą sudrutintu, 
o už szimta metu protestoniz- 
mas suvisai dings Terp kito- 
ko kalbėjo daktaras sekan- 
czei:

“Szendien Amerike randasi 
in 60 milionu žmonių kurie ne 
ejua in jokia bažnycze. Nerei
kalinga yra neszti mokslą ti
kėjimo del Kincziku ir Indu- 
su, nes patis reikalaujeme ge
ru misijonieriu idant mus ves
tu ant kelio krikszczionybes ir 
mokytu tikrus mokslus Kris; 
tušo.” J
Pirmutinis ainerikonisz- 

kas szventas.
Bimas.— Popiežius Piusas 

X apgarsino kardinolams 
idant surinktu davadus kas ki 
szasi ant iszventinimo buvusio 
Filadelpiszko biskupo kun. 
Jono N. Neumanna, ant szven 
to.

Biskupas Neumannas buvo 
ketvirtu biskupu diecezijos 
Filadelphios, gyme Venguosia 
1811, mirė Filadelphioi 1860. 
Mete 1896, 15 gruodžio popie
žius Leonas XIII apgarsino 
jin in skaitliu palaimintųjų. 
Nog tojo laiko turėjo jin už 
pirmutini szventa Sziaurinio 
Ameriko.

Isz Eosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos,

Baisi 'žmogžudyste.
Vilniaus mieste (Taszkento 

aps.) žmogžudžiai insiverže in 
kąmbari tūlos Simczenko, ku- 
r&i primusze kirviu, suviniojo 
in antklode ir apliejo kerosinu 
iii padege.

; Žmogžudžiai jos kambaryj 
te rado tik keletą rubliu.

Apsinuodijo 50 vaiku.
■Kijeve viename sodne bežai

džiant staiga susirgo apie 50 
vaiku.

(Gydytojai apžiūrėję surado, 
jog vaikai apsinuodijo sodno 
gėralais.

(Gydytojams suteikus pagel- 
ba vaikai visi pasveiko.

Moteris barzdaskutis.
jlnvairicse vietose Bygoje 

pide parikmacheriu dirba mo
teris, jos skuta barzdas ir ker
ps) plaukus.

ĮSako, kad tai joms ir sekasi 
neį blogai.

Reti atsitikimai.
^Rogorodsko bažnytkiemyj 

(Kjaskvos red.) 10 metu vaikas 
isžžagino 5 metu mergaite.

* * *

(Ekaterinoslavo kalėjime jau 
antras menuo, kaip miega vie
na i isz kaliniu.

Jisai neturi jokio pajautimo, 
nt valgo, nei ne geria ir ne

Kojas jam bade špilkomis, 
bet jis nieko nejautė.

Kaip jam reikėjo stoti teis
man, tai kalėjimo saigai viso
kiais budais ji žadino isz mie
gu ir ne galėjo pribudyti- Tuo 
met uždėjo ant vežimo ir nu
vežė in teismą, teisdariai jin 
apžiurėjo, taip ir paliko be
mieganti.

Pastaruoju laiku su tam tik
ra pritaisa maitina. Mieganty
sis dabar po truputuką prade
da atsigauti ir girdėti, kaip 
aplinkiniai žmones kalba, te- 
cziaus jis pats vis dar ne kalba 
ir po senovei miega, tik kaip 
užklausia ar nori valgyti, tai 
lupas ir blakstienas sujudina.

Trumpi Telegramai.
§ Nanticoke, Pa.— Kokis 

tai piktadaris indejo in pecziu 
A. Bykowskiu dinamitini pa
troną, kuris suardė visa pe
cziu.

§ Tamaqua, Pa.— Užgriau 
ti No. 5 kasyklosia per 24 va
landas, Jonas Bloskis ir Mikas 
Pietro likos iszgialbetais gyvi.

§ Wilkes-Barre, Pa.— Se
nas žalnieris Kazimieras Krzy- 
vickis 77 metu senumo, apsi- 
paeziavo tomis dienomis su 
naszlaite Maria Svieckiene 66 
metu senumo.

§ Sault Ste. Marie, Out.— 
Kasyklosia Helena nupuolė 
milžiniszkas szmotas kalno ant 
septiniu anglekasiu užmuszda- 
mas juos ant vietos.

§ Lowell, Mass.— “Buffalo 
Bill Wild West” cirkuso trū
kis nupuolė nog sztangu arti 
Brookside. Nieko nepažeido.

§ Peoria, Ill.— Baisi viesu
lą praėjo pro Pekiną užmusz- 
dama dvi ypatas o pažeido 21. 
Bledes isznesza ant tukstaneziu 
doleriu.

Atszvležint vistantes kviet 
kas.

Inpilk kelis laszus kampar- 
spirniaus in stiklą vandenio, 
paskui in ta vandeni pamerk 
kvietkas vistanezias o tuojaus 
bus kaip szviežei nuskintos.

Negivdetas atsitikimas.
Sziomis dienomis ant stoties 

“Kuczurgan” Pietu-Vakari- 
nio geležkelio keliauninkai 
traukiny]’ po suolu rado 8 me
tu vaika Kazakeviczia, kuri 
ir perdavė žandarams. Vaikas 
sztai ka papasakojo.

Vaiko tėvas, keturi metai 
atgal, persyskyre su savo žmo
na ir susigyveno su kita mote- 
riszke. Motina likusi keturiais 
vaikais, negalėdama duona už
darbiauti elgetaudama pradėjo 
badauti.

Tris metai atgal motina vai
ka pardavė kokiam tai szar- 
manszczikui už 35 rublius.

Vaiko gyvenimas prasidėjo 
staeziai nepakeliamas. Szar- 
manszczikas norėdamas jin isz- 
mokyti visaip vartytis, fokusus 
rodyti, kankino vaika be jokio 
pasigailėjimo.

Nebgaledamas perneszti vi
su tu kaneziu vaikas nutarė pa 
bėgti.

Tuomet jin motina pardavė 
kitam szarmanszczikui kuris 
dar baisiau kankino.

Vaikas žinodamas, kad Ki-
sziniove yra jo gymines, suma
nė ir nuo to szarmanszcziko 
pabėgti, bet ir ežia ne nusise
kė, traukinyj po suolu pamate 
keliauninkai.

Policija vaika sugražino at
gal tėvui.

Žmogžudyste.
Mogilievo apsk. bažnytkie

myj Biasne užmusztas aludes 
savininkas ir sužeista jo žmo
na. Užmuszejai uždege alude. 
Sudege 11 namu.

Susekti pinigu dirbikai.
Maskvoj suimtas būrelis 

žmonių, kuris užsiėmė dirbi
mu pinigu. Padirbtus pinigus 
ne kurie tramvajaus konduk
toriai iszmainydavo važiuojan
tiems tramvajum. Visi tie kon 
dukteriai aresztuoti.

Nuotaku pirkimas-
Tarp Kaukazo gyventoju 

yra inkerejes paprotis pirkti 
sau nuotakas. Pinigai mokami 
už nuotaka vadinasi “kaly- 
mom.”

Pirmiaus už nuotaka mokė
davo po 300 rubliu, o dabar 
daejo lygi 1,500 rubliu.

Žinoma, toks nuotaku pir
kimas innesza iki didele sui
rute in szeimyna, ir jau apie 
kokia ten meile nėra ko nei 
kalbėti. Nesautikai tarp szei- 
mynu daeina kartais lig kru
vinu pesztyniu.

Apart to dar atsiranda tarp 
jaunikaieziu ir tokiu drąsuo
liu, kad vieton pirkimo, vagia 
sau nuotakas, idant tokiu bu- 
du iszvengus didelio mokes- 
czio.

Dabar ne kuriu sodžių vals- 
tiecziai pradėjo priesztarauti 
priesz toki pirkliavima nuota
ku ir kol-kas nutarė daugiau 
200 rubliu už nuotaka nebeini 
ti ir tuom manoma iszvengti 
tu visu vaidu ir nesutikimu.

Nepadorus pasielgimas.
Žagare (Sziaul. aps.). Lietu

voj nuo senu laiku yra papro
tis, kad daugumas jaunume- 
nes priesz dideles szventes ei
na isz vakaro in bažnyczia.

Taip visados daroma priesz 
Velykų szventes. Ir labai tan
kiai atsitinka, kad jaunomene 
vieton maldų slankioja kur- 
nors po užkaborius.

Pastebėti tai teko man pa
ežiam.

Iszejus vakare isz bažnyczios 
prasivėdinti, ėjau vaikszczio- 
damas ant “Karavyku” kry
žiaus. Priėjės prie kryžiaus vi
sai netycziomis iszgazdinau 
dvi poroles....

Ir tokie atsitikimai pas mus 
nenaujiena. Tėvams vertėtu 
vaikus neleisti iszvakaro in 
bažnyczia, kad apsergejus nuo 
paleistuviu.

Isz gailesties mirimo 
tėvo.

Zagrzebe pasikorė 19 metu 
senumo studentas czionaitines 
gimnazijos isz galesties mirimo 
savo tėvo, profesoriaus. Sesuo 
paregėjus kabanti broli teip 
tuom Įpersieme, jog iszszoko 
per langa isz treczio augszto ir 
ant vietos užsimusze.

Navatnas nubaudimas.
Navatnai nubaudė darbi

ninkai viena restauratori mies
te Viedniuje, Austrijoi, kuris 
nenorėjo jiems duoti sales ant 
laikimo susirinkimu.

Sztai Nedeloje, kada toje 
saleje atsibuvinejo koncertas, 
susirinko apie keli szimtai 
darbininku, užmokėjo po 20 
centu inžangos, užėmė visas 
vietas restauracijoi, liepi sau 
duot po stiklą alaus ir kožnas 
prie to vieno stiklo pasėdėjo 
lig 10 valandai vakare.

Tarnai, kurie paprastinai 
Nedelomis turėjo darbo lig 
ausu, tame laike stovėjo susi- 
brukia rankas, o kiti sveczei 
ne galėjo inejt, ba visos vietos 
buvo užimtos. Jagu katram 
isz darbininku labai norėjas 
gert, tada užeitinejo ant va
landėlės in kita restauracije ir 
pasidrutinias sugrižinejo ant 
savo vietos.

Priesz paeze deszimta va
landa stojo visi, uždainavo ir 
iszejo malszei. Priesz restaura
cije stovėjo pulkas raiteliu, 
bet ne turėjo ka veikt, ba 
darbininkai malszei apsiėjo. 
Puikus nubaudimas pasisziau- 
szusio restauratoriaus.

ISZ VISU SZALIU.
Gyduole ant vaidu.

Ferriere, Belgije.— Mes vi
si žinome kad terp gyvenan- 
cziu žmonių tankei kyla vai
dai, barnei terp pažinstamu 
jaunu vaikinu, terp suaugusiu 
ir senu, terp merginu ir mote
rių, bet kaip geriausia galima 
butu tokius barnius pakrik- 
dyt?
Czion del nurodimo puvėsiu 
akyva atsitikima kuris atsitiko 
ana nedelia Belgijoi:

Czionaitiniam miestelije gy
veno pora ženoeziu, kurie vi
sada terp, saves piaudavosi ir 
niaudavosi. Ne tik slaptingai, 
bet tankiause ir po žmonių 
akiu teip riedavosi, kad net 
kartais insipriklino kaimy
nams.

Ana nedelia ženoeziams su- 
silarmavus net ant uliezios, 
teip vienas isz kaimynu sene
lis, kurs pirmiaus rūpinosi 
juos sutaikyt, bet buvo vis ant 
tusezio, pastate kopeczius prie 
namo užsilipo ant virsz ir kiek 
turėdamas pajėgu reke g vol tu: 
“Augsztai, ugnis!”

Ant tokio riksmo paleido 
virs paezia ir abudu būdami 
nog tasiniu paylsia, su plau
kais palaidais, ižbegia ant kie
mo klausinėjo, kas czion yra, 
toks riksmas pakylo ar ug
nis? Tada senelis stovėdamas 
ant kopecziu augsztai, vela su
riko visu balsu.

“Pekloje ugnis! ten dega 
del visu, ypacz kurie pjaunasi 
ir del szitos poros ka dabar 
pjovėsi 1”

Visi eme juoktis, kad senis 
pinigaudamas juodu perskyrė 
nog musztiniu. i

Žudiiiantie medžei.
Los Augeles, Cal.— Czio- 

naitinis laikrasztis “Herald”, 
paduoda apraszima apie tris 
sztamus vaisiu medžiu. Yra 
tai australinei medžei žmoge- 
džiai (cannibal tree): “medis 
smerties” augantis pietiniam 
Afrike ir “medis smaugutis” 
Naujo Zelandijo.

Medis žmogedis yra pana- 
szus in baisei dydele skuje ku 
rio augsztis danesza 12 pėdu. 
Labai tankei suaugia punde- 
luosia turi dydžio 15 lig 20 pe 
du ilgio yra teip buiuus ir dru 
ti, jog gali žmogų pakialt. Be
niaus tenaitinei, gyventojai va 
dino ta medi inedis velnisz- 
kas” ir tankei paszvensdavo 
isz tarpo saves viena žmogų 
ant aukos. Paskirta auka ant 
smert, mesdavo in tarpu-lape, 
tiejei tuojaus užsidarydavo 
susitraukdavo ir teip ilgai lai
ke, kol isz žmogaus nepasilik- 
davo vieni kaulai.

“Medis smerties” priguli 
prie sztamo auguolu mesaedi- 
niu, židi szvieczei raudonai: 
vietoje vaisiu buna dydeli va- 
szai, kurie užsikabineja praej- 
giu žmonių ir žvėrių ir in save 
glemže.

Sir Johnas Lubocy, kalba, 
buk toji auguole gali ir Ieva 
in save suglemszt norint yra 
gana drūtas.
Byla už Leopoldo mili

jonus.
Briusely prasidėjo byla na- 

baszninko Belgijos karaliaus 
Leopoldo dukterų su valstybe 
už tėvo turtą. Leopoldas su sa
vo dukterim nekaip sugyveno, 
todelmirdamas užrasze joms 
tik 15 milijonu franku t. y. 
tiek kiek jam paliko tėvas: 
visus kitus turtus, kuriuos 
Leopoldas ingijo. dalivauda- 
mas prekyboj ir pramonijoj 
(apie 54 milijonus franku) pas 
kyre aut invairiu valstybes 
instaigu. Leopoldo dukteris 
dabar reikalauja, kad ir szitie 
turtai butu joms atiduoti, kai
po tėvo palikimas Isz abieju 
pusiu stoja po 11 įžymiausiu 
advokatu. Byla tesis 3 sanvai- 
tes.

Sziupiiiis.
* Druzdene muzejo gali ma- 

tit deimantą žalos borvos. Ira 
tai vienatinis ant svieto.

* Amerike randasi. žmonių 
be darbo 3 ir puse miliono.

* Francuzijos, miestia pari- 
žuja per ciela diena bažniezios 
buna atidaritos.

NewYorkia yra su virsz 
150,000 žmonių be darbo, Czi- 
kagoje ir Filadelfijo no 100,- 
000, o apie kitus didesnius 
miestus nėr ka nesakit.

* Bukitia saugus ba daug 
priviso popieriniu 20 doleri
niu.

* Daugiausia arklu ant cie- 
lo svieto randasi Busijoi ba net 
21,500,000: Suvienituose Wais. 
Ameriko yra 9,500,000; Arge 
tinoja 4.000,000: Austrijo 3,- 
000,000: Vokietijo 3,350,000: 
Francuzijo 2,800,000: Anglijo 
2,790.000: Kanadoje 2,624,- 
000, Valakuose 2,000,000. O 
kaip baisikelei pradėjo naudo
tis ir elektrikinei vagonai tai 
arklei pradeda mažintis.

* Didžiause blake ant svie
to randasi Venezuelo. Svėrė 
viena puse svaro.

* Tigrisas yra drūtesnis už 
leva. Leva gali ingalet 5, o ti- 
grisa 9 virai.

* Saint Louis yra didžiusi 
ant svieto fabrikai tabako.

* Didžiausi namu teatriniu 
yra Grand Opera Parižuja, ba 
užima 3 akerius (margus) že
mes. !

* Ant kaires rankos grei 
cziau nagai auga negu ant desz 
nes.

* Obuolini alų dabar la- 
biause naudoja Walstijo Mai
ne.

* Jagu Londono visas uli- 
ezias sudurt in viena tai tęstų
si igi Petersburgo.

* Kasikla aukso Eureka, 
Cal., turi 2,290 pėdu gilo. Ka
sikla gi sidabro Carsen City, 
New turi gilo 3,300 pėdu gilo.

Trupinelei-
* San Antonio, Texas, kur 

randasi Suv. Steitu vaiskas, 
naujausio padirbimo peczei isz 
kepa per diena 10 tukstaneziu 
kepalėliu duonos.

* New York požeminei ir 
virszutinei geležkelei perveže 
in metus laiko 1,490,000,000 
pasažieriu.

* Panamos kanala turi da 
kasti 44,000,000 keturkampi- 
niu mastu žemes pakol jin pa
baigs iszkast.

* Anglijoi, jokis daktaras 
negali ižduotie paludijima 
smerties, jiagu ne yra davės 
giduolas 48 adinas priesz žmo
gaus miri. Be paludijimo tokio 
jokis graborius neturi tiesa 
laidotie numirėli. ■>

* Prie rinkimo popieru jau 
sunaudotu popieriniame skla- 
de Otsoje, Mich., viena mote- 
riszke rado sena koperta kurio 
je gulėjo net 65 dol.

* Szposinikiszkas sztukos bu 
vo sunaudojamos E giptie m. 
priesz Christusa. Tas atlieka
ma buvo per kuningus, nes ta
da jie buvo ir daktarais.

* Anglijoje teip mažai turi 
anglies, jog pabaigoje szitojo 
szimtmeczio, kaip iszrokavo, 
tai turės kast gilo 900—igi 
1200 pėdu gilo kad angli su
rast.

* Najorke pardavi viena pa
ti savo vira už 25 dol. del sa
vo prietelkos.

* Suvienitose Valstijose su
naudojo szieno vertes už 400 
milijonus doleriu. Pensilvanijo 
suvalgo szieno no 3 milijonu 
akeriu, ant verties 35 milijonu 
dol. Po anglių Suv. Vai. pro- 
dukavoje daugiause szieno.

* Czikagoje badai gali stotis 
daktaru už 5 doL
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Namine Mokykla.
' Gramatika angliszkos kalbos moky 
: ntis be mokintojo (apdaryta) $1 
i Valku Draugas arba kaip mokintis 
: skaityti irraszyti be mokintoja 15o. 

Naujas Budas mokintis rokundu,
: be mokytojo lOo.
Aritmetika mokiniDinuei rokundu, su

i paveikslais (apdaryta) 35o.
: Pinigus siuskit per money-order, adresas

P. MIKOLAINIS, Box 62. New York, N.Y

Panna Kolumbia Žalnierių kapus papuosziueja, 
Pražuvusiems narsunams garbe atidavineja, 
“Decoration Day” yra tai atminties diena, 
Kuriu kapus papuosza numirėlio kožna.

— Kur yra senas žalnieria?

“MUSO PASAKOS”

Mano tikras b olis Povilas Kup- 
cziunas, apie 7 metai kaip amerike 
turiu svarbu reikalą jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

M. Kupcziu n as
■ 9 Hewitt Pl. Batavia, N. Y.

— Ka veiktum radęs dvide- 
szimts tukstancziu rubliu ?

— Jau per visa savo gyve
nimą nieko neveikcziau.

Laikrasztis, “LIETUVA” 8 puslapiu, 
didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpina rasztus gerinusiu raszti- 
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik 
rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasvieczio, ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kuriame gyvena apie60,060 
Lietuviu ir turi sziintus visokiu paszelpiniu 
teatruliszku, bizniszku ir draugvszcziu.

“LIETUVOS” PRENUMERATA :-

Kranas Buzas paeina isz Suvalkų 
gub., Kalvarijos, pav., Krokeliaukio 
para., Antokolo kaimo, 5 metaiadgal 
gyveno Elizabeth porte, N. J. o da'- 
bar nežinau kur turiu svarbu reikalu 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso: (to 44)

Jos. Lastauckas
Box 23 Excelsior, Pa.

Mano duktere Kazimiera Sziaulai- 
te ir Vincas Slavitzkas buvo ant bur
do pas mane ir abudu su mano duk
ters 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 gyraines 
ir seseri Boston, Mass, asz 
draugu.praszau danesztie ant szio

ženytis.
Mrs. Pet. Baluszis 

Box 118 Whitsett, Pa.

-:AGENTAS:-
Szlpkorczlu in ir isz Europos/ 

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

Hamburgo ir Liverpool tiesog in Philadelphia.
Piningus siunoziu grietai ir pigei o priek tau 

aamn po kaucija irno turite abejoti mano teisiu- 
gsa*. ASaikjte fuitikijrt o kitai m ,jaita.

Priaiuskytc tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paczta. 
apmokame visus kasztus nusiuntimo.

Adresuvokite

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

Juozas ir zXntanas Neverauckas 
paeina isz kaimo Iszdagu 
Juozas Staniulis paeina 
Kaulupiu turiu svarbu 
pats ar kas kitas praszau 
ant adreso:

Mrs, Mozur
Box 114 Krebs,

Mano tikra sesuo po tėvu 
Vaitkus, palikau jia 11 metu 
Los Lietuvoje girdėjau kad pribuvo 
in Amerika bet nežinau kokiame 
mieste. Paeina isz kauno gub., Tel- 
sziu pav , 'Navardieniu kaimo, Varle 
parapijos, Tegul atsiszaukia ant ad
reso: (to 44)

Kaz. Vaitkus
609 E. Centre st. Mahanoy City, Pa.

2-TRO. Meto “Linksma Valanda” labaiy ■uiu'-ia *
motina Dydele Knyga, 427 dydeliu puslapiu 

Miuugu.pruazuu uuueazne ant 8Z1O * e , -- ae ---- 1
adreso: jauna mergaite nepavelinu talpinasi: 18 Ilgu Istorijų, 

(to 44)

Suvienytuose Valstijuose t Metams $2.00 
Sziaurines Amerikos / Puse Metu $1.00

Metams $2.50.
Puse Metu $1.25

Rossijos, Lietuvoj ir kitos | Metams$3.00. 
užrubežinese vieszpatystese I. Puse ” $1.50.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laiko.

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

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

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

Chicago, Ill.

i

i**
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I

Kitados giveno labai dide 
loi girrioi vienas strielczius, 
kuris turėjo du sunu: viresnis 
buvo vardu Juozas, o jaunes 
nis buvo Jonas ir viena dukte
re vardu Ona.

Viena karta tas strielczius 
iszejo in nauja parumba ir pa
mate vienam medijo kokio tai 
paukszczio lizdą. Tada jis lipo 
in ta medi pažiūrėt kokis ten 
gali but pauksztis, nes kada 
inlipo, tuojaus iszleke isz to 
lizdo labai dailus pauksztis, o 
lizde rado viena raudona kiau- 
szini nedidesni už karvelo.

Tada jis paėmė ta kiauszini 
ir parneszi namon parodyt pa- 
czei ir vaikam, nes ne vienas 
ne žinojo kas tai buvo per 
kiauszinis. Teip strielczius isz- 
siunte vaikus ir szkala o pats 
nusidavė in miestą ir atsistojo 
ant tos uliezios, kur praeina 
turtingi kupezei. Ir szitai pri
siartino kokis tai kupczius ir 
tarė:

— Ar tu ta kiauszini par
duot turi?

— Teip,— atsake striel
czius.

— Ka tu už.jin nori?
Strielczius ne žinodamas 

vertes kiauszinio, tarė:
— Duosi man ponas szimta 

raudonųjų, tai galėsi pasiimt.
Tuojau tas kupczius užmo

kėjo jiam piningus, paėmė no 
jio kiauszini ir nuėjo.

Tas kiauszinis buvo vieno 
aukso.

Kada jis parėjo namon su 
tiek piningais, visi labai džiau
gėsi. Ir teip jis daug kartu 
pardavė tos pauksztes kiauszi- 
nius, ir ant galo pastojo labai 
turtingu žmogum.

Ne pertoli no tos girrios give 
no vienas raganius, kuris iszs- 
kaite savo raganiszkos kningos 
jog randasi toj girrioi tokis 
pauksztis, jog kas suvalgis to 
paukszczio galva, tai perskai 
tis mislies raszta, o kas kaip 
suvalgis jio szirdi, tai spjaudis 
auksu. Tada tas raganius at- 
važevo tiesiog pas ta strielcziu 
ir tarė:

— Cze randasi tokis ir tokis 
pauksztis, tai turi jin man nu- 
szaut ir ant piet iszkept.

Strielczius ne žinodamas kas 
jis pervienas, jis mislijo kad 
ta ikoks virszininkas ant gir- 
riu, tuojaus nusidavė in ta nau 
ja parumba ir nuszove ta dai
lu paukszti, kuris jin pralob- 
dino. Tada parneszi ta užmusz 
ta paukszti padavė paezei ir 
liepe iszkept.

Kada strielcziuviene iszke- 
pe paukszti pastate ant kami- 
nelo, ir in ta tarpa parbėgo isz 
mokslaines vaikai, o kad ne 
rado motinos grinezioi, tuojaus 
pribėgo Juozas prie kamino, 
radias paukszczio peczanka, 
nusuko galva ir suvalgė, o Jo
nas pribėgtas iszlupo szirdi li
tas suvalgi, ir tuojaus velei isz 
leke in mokslainia.

Kada tas raganius paszauke 
kad jiam atnesztu peczanka, ta 
da strielcziuviene padavė jiam 
ta kiapta paukszti, nes kada 
jis pamate, jog neira galvos 
ne szirdies labai perpiko ir pa
szauke:

— O kur galva su szirdže 
padėjote?!

Strielcziuviene i numanida- 
ma jog tai vaiku darbas, atsa
ke:

— Perpraszau pono, tai ma 
no vaikai teip padare.

Tada paszauki tas raganius 
strielcziu ir tarė:

— Ar žinai ka, nužudink 
tu savo tuosus vaikus, tai asz 
duosiu tau keturis maiszus 
aukso.

Strielczius pasiguodejas ant 
tiek piningu, tiko ant jio noru 
tuojaus paszauke savo dukteri 
ir liepi paszaukt jei brolus isz 
mokslaines namon.

Tada toji mergaite labai nu 
ludo, ba jije viską girdėjo ka 
tėvas su tuom raganium kalbė
jo, nes ne buvo ka darit turė
jo ejt szaukt savo brolus ant 
nužudinimo. Tada jije nuėjo 
ir apsakė jiems, jog tėvas lie
pe tuojaus pareit namon. Ta
da paėmė jie savo kningas ir 
leidosi visi tris namon, o sesuo 
eidama, paszauke.

— Vedu asz jurai brolei, 
nes ne žinote ant ko!

Ir pradėjo griaudžei verkt.
Brolei matidami [verkenczia 

sesere, labai uusistebejo ir pa
klausė.

— Kodėl sesuo teip kalbi?
Tada jije apsakė jiems apie 

viską, ka tik tėvas su raga
nium kalbėjo. Brolei matida
mi gera szirdi savo [sesutes ap
sikabino jaje buczevo ir visi 
tris neiszpasakitai verke, ant 
galo brolei paszauke atsisvei
kindami savo milema sesutia.

— Likkie sveika musu mi
lema sesutia jau daugiau tu 
murai ne matisi, ejsim kur 
mus kojos nes? ir akis ves!

Ir teip persiskire jie su savo 
milima sesute, o kuri ilgai su 
aszarom akisia in juosus žiure- 
rejo kol, suvis iszniko jie isz 
akiu.

Ėjo juodu ėjo kėlės dienas, 
ir ant galo priėjo koki tai 
miestą. Eidami jie per miestą 
Jonas insižiurejas in koki ten 
navatna daigta nuspjovė, ir 
szitai žiuri, kur nuspjovė guli 
kavalkai aukso. Tada jedu la
bai nusistebėjo isz to, ba ne 
žinojo kas tai gali but, nes nie 
ko ne paisedami paėmė ta auk 
sa, ir eina tolaus, ir szitai atė
jo pas koki tai stulpą, kur bu
vo prikalta tobliczia, teip Juo
zas sustojo ir pradėjo skaitit 
tais žodžeis. “Kas szita raszta 
perskaitis, tas užsės ant mano 
sosto ir priims karūna no gal
vos mano.” Zalnierei, kurie sto 
vėjo ten ant vartos ižgirdia 
jin skaitanti ta raszta tuojaus 
paėmė jin ir nugabeno pas ka- 
ralu.

Tas karelus buvo jau labai 
senas, o kad ne turėjo ka pa
likt po savo smerczei, tai para 
szi ant tos tobliczios, ka Juo
zas perskaiti. Isz visu žemiu 
važinėjo visoki karalei ir ku- 
ningaikszczei, nes niekas ne
galėjo perskaitit, kaip tik vie
nas Juozas perskaiti. Tuojaus 
po karalaus smerczei likos Juo 
zas'karalum.

Jonas likias vienas nežino- 
dams ka pradėt, pastovėjo va
landėlė ir ėjo tolaus, ir szitai 
priėjo koke tai maža grinczute 
tuojaus inejo in vidų, radęs 
kokia tai sena boba praszesi 
ant stancijos, o boba pama- 
czius patoga jaunikaiti, tare in 
jin:

— Jagu nori, tai gali but 
mano vaikeli, vietos yra inva- 
les.

Tada Jonas pasidari 
sau lova, o usz lovos 
didele skrinia, iu kuria 
tos spiaudi.

Ne toli no karaliszko 
ciaus stovėjo labai turtingo 
kupcziaus palocei; tas kup
czius apgarsino po visa mies
tą, jog kas duos jam usz palo- 
cius ir visus tavoms keturis 
maiszus aukso, tai jis parduos.

Jonas turėdamas jau pilna 
skrine prispjaudinta aukso, 
tuojaus atsiszauki, jog jis gali 
duot tiek aukso. Kupczius da- 
žinojas, atsiunti vežimą ir ke
turis maiszus' pas Joną. Tada 
jis pripili visus keturis mai
szus aukso ir da jiam atliko 
daug aukso. Tada paemias 
jis kas atliko aukso no keturu 
maiszu ir nusidavi in naujei 
nupirkta paloci.

Jonas likias kupczium, ir tu 
redamas daug laivu ir visokiu 
turtu pradėjo sau puikei ir lin 
kernai gyvent. Tuojaus susipa-

žino su savo kapitono trimis 
dukterimis, isz kuriu jis vidu
tine labai pamilejo ir norėjo 
su ijaje paczuotis. Jauniausia 
sesuo pavidedama vidutinei 
seserei, iszsivedi viena karta 
kupcziu in soda, patiesi koki 
tai divona ir tari szipsodama 
in jin.

— Ponas kupcziau, stok tu 
ant divono, pažiūrėsi koki asz 
tau padariau szposa.

Kupczius nieko nežinoda. 
mas kas su juom gali atsitikt, 
stojo ant divono ijje tari:

— Dabar divonai neszk net 
an salos juodu mariu. Akies- 
mirksneje kupczius likos in 
ten nunesztas. Teip jis be- 
vaikszcziojant po ta sala usz 
tiko obela su obuoleis, nusiski 
ne viena obuoli ir suvalgi, nes 
kaip tik suvalgi tuojau pavir
to in oži. Tada da labiau jis 
nusimini, nes jiam bevaiksz- 
cziojant velei jis rado obela su 
obuoleis, tada jis velei miškini 
obuoli ir su valgi, ir szitai pa
virto in arkli. Tada jis belaks 
tidamas po ta sala rado trecze 
obela su obuoleis, teip jis ve
lei nusiskini viena obuoli ir su 
valgi ir jau pavirto in žmogų 
kaip ir priesz tai buvo.

Viena diena vaikszcziojo jis 
pamariu ir pamati plaukenti 
laiva, tada pradėjo mot jis 
idant jin paimtu aut laivo.

Tas laivas buvo jio paties.
Kapitonas pamatias žmogų 

ant salos szaukenti pagialbos, 
pasuko laiva in kraszta ir prie
ini jin, nes kada jin pamati 
tuojaus pažino savo poną ir 
paklausi:

— Kaip ponas gavosi ant 
tos salos ?

Kupczius neturėdamas ka 
sakyt, apsakė jog jis norėjas 
keliaut in kita karalista, nes 
jio laivas nuskendo o jis vos 
gavo ant salos.

Kada pribuvo namon, velei 
pradėjo sau linksmai giventie. 
Tada tos tris dukteris dažino- 
ja, jog jis jau namie, nuėjo 
pas jin, idant pasikalbėt kaip 
jiam ėjosi. Kupczius būdamas 
piktu paverti ijais in kumeles

■u ] ag itlba oi uolu, kuriuos 
ar i <-ži i o salos ir ntidavi 

'j.-i.is in stonia sakidamas fur- 
iiioiiui, j .g pargabeno isz už- 
rubežes ir liepi in lovius pilt
piet a ir n erkt piragus, ba ki
ti kio e les'o ijos ne e la.

i Tas kapitonas nežinodamas 
|kur jio dukteres dingo, prade- 
j - visur klausinėt apie savo 

j diikt -res, ir daseke jog ijos ei
davo nuolatos pas kupcziu.

Teip jis nuėjo pas kupcziu 
ir tari:

— Ar ponas ne matei mano 
dukterų ?

Kupczius perpikes ant kapi 
tono nuvedi jin in stonia ir pa 
rodi tais tris kumeles ir tari:

— Szitai tavo duktres!
Kapitonas raatidamas savo 

dukteres in kumeles labai per
piko ir tuojau nuejas pas kare 
lu apskuudi. O kupcz'us su 
pagialba obuolu velei atverti 
ijais in merginas.

Kaip tik jin apskundi tuo
jaus pasodino in kalėjimą, li
ne trukus iszskaiti viroka ant 
sudeginimo. Sukuri didele 
ugni, suėjo daugibi žmonių o 
ir pats karai ne pribuvo. Ne 
tilikus atvedi ir kupcziu pas 
lauža, tada jis tari in karelu:

— Szviesiauses karaliui! ma 
tau jau jokio iszsiteisinimo ne 
yra nes meldžiu pavelijimo 
nors priesz smerti pnpasakotie 
savo visa gyvenimą.

Karelus tuojaus jiam pave
lijo o jis pradėjo pasakotie 
apie savo gyvenimą;

— Asz gyvenau su savo vi- 
resniu brolu pas tęva striel
cziu girrios tėvas norėjo mu
rai nužudint, nes buvom per
sergėtais per mus seseri Ona, 
pertai mes ir pabėgom Po 
tam pribuvom in ta pati mies
tą, kur dabar esu apsudintas 
ant sudeginimo, ir kada ėjom 
per miestą, tai mano milemiau 
šia broli no manes paeini ir da 
bar ne žinau kur jis yra. Pas
kui buvau nunesztas per ktipi 
tono jauniausia dukteri ant sa 
los juoduju mariu, nes isz ten 
velei gavausi namon, o dajiar 
esu apsudintas ant sudegini- 
m0‘ .. ,

Kada jis pabaigi pasakot 
prisiartino prie karelus ir tari:

— Spjauk man ant krutinės 
tris kartus.

Tada kupczius spjovi visus 
tris kartus jiam ant krutinės 
auksu. Karelus pamatias tai, 
tuojau pažino savo milema bro 
Ii, ir ap įkabinės jin buczevo. 
Tada karelus perpikes liepi ta 
kapitoną su jo dukterimis su
degint ant to paties laužo, o 
pats su savo milemu brolu nu
sidavi iu paloci ir ilgai abudu 
gyveno.

Vienam miestelije Illinojuje, 
Ties sena szapa tam kampe

li je, 
Yra moterele viena,

Kuri žentelius kalbina kas 
vdieua;

Bet savo ji ne turi dukteriu, 
Tik nori mat 'vis uždarbiu!
Jei tik kuri merguže ženytis 

netrivoje,
Tai tuoj czionais vis atszlei- 

voje,
Ir jai da duot penkinia pa

ketina,
Tai ir tuojaus suranda vaikina 

Ne viena ji teip prigavo, 
Ne no vienos ir po penkinia 

gavo,
O mergucziu netrūksta nie

kados,
Ir žentus pirszdama sau už<- 

visados.
Bet tiems žentelems jau laikas 

apsistoti,
Su taja bobele paliauti bale 

voti!

Kita vela ten yra žmonele, 
Visai supuvusi bobele, 

Dantų senei ne turi, 
Bet vyra jauna turi.

Tas vyras josios tai neiszmano,
Nes savo bobos neižgano,
O ta kaip kiaule ka bulves 

knisa, 
Iszlando szen ir ten užkampela 

visa:
Kur tik kas alų su dinerke 

gabena, 
Tuojaus pas ta ir nusigabena, 
Atsigeria ligvalei, paszvoksz- 

czia, pameluoja,
Ir vakarui atėjus namon sau 

kliviksztuoja.
Namu ne apžiūri, neiszvalo, 

O ten jau bambadieriu ir bla
kių yra be galo,

- Ir da vis dejuoja, kad vyru 
mažai turi,

Ir kas pas jia gal būti, kad 
suvis neprižiuri ?

Tos boba pat rara ptos, 
Niekad ne prisotytos, 

Kada pamato, vyrai alaus turi, 
Tai per visus pliszius žiuri.

O kaip vyrai paszaukia, 
Tegul misiuke stiklą iszriau-

Tai su visom keturiom grie
bėsi, 

Net seiles driekėsi;
O kaip kausza nutvėrė, 
Akis iszvertusios gere!

Ne viena riog alaus smugus, 
Ir kaip rodos pabaiga surutna 

bus!

66 Trumpesniu 
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Aki vos 
Žineles,42 Naminis Daktaras, teip-gi visokiu 
Juokti ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks 
SzitaKnyga turės skaitinio per visus metus.

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

Trumpos Istorijos.
Pasibaigė gerove 
Milaszirdistes nagrada 
Iszmintingas mužikas 
Ar turi adata 
Juokinga klajda 
Stasiukas ir Urszule 
Juokinga pasakaite 
Vaito prisakimas 
Netikėta geradejiste 
Pirkimas velnio

Ižvydcjim-is.— Del ko mo
kytojas pesza vaikus už plau
ku?

— Isz pavydo! Kadan-g1 
pats yra plikas, tai norėtu isz- 
rauti ir vaikams plaukus.

Kupczius:— Tas svaras 
sviesto per daug mažas.

Pienininke:— Svėriau jin 
ant tos pat vogos, ant kurios 
tamista vakar sverei švara ka
vos.

Surinkimai visokiu Pasakų 
isz visokiu liežuviu.

288 Puslapiu; 5x7 į Coliu Dydi mo.

Telpasi sekanczios Istorijos:

Karalių sultoną, jio sunu, dideli 
galincziu ir karalaite gulbe. 
Prapuoluse karalaite ir 7 

galinczius.
Juozas ir Marijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaite Miranda.
Kaip tai giliukis mainosi. 
Ragana.
Elnes, velioribas ir arelis. 
Medėjus.
Dvideszims keturi razbainikai. 
Szluocziaus duktė.
Vaiskus Sz. Jadvigos szale 

1 asovicu.

Ne daug džiaugsmo turesyte 
Jagu geriau dukrelių ne au

ginate,
Ne viena sulauks senatvės, 

Priglaudos pas dukra ne turės. 
Ne kurios Brooklino motinos, 

Ne tini jokios sarmatos, 
Pati velkasi in karczema,

Ir da dukriuk'a, su savim pa- 
yma.

Seda ant kėdės gale baro, 
ir bjaurus szposus daro, 

O burnos ne uždaro, 
Bjaurus žodžius varo.

Puikia paveizda dukrelei 
duoda,

Pati geria ir dukrelei paduoda, 
Tardama: gimk! žentelei puu- 

dina,
Gal busi katro pati kada! 

Katrie ne pundina, 
Tuosius bedieviais vadina, 

Ne aut burdo ne laiko, 
Laukan iszvaiko;

Dieve, Dievyti! kas bus, 
Ar jau vis teip sius!

Elzbieta, karaliene Angli
jos, viena karta užklausta, del 
ko karalienes paprastai pasek
mingai vieszpatauja, atsake:— 
Nes po vieszpatavimu 
moterys vieszpatauja, 
vieszpatavimu moterų, 
vieszpatauja.

Protingas Jonelis.
Nelaimingas bagoczius.
Kalvis.
Paganius.
Tris brolei.
Staliorius daktaru.
Nedora pati ir tris popai. 
Ilgasis, platusis ir smurk akis. 
Tris jaunikei.
Meszkinai.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Juokingas atsitikimas.

PREKE TIK 75C.
Nusiuntimo kasztus mes 
apmokame. Adresą vokite:

W. 1). Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Pa.

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
Senas sziauczius 
Nagrada už pasiszventima

i Sziauczius Drotelis 
I Kupcziaus sūnūs 
Į Apie Didėja Petniczia ir medžius 
i Viernas tarnas
| Sziauczius zokoninku 
I Debesėlis
Lape, vilkas ir blusa 
z\pie bajme 
Pirszlej 
Vandens laszelo kelones 
Su maskomis pleszikai 
Atsikėlė isz grabo 
Nuneszta per zuiki laime 
Eglinciszkes virai 
Negivelo ranka 
Indijonu pasaka 
Tėvas ir tris jio sūnūs 
Antanas Beržiukas 
Nekantrus artojas 
Trijų budu moteres 
Abram kės pavojus 
Maži musu kankintojoj 
G ūdras barzdaskutis 
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis 
Kaip maskolijo renka vaita 
Kaip pasidarė Pejpu ažeras 
Su kupriuku atsitikimaj 
Turreniuszas
Puiki Antano rodą del vaidijanczios 
poros
Kaip ruski popai apsieina su 
parapijonais
Giduoles no sausgėlos

Szuo atkerszintojum 
Smertis Nerono
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas 
Juokingas apsakimas 
Pabuczevimas kūdikio
Jankelis Puče
Kaip bagoczius pateko in pekla 
Kitras čigonas 
Netikus papūga

DAINOS IR EILES.
Tris budrei (eiles) 
Lietuvos grožibe 
Žiemos laikas
Prainant
Gege ir gaidis 
Li\bora
Kas yra didis 
Teisybes priežodis 
Viltis laimingu laiku 
Sziauczius ir Evute 
Del kp židai ne valgo kiaulienos 
Lietuviu budus ir paproezei 
Isz Petra pi les 
Del mergeliu 
Pavasaris
Lietuvos būdas
Artojaus skundas 
Jiojo pirmoi meile 
Sanietas
Nelaimiu gadinęs 
Ant Ringos kapu 1887 m.

Szventas Petras
Visi ant Lietuviu
Vilnis
Persiskirimas.
Putos daina
Mislis
Apie jaunikaiczius 
Tikri szirdies jausmai 
Lietuvio kelone ir gailestis 
Pirma o dabar 
Nekirstas rėžis 
Mano turtai
Gaidis ir žemcziugas 
Pasza ūkimas
Ku-ku ir ku-ku
Matita arba regeta 
Daina
Atsilikias pjovikas 
Daina sakalėlio
Tututis ir peleda
Ežis ir Katinas
Bite, uodas ir liepa
Atsiminimai
Skruzdės ir szirsze
Maniemsiems
Gandras
Jonas Zižka
Daina
Nelaiminga jaunamarti (su natom) 
Daina
Psalme
Skundas dukreles
Givenimas doro žmogaus 
1 Tainele
Apie tevinia 
O asz jio—jam kalba 
Dainele
Dainele
Malda darbininko

AKI VOS ŽINELES
Kaip su savim gi vena pikta pora 

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 kūdikius 
Persekiojimas spaudos 
Biskutis apie moteres 
Kaip butu Christusa iszluosave no 

židu
Isz bobiszku knygų 
Laime
Užtrucintos dovanos
Rodos del geru gaspadiniu 
Moterių budai
Kokiame amžiuje priguli poruotis? 
Intekme valgio ant balso 
z\r cukoris kenke dantim?
Pervirszinis naudojimas druskos 
Tikėjimas Kiniszkas 
Geras spasabas 
Sriuba isz duonos su vaiseis
Kaip ilgai medžei buna ant žemes

NAMINIS DAKTARAS.
Del ausu
Kaip skanduoti atgaivinti 
Kaklo skaudėjimas 
Priesz cholera
Del plauku 
Del noses
Ant nuszalditu sunariu
Szlapioji dedervine 
Sausoji dedervine 
Priesz baltlige 
Nuomirulis
Geltlige
Influenza
Dieglis
Pažandės
Užkietėjimas viduriu 
Gėlimas dantų
Plaucziu uždegimas 
Ramatizmas
Ne noras valgit 
Niežai
J ago kojos prakaituoje
Del kosulo
Trūkimas ranku
Plauku auginimas 
Niežėjimas kūno 
Dantis czistai užlaikiti 
Akis
Galvos skaudėjimas 
Atgriebt nusinuodinusi 
Szamas vaiku burnelėje 
Kirmėlės viduriuose 
Pradūrimas voties 
Senos ronos
Džiova arba sukatos
Kaip gidinti plaucziu uždegimą 
Krau ja sulaikiti
Medus giduole no daugelio ligų 
Skausmas galvos ir kojų užszaldimai 
No gėlimo viduriu 
Perdurimas voties
No kosulo.
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SURINKIMAS TIKRU 
ATSITIKIMUpatikrinancziu esybe dievo

Ks-biirh-h 
Milių i-hr^ 
filiu
Atshkajppį 
Diiaaitio 
TūtCtSL’prHii 
Ensir Eita 
Bite, luta irfai 
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Dubi 
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Slundis dtfavįj 
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Driade 
Apie u™ 
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io Driade
Dainele 
MilJi dirbink

AKUOS M
Krip sa ana pujajj 

taip pritilo p k
KiiphL'iCrsip? pikaa ! 
Meile ir baili k'p.rIXa 
Trumpi putkina 
Kaip IpiriO Srfpilttir 
Kis reihl'afi įrita: m 
Kaip ir kokiu ore taps , 
Kiip pažinti irta affi į 
Ar ra ligi biteli:?
Dideles pjariiaiit ra B 
Sogeditus ridom piBiiž 
Persekiojimu sptuta 
Biskotij apie mutera 
Kaip butu CbrL'ta -uit į 

ridu I
Isz bobszku knygų j
Laime
Lžtrucintoa dutuM? 
Rodos del gera gispuiri r. 
Moterių budai
Kokiame amžiuje pripili pwfi 
lotekme valgiu ant lak ’ 
Ar trakom kenkt dints? . 
Perrusana ninJujiai’tsJi || 

Tikėjimas Kioiszku 

Geru epasalns 
Sriuba isz duonos si aks 
Kaip ilgai medici bouut s| 

NAMINIS MITUS 
Del aušo 
Kaip skanduoti lipiniu 
Kaklo skaudėjimu 
■‘ries cholera 
Jei plauku 
lel noseš 
.nt noszalditu sąnariu 
zlapioji dedervine 

įasoji dedervine 
riesz balthge 
uomirulis 
rltlige 
fluenza 
<?<» 
furies ■ 
kidejimis viduriu 
limas dantų 
ucriu uždegimu 
uatizmas 
noru valgit 
tai
> kojos prakaituoji 
kaulo 
imu ranku 

c u auginimas 
jimis kūno 
s czistai užlaikiti

įgis

B
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s skaudėjimas
bt nusinuodinusi

j vaiku burnelėj# 
es viduriuose
mis voties

odos

arba sukatas
linli pliucau ridrfa 
iulaikiti
idaole no daugelio l/t
3 galvos ir koja atsuka' 
io viduriu
as voties

? ta Knjgi per ftczta- 

.siuntimo.*^

iif Cit]/, Ps.

Atsitikimai iszniekiniino 
szventu abrozu.

Dievo esybe žmogui visame 
apsireiszkia, kiekvienoj vietoj 
ir visame, bet žmogus iszdidus 
o ypacz neturis grinos sanži- 
nes nenor jos išzpažinti ir ne
mato. Atsititikimu, kuriuose 
Dievas žmogui apsireiszkia 
kaipo baustojas, baudžiantis 
už nusidėjimus ant szios pa 
saldes buvo ir da gal bus 
daug. Pridursime ežia kelis 
isz ju, kaip dalipstejo bausme 
Dievo net tokius žmones, ku
rie iszjuokia szventus abrozus, 
t. i. paveikslus perstatanezius 
Jezn Kristų, Jo Motina, Szven 
cdause Panele, arba ka isz 
szventuju Dievo. Kristus paša 
kės iri savo apasztalus ir mo
kintinius: ‘‘Kas niekina jumis 
niekina manim, o kas manim 
niekina, niekina Tuo kuris ma 
ne pasiuntė.” Iszniekinimas 
abrozo Motinos Dievo, Marijos 
Panos daug didesniu turi but 
nuodėmių, negu iszniekinimas 
paveikslu kitu szventuju ir apa 
sztalu Dievo, kadangi Marija 
Pana tikrai yra Motina Dievo, 
nes nors iji pagimdė Kristų, 
kaipo žmogų, tikrai turi but 
vadinama Motina Dievo, nes, 
tame žmoguje buvo dvi prigim 
ti suvis skirtingos tarp saves: 
žmogyste sujungta su Dievistia 
todėl Iszganitojas priemes žino 
giszka kuna buvo podraug 
žmogumi ir tikru Dievu.

1. Pavasarije 1871., metu 
sugrįžau aplink 11 adyna va
kare isz Piazza Barberini, kur 
buvau pas savo prietelius. Ei
damas namon praeitinejau pro 
Via del Tritone, Angelo Cus- 
tode, pro ramus Stamperia Ca 
merate, kame laike vieszpata- 
vimo popiežių buvo spaustuve 
vieszpat stes, kaipo ir parda 
viniezia, ten spaudintu kningu 
podraug su krautuvia abrozu 
ir veikalu dailos.

Nupuolus svietiszkai val
džiai popiežių, Piemontu val- 
dže, liepe ta palociu tuoj per
dirbti ir perkeisti jame vis lab. 
Praeinant man pro ten teko 
matyti darbininkus ten besi- 
linksminanczius ir betriusian- 
czius. Kiti isz ju buvo užimti 
darbu, vienoj vietoj isziminejo 
langa, kitur buvo atliekamas 
kita® darbas, o visur galima 
buvo girdėti tik linksmus juo
kus ir szposus. Dirbo visi prie 
žiburiu žibineziu.

Nusistebejes uszklausiau sa
vo tarno, seno riraionio, ka tas 
viskas reiszkia ?

— Ar ponas matiai ta dide
li abroza Motinos Dievo ’ šieno 
je palociaus ant antru lubu, 
priesz kuri visados žibėdavo 
žibinte. Žiūrėk ponas— kalbe 
jo tarnaujantis man senas ri- 
mionas— da jis ten teberandu 
si, bet piemontai nori ji isz ten 
iszmest. O kad nakties laike 
žmonių mažiau ant ulyczios 
randasi negu diena, ta darba 
atlieka dal ar, nes dienos laike 
gal jiems reiktu bėgti szalin 
nuo minios žmonių, kurie to 
bedieviszko darbo atlikti ne 
daleistu.

Teip ir buvo. Paveiksią Mo 
tinos Dievo praszalino, bot 
ant rytojaus rusztavone sugriu 
vo, ko vaisiais buvo 10 darbi
ninku tapo sunkiai sužeista's, 
o du rado mirti ant vietos.

2. Dažnai girdėjau Szvaica 
rijoj būdamas apie sekanezius, 
atsitikimus, ar tai nuo vokisz- 
ku kuningu, arba nuo zoko- 
ninku, kliosztoriaus Monaster 
Graubinden’e.” Vietovėj ne 
pertoji nuo Monastiriaus buvo 
abrozas Motinos Dievo, kuri 
ketino perneszti in moteriszka 
kliosztoriu, pasimirus anoj vie
tovėj paskutiniam katalikui. 
Teip ir buvo. Laike ėmimo 
isz ten to garsingo abrozo Mo
tinos Dievo, atsižimejo darb- 
szumu savo tris protestonai,

suvi
savo

ten

Ir karalei turi savo rupesezius.
Ne tik vargszai turi savo rupesezius bet ir karalei. Ant 

paveizdos paymsiu Iszpanijos karalu ir karaliene, kurie baisei 
nerimauje apie sveikata savo jauniausio sūnelio, kuning. Ja
vine, kuris gyme July 22, 1908. Norints yra konia tris metus 
senumo, bet nog užgimimo ne prakalbėjo ne žodelio ir kaip 
rodos yra nebyliu ir kureziu. Jiojo tėvas teip-gi yra silpnos 
sveikatos o kaip ne kurie tvirtina tai turi džiova, o tik turi 25 
metus amžiaus. Karaliene, kuri yra sesuo buvusio Anglijos 
karalaus Edivardo VII baisei yra susirupinus kaip ir visos 
motinos tokiam atsitikime. Paveikslėlis parodo kuning. Jai
me ant kaires ir jojo viresni broli Alfonsą kuris yra užžauga 
ant Iszpaniszko sosto po mirimui tėvo.

re staiga mirezia. Žmones tuoj 
visoj aplinkinėj pradėjo kalbe 
ti, kad tai Dievas nubaudė 
tuodu ' protestonus. Kartota 
tas kalbas net Tiroliui, bet jau 
su prideczkais, kadangi kalbė
ta kad visi tris pasimirė, bet 
vienkart su kokiu tai reikalu 
pribuvo in Tiroliu tas vienas 
isz anų trijų protestonu apie- ...j .

tai ne ai 
nelaime.

— Bijok tu Dievo, 
pardavei man suvis 
arkli, tai apgavyste!

— Mano mielas drauge, tu 
klysti, kad arklys yra spangas, 
......io apgavyste, tiktai didele

Pranai! 
spanga

— Oi, asz nenorecziau Imti 
karalaite!

- Del ko?
- Nes isz kožno kalendo

riaus galima būti dasižinoti, 
kokiuose metuose gimusi.

Su dievais žuvis praniko.
Mes skaitome, kad senaliai 

lietuviai ateidami užgiventie 
szios dienos Lietuva rado ten 
tarp tamsuminu giriu ir nema 
žos upes upelus ir ažerus.į

Žiloje senovibeje Lietuvoje, 
radosi vandenų daug dauginus 
nei-gu yra sziandien,J isznikus 
gi girioms, daugibe lipiu nuse
kė, ažerai užslinko, kitigi 
sai i raniko paliekant tik 
szirdi (aki) tikszanczia.

Ant vietų kur senoveje 
nis audrojo ir blizgėjo,
szienuien ligios pievos savo ve 
ja užtiesė, ir dalgis žolelia va
saroje genioja. Rasime daiigel 
vietų, kur priesz 30 m. givule- 
1 is nedrišo savo koja inkeltie, 
sziendien esti pieva arba are- 
moji dirva.

Daugumas ažeru szendien 
baigia užslinktie, o toliams ir 
užlinks suvisai: nes kur ar 
klius kita sik plukdė, sziandien 
jau kopūstus sodina.

Senovibeje, kad buvo van
denų ažeruose gana ten ir dau 
gibe žuvu visokiu narstu, o 
sziandien jau ir vardai esti 
daugelio užmirszti. Veislėmis 
vienoms pranikus kartu su 
vandenais ir ažerais, likusiu gi 
veislių ževeles, jau netarpsta 
ir tokios buinios kaip senove
je neužauga.

Rasztininkas XVI szimtme 
ežio vokietis Schutz’as pami
nėdama isznikima Lietuvos 
upese ir ažeruose žuvu teip sa
ke: “Tai tik divinas daigtas! 
Lietuviams stembmeldžiais be
esant, visos upes ir ažerai žu
vimis invairioms buvo pripildi 
ta kada gi lietuviai apsikriksz 
tijo, tai ten kur pirm buvo žu
vu daugibe, dar tik varles pri
silaiko. Tai gi tas vokietis mi- 
navoja da XVI szimtmetije 
kad jau žuvis su daugibe van
denų pranikia yra musu Lietu 
v oje.

O Kiek giriu no kelmo nug
riauta kur iszvaitais tarė dimni 
Lietuvos paukszcziai ir žvėre
liai? Sziandien tik atmintis 
yra užsilikusiu Bialovies kuo- 
se Puszczuose netol Gardino 
gražiu žubriu.

Suvargo ir praniko Lietuvos 
visa grožibe, paliekant mumis 
tiek apgailistavima.

Ne tik girias su ažerais, žu
vis su paukszcziais, ten prani
ko bet pranyko ir daugibe links 
rau tarp jaunimo inproeziu pra 
niko irtarp mažu piemene in 
dangums inproeziu, nes iszsis- 
kirstant isz kaimu ant kolioni 
ju iszsisklaiste’žmonese musu 
daug vertu paminėjimo reika
lu. Pilkoji sermėga tol nepra- 
niksta, ir toji gal kaip givavo 
ir givuos per ilgus laikus vien 
kart su lietuviszkaja kalba.

Isz lietuviszkuju žirgu (ar
kliu eiles gražumo drūtumo, ir 
greitumo pasimego net ir Mas- 
kolija, kad casorine Katarina 
II pamaezius Lietuvos žirgus, 
liepe kieK ten supirkus nuga- 
bentie in tyrus Viatkosties Si- 
berija ir arti Uralu kalninu.

Isz musu lietuviszkuju žirgu 
veisles paeina veisle viatkiszku 
arkliu pilkos szersties.

Baudžievu laikuose, kaimi- 
nams atliekamtiems prie dva
ru baudževos, nelabai galima 
buvo užaugintie gražus lietu- 
viszkie žirgai, kibą razdavosi 
tik dvasiuosia arba pas vadi
namus agulnikus kurie neeida
vo baudževas.

— Apie meta 1867—1868, 
ūkininkai kaimuosia pradėjo 
dasimislitie, kad visu susigriu- 
dus kaime būtie, ir laukus 
sznuruose kaip liežiuviuose ap- 
dirbtie, yra daug nenaudos del 
ūkininko, nes laukas negali
ma artie kada nori, ta pati ir 
su apsejimu buvo; bet kada 
iszsiskirste ant daugel daliu, 
dobilus setie, ir kaip norint 
sau apdirbtie, tad ir maži ūki
ninkėliai, jau užaugino gražus 
lietuviszkus žirgus, kad ant 
lietuviszkuju jomarku prūso
kai atvaževia Lietuvon mokė
dami kaip kam net po 500 
rub. kitiems ir tt.

Sziandien ūkininkai Lietu
voje jau būdami ant kolioniju 
gali užaugintie puikus žirgus.

Tas yra tik Suvalkų gub. 
Kauno ir Vilniaus gub., ūki
ninkai vis da krūvose givena 
ir lauka kaip reikia apdirbine- 
tie-negalima.

“L1ETUVISZKAS
PASAKORIS”
-:arba:~

Surinkimas viiokiu Pasakų isz 
visokiu Liežuviu.

414Puslapiu; 5Įx7Į Coliu Didumo.
Telpasi sekanezios Istorijos:

Jonas karalaitis, pauksztis ir 
vilkas.

Paikszas Jonukas, arkliukas 
antaite ka auksinius kiauszinius 
dėjo ir kiaulaite žemeziugpile. 
Karalaite paversta in varle. 
Karalaite stebukl-merge.
Jonukas karalaitis ir nematomai 
muszanti lazda.
Netikėtas karalaitis.
Remuneles vainikėlis.

Velnes ir mužikas.
Melagis.
Giliukningas zbrajus.

Zerkolas.
G ūdras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Milžinai, maži žmones ir 

niksztukai.
Du brolei.
Karalaitis vargutis, 
lojutis, katinėlis niauklelis 
raganiszkas žiedas.
Petras Bude.
Tris brolei karalaiczei 
sergantis ju tėvas. 
Szleivis (tikras melas).
Mužikas karalum.
Mikutis kupriukas ir niksztukas.
Kaganiszka pleczkute, 
Jonukas pauksztukas. 
Karalius vargutis.
Žuvininkas, geniuszas ir juodu 

salų karalius.
Akmedas ir raganaite Paribana.

szunitis
ir

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkos.

GRABORIUS

nil Pasamdt
Pari važinėj m<

ka nngeriaiise ir puikianse

jin o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre St. Mahanoy City

teipgi isz 
paveikslai 
Kūdikėlio 
metu su- 
pastoriaus

kuriuos kalbėta, kaipo nubaus 
tus Dievo ir pasimirusius. Nu 
sistebejo gyventojai Tiroliaus, 
manidami kad mato vaikszczio 
jauti nabaszninka, bet ant usz- 
klausimo anas nusiszipsoda- 
mas atsake kad kvaili katali
kai jei žmogui atsieina nelai
me, ar mirtis tai tuoj sako 
“Dievas ji nubaudė ’. Iszjuoke 
ta tikėjimą katalikiszka ir tik 
riuo kad jis bausmes Dievo ne 
sibijo ir ramiai gyves, jausda
masis sveiku da gan ilgai. Vie 
nog tas jo ilgas gyvenimas bu
vo net teip trumpu kad nesus
pėjo ne namon sugrįžti, nes 
rado ant kelio negyva užsnig
ta sniegu.

3. Prie kelio isz Frankfurto 
in St. G. stovėjo seniau kop- 
liczia paszvesta keturiolikui 
szventiems pastiprintojams ne
laimėje, kur buvo 
medžio padaryti 
Motinos Dievo ir 
Jėzaus Priesz 40-ts 
nūs protestoniszko
tūla nakti norėdamas padaryti 
szposa, nupjovė stovilai Moti
nos Dievo galva. Užganėdin
tas isz savo nelabo darbo ir 
džiaugdamasis, k.td nieks jo 
nepatemijo ir neinate iszpildan 
ežio ta nedora piktadaryste, 
sugrižinejo namon, nežinoda
mas, vargszas, kad Dievas ma
te, kaip ligiai ir mate jo szir
di. Ir tikrai nubaudė padiku- 
si nedora, vaikina, kadangi in 
kelias dienas vėliaus pajautė 
smarku skausmą kaklo ir gal
vos, o ant kakla aplink ligiai 
toj paezioj vietoj kurioje nu
pjovė galvo paveikslui, apsi- 
reiszke raudonas randas ir su 
kožna diena augdamas žirniai 
surenginejo nelaimingam dide 
lias kanezias. Reikėjo gabenti 
in ligonbuti su tuo stebėtinų 
lanku ant kaklo, kur gydinto- 
ju pasistengimai vienog nepa- tos kelnaites jau pasirodė Atlantic City, 
lengvino nelaimingam kiek ir storos lietuviszkos biznierkos iszrodytu tose kelnaitese?

norėdami kuoveikiausiai abro
za isz ten praszalinti, o du net 
bjauriai piktžodžiavo ir iszjuo 
kinejo katalikus, kad guodoja 
paveiksią ir laiko ji usz szven- 
ta, anot ju “mergos.” Abrozas 
tapo su isz kilmia pernesztas 
in Monasteri, o du protestonai 
ka iezniekinejo abroza pasimi-

pasiliko nepasekmingais viso-1 
kie vaistai.

Pagaliaus gydytojai negalė
dami iszgydinti isz tos ligos 
jaunikaiti kaipo ir nežinoda
mi kas tai do per liga, apreisz 
ke, jog tame turi būti kokis 
daleidimas virszprigimtinis, ka 
dangi apie panesze bent liga 
net negirdejo. Būdamas jau 
artimas mirio, kentėdamas di
delius sopulius, nelaimingas 
iszpažino vienam isz gydinto- 
ju, jog ta liga tai bausme Die
vo usz jo nedora (laiba, usz 
iszniekinima stovilos Motinos 
Dievo ir nupjovima jai galvos. 
Netrukus pasimirė didelėse 
kaneziose kūno ir saužines.

(Da bus.j

Naujo sztamo plaukimo drapanos.
Tai ir susilaukėme! Ka? U-gi naujo sztamo plaukemo 

drapanas del moterių. Yra tai puikei pasiūtos kelnaites isz 
szilko, kurios yra daug smagesnes už paprasta andarokeli o 

Kas-žin kaip muso 
l Bal

truviene ketina nuvažiuot szimet in Atlantic City ir nuymti 
fotografije nog keliu moterių su toms kelnaitems.

A ■ 81 Balistikas, Del Iszbaiidymo 
r IV/Ai Ar Reikalauji Sveikatos?

.hiigu si pa t rotos sveikata ir mitrumą 

ir esi si'pnas, nerviszkas, be energijos, 

ja'gi; ki nti skaudejima pilve, inksto- 

t e kepeniu, szird je i? szonuose, per- 

sidirb s. jaunistes klaidas arba priva- 

tisz.kas ligas, tai atsiusk man savo 

varda oasz prisiusiu per paczta baksu- 

ka mano nauju Nerviszku Pigulku 

vertes 51. 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 gal) be. 
Paraszyk varda ir adresa ant žeminus 
padėtu linijų, iszkirpk ir prisiusk man 
o gausi buksuka pigulku vertes $1. 
per paczta.

Dr. F. Ilaitman
231 E. I4-th. St., New York,N. Y.
Praszau prisiųsti man del iszbandim® 
buksuka “Nauju Nerviszku Pigulku.”

Vardas.

Ulicza

Miestas

John Harp, kuris perstatys Suv. Steitu ’ ant ko- 
ronacijos Anglijos karalu.

W. Rynkewiczius
-:NOTARIVSZAS:-

233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Apsaugoja Namus ir Naminus Rakandus nog Ugnies.

lidžiause Lietuviszka Agentūra. Kantoras Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokiu Linija.

Parduoda Szipkortes ant 
zisokiu drueziausiu ir 
reriausiu Laivu.
Siuncziu Piningus in

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

Iszduoda Dostovierne 
lel tu k a nori savo dali 
sietuvoje kam pavesti.

Del Draugyscziu...
Pristatau puikes Szarlaz 

Juostas, Kepuras, Karūnas 
Špilkas ir 1.1.

Su kokiu nors reikalu 
kas-link Szipkorcziu, 
Piningus ir 1.1.

pas mane o 
teisinga

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

... SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

DYDYS GYDYTOJAS 

Dr. Ig. Stankus 31.D. 
Pabaigęs medikaliszka mokslą Universitete 
Indianos valstijos, teipgi buvo miestavu dak
taru lndiana|M>lis, Ind. katram turėjo did 
žiaUsia praktika gydyti visokias l:gas.
I laktai as Stankus te pgi pabaigė kvotimą 
New York Post Graduate School *Sr Hospital 
katras yra didžiausias ir jau paskutinis did 
žioju daktaru mokslas, ežia specialiszkai in 
silavina daryti visokias operacijas ir gydyti 
lygonius serganezius su sunkiomis ligomis. 
Dabar kvlectla NergauriluH pas save salt)damas: 
“Jaigu sergi, pribuk arba paraszyk pas 
mane, o busi iszgydintu.“ Daug yra ligi.
atru negalima iszgydint, [liet toki serganti 

apturės pas mane tikra t&utiszka ir broliszkn 
rūda. Neįeik dykai in> tint sunkei uždirbtn- 
■entus nes neiszsigydes ir paleidęs savo pi
ningus inpulsi in sunkesni padej:ma. 
Neįgimti atsiszaukia pas mane atras teisinga 
laklariszka gydimą ir geresni pasistoravirmi 
negu pas koki sveitimtauti. Kožnas ki ri- 
lik'ai gydinsis pas mane supras kad asz•esi 
pabaigęs didesni daklariszka mokslą ir kad 
galu geriaus gydyti negu kiti daktarai.

Apsiimu Paseonlngai Iszg Pyti Ligas 
rumatizmo, skaudėjimas szonu sąnariu kau 
lu, streinu. kojų, pecziu, nuo visokiu krauji 
ligų užkreczemu liiiszku ligų, try|ier szankn 
imlia, užkietėjimą ir nedirbima viduriu, isž- 
berima, ncže|ima ir auginta ant veido ir 
kūno visokiu spugu, dederv'niu ir slinkimą 
plauku, galvos skaudvjima, szirdiea inkstu 
kepąiu ir plaucz:u ligas visokiu nervu ligas 
neuralgija, drebejima sanai'iu, greito supy
kinto, negalima m ėgot ir i.-zgasezio. greito 
pailsimo, sunkaus kvepavima, perszaliinu 
slogu ir nusilpnėjimas sveikatos visokiu mo- 
term ligas skausmingu ir neregulariszku 
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo. 
Jaigu negalima prib ti asabiszkai tai para
ižykite o asz supras i, isztirsu ir duosiu imi a 
o jaigu reike tai prisiimsiu gyduoles. Ne 
yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerike, 
Anglijoj, Kanadoj ar kitur

Biednus Gydau Dykai! 
Turiu SpecinliszkH Diplomu del

Darinio Visokiu Operacijų
Su pagelba op* racijų galiu iszgydyt no viso
kiu organisrku ligų Neįeik' kankyiit* ir 
būti ubagu visa ‘avo umži nes po operacijos 
gali būti iszgydytas už maža preke, 
iszgydau su operacija ruptura, ajienderitis 
vėžio skilvije. auganeziu ak neniu, visokiu 
skauduliu, guzu (tumore), kepeniu, inkstu, 
ir pusliu. Darau opera*:ijas ant giriu, kaulu, 
nervu,smegenių, moter ų ir vyriu gymdančiu 
organu, pritrauktas kojas ir rankas atytab-au 
ir padarau sveikais. Del operacijų kvieeziu 
pas mane. Turi usavo locna narna arba 
ligonbuti (Sanitorium).

Or. Ignatius Stankus M.D,
1220 St. Broad St., Philadelphia, Pt.

Ofiso
vr 1 J f 6 lig 8 vakare.
V HlandOS I NeariiomiaS-Spoplet

Klausiantiems Atsukimas-
Daugumas klausinėja raszy- 

darai, kodėl Philadelphijos M. 
Klinikas, nuolatos nesigarsina 
kaip kiti pavieniai daktarai? 
Atsakimas; todėl, kad in szita 
Klinika, kas tik atsiszauke 
tai tampa ir iszgydytas kaip 
vyrai teip ir moteris nuo viso
kiu ligų ir todėl patys iszgydy 
ti žmones ta Klinika garsina 
ir savo pažįstamiems parodyja 
ja, kad tik czionai tikra pagel
ba gali atrasti,— o, kad žmo
nes garsina tai geriausias ir 
teisingiausias apgarsinimas tai 
-gi ir kaipo teisyngi daktarai 
tik kaip kada: savo adresa pa
duoda in laikraszti kad sergan 
ti žinotu kur atsiszaukti savo 
prigimtoje lietuviszkoj kalbo 
je,— jog nereikalauja tlumo- 
cziaus kaip asabiszkai teip per 
laiszka; nes czionai yr ir lie
tu viszkas daktara. Visada at
siszaukti po sziuom adresu: 
The Philadelphia Mdd. Clinic, 

1117 Walnut st.
Philadelphia, Pa.

Kasdiena atidaras nuo 10 
isz ryto iki 4 po piet ir Nede- 
lioj nuo 2 iki 3 valandai po 
piet.

(to 43).

9 lig 12 priesz piet.

Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu
Egiutero No.l. 25c.
Egiutero No.2 50c.
Zmijecznik 25c.
Gumbo laszai 35c.
Meszkos Mostis 25c.
Treianka25c.
Linimentas Vaikams 25c. , 
Gyduoles nuo Kosplio25c. 1 
Liepiu Balsamas 25c.
Antylakson del Vaiku 25c. 
Milteliai Vaikams nuo 

Kirmėlių 25c.
” nuo Kirmėlių del 

suaugusiu35c.
Vanduo nuo Akiu skaudeji 

mo 25c.
Ugniatraukis - 25c.
Skilvio Laszai - 25c.
Gyd. užlaikimui Viduria

vimo ir Kruvinosios 75c.
“Uicure” arba gydymas 

Rumatyzmo - $3.50 
Gyd. del nemalimo Pilvo 

(50c.
Milteliai apstabdymui 

Galvos skaudėjimo 10c.
Laszai nuo Dantų 

skaudėjimo - 10c.
Mostis nuo gedimo ir 

prakaitavimo Kojų 25c 
Geležinis sudrutintojas 

sveikatos - 50c.
Vaistas nutildymui Vaiku 

25c.
Vaistas nuo Papauto 

Corn Cure 15c.

Del Visu
Kenicjimu ir Skaudėjimu.

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

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

10c 
Milteliai nuo Kepenų 35c 
Valytojas Plėniu 

žiuase 
Rožes P.alsainas 
Kinder Balsamns 

I Bobriaus Laszai
Svelnitojas
Kraujo valytojas
Nervu Ramitojas
Egzema arba odos 

mas pas Vaikus $125 
Groblevskio Pleisteris 

(Kasztavalo) 25c.
Pamada Vaikams 25c. 
Uchotyna nuo skaudėjimo 

Ausise 25c.
Gyduoles nuo Riemens50c 
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 $50.

Drabu.
- 25c.

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

35c.
$2.00
$1.00

iiždegi

S'

P. V. OBIECUNAS & COMPANY
;>į(ALL NATIONS DEPOSIT BANK) 
"į. Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.
<W.S_ Musu Vienatine L’etuviszka Banka su kapitolu $75,000.00 

' randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežines 
kapitolas $40,000.00. Locnas Namas vertas $150,000.00. 
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 4-ta.

k procenta noK szimto. -Sziuncziame piningus in visas dalis 
svieto ir parduodame Laiva-Kortias ant visokiu Linijų.

iDĮo Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir Užrube- 
žinių Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats P. V.

^iTna Obiecunas organizatorius tos Bankos. Kreipkitessn visokeis 
reikalais prie Musu Rankos per gi omatas ar asabiszkai o mes 
iszpildisime visokius justi reikalus greitai, teisingai ir gerai. 
Piningu ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiust 
per Express ai b Pacztini Money-Order.

50,000 
KNYGŲ
Vysai Dykai

Kožnas vyras be 
reikalauti vien.*} 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti 
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
gėrė per mierą, katrie pareidava 
namo vielai ir katrie pervirš davė 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabė pri darba ir katrie ne 
galėt* nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu Įmygu. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu 
sava sveikata, kaip jie užsikrėtė li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma j trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis kaip 
gali tą 
pasekti.

Ar Esat Kankinami
Užnuodijimu Krauja arba Brautais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu Gyvastinės Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu, 
Džiūsna, Užsi veržimu šlapiname 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms?

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
prastoima apetitu, surugusi pylvn, 
niauru skausmą galvos, tulžiuius pri- 
puolimus, icgalet miegoti, jausta- 
tesi pavargosiu ir silpnu iš rita, 
pyktųs ir aržus,—turetė gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškiois žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku.

Tūkstančiais vyru atgavą 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, nevedei 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 užėcdys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galėto stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink j tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokant ir už paczta. Nekokio vardu modikališka 
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresa aiškoi idėkiet ta dikini kuponu ir prisiuskiet mums 
o gausto tą knygą.

atidėlioma tur pa« 
iš tu stebuklingu

Ta dykai Rauta knypa yra worths 
$10.00 kožnam sergančiam 

vyrui.

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

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

/
Vardas ir; pavardė.

Adresas. Stoitas.



Vasarinei Siutai Pas Rynkeviczia. fe.... - .i—
Sziame laike pargabenome 

daugybe Nauju Vasariniu Siutu 
del Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai 
yra gražiausi visam mieste, pa- 
siūti pagal naujausia mada.

Szitus Siutus parduosime už 
pigesne preke negu kiti sztornin- 
kai, todėl jaigu reikalaujate 
Naujo Siuto tai ne eikytc kitur Uj. 
kaip tik pas mus o patis persiti- 
krinsytc kad gerinus ir pigiaus gU 
galima pas mus pirkti negu kitur.

VISOKIU MADŲ.
VISOKIU PREKIŲ. GU 

Teipgi visokiu kitu Vasariniu
Drapanų; žinome kad perkant pas (jg^g. 
mus busite visame užganėdinti.

— Reikalinga czionais yra 
teip-gi lietuviezko ar lenkisz- 
ko daktaro ir nptiekoriaus, 
teip gi mažiausia tris barbe
nai. Miestas auga labai o už- 
darbai geri. Lietuviu randasi 
mažai.

KAIP NAUDOTIS LUO
ŠU LAIKU.

Kiek ka-ztuoja szita knyga? 
— klausė koksai tai žmogelis 
knygsztori.

Franklino.

Pirkyti savo Varasini Siutą pas
W. RYNKEWICZIU

233-235 West Centre Street.

Žinios Vietines,
— Ketverge pripuola 1 die

na Birželio.
— Karszczei kas diena dy- 

dinasi: lietus reikalingas.
— Szendien yra diena pa- 

puoszimo grabu visu numiru
siu o ypatingai pražuvusiu ka 
reiviu. Už tai taja diena vadi
na “Decoration Day” Trumpa 
paroda praejs per miestą.

— Panedelio diena apleido 
sekantieje obivatelei in Balti
more ant S L R K seimo: Jus
tinas Vitkauckas P. Žilinskas, 
M. Kundrotą, A. Danisevi- 
czius. Linksmos keliones.

— Szioje aplinkineja keti
na užstoti sausa isz priežasties 
mažai lietaus, norints sziek 
tiek palijo, bet szulinei artimo 
šia kainuosią yra iszdžiuvia 
Redingo kompanije turės vela 
gabenti vandeni del savo ka
syklų.

-f- Del daugybe pažinstamas 
Antanas Jeraminas kuris per 
ilgus metus turėjo užsiėmimą 
pas p. Daniszeviczia ir kuris 
musu miestą apleido po Kalė
dų ir iszvažiavo in Philadel
phia, tai praeita Ketverga isz 
priežasties dideliu karszcziu 
krito ant ulyczios negyvas. Na 
baszninkas turėjo apie 40 me
tu senumo. Paėjo isz Kauno 
gub. Panevėžio pav. Pakro- 
jaus gmino, Szukoniu kaimo. 
Laidotuves atsibuvo Panedeli.

— Subatoj Lietuviszkas be
linis klobas buvo iszvažiave in 
Skulkill Haven, kur nebage- 
liai buvo sumuszti per tenai- 
tini kloba, kadangi musu gra- 
jotai gavo 2 o Skulkill Haven 
gavo net 5 bėgius.

— Parsiduoda naminei daig 
tai geram padėjime, kas nu
pirks gaus ir stubas del gyve 
nimo. Parsiduos pigiai ba loc- 
nininkas iszvažuoja isz miesto. 
Todėl pasiskubinkyte nupirk
ti. Ateikyte pas S. Necunska 
605 W. Mahanoy St.

— Juozas Dambrauckas ap 
laike sulaužima kojos North 
Mahanoy kasyklosia o priek 
tam anglis supjaustė keliosia 
vietosią peczius. Likos nuga
bentas in ligonbuti.

— Jonas B. Mockaitis pa
sekmingai užbaigė egzaminą 
Medico-Chi universitete ir 
neužilgio parvažiuos namo su 
titulu “Kemiko.”.

— Nepaprasta operacije 
panesze petnyczios vakara pa
ti pono Juozo Margelio salu- 
ninko ant Main uliczios. Poni 
Margeliene apdovanojo savo 
Juozuti j uikum ir drutu šune
liu per Cicariszka operacije. 
Daktarai Kaili ir Dunn buvo 
priversti perpjaut szona moti
nos ir tokiu budu užgimė ku- 
dykelis. Buvo apibegias paska 
las buk poni Margeliene buvo 
numirus, nes tai yra ženklu, 
jog ilgai gyvens ant svieto 
idant džiaugtis savo šuneliu. 
Vėliname idant p. Margeliene 
greitai pasveiktu.

— Tai ant tikrųjų Lehigh 
Valles kompanije vela atpirko 
savo kasiklas nog Lentz <fe Co. 
Pati kompanije apie tai ap
garsino. ,

— Celestinas Krotovskis, 7 
metu vaikinelis deginant žibiu 
te, uždege savo drapanas, apsi- 
degdamas baisei, jog nog žai- 
duliu mirė

— Brookwoode ir Bear 
Ridge statis didelius naujus 
brekerius. Darbo bus invales.

— Pasilinksminimo lietu- 
viszka sale kuria stato W. D. 
Boczkowski & Co. auga kaip 
ant mielių. Neužilgo pradės 
stogą dėti.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

Fayette City, Pa — Dar
bai gerai eina, czionais nėra 
kitokiu darbu apricz mainu, 
kurios dirba pilna laika, ir už 
darbei geri, isz kitur pribuvu
siam darbas sunku gaut.

— Szitas miestelis labai 
czistas, daugiause apgyventas 
Slavokais ir vokieczeis, ir di
delis būrelis lietuviu, jsz ku
riu visokiu atsiranda. Del ne
kuriu moterėliu p. Baltruvie-, 
ne labai reikalinga.

— 15-ta diena Kovo susi
tvėrė nauja dr. po vardu savi
tarpine broliszkos paszelpos, ir 
matyt kad gyvuos ba visi ge
rai storojasi, lai gyvuoja nauja 
užgimus laisves dr’ste.

Elizabeth, N- J.— Kaip ir 
visur teip ir pas mus darbai 
ejna o isz kitur pribuvus ne 
sunku darba aplaikyt.

— Per Velikas ir 40 valan
dų atlaidas Elizabethtieczei at 
jaute dydeli džiaugsma, atsi 
mindami kaip tai Lietuvoi ej- 
davo aplink Bažnyczia teip ir 
musu garbus klebonas Žin
džius ėjo aplink bažnycze su 
procesije. Iszrode kaip musu 
tevyneje ir daugelis taja pro
cesije susigriaudino.

— Mojaus 21 diena motere 
Agnieszka Jepsziene susilaiži- 
no su savo burdingierum, kad 
ji inlips in medi stovinti arti 
stubos. Laižybos ėjo isz szilki 
nes szlebes. Motere inlipo in 
medi o kada reikėjo, nulipt, 
tai iszpuole isz medžio ir ant 
vietos užsimusze. Velione pa
liko vyra ir tris vaikuczius.

— In banka ir paczta kuri 
užlaiko Daminikas Boczkus, 
po No. 211 First ulyczios, du 
apgavikai ineja persistatė kai 
po paczto inspektorei. Vienas, 
vede kalba su Boczku o kitas 
inejas iszeme isz stalcziaus 140 
doleriu ir iszejo. Boczkus apie 
vagysta vėliaus dasiprato nes 
vagiu lig sziam laikui ne su
sekė.

Shamokin, Pa — Lietu
vei be josios gyvasties niekas 
nežino jog czionais randasi ko 
ki Lietuvei.

— Peczeje Hickory Run, 
poni Andruviene Szpokiene 
apdovanojo savo vyreli trinu- 
kais, visi yra sūnūs ir sveikai 
auga.

— Ant Redingo geležkelio 
kokis tai szetoniszkas iszgama 
bandė ižžageti 15 metu mergai 
te nes ant josios riksmo adbe- 
go žmonis o rakalis turėjo pa
mesti savo auka. Kad butu 
suėmė tai butu tuojaus pakorė.

— Tunelije Canneron kasi- 
klosia pakylo kelios eksplozi
jos kuriosia likos užmusztas 
faier bosis Maore. Pažeisti li
kos Jonas Stremulovskis, Jo
nas Separik, Juozas Rublinski 
ir Jonas Jokus.

Thomas, W. Va.— Dalbai 
slobnei eina, dirba po 1 ir 2 
dienas ant nedėlios, isz kitur 
pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

— Lietuviu didelis būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda.

Frackville, Pa.— Darbai 
po valei eina.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas bure 

lis, ir visi grąžei užsilaiko, tik 
pavienei labai nuliude iszprie 
žasties stokas mergynu jagu isz 
kur pribūtu pora tuzinu tai 
gautu po gražu ir dora vaiki
na.

Superior, WiS.— Czionais 
galima aplaikyti darbus leng
vai prie statomu geležiniu do
ku, kurie kasztuos pusantro 
milijono doleriu da stato ir 
anglinius dokus.

Lietuvius priymines norin
gai, mokestis po $2.50, $2.75, 
$3,00 ir $400 ant dienos žino
ma tieje ka turi geresnius ama 
tus gaus daugiau.

Testamentas be atra- 
mento-

Kaime ne toli Varszavo gy
veno ant kampo, Ratilas So- 
bierak, kuris priesz kelolika 
metu turėjo gaspadorista. Po 
numirimui paczios ir vaiku, 
pardavė gaspadorista ir užsiy- 
minejo statiniu namu, bet pas 
kutiniuosia metuosia, kada ne 
teko pajėgu ir negalėjo dirbt, 
sėdėjo grinczioje ir meldėsi. 
Sobierakas turėjo pusėtinai 
piningu, kuriuos turėjo pasko- 
linias vargszams kaime o ir 
Varszave. Turėjo nog visu ob- 
ligus, o katras negalėjo in lai
ka atiduot, tai panaujinejo už 
raszus ir priskaitydavo palu- 
kius. Priesz pora nedeliu se-
nis jausdamasis artimu mirties 
pakvietė pas save ludininkus, 
kuriem pasakė, jog raszis tes
tamenta.

Kada kas tokis isz ludinin- 
ku primine, jog reike ant to 
atramento, Sobierakas nusi- 
szipsodamas tare: jog del pa
darinio testamento reikalinga 
jiam ugnis o ne atramentas. 
Iszlipo isz lovos, iszeme isz 
skryneles pakeli abligu ir pa
rode ludintojams ir žmonėms 
kurie buvo ateja jin atlankyt. 
Paskui visa pakeli sudraskė ir 
sudegino ant kaminėlio pra- 
szindamas Judintojų, idant pa
sakytu del jio skolinyku, jog 
jau niekas nog jiu ne reika
laus piningu. Ant rytojaus po 
tam puikiam darbui Sobiera
kas numirė.

Introligatorne.^^ 
▲PD1BBT0VE KNYGŲ.

1

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuviizkii

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. 1). BoczkowskLCo.
Mahanoy City, Pa.

v — >2

Aysidirba senos maldaknyges, istorines 
natos ir laikrauzczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagis, Draugas, Tėvynė ir Lt.

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery*
514 W. Spruce. Mahanoy City, P*

No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

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

S. Norkewicz
408 West Mihunoy Ave.

— Doleri,— atsake subjek
tas.

— Doleri?— atkartojo pir
kėjas.

— Ar negalima gaut pi
giau ?

— Tokie yra preke skam
bėjo atsakimas.

Ne susioriantavias klientas 
pradėjo vartyti knygas ir ant 
galo pasiklausė:— Ar galima 
pasimatit su ponu Franklinu?

— Teip,— nes dabar yra 
užimtas drukarnei.

— Gerai, norecziau su juom 
pasikalbėt.

Paszaukta Franklina o pir
kėjas užklausė:— “Koks yra 
žemiaus preke, už kuri galė
tum man tamista atiduot szita 
knyga.

— Doleris ir czvertis skam
bėjo greitas atsakimas.

— Doleris ir czvertis! Ale- 
gi subjektas norėjo tik viena 
doleri.

— Teip atsake Franklinas 
ir velicziau paimti doleri negu 
atsitraukti nuo mano užsiė
mimo.

— Žmogus nusistebėjo, nes 
norėdamas užbaigt kalba da 
karta paklausė:

— Meldžiu pasakit. man že- 
miause preke, szitos knygos.

— Pusantro dolerio atsake 
FranKlinas.

— Pusantro dolerio! Nes 
priesz valandelia Tamista rei
kalavai tik doleri ir czverti.— 
Teip, atsake ramiai Frankli
nas. Geriau but paimt priesz 
valanda doleri ir czverti negu 
dabar doleri ir puse.

— Žmogus padėjo tileda- 
mas doleri ir pusią ant stalo 
ir apleido sankrova, bagotesuis 
vien moksliszka iszminczia kas 
link guodojimo laiko.

Didelis genius iszmokino 
sztukos paguodojimo laiko ir
paskui žmogelis pamate savo 
locnus nepasisekimus laike 
darkimo luošu valandų ir pra
dėjo naudotis anų proga. Lai 
kuosia danto (Dante buvo did
žiausias Italu poetas metuose 
1265—1321 isz jojo veikalu 
yra sekanti: “Vita Nuova La 
Divina Commedia, Purgatoiio 
ir tt.) beveik kožnas kas tikuž- 
siimdinejo literatūra Italijoje 
buvo kartu sunkei dirbancziu 
kupczium, giditoju politikie- 
rium, sudžia arba kareiviu.

Mikolas Faraday (Faraiday 
angliszkas garsus Kemikas ir 
Fizykas) visa diena dirbdavo 
introligatornej, kožna luoša 
laika arba geriau sakant valan 
da paszvente isztirinejimams. 
— Viena karta rasze pas savo 
drauga: “O, kad tik galecziau 
nupirkt už pigius pinigus nuo 
mus dideliu ponu juju luosas 
valandas, arba geriau sakant 
dienas”.

Tik nenuilstantis triūsas tve 
ria stebuklus!

Dienas Aleksandro Hum- 
boldto buvo teip iszpildytas 
jojo užsiėmimais, kad darbui 
moksliszkam paszvente vien 
naktis ir ritmeczius.

Kokiu stebuklu galima pa
siekt dirbant kasdien viena 
valanda?

Tik viena valanda kasdien
iszlupta isz blogu užsiėmimu 
o paszvesta ant doru mokslisz- 
ku daliku, gali paprasta žmo
gų atsakanezei supažinti su ko 
ke nors szaka mokslo.

Viena valanda kas dien 
paszvensta mokslui, gali laike 
10 metu, visai nemokanti žino-j 
gu padarit dauk mokytu. Lai
ke valandos kasdien galima 
perskaitit su atyda dvideszim- 
ts puslapiu, arba 7,000 lapu 
metais t. y. Apie 18-ka gana 
storu knygų.

Valanda dieninio laiko gal 
permainit tuszczei praleista 
laika ant naudingo ir laimin
go givenimo, gali nežinoma 
žmogų paskirt in eilia garsin
gu, nedora valkata, doru ir 
naudingu sąnariu žmonijos.

Koks tai turtas dengėsi ke
liose valandose kasdieninio 
moksliszko triušio, kuri jaunu 
mene pameta apversdama luo
ša laika ant visokiu kasdieni
niu niekniekiu?

Kožnas žmogus privalo tu 
reti savo numileta užei‘mi 
ma, kuriam paszvenetu savo 
luoša laika toks užsiėmimas 
neprivalo turėt jokio bendru
mo su paprastu professiona— 
liszku darbu,— nes reik pa- 
siszvenst su visa duszia. Neku- 
rie jaunikaiczei lavinasi luo- 
suosia valandosia, kurias ki
ti praleidže ant tuszczio vėjo.

Nėra tokio žmogaus kuris 
apart savo darbo nerastu vie
nos valandos pasiszvensti mok 
slui.

Carlysle, Tannysen, Dickens 
užsidarinejo duris priesz gaisz- 
laikius kurie atimdinejo jam 
laika.

Gaiszinimas laiko liginasi 
gaiszinimui energijos, giveni
mo spėkų, budo; yra arszesnis 
už blogus papratimus, blogas 
drauguves, yra pametimas ge
ru progų, katras niekad ne su- 
grisz.

Edvardas Everett, sako:
Kad kiekvienas žmogus gal 

but naudingu, guodojemu, lai
mingu, per lavinimą savo ga
bumu per pasiszventima isz- 
dirbti savo sentimentaliszku 
jausmu ir teip toliau.

Tai-gi Broliai! apsvarstiki- 
me gerai savo givenima, pas- 
tatikim giara diagnostika pa
žinimą ant savo silpnu protisz 
ku pusiu ir naudokimės kiek 
galint isz luošo laiko, nes kiek 
vieno žmogaus protas stovi tose 
paežiuose vt-žesi moksliszko isz 
sivistimo ir gal but pasveikin
tais pasekmingais rezultatais 
per systematiszka pasiszventi
ma mokslo labui.

Jonas Jasinskas
Studentas Medicinos 

Philadelphia, Pa.

Naujus lazradimas.
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta 

plaukams augti. Turime tukstaneziu pade- 
kavoniu. Iszsiuncziame dykai geras in forma 
cijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adresavokyte:

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

Kvietkos-Kvietkos
Del kapiniu ir daržu; vaszkinea 
kvietkos del szermenu irt.t. Teipgi 
visokiu gyvu kvietku del veseiliu, 
izermenu. irt. t. pas: (aaunt

Keusher, 215 W. Centre St.

Nemokėk dykai $10.00,

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

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 50 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti 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 aut adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W.Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familijn 

ant viso loto po no. 604 — 606 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (p j )

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pr

Ant pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Senas 

Ceikiu ir groser sztoras. Pui
kus popieru ir knygų sztoras. 
Gerai užmokama duoukeptu- 
ve Teip-gi daugybe namu ir 
lotu ant pardavimo už neper- 
brangia preke. (i mjų)

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

Lawler ir Purcell
P1KMOS KLIŠOS KALVIAI

101 W. Fine St., Mahanoy City.
...1IAV1SO SENA VIETA...

--------o -------
Atlieka kalviszka darba kanngeriause. 

I'aino Vežimus, Mniniiies Tulszis ir t.t. Su 
virszminetais reikalais kreipkitės pas mus o 
busite visame užganėdinti. (yjutif)

P. J. CUMMINGS 
KRIAUCZIUS

Siuva siutus pagal naujausia mada isz visokiu 
ceiku. Darbas gvarantytus, preke nebrangi. 
Teipgi czistina, taiso ir prusija visokias 
drapanas. Atneszkyte darba pas mane o 
busite visame užganedyti. (j33)
34 S. 2nd.St.(prie KrikesjMahanoy City.

Fiiriiios-Fariiios.
Sztai proga ingyti farma tarpe 61 

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

(jJ T aunf o,) 
Anton Kiedis,

Peacock, Lake Co, Mich.

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotografistas 

205 E. Centre St. Mahanoy City.
-------- o--------

Raikei ir pigei nutraukė v i šok et-Fotografijas 
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reinas. Indeda in .Špilkas 
Kompasas ir t.L Pardno ia vi*«ke< Reinas 
Lietuvei su vi raz-minėtais reikalai netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyvent »ji 
ir pažinstama Varžinska kuris pa laro 
viską kanogeiiause o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Fotograpijas ant Post Karužių.

Didelis Pardavimas
Auksiniu Ziegoreliu.

Pas Ziegorninka Milleri
Gryno Aukso Zif gareli vertes $50 už $35

” ” ” ” $30 ” $22
” ” $25 ” $19
” ” ” ” $18 ” $12

Pigus pardavimas Nikeliniu Darbiniu 
Ziegoreliu szia nedele.

—:Lencugeli duodame dykai:—

Bronzoletu
** khoki daigtai.
Pirkyte dabar kolei yra 

gera proga gauti tavora 
už beveik puse prekes.

G. MILLER
113 W. Centre UI. 

Mahanoy City.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS-

202 Troy St. Dayton, 0.

Parduoda Szipkortes ant visiu 
Geriausiu Linijų in ir greieziausiu 
-sz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.

S'unczia Piningus in visas dalis 
greitai, teisingai ir piginu negu kiti 
\gentai. Mano agentūra yra po 

priežiūra Ohijos Valstijos.
Su virsz minėtais reikalais galite 

•as mane kreipits per gromata ar 
įsabiszkai o visame kanogeriause 
HitarnauMU.
Keliaujantiems in Lietuva pampinu 
Paszportus su patvirtinimu Konsulio.

K;

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, Amerikoniszku ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu irt. t.
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio. 

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St., 
Mahanoy City.

Kataliogas Dykai
« ..Visokiu..

Muzikaliszku 
Instrumentu, 

ypatingai:

Puikiu
Armonikų 

Drukavojlmui Gromatas Maszineliu 
Lietuviszku Knygų 
ir kitokiu Daiktu.

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

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

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš 

perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 

' *rubU. koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 
jMja Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 

fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 
CcLhJ da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais

apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu- 
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne

turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiusdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnes kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt 
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,
3225 So. Halsted St. J»ept. s. Chicago, ill.j

MerchantsBankingTrustCo
MAHANOY CITY, PA.

—_ -----—emet

Tegul tavo piningai uždirba dauginus.
Mokame procentą aut sudėtu piningu.
Pradek czedint piningus szitam Banke o tie 
piningai dauginus uždirbs.
Ne yrn tn ka žmogus uždirba bet ta ka žmogus 
suezedina, 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.

-:D1REKTORIAI:-
A. DANISZEWICZIA. W. RYNKIEWICZIA.
M. GAVULA. W. I. MILES.
J. HORNSBY. L- ECKERT.
C. F. KAIER. T. F. FLANAGAN.

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

I^Tik už Piningus ne ant Bargo=^j
Naminiu Rakandu irPecziu.

Pigiausias Sztoras Visam Steite.
Bi-ussell Karpetas
Ingrain
Regsinis ”
Pluszinis ”

69c. mastas.
20c.
33c.
89c.

Dydelis Peczius 828.00.
Bed Boom Siutas $31.50.
Vaikams Vežimukas $3.98.

įCfiU 'l’ik už Piningus ne ant Bargo.*^!
GUINAN Ilalianoy City, Shenandoah

JI t. Carmel, Landslbrd.

Polithania [State Bank 
Cor. 22d. & Carson Sts.

S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lieluviszka Banka, uždėta per 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus surzedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudetua pas mus 
pinigus mokam -l-ta procentą, priskailaot 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes ant visli linijų ir geležkelio 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokius ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam plovas senatu krajni. Keįenteina 
kam elarija yra rėdoma |»er vnldiszka notaro 
J. G. Miliaucka. l'žkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreipiisprie mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o persuikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama eziun yra teisybe 
ir bus išpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezaut paczedumni in Banks, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Expreso Money Orderi.

Kusiszkai Anierikoniszka Linija.
Vienatine be persedinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.

8Ą dienu iii Roterdamu r La i vai isz New Yorko: Birma 13 Gegužio! 11Į dienu iii Liepoju
Iii k laša $31. LKurek 27 Gegužio; Lithuania 10 BirželioJ BĮ klasa$35.
J* ’’ Del smulkesniu žinių kreipkitės in musu g ntus B ” $47.
1 $52. jr centraliszka kontora. I ’ ^2.

A. E. Johnson & Co.,(General Pauenger Agti.) 27 Broadway, New York, N. Y.

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.^g
Sziamo laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszoine visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasariais 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
J ekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Moterių, Marginiu, 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 pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

ThB Elito I Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City. Ps

UNION RATIONAL ĘANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO K f 1’5,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. Valit.Randas turi musu Banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. 
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant I 
ar atneszi parodint knygute ar ne. I
Mus norim kad ir jus turėtumėt reikalu su • 
musu Bunka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

Harrison Ball, Prezidentas. 9 ryte lyg 3 popiet.
F.J.Noonan, Vice-Piezidentas. ...Sukatomis...
W.H.KoLler Kasijerius. 9 ryte lyg 12 ad.

Y. Telefonas.* Worth_2822.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE 
287 Broadway Kampas Iteade Ulicze 

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

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaivių visu Linijų in ir isz 

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

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

paliudyimu Konsulio.
Atjtszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

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




