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irtlavimas Vežimėlį 
i prekes.

Vežimėliai turi 
ratuku.

Socializmas likos paniekintu 
kaipo herezije ir pyktybe ku
riuos privalo szalintis visi do
ri katalikai, nes taip ajszkino 
arcibiskupas Messmeris isz 
Milwaukees ant susirinkimo 
Katalikiszko Moksliszko Kon- 
gresso Chicage. Kalbėjo jisai 
toliausi “Nemoraliszkuma ko
ki socializmas veisina ir pavo
jus in kuri iutrauke, galima 
tik vienatiniu budu nog jiojo 

• iszsisaugot, per krikszczionisz- 
ka mokslą ir tikėjimą.”

Senele Europa, atsiszaldo 
truputi nes kaip sena bobute 
pradeda ka toki zurzėti ir me
tas nog meto pasirengineja ant 
kares. Kokis tai nerimastis bu
tu czionais, kada laikraszczei 
danesztu: “Vaina Europoje”, 
— butu tai mums dydele neri
mastis, nes ar teip ar kitaip, 
brolis butu prieszais broli ir 
ir jin szauti. Kaip [rodos teip 
ir bus, nes Macedoniszkos er
gelis kas kart daugiau verda.

ISZ AMERIKOS

ėdamas Vežimelisg 
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j- Kazimieras Radzeviczius. Kas 
Kazimiera pažino laikuosia ‘ 
pirmesniuosia o dabar gyvena 1 
kitur, nesmagia naujiena isz- 1 
girdo No. 50 “Saules” kad s 
Kazimieras Radzeviczius jau ' 
szi pasaule apleido.

A. a. Kazimieras gimęs Lie
tuvoje, Suvalkų gub., Kalva
rijos paviete, Visztyczio s 
miesteli j prie pat Prusu rūbe- ' 
žiaus Kazimieras regis paeina ‘ 
isž-neturtingu Vistyczio miesz- 
czioniu tėvu kada-gi jisai pat
sai man pasakojosi, kad paau 
ges kol Amerikon iszejas, už 1 
sieme pergabenimu per rūbe- ! 
žiu isz Prusu kontrabanda.

A. a. Kazimieras isz Pitts- 
burgo atvykęs in Mahanoy ar 
Szenadori žinau kad dirbo 
prie angli i abudu su Vincu 
Czižaucku ka dabar yra Pott- 
svillej, po to užsidėjo groserne 
ja laike ik pirkimo saliuno su 
namu prie dypo.

Reik pripažyti kad a. a. tas ' 
žmogelis daug lietuviams pa
tarnavęs, o nuo nekuriu už pa
tarnavimus gerus, )gavo atly
ginimus blogus, bet ant svieto 
daugumam teip atsieina.

Su mirimu a. a. Kazimiero 
R., smertis pakirto vėl viena 
sanari isz tarp pirmųjų tverto- 
ju Szenadorio parapijos ir au
kautoju ant bažnyczios Szv. 
Jurgio už kuria antras net ku
nigas dabar su parapijonais 
niaujasi.

Ar-gi ir su Kazimiero Rad- 
zevieziaus laidojimu teip atsie
jo kaip su a. a. anais metais 
Stasio Milianeko?

Kas tai galėtu tikėtis kad 
bažnyczios fundatoriai, tikri 
katalikai numirė, negali but 
laidojami prie religiszku apei
gų tos-bažnyczios, ant kurios 
statymo su didžiausiu noru da
vė savo pinigus?! Viens tiek, 
Dievas senas gaspadorius, žino 
ka bedarans su miruseis baž- 
nycziu fundatoreis.

Su pakirtimu a. a. Kazimie
ro Radzevicziaus smertelis isz- 
gainiojo isz tarpo gyvųjų ka- 
puosna jau didesne puse pir
mutiniu steigtoji! Szenadorio 
parapijos ir bažnyczios tarp 
kuriu ilsis ir pirmas tos parap. 
ramusklebouas a. a. kunigas 
Abromaitis. Tegul jie ilsis 
a. a. visi, ateis su savo dalgiu 
ir prie mus likusiu ir pagai- 
nias nei avisvakarop aszkiur 
namo, nes jau tai prisieis va
karas.

T. Astramskas
Philadelphia, Pa.

Mariampoles pav. Kvietisz- 
kio valscziaus C. vaitas Kle
mensas Leleszius apie kuri 
1 Saulėj” buvo anuo kart pla- 
cziai raszyta, dabar Mariam
poles aresztantu ligonbutij nu
mirė. Su mirimu, numirė ir vi
sos bausmes kokios jo lauke 
kaip kad pasveiks.

Susivienyjimo L. A.organas 
“Tėvynė” isz dalies atszoka in 
senoviszkas savo vežias, turbut 
kad jau iszsinere isz po cen
zūros.

Juozunas 25 No “Tėvynės” 
sako, kad visi jos veterinarai 
kuriuos cenzūra nuvaikiusi, 
dabar su savo rasztais vela su- 
sispiesia prie “Tėvynės” 
visoms pajiegoms remsia.

ir ja

Amerikoniszkas laivynas 
svecziuojasi visu vieszpatyscziu 
portuose besilankydamas, ad
mirolą su aficieriais sveikina 
ciesoriai, karalei irkunigaiksz- 
cziai net saldžiai vaiszydami.

Mat kitu vieszpatyscziu sve- 
cziai toki važinėtis negali, nėra 
pakaktinai pinigo, Suvienytos 
Valstijos graszio nestokuojant, 
iszleido in svietą ir savo drą
sius sveczius. Nors tie svecziai 
iszkilmingai priiminėjami, bet 
nežine kaip sekretnoji abelna 
palitika in tai žiuri.

isz pulko 
kelioleka

atsibuvo

3iBU

Alpia avi1

Susivienyjimo L. A. reika
lais nežine kodėl interesuojasi 
netiktai sanariai, bet ir pasza- 
liniai žmones. Gal del to, kad 
tai yra vienytele didžiausia or
ganizacija, o in ja dabar insis- 
kverbe stambus nesusiprati
mai. Regisi tie interesavimai 
paszalinems, yra tik del aky- 
vumo. Reik manyti kad vis
kas susitvarkys, ir viskas eis 
pageidaujamu keliu. Vienas 
dalykas laukemas t, y. pasiro
dymas oficijaliszko 26 seimo 
protokolo isz kurio szviesiai 
svietas matys seimo nuveikima

Viskas ant svieto mainosi, 
pradedant nuo karalyszcziu, 
baigent ant ubagyszcziu. Tan
kiai žibutiniai susvyla, kiti isz 
pelenu kyla.

Lietuvoje ūkininkai galvoja 
kaip padaryt su bernais ir mer
goms kad tankei bernai neda- 
laiko savo su ūkininkais nuta
rimus. Mat per žiema iszbuna, 
o ant pavasario kada jau dar- 
bymete pamėtė eina dirbt nuo 
menesiu kur brangiau moka.

Ūkininkai galvoja kad to 
iszvengt, reikia szeimynas per
mainyt ne apie nauja meta, 
bet apie Jurgines.

Ar tokis būdas permainymo 
nesusipratimus eutvarkis, sun
ku spėt.

Baltistus kaitina'. Mat ne
seniai Philadelphijoje buvo 
viso svieto baltistu sektos dele 
gatu susivaževimos. Pasirodė, 
kad ir Maskolijoje tarp pra
voslavu, caroslavu yra babtis- 
tu sekta insimalinusi, kurios 
delegatai kad rengėsi važiuot 
in kongresą, capt juos vadovus 
valdžia už pravoslavu suzvady 
jimo eme kaityti net cipen in- 
metusius. Vadai paleisti po 
kaucija užstatymui, (turi par- 
gryže vėl eiti cipen ik dekreto. 
Ar jie važines tūpt in cipe ne
žine, bet kongrese buvo inneszi 
mai kad už protestuot priesz 
Russija už varžymą tikejiszko 
klausimo.

§ Pittsburg, Pa.— Czionais 
buvo tris nelaimes su automo- 
bileis, kuriosia dvi ypatos li
kos užmusztos o 10 pažeido.

§ Atlanta, Ga.— Kokis tai 
padukias murinas praejta Su- 
bata užsmaugė asztuones mer
ginas pus-murinias.

Per ilgai nutraukinejo fo- 
tografije— likos už tai 

siiuiusztns.
Larksville, Pa.— Supykta 

už tai, kad Hari y Goldsteinui 
nepasiseke atimti fotografije, 
Andriaus Roski ir Benas Da- 
dura sumusze jin su jiojo fo- 
tografiszku aparatu.

Goldsteinas trauke fotogra- 
fijes Andriaus ir Beno kurie 
atsistojo prie namo su bonko- 
mis alaus rankosia o fotogra- 
fistui du kartu nepasiseke ati
traukti juos, tieje supykę jog 
alus jau nusistojus bonkutese, 
užklupo ant Goldsteino, sumu
sze fotografijos aparata, už ka 
turėjo užmokėti pas skvajeri.

Sudus atsibuvo bažny- 
czioje,

Nanticoke, Pa.— Idant ma
žiau butu parapijonams kasz- 
tu važiuoti in Wilkes-Barre 
suda, kurie turi užvede prova 
prieszais biskupa Hobana už 
atemima leukiszkos bažnyczios 
tai sudže Fuller su visa sūdo 
administracije pribuvo in Nan- 
tika ir laike suda bažnyczio- 
je, perklausinedamas ludinto- 
jus ir t. t. Lenkai priėmė su- 
džia puikei, iszkabindami ka
rūnėlės ir pyle žiedus ant kelio 
kur jisai turėjo ejti.
Puikus būdas praszaliui- 

nio neprieteliu.
Meksikas.— Laike kada 

kuopa Žalnierių isz Madero 
armijos, klausinėjo koncerto 
ant rinkaus, pakylo baisi eks- 
plozije po žeme. Likos už- 
muszta 72 Žalnieriai 
jenerolo Zapato, o 
pažeido.

Tasai atsitikimas
miestelije Jonacatapec, kuri 
tai miesteli paėmė in savo ran
kas likusieje Žalnieriai, mierije 
isznaikinimo likusi randavisz- 
ko vaisko kuris czionais apsis
tojo ant kokio laiko.

Mile,jo paeze ir uoszve.
New York.— Provoje ant 

atsiskirimo Tambierio nog sa
vo paezios, advokatas Little
ton, iszrode buk terp uoszves 
o Edward u Tambierio viesz- 
patavo kanomeilingiauses su- 
sineszimar, o tuom uoszve su
vis nesislepe priesz savo duk- 
tere. Gromatosia gana ajszkei 
pasirodė del ko jauna Tambie- 
riene geidže atsiskirti nog sa
vo vyro.— Ne visados žentai 
mili savo uoszves....
Atsikėlė isz ryto— mate 

dirbanezius angle- 
kasius.

Wilkes-Barre, Pa.— Kie
mas ant kurio giveno Mrs. 
Andrew Weisherger gyvenan- 
ezios Hamtone, ingnuvo nak
ties laike in kasikius, o kada 
motere atsikėlė isz ryto ir aty- 
dare duris idant iszejti ant 
kiemo, vos ne apalpo isz bai
mes, kada paregėjo, kad visas 
kiemas ingriuvo in kasiklas o 
anglekasei ant dugno kasikiu 
No 8 dirbo prie savo užsiemi- 

’ mu. Du kiti namai apsėdo in 
• kasiklas o ir ulieze ant kurios 
. namai stovėjo.

Brutaliszka žudiusta.
Chicago.— Ant lenkiszkos- D

veseilios kuri atsibuvo prie 
Huron ir Noble uliezios, pa 
kylo musztine, kuri užsibaigė 
su žudinsta Tadeuszo Koznia- 
lo, kuri nudure 17 kartu. Po 
nuvežimui in ligonbute, nu
mirė in trumpa laika. Žudins- 
ta badai papilde Juozas Lago- 
dzinskas kuris paniekino pa
eze Koznialo, kuris užstojo už 
savo paeziule, na ir už tai li
kos nudurtu.

Fanatikas nužudė 4 Ame
rikonus.

Manila, P. I.— Fanatikas, 
perynitas savo tikėjimu, isz 
sztamo Juramentado, užklupo 
ant keturiu Amerikonu ir juo
sius nužudė. Terp tu randasi 
seržantas ir pulkaninkas Rod
ney.

Juramentadai yra Mohome- 
diszka sekta kurie tiki in tai, 
jog jiu privalumu yra nužu- 
dinti norints viena krikszczio- 
ni ant meto. Pagal tiesas Su
lu tai jago gyventojas nepajė
gė atyduot kokios skolos, tai 
jisai su paeze ir vaikais pasi
lieka nevaluinkais del skolin- 
tojaus, nes jago jin nužudo tai 
jojo prasikaltimas yra numaz
gotas krauju savo aukos.

Keturi jauni iszgainos.
Gilberton, Pa—■ Ana diena 

likos paszaukti priesz skvajeri 
Kelley keturi iszgamos nog 17 
lig 24 metu senumo, kurie pri
sipažino prie iszžagejimo jau
nos mergaites Helenos Black- 
well 14 metu senumo. Visi li
kos nugabenti in Pottsvilles 
kalėjimą.

Prasikaltimas atsibuvo pra
ejta Nedelia (25 d.) ugnagesiu 
name, kur mergaite laike už
daryta per visa nakti. Badai 
ir daugiau buvo kaltininku, 
nes pajutę jog bus ne gerai, 
iszdume in nežinomas szalis.

Helena buvo gėdingo apsieji 
mo mergaite o tėvai buvo jaja 
atydave in prieglaudos namus 
idant tenais pasitaisytu, o ka
da sugrižo da bjauriau apsi
ėjo.— Jago tai butu Lietuvei 
tai ir pravardes butu patalpi- 
nia o kad tai svetimtauezei tai 
apie tai angliszki laikraszczei 
užtyli.

Rado 840,000 paslėptas 
skiepe.

Poughkeepsie, N. Y.— Da- 
ridami darbininkai krata skie
pe namuose Dr. Tiel, Mattea
wane, pasisekė surasti 50 tuks- 
taneziu doleriu aukse ir bu- 
maszkosia, kurios badai pas
lėpė mirusis William Badeau, 
turintis 83 metus senumo, pa
likdamas žemiszkam turte 50 
tukstaneziu doleriu.

(Daugeli kartu duodasi gir
dėt ir skaityt apie surastus pa- 
naszius turtus, bet lig sziam 
laikui tokio gilukio ne turėjo 
ne vienas redaktorių laikrasz- 
czio, kuriam pasisektu surasti 
puodą aukso isz kurio turėtu 
dydesne nauda ne kaip kitos 
ypatos. R).

§ Viednius, Austrije.— Du 
szimtai ypatų likos pažeistu 
laike rinkimu Kalusze. Vais- 
kas turėjo apmalszyti maiszti- 
ninkus.

§ Chicago.— Menesije Ju
ne vagis pavogė 49 automobi- 
lus vertes $125,000.— Jau kad 
vogt, tai gerai.

§ Barcelona, Iszpanije.— 
Terp Karlistu o Republikonu 
daejo prie musztines, kada 
uliezinis muzikantas ant kata- 
rinkos pradėjo grayt Marse- 
lianka. Kelis pažeido.

§ Buffalo, N. Y.— 
ni darbininkai likos 
tais per sugriuvimą 
“pump namio” ant 
uliezios.

§ New York.— Penki likos 
užmuszti o 2 pažeisti kada trū
kis trenke in vežimą arti Glen
dale. Visi yra židelei, kurie 
važiavo in Rakaway aut pasi- 
liksminimo.

§ Chicago.— Asztuonios 
ypatos mirė nog dydelio karsz. 
ežio. Karsztis dydesniuosia 
miestuosia Nedeloje buvo ne- 
iszpasakytas. Daug ypatų mi
re.

Isz Rosi jos, Lietuvos ISZ VISU SZAL1U.

Roniytiuiai Peterburge.
Peterburge ir jo apilinkese, 

gegužio 28 d., buvo padaryta 
U 5 kratų pas romytinius (ska
pus).

Kratas valdžia dare dėlto, 
kad ten kur Tambovo guber
nijoje buvo per prievarta isz- 
romytas vaikinas.

Kratant rasta daugybe ro- 
mytiniu sektos laiszku, svar
biu dokumentu, inrankiu ir 
evangelija....

Prigulėjusieji prie romyti- 
niu sektos patraukta atsako
mybėn. Pasirodo, kad tos sek
tos nariai ne visi romyti, bet 
ju tikslas buvo tik romyti ki
tus.

Tai kokiu kvailybių sziame 
pasaulyje besama.
Naujas vajaunas laivas.

Petersburgas.— Naujas va
jaunas laivas vardu “Sevasta- 
pal” likos nuleistas ant van
dens ana diena. Yra tai laivas 
42,000 arklu drūtumo, turin
tys 590[ ilgio, sutilps jiame 
3000 tonu anglių ir 1170 nap- 
t»s, turės 12 dvilekos colinias 
anuotas, 16 po 4,7 colines ir 
mažesne artilerije.

, Stabmeldyste Rusijoje.
j Anot paskutiniu žinių, vi

daus reikalu ministerija isz- 
siunte Permes, Ufos ir Vetkos 
gubernijosna Maskvos archajo 
logijos profesorių Kuzneeova, 
kad isztirtu tu gubernijų gy
ventoju tikybini gyvenimą. 
Pasirodė, kad pastaruoju lai
ku minėtųjų gubernijų gyveu 
tojai kuopomis pameta pravos- 
lavija ir pereina stabmeldys
tėm Pagal vyriausybes žinių, 
Vetkos gub. stabmeldžiu sziuo 
laiku yra 20 tukstaneziu, Per 
mes gub.— 4 tukst. ir 
gub.— 11 tukst. žmonių.

Gyventoju grįžimas in stab
meldyste aiszkinamas tuo, kad 
stabmeldžiu dvasiszkiai palei
do žinias, jog paskutiniaisiais 

' laikais javai laukuose nedera 
todėl, kad puna apleistieji se
novės dievaieziai. Czeremisai 

' tad eme griszti stabmeldysten 
1 pradėjo giriose melsties ir nesz 
’ ti dievaieziams kruvinas au- 
, kas. Pamaldosna susirenka 
i tukstaneziai žmonių. Krikszty 
s tieji votiekai vienam evalscziu- 

je nutarė už valscziaus pini
gus nupirkti verszi ir paaukuo 
ti dievaieziams. Kadangi že 
miecziu virszininkas tokio nu
tarimo nepatvirtino tai vote- 
kai padavė skunda Vetkos 
gubernatoriui.

Ufos

Prie altoriaus:— Ar turi 
gera ir nepriversta norą paim
ti ta Joną sau už vyra?

Motina jaunos panos:— 
Nieks jos prie to neverezia, ji 
pati bėginėjo pas ji per dvie- 
jus metus.

A^ztuo- 
užmusz- 
statomo 
Proctor

Pirszlys:— Turiu tamistai 
pana su dalia 50,000 rubliu.

Kavalierius:—■ Kokiam am
žiuje ji yra?

Pirszlys:— Nežinau tikrai, 
ale bus teip tarpo 20 ir 60 me
tu.

—r Jonai, ar nuvalei mano 
czeverykus?

— Ne, pone, bereikalo ir 
czystyti, nes sziadien didelis 
purvynas, tai ir vėl iszsipur- 
vys.

Po keliu dienu liepia ponas 
priesz paežius pietus užkinky
ti arklius in kelione. Tuom tar
pu Jonas atsako:

— Pone, juk asz dar nepie
tavau.

— Tai juk bereikalo valgy
ti, juk už valandos vėl busi al
kanas.

Baisi mirtis.
Przyglode, po Zavierciu, Ga

licijoj, sunūs kaimuoezio Ziej- 
kio, turintis 8 metus, ganekar- 
ve, kuri tankei bėgdavo in na
mus. Vaikas negalėdamas kar
ves iszlaikyti, pririszo virve 
aplink save, idant savo sunku
mu geriau karve sulaikyt kad 
nebėgtu. Karve staigai patrau
kė virve, per muszdama vaikiu
ką, pradėjo bėgti in kaima, 
vilkdama-paskui save vaikiu
ką, kurio galva likos sudaužy
ta ant akmenų. Pakol pasise
kė sulaikyti karve, vaikas jau 
buvo numifias o kūnas jiojo 
visas buvo sudraskytas.
Rado pamesta k ūdyki ir 

1000 franku.
St. Vits, Rimas.— Artimoje 

girraiteje malkei surado po 
krūmais pamesta kudyki. Ant 
kaklo buvo pririsztas maisze- 
lis su tukstaneziu franku su 
praszimu idant tas, ka kudy
ki suras, augintu gerai o už 
tai bus gausei apdovanotu. Ne 
senei priesz suradimą kudykio 
žmonis mate tris moters pui
kiam automobiluje.
Atsitikimas prie operaci

jos.
Varszava.— Židiszkoje li- 

gonbuteje daktarai dare ope 
racije ant J. Iszmalskio, gar
singo talmudisto. Po 10 dienu 
ligonis atejas in ligonbuti, 
skundėsi ant dydelu skausmu 
viduriuosią. Daktarai vela da
re ant jio operacije, o kada 
perpjovė vidurius, rado ten 
puse masto bandažu, kuriuos 
daktarai užmirszo iszimti po 
pirmutiniai operacijai. Zidelis 
dabar pasveiko.
Bažnytinei turtai paslėpti 

sklepnosia.
Lizbonas, Portugalije. — 

Prie suraszo bažnytiniu kirtu, 
likos dasegta, buk turtai baž
nytinei isznesza daugiau ver
tes ne kaip isz pradžių misli. 
no.

Ypatingai daugiause tas ki- 
szasi prie visokiu bažnytiniu 
papuoszu ir innagiu. Daugelis 
isz jiu likos iszvežta in užru- 
beži o kitus paslėpė valdže 
bažnytine po praszalimui kara 
lauš nog sosto, in skiepus baž- 
nycziu ir t.t.

Lizbono katedroje likos su
rasta daugeli visokiu szventu 
stovylu, iszsodytu su brangeis 
akmenais. Stovylas Szv. Anta
no padabintas yra 4200 dei
mantais ir rubinais verties 
$600,000 o stovylas Nekalto 
Prasidejimoyra vertas $250,000 
Bažnytine valdže už tai paslė
pė idant nemokėti didelu pa- 
dotku randui.

Pavogė 4 lietuvaites.
Veliuonoje (Kauno apskr.) 

atsirado isz kas-žin kur toke 
boba, ir viliojo mergaites va
žiuoti in Amerika. Už nuve
žimą reikalavo tik 20 rubl. 
Isz vienos nakties dingo ketu
rios tarnaites drauge su boba 
agente. Spėjama, ar tik ta bo 
ba nebus gyvųjų tavoru pirk- 
liautoja.

Saugokitės lietuvaites, kad 
už jžO, rub. be važiuodamos in 
Amerika nepatektume! in ko
kios Afrikos paleistuvystes na 
mus.

Pavogė 200 rubliu.
(Ilguva Naumiesczio apskr. 

suv. g.) Lankaities vyskupui, 
pas bažnyczia besigrudžiant, 
žmogeliui X nežinomo vagies 
ranka isztrauke isz kiszeniaus 
200 rubliu.— Tai pamokini
mas ir kitiems, kad tiek daug 
pinigu nenaudinga nesziotis, 
bet padėti in banka ar in tau- 

' pomaja kasa, kur ne vagie pa- 
’ vogs, ne ugnis sudegis, ne ki

taip kaip pražus.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Gražios vestuves.

Veliuona (Kauno apskr.) 
Sziu metu gegužio 10 d. buvo 
ežia vestuves mokytojo J. 
Pleczkaiczio su M. Amulyte. 
Tai pirmos musu parapijoje 
vestuves be alkoholiniu "arba 
svaiginaneziu gėrimu. But la- 
bai gražu, kad ir kiti ta mada 
sektu. Už tokia naujos mados 
pradžia, p. J. Pleczkaicziui 
galima linkėti ilgiausiu metu.

Didelis gaisras.
Joniszkyje (Sziauliu apskr.) 

gegužio 23 diena. 11 vai. die
na isz nežinomos priežasties 
iszkilo gaisras, kuris sunaikino 
126 trobas. Iszdege visa ge
resnioji miestelio dalis, kurio
je buvo Vartotoju draugijos 
krautuve, žydu szkala ir abie
jose rinkos szalyse iszdege 
daugybe žydu kremu. Nuos
toliu padaryta maž-daug apie 
225 tukstaneziu rub. Visi su
degusieji namai buvo apdraus 
ti in 62 tukst. 430 r., kuriuos 
turės iszmoketi apdraudimo 
diaugijos. Apie 40 szeimynu 
pasiliko labai vargingam pa
dėjime.

Vagies juokas.
Sziose dienose Rygoje vagis 

iszkirto szitoki juoką: Namuo
se prie Rizinio ir Karlo gatvių 
tarnaite vedino ir dulkino sa
vo pono rubus prieangyje. In 
ėjo kas-žin koks žmogus, pa
davė tarnaitei raszcziuka, kad 
innesztu ir paduotu ponui. 
Tarnaite rubus palikus inne- 
sze. Raszcziukyje buvo para- 
szyta: “Jeigu innesz— pasi
seks.” Kada tarnaite sugrižo 
atgal, ne žmogaus, ne rubli 
ne buvo. Ant krėslo gulėjo 
raszcziukas: “Inesze— pasi
sekė.”

Kupiszkis.
28 gegužes apie 7 valanda 

vakare, statant muro bažny
czia nukrito nuo pat virszaus 
darbininkas ir užsimusze. Baž
nyczia augsztumo turi 'apie 25 
sieksnius. Tas darbininkas yra 
nuo Kauno, metu turi apie 35.

Viszukio Ruda.
(Suv, g.) Lietaus beveik nė

ra; szalnos viską naikina 3 d. 
birželio perkūnas užmusze gi
rioje važiuojanti su medžiais 
vaikina ir pora arkliu.

Punskas-
(Suvalkų apsk.) Nors Puns

ko parapija apskritai jau gana 
pakilusi bet yra dar joje ne
maža tamsiu žmonių, kurie 
tiki visokiems burtams.

Jeigu ant kojos arba rankos 
atsirado gumbas nariakaulis, 
tai žmogus jieszko ant kelio 
kur kokio kaulo ar žemes at- 
puolusios nuo arklio nagos ir 
ta nariakauli tuo trina.

Jeigu kas serga nuomaru, 
tai taipogi jieszko kur ant ke
lio pamestos arklio skabos 
(pasagos) su viena ar su trimis 
vinimis. Isz -tosios vinies vienu 
iszildymu kalvis turi nukalti 
žiedą. Taji žiedą sergantysis 
neszioja pateliai, pakol kur ne 
žiniomis pameta.

Jeigu žmogų arba gyvuli 
inkanda pagedęs szuo, tai 
szaukiama žinys, kad užkalbė
tu.

Jeigu kurmys rausia lyses, 
tai moteriszkes nesza szluota 
ir insmeigia kotą in žeme ir 
kiti kad kurmys jau neberau- 
sias.

Užmusze žmogų.
Kelmes parapijoje, (Rasei

nių apskr.) Verpenoje, gegu
žio 19 d. burliokai užmusze 
žmogų, antra žmogų labai pri- 
musze ir dar norėjo viena mer
gaite užmuszti, bet mergaite 
pabėgo ir žmogžudžiai tapo su 
imti.

Luksziai.
(Naumiesczio ap.) Pas mus 

neperseniai atsidarė dvi lietu
viu sankrovi. Iszviso musu 
miestelyje yra 8 sankrovos: 
penkios žydu rankose, o tris— 
lietuviu. Daugelis susipratusiu 
j u žmonių lanko lietuviu san
krovas, todėl musu sankrovi- 
ninkame geraijsekasi. Lietuviai 
atidarė savo sankrovos vietoj 
subankrutavusiu žydu: ir da
bar viena žydu sankrova vos- 
ne-vos gyvuoja; galima tikėtis 
jog ir ta pereis in lietuviu ran
kas. ,

Ilguva.
(Naumiesczio apskr.). Ana 

sereda, t.y. gegužes 31 diena 
(n. st.), musu parapijoje atsiti
ko didele nelaime: iszdege vi
sas Kreiviu kaimas. Ugnis isz
kilo isz ūkininko Pakinkio 
klojimo ir in 15 minutu jau 
liepsnojo visas kaimas. Pute 
stiprus vejas, ir apie gesinimą 
negalėjo būti nei manoma. 
Supleszkejo nebeda ūgio visos 
trobos, liko tiktai ar 4 ar 5 
tarp tu tiktai dvi gyvenamos, 
kuriose dabar ir prisiglaudė 
visi kaimo gyventojai. Buvo 
ir viena žmogaus auka— sude 
ge ūkininko Pesaiczio motyna 
nerege senute. Sūnūs buvo ja 
iszvedes oran isz trobos, bet ne 
laimingoji, nematydama kur 
eiti, pakliuvo in liepsna ir pra 
žuvo. Sudege visas ūkininku 
turtas, iszskiriant tiktai gyvu
lius, kurie buvo lauke nes gaiš 
ras isztiko per piet. Tiktai 
dvejetas arkliu pražuvo: vie
nas visai sudege, o kitas isztru 
kėsisz tvarto iszbego liepsnota 
gatve in lauka visas nudegęs 
ir iszdegusioms akimis! Sudege 
visi padarai ir maszinos viso
kis maistas ir drabužiai— žmo 
nes vos suspėjo iszbegti isz 
liepsnos kaip buvo apsitaisė.

Jei ne gailestingumas aplin
kiniu gyventoju, kitam butu 
reikeje badu mirti, nes ir su
taupyti rūpestingu ūkininku 
piningeliai pražuvo liepsnoje 
nesuspėjo pasiimti.

Visi nuostoliai apskaitoma 
virszaus per 15 tukstaneziu 
rubliu. Pikcziausia tas kad tro 
bos buvo visai pigiai apdraus
tos, o kito visai neapdraustos. 
Kurio trobų vertybe isznesza 
kokius 2 tukst. rubliu, tas te
gaus tik kokiu 2 szimtu.

Kreiviu kaimas dabar iszro- 
do lyg kokia pustyne, kurioje 
stypso nudegusiu medžiu stuo
briai iszmetyti sudegusiu pada 
ru, maszinu geležgaliai, sude
ge indai pasmirdusios javu 
krūvos ir t.t. Aplinkiniai gy
ventojai szelpia kreivieczius, 
kas kuo gali: vieni veža duo
nos mėsos drabužiu kiti kitu 
kuo szelpia bet czion labai 
daug reikes, ypačz pinigu trio 
boms medžiu nusipirkti. Czion 
jau reikalinga visuomenes pa- 
gialba. Jei jos nebus, tai ne
laimingieji padegėliai kitas ir 
žeme turės prarasti. Gi krei- 
viėcziai yra labai verti visuo
menes pagelbos, nes visi labai 
rūpestingi ir darbsztus žmones 
ir buvo gerai prasisiekė. Vie
na ju klaida, kad nesutarė 
iszeiti in vienasedžius— butu 
tos nelaimes neprityrę. Kele
tas netolimu kaimu persigandę 
baisaus Kreiviu pavyzdžio, 
tuojau pasirasze kelties in vie
nasedžius.

Gerbiamas musu klebonas 
kun. Kuras apsiėmė atimti isz 
pacztos pinigus ir padalinti 
padegėliams, jei kokia gailes
tinga szirdis teikeis paaukoti. 
Piningus meldžiama siusti 
sziuo adresu: paczta Veliuona 
Kauno gub. Ilguvos klebonui 
kun. Kurui. , Praneszdamas 
apie tat Lietuvos visuomenei, 
tikiuosi, jog nelaimingi krei- 
viecziai nepasiliks nuszelpti. 
Ir mažiausia auka priimama 
su didžia padėka,

_
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Kada karalus numirė, 
nas isz brolu—■ kuris buvo že- 
notas aplaike karaliste o broli 
savo pakeli ant jenaroliszko 
dinsto.
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Džulajaus menesio arbuzu, 
Ypacz del murinu vaiku, 
Kurie labai juosius myli

Valgindami skanei tik tyli.
— Kur brolis Samulso?

Nors karta apturėjo protą.
Amerikoniszkos moters no senei juodavo ant arklu sėdė

damos ant szono nes pradėjo dabar susiprast kad tokis jojimas 
yra labai neparankus ir pradėjo jioti kaip ir vyrai — žinoma 
yra pasiredia in placzes kelnes arba su perdalytu andaroku.

|)u Broliai Vienveidžei.
Parasze Ona Bandzevicze.
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Pabuvęs valandėlė, apsi- 
szluosti gailės aszaras ir leido
si kėlu kur jio brolis nujojo ki 
tados.

Prijojės ta pati miestą, vėl 
mato želaba ir jaunikaitis klau 
se žmonių: kodėl teip miestas 
želabnai iszreditas o žmonis 
apsaki apie viską, ir kad kara 
lauš žentas per medžiokle pra
puolimai del to miestas iszredi 
tas želaba- o mat kad buvo 
vienveidžei tai žmones kiti 
mielino, jog tas pats karalaus 
žiantas parjojo. Tuojaus davi 
žine karatui, jaunikaitis tuo
jaus likos nuvestas in paloci, o 
karalus paklausė;

— Kur teip ilgai buvai 
žentuk ? Ižgirdes tuos žodžius, 
tuojaus suprato jog tai jio bro 
lis, o kad pražuvo tai asz liksiu 
jio vietoi.

Kada prisiartino vakaras 
iszeikalbinejo jisai, jog yra la
bai nuvargtas ir ne sveikas ir 
jog reikalauja paskirio paka- 
jaus ir lovos, kad galėtu vie
nas sau gulėt. Karalus ant to 
nieko ne turėjo o ir karalaite 
nesiprieszino tam, bile savo 
pati turi namieje. Jaunikaitis 
negalėjo per ciela nakti mie 
got, ba mistino apie savo broli 
ir kur jisai galėjo pražūt.

Ant rytojaus velei karalus 
tari:

— Žente jokim szedien ant 
medžiokles. Jaunikaitispaklau 
se karalaus, iszjojo abudu ir 
vėl szunes lape pradėjo vaikit, 
ir tolei vaiki, pakol pradėjo 
tiamt, karalus savo szuni su- 
szauke, o žento nesugrįžo, ta 
da liepi karalui jot namon, o 
jisai nusidavi in girre jeszkot 
szunes ir pamatęs taja ugni 
prisiartino kur rado boba ir sa 
vo szuni teip ir jaunikaitis 
praszesi ant nakvines, o kada 
nužvelgė brolo plaukus paemi 
juos ir tari in boba:

— Kur tu mano broli pade 
jei? o boba ragana atšaki, jog 
nežino.

Tada jaunikaitis paemes rap 
ninka pradėjo boba plakt tari 
damas:

— Atversk mano broli ku
ris czion guli, o ragana matida 
ma kad szitas jaunikaitis yra 
kitras, tuojaus atvertė jio bro
li, arkli, ir szuni, o pabudęs 
karalaus žentas kaip isz miego 
pamate savo broli stovinti 
prieszais save mislino vienas 
sau;

— Ar asz sapnuoju, ar asz 
pats save priesz zerkola matau 
o brolis tari in jin:

— Nesapnuoji, tik matai 
savo vienveidi broli su ku- 
riuom užaugai žuvininko stu- 
beleje.

Ižgirdes kalba savo brolo, 
apsikabino ir pabuczevo, o 
brolis apsakė apie viską ir 
tuojaus pagriebė ragana sude
gino ant tos ugnies, kuria ijje 
pati kūrindavo.

Ta boba tai buvo smako 
motina, o pavirtus in lape tai 
tu brolu szunis vilojo mislida- 
ma tai, jog ateis jeszkot tai 
ijje pavers in akmenis ir bus 
po jiu, nes teip nesistojo kaip 
ijje mielino. Dabar palikim 
boba, o grižkim prie dvieju 
brolu vienveidžiu.

Isz miego prikeltas kara
laus žentas per savo tikra bro
li, pasisveikino ir sėdo ant ar 
klu ir jojo pas karalu tada jau 
nikaitis apsaki, kaip per kara 
lu ir per jio duktere buvo] pa- 
laikitas^j usz vira karalaites. 
Brolis tai girdėdamas, mislino, 
j°g jagu likos palaikitas usz 
žianta karalaus, tai gal ir ka 
pikto dasileido su jio paczia o 
savo marczia, isztrauki revol
veri trinkt ir nuszove o nuszo- 
ves tari:

Daugiau [negivensi su mano 
pacze, o pats parjojo namo, 
kada atsikėlęs ant rit labai 
gailėjosi brolo kad bereikalo 
nuszove, ir atejas ant ritojaus 
pažiūrėt mažum da givas, pa
mate szuni ir arkli krapsztant 
žeme daridami savo jaunam 
ponui duobe del pakavojimo, 
o prisiartinęs prie negyvo bro
lo, pradėjo graudžei verkt 
sztai atbėga vilkas, ir prakal 
bėjo kaip žmogus:

Kodėl asz su tavo tėvu ge
rai gyvenau, o tu su savo bro
lu negali sugyvent, už ka tu 
jin nuszovei: ženotasis brolis 
Atšaki:

— Usz tai ka su mano pa
cze gyveno....

Vilkas vėl tari:
— Mane tavo tėvas sugavo 

vandenija, o giva paleido, o 
tu savo tikra broli nuszovei.

Vilkas vėl tari:
— Kodėl asz su tavo tėvu džiokles karalus ir du brolei o 

gerai gyvenau, o tu su 
brolu negali sugyvent, kuris ( 
tave ižgelbejo no prapulties ir 
isz akmens atvertė in žmogų ?

Brolis ženotasis tari;
— Asz tasik nežinojau su 

kuom kalbu, o vilkas tari;
— Pavelik tu savo arkli 

papjaut arba brolo, tai tavo 
brolis atgis, o jisai tari;

— Papjauk mano arkli bile 
butu mano brolis gyvas, vil
kas papjovė arkli, iszverte vi 
dūrins laukan, o pats vilkas 
inlindo in viduri arklo.

Už valandos leke du juod 
Varnei, o kada pamate negyva 
arkli nusileido žemiu ir usztu 
pe ant papjauto arklo, vilkas 
ir pagriebi viena varna, o 
tas pakilęs augsztin tari;

— Atiduok mano sunu. 
vilkas tari:

— Atneszk tokios mosties, 
su kūrei galima butu sugidint 
ir atgaivint, tai tada paleisiu 
tavo sunu. Vilkas tai ir pada-

— Katras esate mano vi- 
ras eikit su manim nes abudu 
norėjo eit su karalaite.

Karalaite labai susirūpino, 
jog ne gali pažint savo viro ir 
turėjo viena eit gult.

Ant rytojaus iszjojo ant me 
1........................„„L. o

savo j karalaite likus viena namieje 
I labai graudžei verki ir misli-

Vilkas sugide jaunikaicziui 
ronas ir arklui, ir tuojaus 
kos visi givi, o vilkas tari:

— Gyvenkit teip kaip 
su juso tėvu gyvenau. O 
vilkas tai buvo tas pats kuri8 
isz skrines iszbego nog tu d vie 
ju brolu tėvo. O ka mus bro- 
lei vienveidžei veiki. Pasibu- 
czevo ir nujojo in karalaus 
dvara ir tenais grąžei bovijosi.

Kada prisiartino naktis rei
kėjo eit gult o karalus tari in 
savo dukteri:

— Ar pažinsti katras 
pats? O karalaite atšaki.

— Mielauses teveli, 
nau su katruom szianakt 
leisu.

Kada visi sveczei iszsiskirs- 
ti, tada karalaiti priėjus prie 
dvieju brolu tari:

no sau: ateis naktis ir vėl tu
rėsiu viena gulėt. Tuom tarpu 
inejo ubage ir paklausė del 
ko ijje teip grau . žei verke, o 
karalaite apsaki apie viską ta
da ubage tari.

— Pripilk plona žarniuke 
kraujo ir pakabik po kaklu, o 
kaip paklausi katras tavo vi- 
ras, tai kaip vienas sakis asz, 
o kitas asz, tai tu ta žarniuke 
pagriebus peili papjauk, tai 
katras tavo vyras bus, o pama 
tęs tavo krauja isz kaklo bė
gant, tuojaus pulsis prie tave 
norėdamas no smerties gelbet, 
o tu tada jiam inkirpk szukia 
in naga. Karalaite teip ir pa
dare kaip ubage mokino.

Po tam karalaite norėdama 
atsigultie, tai turėdavo 
in abieju brolu nagus ba 
taip negalėjo pažint savo

Tūlas kaimietis eidamasdid- 
žioje subatoje in bažnyczia su
tiko savo drauga, kurs užklau
sė:

— Kur eini, brolau?
— U-gi in szermenis - atsa 

ko užklaustas.
— Kas mirė?
— Jėzus Kristus,— atsako.
— Amžina atsilsi, mažu ir 

geras žmogelis buvo prabylo 
antras.

Jngil katra poreli merginas! 
dorai tai tame nieko pikto, nes 
j igu su abrozu Dievo, tai nie
kas.

Cze pryminsiu, apie ne ku
rios t>iksus kaip darosi czio- 
n lis.

Ne kuriuos grinorkos, tei
sybe, labai padykia, o ypatin
gai, jagu gaunasi in nagus 
“davadnos” ponios saluninkes> 
Tuojaus isz augszto pasako:

Jagu mergele bizni gera da
rysi,

Tai pas mane gerai turėsi.
Trumpai miegosi,

Daug gersi,
Mažai valgysi.

Visada linksma busi.
Tokis tai kontraktas mergi

nos, jagu gaunasi in šaltina. 
Asz nualinu, jog kada tokia 
lustauna mergina vienam pa
tenka už paczia, tai turi diegli 
lig smert.

Mergeles mano rūteles!
Juk ir salune galite būti,
Dorai elgtis ir sau triūsti;

Tiktai ne bizni daryti, 
Kad girtiems dantis rodyti.

Ba jagu bizni darysite,
Tai ant juoko pasiliksyte;

Visi pirsztais badis, 
Ant juoko laikis.

Ir saluninku yra davadnu,
Ka ne kimba prie atejviu, 

Ne praszo, kad del jiosios fun-
dytu,

Už dyka pininga mėtytu.
Anglikai baisei dyvijesi,
Isz to dydelei piktinasi, 

Kaip boba už baro cziauposi,
Prie atejvio laižosi.

Asz keluosia angliszkosia sa- 
lunuosia buvau,

Tai, mano rūteles, to ne ma- 
cziau,

Kad kokia motere sukinetusi, 
Kaip beždžione kraipytus!.

O jagu ir katra savo vyra už
vaduoja,

Svecziui kokiam pritarnauje; 
Tai labai davadnai pasirodo, 
Beždžionkystes bet ne parodo. 
Už tat ant manes nerugokyte, 

Tiktai už giara pryimkite;
Ba jagu mokinu doios,
Ne reike pikt niekados.

Ne baro, tiktai vaikus pri- 
žiurekyte,

Pavalgydikite in szkala isz- 
leiskyte, 

Stuba savo apžiūrėkite, 
Prie baro nosies ne kiszkite!
Tegul vyras nesivalkioje, 
Tegul bara privektuoje;

Ba ne gražu moterei už baro 
stovėti,

Kaip girtuoklei plauszke klau 
syti.

Teisybe, reike vyra kada isz- 
vaduoti,

Atejviui stiklą alaus paduoti, 
Nes reike burna uždariti,

Su girtais drauge ne plaukszti.
IS e viena ant manes rugos,

O ir perkūnu duos,
Nes ka galiu daryti, 

Turiu tiesa iszkalbeti!
Ba api Baltruviene ne žino

tumėte,
O visus manim gąsdintumėte, 

Tai turetau pamokyti,
Ir teisybe pasakyti.

* *

Ar žinote mergeles, 
Mano rūteles, 

Kaip iszrodo vaikinas musu, 
Katras ne turi usu ?

Mat anglikus pamegzdžioje, 
Tai savo panose brazduoje.
Kad ir blakstienas nubraž- 

duotu,
Tai gal amerikonkos pasida

botu, 
nupliktu,O, kad panose

Tai pas balberi nesilankytu. 
Be usu vaikinas,
Lupa žiba, rodos kabo snarg- 

lis.
Mat, ūsuotas, turi taksas mo

kėti,
O su plikia panose, gali isz- 

siteisyti.
O kad da ir nosi nusipjautu, 
Tai da geresni varčia gautu:

O ir usus, 
Butu gamula suvis.

Ka maczina, ūsuotas vyras, 
Tas žmogus tikras: 

Kuom gamta apteikė, 
To niekas ne peike.

Gamtai ne reike prieszintis, 
Ir czvierytis.

.1110(118
“Kaip pasiklosi, taip ir mie

gosi— sako seni žmones, ir 
sako teisybe. Juk lengva su 
prasti tos patartes prasme: ge
rai darydami, galime geru pa
sekmių laukti: blogai padare, 
visuomet negeru vaisiu sulauk 
sime; tad stengkimes visur ir 
visiems gerai daryti.

Adomukas ir szuva Juodis 
gyveno didžioj santaikoj: vai
kinas visuomet pamindavo, ar 
szuo sotus, ar jam ko netrūks
ta. Jis dažnai atneszdavo szu- 
neliui valgio ir vandens bliu- 
delyje; dažnai pirkiodavo jam 
budele prakalbėdavo in jin ir 
paglamonedavo.

Juodis, kaip mokėjo, taipo
gi stengėsi Adoniukui gerumu 
atsimokėti.

Vincukas. Adomėlio brolis, 
elgėsi visai kitaip: jisai erzin
davo Juodi, muszdavo jin, isz- 
liedavo jam vandeni ir mėty
davo ant stogo jo kaulus.

Karta broliai linksmai sau 
kieme szokinejo, kuomet ne
tikėtai atsirado labai piktas 
kaimyno bulius, kuris smar
kiai baube, kasė kojomis že
me ir, palenkės galva, ženge 
prie vaiku.

Labai iszsigando vaikinai 
ir stengėsi, pabėgti* Adomė
lis, pamatęs szuns budele, 
greitai jon inszoko ir pasislė
pė. Vincukas taipo-gi nofejo 
ten pasislėpti, bet Juod e pik
tai sulojo ir užtvėrė jam bu- 
don kelia.

Vaikinas, dar labiau iszsi- 
gandes, su verksmu ir riksmu 
bego pirkion, bet arti slenksz- 
czio parpuolė. Piktas bulius 
gal b itu jin ragais tvėrės bet 
in riksmą iszbego isz pirkios 
vaiku tėvas ir pavarė inirtlisi 
buliu.
Arklys ir kupranugaris.

Sutverus Dievui žmogų ir 
gyvulius— arklys keletą die
nu didžiavosi savo gražumu ir 
panorėjo pagalios būti dar 
gražesnis. Tuo tikslu jis eme 
praszyti Dievo, kad Jisai jin 
truputi perkeistu.

— Kuo-gi tu nepatenkin
tas?— paklausė Dievas.

— Taip asz abelnai negaliu 
skusties,— atsake gyvulys— 
bet man regis, kad asz bucziau 
dar greitesnis, jeigu mano ko
jos butu truputi ilgesnes ir 
plonesnes; ilgas gulbinis kak
las taip-pat geriau tiktu prie 
mano veido; platesne krutinę 
man priduotu daugiau jiegu; o 
kadangi insakei man neszioti 
Tavo mylimiausiaji žmogų, 
tai ar ne geriau butu, kad, 
vietoje pririszamojo balno, 
duotai man prigimtini.

— Tavo noras gali būti isz- 
pildytas,— atsake Sutvertojas 
— bet pirmiau pasidžiaugk 
savo grožybe.

Dievas-gi tuo tarpu sutvėrė 
kupranugari.

Arklys, pamate Jtoki krei- 
vokszli, sudrėbėjo isz baimes.

— Žiūrėk,— pasakė Die
vas— sztai kojos augsztesnes 
ir plonesnes tavųjų; sztai ir 
ilgas gulbinis kaklas, ir kruti
nę, platesne, ir prigimtinis bal 
nas!

Nori tokiu būti?
Arklys vis dar drebėjo ir ne 

kalbėdamas nulenka galva.
— Eik ir buk patenkintas 

savimi,— atsake Dievas.
Bet kad tu neužsimirsztum 

vėl, tai tegu szits sutvėrimas 
primena tau tavo buvusi norą. 
Ir Dievas leido kupranugariui 
pasaulyj gyventi.

Nuo to laiko arklys visas 
dreba, kaip tik pamato kup
ranugari.

Pu plugu.
Isz vieno gabalo geležies pa- 

. dare kalvis du plūgu.
Viena plūgą nupirko arto

jas, o kita pirklys. Artojo plu 
gas tuojau nuėjo darban, o 
pirklio—- iszgulejo visus me
tus.

Po kiek laiko tuodu plugu 
kaip ten susiejo. Pirklio plū
gas pamate, kad jojo draugas 
baltas, kaip sidabras, ir sako:

— Kodėl asz pasidariau už 
tave biauresnis-menkesnis?

— Todėl, kad asz dirbau, 
o tu visa laika gulėjai.— atsa
ke darbininkas plūgas.

Nepaklusnus berniukas.
Antanukas su savo motute 

grižo isz miestelio namo. Pa
keliui užėjo dideli akmeni. 
Antanukas norėjo per ta ak 
meni perszokti. Bet motute 
jam tarė:

— Antanukai, neszok, gali 
užsigauti.

Antanukas nepaklausė mo- 
tynos, szoko per akmeni ir nu
sibraukė sau blauzda. Paskui 
gailėjosi, bet buvo jau per- 
vel u.
Kai p žirklėm is perki rpt 

stiklą.
Paprastomis žirklėmis gali

ma kirpti stiklą. Visa paslap
tis tame, kad remia merkti 
vandenin stiklą žirkles ir ran
kas. Stiklas netrukdamas ker
pasi tiesiai, arba kreivai. Tai 
iszaiszkinama tuo, kad vanduo 
sumažina žirkliu ir stiklo la 
bai smulkius, akia nepastebi
mus, judėjimus.

Jei isz vandens iszkiszti ga
liuką žirkliu tai judėjimo 
iszteks pagadinti musu bandy
mą.

Lietus geradarys.
Kaitra. Nei lapelis nesuszla 

ma. Lauke žole baigia džiūti, 
szdžiuvo ir upelis. Maži vai 
keliai sulindo in ąžuolo pave
si, arba isztisa diena niurkusi 
ežere. Staiga lyg vėjelis užpu
tę! Už miszko sužaibavo toliau 
pasigirdo griausmas.

— Žiūrėk, Petreli,— links
mai tarė tėvukas, vakaruose 
debesuoja! Gal Dievas lietu- 
czio nuleis! Duok Dieve!

Greit užeina debesys, greit 
juoduoja dangus. Vos tik ar 
tojai iuejo sodžiun, lietus pra
dėjo lyti.

— Duok, Dieve, tyro van
denio ir sziltos ra-os!— tarė 
artojai. Atgaivinkie musu dar 
ba musu vilti!

Bus lietaus, bus ir duonos
Vilkus nieszku ir lape.
Vilkas ir meszka (lokis) 

kažkur rado mėsos ir pradė
jo deliai jos ginczyties. Mesz
ka nenorėjo užleisti, vilkas 
taipogi nenorėjo užleisti. Tuo 
laiku lape sucziupo mesa ir 
pabėgo.

Dviems pykstant treczesai 
naudojasi.

Du kiszkiu vysi nei vieno 
nepagausi.

Daug norėsi maža turėsi.

KUR BUNA
Mano sūnūs Stanislovas Norbuta 

teipos-gi ir szvogeriu J. Raudoniu ir 
W. Alek paeina isz Kauno gub , Ra 
šeiniu pav., turiu svarbu reikalą jie 
pats ar kas kitas praszau duet žine 
ant szio adreso: (to 55)

G. Norb.t
12020 Halstead st. W. Pullman, Hl

Tik AntTrumpo Laiku!
L 
r

2-TRO. Meto “Linksma Valanda” labai 
Dydele Knyga, 427 dydeliu puslapiu 
tai pinasi: 18 Hgn Istorijų, 66 Trumpesniu 
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivos 
Žineles, 42 Naminis Daktaras, teip-gi visokiu 
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks 
SzitaKnyga turės skaitinio per visus metus.

PREKE TIK $1.00.

Nusipirkite o Nesigailesite.

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

Simukas ir Magduti
Žvirblei

Trumpos Istorijos.
Pasibaigė gerove
Milaszirdistes nagrada 
Iszmintingas mužikas 
Ar turi adata
Juokinga klajda

Vaito prisukimas

Pirkimas velnio

Jurgis kokiu mažai

Mokink tingini ne lazda nes badu 
Kupeziaus laime ir nelaime 
N usiszipsojimas
Jasezultas

Petras Szaporas
Ne nutverus už rankos ne sakik vagis 
Laidotuves
Senas sziauczius
Nagrada už pasiszventima
Sziauczius Drotelis
Kupeziaus sūnūs
Apie Didėja Petniczia ir medžius
Viernas tarnas
Sziauczius zokoninku
1 )ebeselis
Lape, vilkas ir blusa

Vandens laszelo kelones 
Su maskomis pleszikai 
Atsikėlė isz grabo 
Nuneszta per zuiki laime 
Eglinciszkes virai

Mano dede Andrius Kalinauckas 
paeina isz Suvaiką gub. Starapole8 
pav., Gudeliu gmino Lukosziu kai
mo pirmiau gyveno Shenandori o 
dabar (nežinau kurjis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso;

W. Aszmonas
Box 37 Linfield, Pa.

Pajieszkau sau mergynos ant ap- 
sivedimo, kuri nors kiek apsipažino 
su angliszka kalba kaipo tai yra rei
kalinga del prekystes arba biznio asz 
duosiu placziau apie save apraszima 
praszau atsiszaukt ant adreso:

S. Oszinekas
28 Meritt avė House no. 4

Wheeling, W. Va-

Mano pažystamas Adomas Bar- 
kauckas tris metai kaip iszvaževo isz 
Keyport o dabar nežinau kur jis pats 
ar kus kitas praszau duot žine ant 
adreso;

J. Nagrodski
Box 513 Key port N J.

Pajieszkau sau mergynos ant apsi- 
vedimo nejaunesnes kaip 17 m ir 
nesenesnes kaip 23 m. asz esiu 21 
metu senumo, turiu gera darba pra
szau atsiszaukt ant adreso:

*Kaz. Vaitkeviez 
Box 37 ’ Linfield, Pa.

Mano brolis Silvestras, ir J. Stan
kus paeina isz Kauno gub., Raseinių 
pav,, Kaltenenu gmino Gerdeskienu 
para.. Boblieszkien kaimo, jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so:

J. Petrauckas
Box 111 Morgan, Pa.

Mano szvogerka Maryona Endru- 
kaieziute du metai kaip Jszvaževo in 
Brooklyna, ji pati ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso:

W. Gutovski
Box 103 Benld, 111.

Indijonu pasaka
Tėvas ir tris jio sūnūs
Antanas Beržiukas
Nekantrus artojas
Trijų budu moteres
Abramkes pavojus
Maži musu kankintojej
G ūdras barzdaskutis
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis
Kaip maskolijo renka vaita
Kaip pasidarė Pejpu ažeras 
Su kupriuku atsitikimaj 
Turreniuszas
Puiki Antano rodą del vaidijanezios 
poros
Kaip ruski popai apsieina su 
parapijonais
Giduoles no sausgėlos
Puikus nevidonas
Naudingas priklodas 
Szuo atkerszintojum 
Smertis Nerono
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas 
Juokingas apsakimas 
Pabuczevimas kūdikio
Jankelis Puče
Kaip bagoezius pateko in pekla 
Kitras čigonas 
Netikus papūga

DAINOS IR EILES.
Tris budrei (eiles) 
Lietuvos groži be 
Žiemos laikas
Prainant

I .a bora

Teisybes priežodis

savo

Sziauczius ir Evute
Del ko židai ne valgo kiaulienos 
Lietuviu būdas ir paproezei 
Isz Petrapiles 
Del mergeliu 
Pavasaris
Lietuvos būdas
Artojaus skundas 
Jiojo pirmoi meile 
Sanietas
Nelaimiu gadinęs
Ant Ringos kapu 1887 m.

Szventas Petras 
Visi ant Lietuviu 
Vilnia 
Persiskirimas. 
Rūtos daina 
Mislis 
Apie jaunikaiezius 
Tikri szirdies jausmai 
Lietuvio kelone ir gailestis 
Pirma o dabar 
Nekirstas rėžis 
Mano turtai 
Gaidis ir žemeziugas 
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 
Daina 
Psalme 
Skundas dukreles 
Givenimas doro žmogaus 
1 )ainele 
Apie tevinia 
O asz jio—jam kalta 
1 )ain.ele 
Dainele 
Malda darbininko

AKIVOS ŽINELES.
Kaip su savim gi vena pikta pora ir 

kaip privalo giventi
Kaip žmones apie paukszczius mena 
Meile ir budai terp septiniu tautu 
Trumpi pamokinimai 
Kaip apsieiti sergant antakiu 
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 
.Ar 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 skanduoli atgaivinti 
Kaklo skaudėjimas 
Priesz cholera 
Del plauku 
Del noses 
Ant nuszalditu sunariu 
Szlapioji dedervine 
Sausoji dedervine 
Priesz baltlige 
Nuomirulis 
Geltlige 
1 nfluenza 
Dieglis 
Pažandės į

Užkietėjimas viduriu 
Gėlimas dantų 
Plaucziu uždegimas 
Ramatizmas 
Ne noras valgit 
Niežai
Jago kojos prakaituoje 
1 )el 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 
Krauja sulaikiti
Medus giduole no daugelio liga 
Skausmas galvos ir kojų užszaldimts 
No gėlimo viduriu 
Perdurimas voties 
No kosulo.
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W. D. Boczkowski-Co; Mahanoy City, Pa.

-:AUENTAS:-
Szipkorcziu in ir isz Europos 

Siumlmo Piningu in Visas Dalis Svieto / 
601 W. Mahanoy St., Mahanoy City, Pa.
Parduoda Szipkortes isz Bremo, 'Antverpo, 

Hamburgo ir Liverpool tiesog in Philadelphia.
Piningus ai u n oxi u grietai ir pigei o priek tau 

mjm po kaucija fano turite abejoti mano teisiu-

Tuszcz.es
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kite o Nesigailesite,

SzrrBta P’28 
Vis ui Lttu 
Vilnis 
Persskirizii 
Rūtos dm 
Misis 
Apie jiuihiČĮ 
Tikri

LietnrioL'luk:^ 
Pinu o dalai 
Nekinta mb 
Mino tartai 
Gūdis ir Maięa 
Pasaukta 
Ko-ko ir ku-it 
Mitiu arta 
Dainį 
Atsiims pjota 
Ihiualiirl)) 
Tolutis ir pekdį 
Ežis ir Kita 
Bita, ocdis ir Eepi 
Atimta 
Skraidės ir e® 
Maniemi-ns 
Gamins 
Lūs tiki
Daru
Nrlritagiji^o: ana 
Diiu
Palme 
Skandis Jihrki 
Gitara tetiki!
Dainele 
Apie teršia 
Oisjio-jabi 
Driade 
Dlilele
Malda dirbinio

AUTOS ffilB
Kaip sn savin pieta yda p: 

kaip privalu giTrtti
Kaip i&.ifcj apie putas b 
Meile ir baili wps-pci; s 

Į Trilapi patašiui 
Kaip ipein'kręututifa 
Kas reikalu neiutai k.
Kiip ir kxkiu crtbų-ta |
Kaip rauti arklo Erta 
Ar m liga ate 

I Dideles pjories ui ta 

Soffedima’ridimapBhlia 
PeBeki-ta gaižia 
Bškotėapie amter-s 
Kaip Into (tatai tas* t .

I ridu 
Isbūbszkhygt 
Irise

I L'rtnciitaAiaM 
Raks del gera gludina 
.Moks balti 
Kukta eta pngalipsiė! 

IlntekmenK’oulWi) 

Arentais take irta’ 
I Pervirsrnis onratata 

Tikėjimu Kita 
(Geras -pista 
Sriuba is dooms s tm 

I Kaip ilgai fintai toaįnirta 

JAM JUM 
Del aušo L

I Kaip skudooli dpfa 
I Kaklo shadejimu

• J Prieš etika
1 I Del plauko 

(Del new
T Ant notafa suaria 

Salapioji dėd-niie 
| Sausoji dedrta 
Pries tollige 

(Notarais 
Geltlige 
Infloenn

3 Į Diegti
I Pažandės į 

rikietejiiEuridflrio
I Gėlimas danto 
ĮPliaaio uždegimu 
(Rimtais 
L\e iwis nlgit

[Jagokoyupahiinoje 

IDJtaob 
Trdtaruh 
pbohacgimas 
Sieiejta kūno 

I Duris aistri užlaikau

Gilw skasdej-BU
Atgriebt ibmoIbi 

(Snmis vaiku borerleji 
(Kirmėta ridoriwje 
(Pndoninas voties 
Sena roooa į
Džiovi ubą sukatos
Kaip gulinti planeliu (tags f 
Kraują sukibti 
Medos gidnole ao daugelio Ip 
Skiosmas gd ros ir kojų olsri^5 F 
No gėlimo viduriu 
Perdoriais voties
No kasta

teisybe)

iruti

akteri ir

«jauniki

ojms ginsite lt Knyga per IW 

is kasitus irautim.*^ 
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Auginimas vaikeliu. '
Kaipo pirmutinis mierys : 

Stono Moterystes yra gimdy- . 
mas vaikeliu, teip ir szven- 
cziausiu privalumu tėvo ir 
motinos yra auginimas juju. 
Tas privalumas yra teip svar
bus, kad nog jo iszpildymo 
priguli atnaujinimas ir pakė
limas visos nupuolusios žmo
nijos. Tėvas ir motina yra pir
mutiniais kunigais pagal ym-ta 
tima ir suredima paties Dievo, 
kurie sutvėrė savo namuose 
bažnyczia, ydant joje procevo- 
tu del iszganimo savo vaikeliu 
kuriu duszios reikalaus kada 
Dievas isz ranku juju. Lietu- 
viszki musu, gimdytoje! retai 
kada arba gal niekad ne turė
jo progos gerai užsistanavyt 
ant tu žodžiu: gimine, tėvas, 
motyna ir kūdikis.

Yra viena institucija ant 
svieto, teip sena kaip pats 
svietas, teip szventa kaip Jdar- 
bas rauku paties Sutvertojo, 
teip pagodota 'per visus am
žius, kad ir pikeziausi pasiutė
liai savo inirszime ne driso 
jos dalypsteti. Tai institucije 
yra gimine (rodzina). Yra vėl 
ant svieto vardas, priesz kuri 
didžiausi piktadariai palenkė 
galvas, o žmones visu amžių 
pramydavo didžiausius savo 
geradejus ir kuri visados laike 
didžiausioj paguodonej o tuo 
vardu yra tėvas ir motina. Gi
mine (familija) susideda isz tė
vo, motinos ir ju vaikeliu. Ji 
yra darbu paties Dievo, kuris 
sutveriąs Adoma ir Jeva, pats 
davė jam palaiminima: “Aug- 
kit ir daugykites... ir pripildy
kite žeme.” Tuo ^palaiminimu 
ir prisakymu ne aj rubeževojo 
Dievas paszaukimo tėvu ant 
gimdimo vaikeliu, bet prisa 
ke jam vardan savo tolaus ves
ti pradėta jo darba ir proce- 
vot isz visu pajėgu del gra
žaus užauginimo ir mokinimo 
juju. Tėvas ir motina perstato 
ant žemes pati Dieva, kuris 
jam davė toki paszaukime tė
vas jo svarbia ir galibia,—mo
tina jo gerybe ir meile. Dėlto 
tuojaus po prisakimui szena- 
voti pati ^Dieva, ant pirmos 
vietos prisakė “szenavot tęva 
ir motina”. Seniausi apdavimai 
tautu ludija, kad svarbe ir 
valdže galvos giminiu (tėvo) 
buvo visada ir visur pirmiau- 
se ir didžiause, szveneziause, 
labjauae pagodota ir garbinta. 
Teip kaip Dievas yra tėvu ba 
sutvertoju dangaus ir žeme, 
teip tėvas sutvertoju gimines. 
Teip kaip liežiuvis žmogaus 
ne turi prastesnio, ale 
tvirtesnio žodžio, kaip, “tai 
mano Dievas”, teip ne iszran- 
da ant svieto szirdingesnio ir 
drutesnio žodžio, kaip “tai ma
no tėvas, tai mano motina” 
Taigi kada ^koke tauta nori 
atiduot szlove už didžiausius 
nuopelnus savo karaliam arba 
iszgelbetojam,duoda jam'varda 
“patria patvinę” (tėvas tėvynės) 
Dėlto jausmas szirdies žmonių 
tikriem tarnam Dievo davė 
valda “tėvu” t o senoviszkai 
krikszczionybe minavoja apie 
“tėvus įtikėjimo” “tėvus pus- 
telnikus” “tėvus ant susirinki
mu ir Bažnyczios tėvus. O del- 
ko arti 300 milijonu kriksz- 
czioniu kataliku užimtoja vie
tos paties Christuso ant žemes 
vadina “papa” popiežius arba 
Tėvas Szventas? Užtai kad ne
randa kitokio žodžio, kuriuom 
geriau galėtu iszreikszt jo vai 
džia, pavoga ir savo del jo pa- 
godone. Ko labjause visi trok- 
sztame ir ko labjause bijomes. 
Troksztame palaiminimo te- 
viezko, o bijomes jo prakeiki
mo. Tėvas užimantas vieta pa
ties Dievo, isztardamas palai
minima ar prakeikimas del 
savo kūdikio, ne iszreiszke per 
ta savo velėjimu, bet aut kart 
iszpildo savo žodžius. Yra tai 
valdže ir galybe didesne už 
karaliszka: ba karalus gal tu
rėti valdže ant gyvasties ir 
smerties žmogaus, bet palaimi
nima duoti gali tik vienas Die
vas ir tėvas ant žemes.

Tai tėvas. O kas tai yra mo
tina ? Motina yra tuom, kuom 
tėvas; ir dar daugiau kaip tė
vas: nes netiktai ji drauge su 
tėvu davė gyvasti kūdikiui, ne 
tiktai drauge su juom rūpinasi 
apie duona del jojo ir pritin- 
kaneze vieta ant svieto, bet duo 
da jam dar svarbesni daigta mo

tiniszka meile ir sopuli savo. 
Motina yra tuom kas yra gra
žiausio ir mielausio ant svieto. 
Jos grožybe ne iszpasakita, jos 
karūna brangesne už visas ka
rūnas karalių žemes. Szirdis to 
ant pažiūros silpno sutvėrimo 
daro stebuklus galybes, ku
riai niekas ne gali pasiprieszit. 
Raszte Szventam kada Dievas 
nori parodyt, kaip didelis bus 
džiaugsmas iszrinktuju dangu
je, sako “Szirdis justi 'džiaug
sis, kaipo szirdis motinos, ! ka
da nori parodyt, kaip numilejo 
duszes žmonių sako kad jas pri 
glaudė kaip motina po sparnu 
savo, kada nori patraukė prie 
savias nusidejelus, szauke juos 
meile motiniszka, sakidamas, 
“kaipo motina prispausiu juos 
prie szirdies savo ir nesziosiu 
jus ant kėlu savo.” (Isai.^GG, 
12. 14. 18). Ant galo kaipo 
pavidedamas tai nepabaigtai 
meilei, kurie inliejo in szirdi 
motinos, sako: “Susimilesiu 
ant ta via labjau, ne kaip moti
na tavo”. (Ecel. 4. 11).

Garsusis Vyskupas Feuelo-
> nas, kada siuntė kunigus del 
, tarnavimo vierniemjem, pasa

kė: ‘,Piemenys! bukite del jn
i tėvais, ir dar daugiau bukite
• del ju motinoms? Ar tai viena 
i karta randa numirusia isz ba-
> do motina, kuri paskutini kas-
> ni duonos nog burnos savo ati
> davė savo kūdikiui, idant už- ’
■ laikyt jo gyvasti? Isztikrogra-
• žiausiu darbu Dievo ant žemes 
i yra tai szirdis motinos. Teip: 
s graži yra meile szirdies moti-
i nos, ale dar yra gražesne, kad , 
. ir drauge baisesnis, sopulis 
. motina. Tegul motina netenka 
i numileto kūdikio, tada arba
> jos szirdis plyszta, arba ja api- 
t ma toks sopulys, kurio nekas

užgydint ne gali, tiktai pats
• Dievas. Ar pati Motina moti-
■ nu, Motina Szveneziause stovė

dama po kryžium mirsztan-
> ežio Sunaus savo, ne szauke:
> “O vos omnes, ąuitransitis per 
. viem, attendite et videte, si

ėst dolor, sicut dolor meus-o 
jus visi kurie praeinate kėlu 
dirstelėkit ir pamatykit, ar yra 
sopulys, kaip sopulys mano? ’ 
(Tliren.l, 12). Visam ' prigim
tam sviete nėr nieko gražesnio 
ir baisesnio, kas teip pervertu 
szirdi, kaip sopulys motinos. 
“Atiduok mano kūdiki!” su
riko puldama ant kėlu moti
na ir isztiesdama rankas in Ie
va, kuris pagriebė jos valka- 
Levas persigando ir po valan
dėlei padėjo kūdiki pas kojas 
jo gimditojos. Nes tas balsas 
iszejo isz tokio gilumo sopu
lingos szirdies, kadjr girnne 
žvėris turėjo jo paklausyti. 
Kas tai yra toji paslėpta gily
be szirdies motinos? Asz to ne 
žinau, ir^ niekas nežino, tiktai 
tas, koris ja sutvėrė. Ale sopu 
lys motinos—tai sopulys dide
lis, sopulys drūtas. Vyras gali 
būti drūtas savo pajėgom ku- 
niszkom savo iszmincze ir bu- 
du bet moteris visados yra dru 
tesne savo meile, savo ken
tėjimais. Kada Dievas užde 
ant jos galvos ta erszkecziu 
karūna, tada ji suprato, kad 
tai yra jos pakilta, jos užgana- 
padarymas, už prasikaltima pir 
routines motinos gimines žmo
nių. Ji jaueze kad keneze, ale 
keneze del laimes viso svieto 
sopuli garbinga. Taigi kada 
Dievas prisako szenavot jmoti- 
na, prisako teip daryt del jo
sios sopulu. “Gemitus matris 
tuae ne ablivircaras” ne užsi- 
mirszk sopulu motinos tavo” 
(cecli.7,29). Dėlto Dievas žiū
rint ant nuopelnu ir sopulu 
motinos, padavė in jos ranka 
perkuniszka ginklą. Kada tė
vas laimina,—ji gali prakeikti- 
“Maledictio matris eradieabit 
fundamenta, prakeikimas mo-

1 tinos iszgriaus pamatus” (Ecc- 
Ii, 3, 11). Tai yra motina, tai 

t yra jos gadnastis tai yra jos 
i galybe.

(Toliaus bus.)

“Lietuviszkas
Dainorius”

SUSIDEDANTIS ISZ
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Visokiu Dainų 

368Puslapiu;6x9 col. Dydumo.
PREKE $1.

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame. 
=: Adresą vokite :=

W.D. Boczko wski-Co
Mahanoy City, Pa.

i! v5

Ant isztyrinejimo bandos 
vagiliu, vienas užklaustas va
gilius, isz kur jis enie raktus 
del atrakinimo visokiu užra
kintu daigtu, atsake ramiu 
balsu:

— Tai yra brangus paliki- 
kimas po mano nabaszninykui 
tėveliui.

Du ženklivi dvasiszkieje.
Pirmutinis su križium ant krūties yra tai protestoniszkas 

biskupas isz Ilarrisburgo, Pa., antras pribuvo isz Anglijos 
ant sejino in Lake Mohonk kur laike apsvartiinus apie užve
dima visuo svietiszko pakajaus idant stengtis ir praszalint ka
res ir žudinsta artimas artima.

Szupinis.
* Szirdis žmogaus svėrė ma 

žiau daugiau 12 unciju.
* Vienas didžuvis (velori- 

bas) duoda no 1,000 igi 3,000 
fiszbino (žuvinio kaulo).

* Europoja ira naudojama 
587 kalbu.

* No užgimimo Cliristaus 
pražuvo žmonių laike vainos 
41,000,000,000.

* Ne kurie 
drūti, jog gali 
ves 15 tonu.

* Kinuose, 
ima skribele 
ženklina iszjuokima.

* Astronomai tvirtina, jog 
sau'iuem sisteme ira 17 mili 
jonu kornetu visokios didibes.

* Zeologinem sode Viedniu- 
je randasi beždžionka, kuri tik 
rai puikei moka važinėt ant 
baisikelio.

* Vokietijo jau ir dantis 
daro isz popieres.

— Samarkandoja židai mel 
džesi klupszti.

* Viedniuje szi meta likosi 
per miestine valdže prisakita, 
jog katras locnininkas savo 
uama atnaujins szi meta, tai ne 
mokes mokeszcziu per 18 me
tu.

slonei ira teip 
pakelt ant sa-

jagu kas nusi- 
priesz kita, tai

* Palestinoje (apie Jerozo- 
lima) kregždes dirba sau liz
dus grineziose, o už tai gaudo 
uodus kuriu daug ira o ir in- 
kandimas labai skaudus.

* Liežuvis padalitas ant tri
jų dalu: galas jaueze snioka 
ir druska, viduris saldumą, o 
gilesnis dalis aliejus ir taukus.

20 Metu Senas Laikraszti

^“LIETUVA”
Iszeina kas Petnyczia

JL Chicago, 111.
I.aikrasztis, “LIETUVA” 8 puslapiu, 

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

“LIETUVOS” PRENUMERATA ;-

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

_ i • • -»r •> f Metams $2.50. Kanadoj ir Mex.ke ( I>uae Metu $1.25

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

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.
i3T"U2siraszant “LIETUVA” reike 
drauge ir prenumerata siusti per 
Paczta Monoy-Orderi arba pinigais 
Registruotame laiszke ant iszleistojo 
banku.

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

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

Chicago, 111.

DYDYS GYDYTOJAS 

Dr. Ig. Stankus M.D. 
Pabaigęs medikaliszka mokslą Universitete 
Indianos valstijos, teipgi buvo miestavu dak
taru Indianapolis, Ind. katram turėjo did 
žiausia praktika gydyti visokias ligas. 
Daktaras Stankus te pgi pabaigė kvotimą 
New York Post Graduate School iV Hospita’ 
katras yra didžiausias ir jau paskutinis did 
ziuju daktaru mokslas, ežia specialisxkai in 
'įlavina daryti visokias operacij:w ir gydyti 
lygonius serganezius su sunkiomis ligomis.

• nliar kvlerzla SermoieziuK jihn save suk) damas- 
‘daigu sergi, pribuk arba paraszyk pa

manė, o busi iszgydintu.” Daug yra ligi, 
katrų negalima iszgydint, įbet toki sergant 
apturės pas mane tikra t&utiszka ir broliszka 
rodą. Neįeik dykai melint sunkei uždirbtu-- 
centus nes neiszsigydes ir paleidęs savo pi
ningus inpulsi in sunkesni padėjimą. 
*eiganti atsiszauki^pas mane atras teisinga 
laktariszka gydimą ir geresni pasistoravimu 
negu pas koki sveitimtauli. Kožnas kuris 
liktai gydinsis pas mane supras kad asz esi 
pabaigęs didesni daktariszka mokslą ir kad 
gulu geriaus gydyti negu kiti daktarai.

Apsiimu Pasekmingai lszg)dytl Ligas 
rumatizmo, skaudėjimas szonu, sąnariu kau 
lu, streinu, kojų, pecziu, nuo visokiu krauj< 
ligu.užkreezemu liliszku ligų, tryper.szankn 
sifilis, užkietėjimą ir nedirbima viduriu, isz 
bėrimą, nežejima ir augima ant veido ii 
kimo visokiu spugu, dedervinių ir slinkim.“ 
plauku, galvos skaudejima, szirdies, inkstu 
kepniu ir plaueziu ligas, visokiu nervu liga* 
neuralgija, drebejima sąnariu, greito supy 
kimo, negalima miegot ir iszgasezio, greit, 
pailsimo, sunkaus kvepavima, perszaliino 
slogu ir nusilpnėjimas sveikatos, visokiu mo 
term ligas skausmingu ir neregulariszki. 
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo. 
Jaigu negalima pribūti asabiszkai tai para 
^zykite o asz supras*!, isztirsu ir duosiu rodą 
o jaigu reike tai prisiimsiu gyduoles. Ne 
yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerike. 
Anglijoj, Kanadoj ar kitur

Biednus Gydau Dykai!
Turiu Speclaliszka Diploma del

Darinio Visokiu Operacijų
Su pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso
kiu organiszku ligų Nereik kankylie ir 
būti ubagu visa tavo amži nes po operacijos 
Kali būti iszgydytas už maža preke.
Isztrydau su operacija ruptnra, apendesitis 
vėžio skilvije, auganeziu akmeniu, visokiu 
skauduliu, guzu (tumors), kepeniu, inkstu, 
ir pusi i u. iMrau operacijas ant gistu, kaulu, 
nervUjSmcęeniu, moterių irvyriu gymdančiu 
organu, pritrauktas kojas ir raukas atytaisau 
ir padarau sveikais. l>el operacijų kviecziu 
pas mane. Turi usavo locna narna arba 
ligonbuti (Sanitorium).

Or. Ignatius Slankus M.D,
1220 So. Broad St, Philadelphia, Pa.

Ofiso
Valandos j -5 popiet

9 lig 12 priesz piek 
2 lig 4 popiet.
6 lig 8 vaka-

Naniine Mokykla.
Gramatika angliszkos kalbos moky 
r.t is be mokintojo (apdaryta) SI 

Valku Draugas ar^a kaip mokintis 
skaityti ir raszyti be mokintoja 15o. 
Naujas Budas mokintis rokundu, 
be mokytojo 10c.
Aritmetika mokininmusi rokundu, su 
paveikslais (apdaryta) 35c.
Pinigus siuskit per niouey-order, adiesas 

P. M!K0LA!HIS, Box 62. Hew York, N.Y

Rusiszki szokikai.
Amerikonai lig sziani laike nežinojo kad Rosijoi randasi 

szokikai kurie liginosi visame Prancūzams ir Amerikonams. 
Ne senei pribuvo isz Ilosijos in New Yorka kelioleka szoky- 
ku kuriais nusistebėjo Amerikonai, kalbėdami, buk da tokiu 
ne buvo mate,

Iždaveme Didele Kninga
Dainų susidedanti isz

390 DAINŲ

Knyga druezei susiūta. < 
Kas nusipirks, ras visokiu D 
Dainų isz visu užkaboriu ka t, 
dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite Dainelu, n 

Per ciela meta ant visu dienelu

W. Rynkewiczius
-:NOTAR1USZAS:-

Mahanoy City, Pa.

Kontoras Bankinis ir pardaviste Szipkorczin ant visokiu Linijų.

H Del Draugyscziu...
7,K\ Pristatau puikes Szarfas

Juostas, Kepuras, Kai unai 
Špilkas ir 1.1.
Su kokiu nors reikalu 
kas-link Szipkorcziu, 
Piningus ir L L

pas mane • 
ysite teisinga

233-235 W. Centre St.L
Apsaugoja Namus ir Naminus Rakandus nog Ugnies. 

Oidžiause Lietuviszka Ageutura.
Parduoda Szipkortes ant 
risokiu druežiausiu ir 
reriausiu Laivu, 
iiuneziu Piningus in 

Visas Dalis Svieto 
n-eieziause ir pigiause. 
Visi tie kurie per mus 
iunte apie tai geriažino

Iszduoda Dostovierne 
lel tu ka nori savo dali 
sietuvoje kam pavestu

— Ko jus norite? kas jus 
per vieni ?

— Tai asz,— atsako už
klaustasis,— esu pavargęs sta- 
liorius ir kadangi dabar esu 
be darbo tai atėjau pas tamis- 
ta paklausti, ar nepavelytnmei 
save pamieruoti ir padaryti 
sau graba, nes po smerties du
syk tiek kasztuotu.

« “SAULE” |
S Mahanoy City, Pa. S

“KATALIKAS”——
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 
Ketvergas mieste Chicago, Ill.

Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00 
Europoje ir kitur - - - $3.00
Pusei metų: Amerikoje - $1.00
Europoje ir kitur - - $1.50

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių- iš 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis. t-

Užsirašantiems “Kataliką” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam 
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.

PASTABA: Kas prisius $4.00, tasai gaus “Kataliką" visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes $3.00.

Kas prisius $2.59, gaus metams “Kataliką" ir paveikslą Kovos ties 
Zalgiriais, Lietuvos žemlapi ir Šv. Tėvo Pijaus paveikslą.

, J. M. TANANEVICZE
3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.1-- ---- ----- -

K. K0NEWK0
UŽLAIKO PUIKU

SALUNA
98 Main St., Ashley, Pa- 

--- 0---Puikiause užejga del Lietuviu ir 
svetingiauses priėmimas del visu.
Arielkele, Alus ir Cigarai tinkame 
karalui. Sale del zobovu ir mitingu.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS-

202 Troy St. Dayton, O.

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

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

Su virsz minėtais reikalais galite 
pas mane kreipits per gromata ar 
įsabiszkai o visame kanogeriause 
patarnausiu.
Keliaujantiems in Lietuva pampinu 
Paszportus su patvirtinimu Konsulio.

ŲM0N RATIONAL RANK-
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO K $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.

Suv.Valst.Bandas turi muso Banke sudėtu piningu.

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

Harrison Ball, Prezidentas.
F.J.Noonan, Vire-Piczidentas.
W.H.KoLler Kasijenus.

reikalą su
ar dydelis.

9 ryte lyg 3 popiet.
...Sobatomii...

9 ryte lyg 12 ad.

A 181 Baksukas, Del Iszbaiidymo 
L# h Ar Reikalauji Sveikatos?

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

231 E. 14-th. St., New York,N. Y.
Praszau prisiųsti man del iszbandimo 

$1 baksuka “Nauju Nerviszku Pigulku.**

Jaigu • si patrotes sveikata ir mitrumą 
ir esi silpnas, nerviszkas,be energijos, 
jaigu kenti skaudejima pilve, inkšto
je. kepeniu, szird je ir szonuose, per
sidirbęs, jaunistes klaidas arba priva- 
tiszkas ligas, tai atsiusk man savo 
varda o asz prisiusiu perpaczta baksu- 
ka mano nauju Nerviszku Pigulku 
vertes $1. Po sunaudojimą szitu 
pigulku jaigu busi užtikrintas kad 
szitos pigulkas sugražins tau sveikata, 
mitrumą ir pajėgas, tada prisiusk 
man $1.

Vardas.

Ulicza

Miestas

1’. V. DB1ECUNAS & COMPANY
(ALL NATIONS DEPOSIT BANK) 

Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.
Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000.00 
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežinea 
kapitolas $40,000.00. Locnas Namas vertas $150,000.00. 
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 4-ta. 
procentą nog szimto. Sziuncziame piningus in visas dalis 
svieto ir parduodame Laiva-Kortias ant visokiu Linijų. 
Musu Bankoje randasi tam tikra Rcjentalna teipgi irUžrube- 
žiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats P. V. 
< >biecunas organizatorius tos Bankos. KreipKitessu visokeis 
reikalais prie Musu Bankos pergiomatas ar asabiszkai o mes 
iszpildisime visokius justi reikalus greitai, teisingai ir gerai. 
Piningu ant paezedumo ari a kitokiu reikalu galite prisiust 
per Express arb Pacztini Money-Order.

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

perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro- 
džitj, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trublį, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 

l|?Jį šąS? I yA Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
Wf|j t)’ fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 

y da knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais 
NKrfCAŠžrry apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu- 

Ziną už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne
turite mauo katalogų, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnės 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. Dept. s. Chicago, 111.

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas; Worth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

flew York, fl. I
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 Gaylaiviu visu Linijų in ir isz 

K rajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

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

Vysai Dykai Ar Esat Kankinami
Kožnas vyras be atidėlioma tur pa, 
reikalauti vieną iš tu stebuklingu 
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 
gale C nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu 
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
cnergiškuma j trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis kaip 
gali tą 
pasekti.

Užnuodijimu Krauju arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoiiuu Gyvastinės Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Aryriškuma, Lytišku Nusilpncimu, 
Džiūsna, Užsi veržimu šlapiname 
Kanalo, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilvos. Kepeuu, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms?

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

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

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

vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galėto stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink j tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mos užmokam ir už paczta. Nekokie varda medikališka 
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresu aiškoi idėkiet tu dikini kuponu ir prisiuskiet mums 
O guuste tą knygą.

Ta dykai Brauta 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. Stoikas.

---
--

__
__

_



i) Vasarinei Siutai Pas Rynfcviczia. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (g(p
Į) Sziame laike pargabenome (įįįfa 
|)daugybe Nauju Vasariniu Siutuly 
n del Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai " 
h yra gražiausi visam mieste, pa
išinti pagal naujausia mada, 
b Szitus Siutus parduosime už 
^pigesne preke negu kiti sztornin- 
Ucai, todėl jaigu reikalaujate 
-.Naujo Siuto tai ne eikyte kitur 
k kaip tik pas mus o patis persiti-✓šC’ 
^krinsyte kad geriaus ir piginus YA 
'galima pas mus pirkti negu kitur.

VISOKIU MADŲ.
>) VISOKIU PREKIŲ. S
Į) Teipgi visokiu kitu Vasariniu 
i)Drapanų; žinome kad perkant pas (gfe 
^mus busite visame užganėdinti. (gįp 
Pirkyti savo Vasarini Siutą pas 
W. RYNKEWICZIU 

233-235 West Centre Street.

Žinios Vietines

teip-gi 
ugnes.

pribu-

BAISI ŽUDINSTA
LIETUVIS SAVO BURDINGBOSI 

NUŽUDĖ PEILIU. SUBJAU- 
RINIMAS LIETUVISZ- 

KOS TAUTOS.

— Piff—Puff! Szendien 
4-to July. Diena atminimo 
iszsimuszimo ant luosybes isz 
po Angliszko jungoj

— Kada puiki paroda ejs 
pro kampa Center ir Catawisa 
ulicziu, italioniszkas klubas 
paleis bomba in virszu kuri 
iszaus puikia amerikoniszka 
karūna padirbtu isz visokiu 
ugniu. Vertėta pažiūrėt. Va 
kare ant East parko 
rodys visokias puikes 
Ejkyte visi!

— Ketvergo vakara
vo p. Jonas Traskauckas su 
savo pacziule ant svodbines 
keliones pas savo tevelus pons 
tva Traskauckus ant East- 
Pine uliczios. Lietuviszkas ir 
vokiecziu benas pasitiko ant 
stoties su muzike. Naujems 
jaunavedžiams vėliname lai
mes sziam gyvenime. Ponas 
Traskauckas yra profesorium 
orkiestros Williard steito li- 
gonbuteje Williarde, N.Y. o 
gyvendamas Mahanojui teip- 
gi buvo kapelmeisteriu lietu- 
viszko beno.

— Kokis tai gyvulis vardu 
Jonas Munczokas isz Bukmau- 
tes likos paszauktas per savo 
maža pacziule pas Skvajeri 
Kelly už sumuszima ir žverisz- 
ka apsiejima. Ne senei sumu- 
sze jiaja po apdovanojimui jin 
dvinukais.

— Ponstva Czižauckai isz 
Pittstono nuoszirdžei dekavoje i 
už puiku priėmimą ponstvai 1 
V. Lapinskam ir F. Boczkaus 
kui už puiku priėmimą laike 
atsilankimo pas juos.

— Adelina, dukriuke p. 
Jono Baltaicziu (Boyer) atsis
kyrė su szuom svietu subatos 
ryta. Lai linksminasi terp 
anioleliu. Laidotuves atsibuvo 
panedeli.

Teip-gi inženge in pulką 
anioleliu kudykelis Reklai- 
cziu ant Spruce uliczios. Myre 
Nedėlios diena laidotuves atsi
bus utarnyke.

— Seredo vakare ant 7 
valandos mokslaineje atsibus 
mėnesinis susirinkimas Szv. 
Franciszkaus draugystes. Visi 
sanarei privalo pribūti.

— Redingo trūkis arti szesz- 
tos uliczios, apie 2 valanda Ne 
dėlios ryta, trenke in Feliksą 
Belaucka lietuvi 22 meto se
numo nepacziuota vyra, suma
lė koja ir baisei apdaužė gal
va. Ūžmusztasis gyveno pas 
savo pusbroli Joną Usevicziu 
po. No. 25 S. 7th uliczios (ant
ros duris nog nužudyto Tisz
kaus). Prigulėjo prie Szv. Jo
no draugystes— laidotuves at- i 
sibus szendien. Paliko tevelus ; 
tevyneje broli, ir sesere Phila- < 
delphioi. Paėjo isz Kauno gub 
Panevėžio pav., Lamoku kai
mo, Vabalnyku par., Gyveno
''vjrszum metus Amerike.

Mahanoy j City miestelio gy
ventojai persieme labai, kada 
iszgirdo buk vienas isz musu 
tautieczin subjaurino visa lie- 
tuviszka visuomene papigin
damas baisia žudinsta, užmusz 
damas savo burdingbosi.

Žudintojaus pravarde yra 
Kazimieras Juszkeviczius o 
nužudinto burdingbosio pra
varde yra Aleksandras Tisz- 
kus. Žudinsta atsibuvo apie 
puse 11 ketvergo vakara na
mie po No. 23 South Seventh 
uliczios. Tiszkus paliko pa- 
czia ir tris mažus vaikus, turė
jo apie 48 metus senumo, buvo 
malszaus budo ir be reikalo 
niekam in akis neinlindo pa
ėjo isz Žemaitijos. Jiojo žu- 
dintojas buvo prieszingo bu
do, jeszkantis priekabiu visur 
ir badai buvo pesztukas, yra 
apie 35 metu senumo, nepa- 
cziuotu o buvo ant burdo pas 
Tiszkus apie du metus, bu
dintojas likos nugabentas in 
Pottsvilles kalėjimą.

Apie 11 valanda vakare sė
dinti kaimynai ant gonkeliu, 
iszgirdo barnius terp Juszke- 
vicziaus o Tiszkaus. Nepoil- 
gam paregėjo kaip Juszkevi
czius užsikeisejo kelis kartu su 
peilu durdamas Tiszku in kru 
tinia. Priežastis tosios žudins- 
tos buvo pagal pripažinimą 
Petro Czinskio kuris dirbo su 
žudintojum toke: Buk Jusz
keviczius kalbėjo jiam New 
Bostono kasiklosia buk ketina 
užmuszti savo burdingbosi 
nes buvo jiam kaltas §30 už 
burda, kuriuos ne mislina už
mokėti o jago apie tai pakyltu 
ergelis tai Tiszku užmusz.

Policijantas Pasiukeviczius 
rado žudintoju pasislėpusi po 
lova name Vinco Rutkaucko, 
nugabendamas jin in Pottsvi
lles kalėjimą.

Kelioleka metu adgalios isz 
korė nemažai Ajrisziu teip 
vadinamu “Molly Migvaje- 
nus” nes artinasi laikas kad 
pradės panaszei karti Lietu
vius, jago neapsimalszys ir ne- 
paniekines luosybes szio luošo 
sklipo.

Laidotuves nužudinto atsi
buvo Nedelos ryta.

AR TIK NE BUS ŽUDINSTA 
SHENANDORI ?

Apie pusią antros valandos 
subatos diena, Juozas Kuoke
lis gyvenantis ant West Lau
rel uliczios Shenandori parė
jus namon girtas, užklupo ant 
paczios, kaip tai paprastai da
rydavo, kada persimainydavo 
ant gyvulio. Nes tuom kart, 
varginga motere negalėjo da- 
laikyt bjauraus apsiejimo gir- 
tuoklaus, pagriebė peili nog 
stalo ir dure vyrui in krutinia 
arti szirdies, padarydama žai- 
duli keturis colius gylio.

Kuokeli mirtinam padėji
me nugabeno in Ashlando li- 
gonbuti, kur daktarai turi ma
žai vilties kad isz to pasveiks.

— Praeita eereda kupcze; 
uogų isz.siunte in didesnius 
miestus ‘.1000 kvortų Rinkėjui 
uogu už dirbo in la ka dvieju 
uedvliii in 1500 do'eriii.

— Visi tieje szton y ai ka 
pardavinės szendien raketus, 
dinamitinius fa jerk rėki us, pisz 
talietus ir patronus o teip-gi 
szannamos lazdutes užmokės 
$25 bausmes arba ejs iu kalė
jimą ant 30 dienu. Visos ypa- 
tos tegul apsisaugoję nog pir
kimo virsz minėtu daliku po 
bausme. Po ukazu William 
Dochney burmistro.

— Reikalinga vidutinio 
amžio motere arba mergina 
prie namino darbo. Gera mo
kestis del atsakanczios ypatos. 
Atsiszaukyte po No. 36 E. 
Spruce St. (to 53)

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Eynon, Pa.— Darbai ge
rai eina, dirba pilna laika, isz 
kitur pribuvusiam darbas leng 
va gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis isz tu visokiu atsiranda. Del 
nekuriu moterėliu p. Baltru
viene labai reikalinga, ba vi
sai apsileidę savo darbe ir lovas 
neapžiuri.

Detroit, Mich.— Darbai 
gerai eina, isz kitur pribuvu
siam darbas sunku gaut.

— Oras gražus.
— Lietuviu didelis būrelis, 

isz tu visokiu atsiranda.

Port Washington, Wis.
— Darbai povalei eina, isz 

kitur pribuvusiam darbas sun
ku gaut.

— Oras gražus.
— f Atsiskyrė su szuom 

svietu Juozapas Trinka 23 d. 
Birželio, jaunas vaikynas, ra
do smerti upeje, iszejo maudy
tis ir daugiau neiszkilo, brolis 
szoko gelbet ir tas butu nus
kendęs nes kiti draugai iszgel- 
bejo. a. a. Juozapas buvo do
ras vaikynas, likosi palaidotas 
26 d. su visom bažnytem apei
gom. Dieve suramink likusius 
broleli czionai j Amerike ir 
senus tėvelius lietuvoje.

Edwardsville,1’11.— Dar
bai povalei eina, dirba po 3 
dienas ant nedėlios isz kitur 
pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

— Lietuviu mažas būrelis 
ir visi sutikime gyvena.

Ant parandavimo.
Dvaras Zyplej Gr. Tamosziu 

Potockiu, Suvalkų gub. Nau- 
miesczio pav. nog Nenumo 3 
lyg 14 viorstu o nog geležin
kelio Pilviszkiai 30 viorstu. 
Szitas dvaras tur ant paranda- 
vojimo ant 12 metu ir dau
ginus, žemes arimuj, pievų ir 
po isz kierstos girrios, apie 3 
tukstancziu margu giaros že
mes prie molu, randa nog mar 
go nemažiaus kaip 3 rub. aut 
meto, be budinku, dauginus 
mokeszcziu nesiranda. Reika
lingiausi butu tik Lietuviai.

(9? °))
K. Tymoszeweki 

413 Park avė, 
Brooklyn, N. Y.

Didelis Piknikas.
Kuri iszkele Szv. Kazimie- 

rio Kareiviu draugyste isz 
New Philadelphijos, Pa. atsi
bus 4 d. Liepos ant paprastos 
vietos. Prasidės uirma adyna 
popiet. Inžanga ant platformes 
25^. Ateikyte visi o visi.

Naudokitės isz geros 
Progos!

Parsiduoda pigei puikus sa- 
lunas, su didele svetaine ant 
kampe parko. Svetainei atsi
laiko draugyszcziu mitingai 
vestuves ir visoki pasilinksmi
nimai, biznis geras, aplinkine 
apgiventa lietuveis. Parsiduo
da už puse prekes isz priežas
ties savininkas turi in trumpa 
laika iszvažuot in lietuva pa
siskubink nusipirkt ir busi dė
kingas: raszykite ant szio ad
reso: (to 58).

C. A. Paliulis
1444 S. Jefferson st.

cor. 14 Pl. Jefferson 
Canal 1771 
Chicago, I’ll

Czeku kolionijos 
Maskolijoje.

Peterburgo leukiszkas lai- 
krasztis “Kraj” 1904 m. pa
talpino žinute suteikta kun. 
Juozo link czeku gyvenimo 
Maskolijoj tokia;

Terp kalniuose prie pakrasz 
ežiu juodos jūres priesz 30 me
tu, apsėdo koliouistai Czekai. 
Tuomet rusiszkas raudas norė
damas kulturiszkai pakelt sza- 
li, jieszkojo darbszcziu ir apsti 
kriu naujininku. Pažvalga ge
ra puolė ant emigrantu Cze
ku. Apsede Czekai ant tusztu- 
mu prie juodos jūres nemažai 
turėjo vargo kol iszstate kai
mus, iszdirbo žeme auginimui 
tabako ir vinvuogiu. Czekn 
kaimai pavadinta Noworosyjsk 
nes visa apielinke teip yra va
dinama.

Czekai kalionistai Nowo- 
rosyjske didžiausia kova turė
jo vesti su visokiu amaru ky- 
lancziu isz Juodos Jūres, kol 
jiems pasisekė patyrt kuomi 
ta amara apveikt tai geriau
sius ju augalus amaras rijo, 
bet per kiek laiko pataikė 
amaro iszmokt apsigynt.

Czekai paeina katalikiszko 
tikėjimo, bet Noworosyjske 
jiems tikėjimas ju apsimiglojo 
toli.

Noworosyjske priklauso 
prie diecezijos JSaratowskos, 
1855 m. toji katalikiszka para 
pija turėjusi 1,500 kataliku, 
buvo parapijėlės Noworosyjs
ke ir bažnyczia, bet tai ne del 
gyventoju nes tik del kareiviu 
kur visad buvo ir kapelionas 
kunigas. Po nekokio laiko 
valdžia kapeliona atėmė o baž 
nyteles ne pėdsako neliko.

Vėliaus, kunigas Arazowas 
atvažiuodavo isz Kiercziu, pa
maldas Czekams atlaikydavo 
tiktai privatiszkame name bet 
labai retai. Tolesniame laike, 
vikaras jekatinodarskas kun. 
Jugalow gruzinas jaunas da 
vyras matydamas kad Nowo- 
rosyjke Czekai katalikai yra 
tikybos reikaluose labai apleis 
ti, greit iszmoko Czeku kalba 
ir jau rokuojama buvo kad 
gales su Czekais sugyvent bet 
ant nelaimes kunigas Jagulow 
tapo iszkeltas kitur ir Czekai 
kolionistai pasiliko vėl be ku
nigo o kita gaut negalėjo.

Palengvele, palengvele Cze
kai ūkininkai katalikai teip 
tikėjime atszalo, kad prie jo
kiu katalikiszku apeigų nepri
sideda moteris czekiszkos kai
muos yra pasileideles, paezia- 
me mieste Noworosyjk nors 
yra kataliku bažnytaite bet 
kaimietes miestan pribuvę vi
sai in bažnyczia nedirstelia.

Teviniszkumo t. y. tautisz- 
kumo jie prisilaiko stiprei, nes 
skaito savo senoviszkus cze- 
kiszkus rasztus, bet isz Czeki- 
jos naujus nesikvieczia.

Isz katalikystes neatstoja, 
pravoslavijon nepereina nors, 
kaime kiekviename ikvalei 
regisi katalikiszku kryžių ir 
po viena varpa (zvana). Var
pas suskambinamas tik tuomet 
kad jeigu isz kur kunigas koks 
pribuna.

Kunigas Jozet L. gale savo 
raszto sako: “Didelei plati dir 
va apleista katalikystes tikėji
me tarp czekiszku kolionistu 
ir daug labai daug reiktu pa
dėt ten darbe, sunkaus idant 
czekiszkus kolionistus apgint 
nuo paskendimo tarp svetimu 
paproeziu ir kaukaziszku tau
tu.”

Isz visko regisi nors Czekai 
ten per daugel metu savo kal
bos ir tautos prisilaiko bet 
jeigu tiktai pravoslavija pris- 
liugs, tai ir tautiszkumas 
dings.

Senas Kapsas

Ant Pardavimo.
Puikus fartapijonas, tik 5 

menesiai kaip pirktas. Kaszta- 
vo §300 bet parsiduos pi
giai už tai kad locnininkas ne- 
tur kur ji padėt, Atsiszaukyte 
pas:

Prof. L. Dzizek
217 W. Maple St. 

Mahanoy City, Pa.

Reikalingas Kriauczius.
Arba pagelbininkas kriau- 

cziui. Atsiszaukyte kagrei- 
cziausia ant adreso: (to 53)

P. J. Cummings
Cor Second Water St.

Mahanoy City, Pa.

Dr. Alex. O'Malley 
—SPECIALISTAS— 

Ncrvlszku Ir Kronlszku Llgu.

Asz Gydau
R upt ura...

Be pci Io ir 
be operac jos.

Varikocele...
Be skausmingu 

daktariszku
budu.

Strikt ura...
Be peilo ir

dideliu 'gausmu.
Uztructnta Krauju..

Be niineraliszku mikstūrų arba 
pavojingų gyduolių.
Patrotljlma Nervlaxknma Ir slaptingos lygos...

Be pavi jingu gydtiolih.
Visa iszaiszkinima apie mano budo gydimo
padu du tiems kanores žinoti.

QR, ALEI (J’MALLEY
158 S. Washington St., 

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

slnpsonj,

Bukia luoša s. Iszsini'ikyk balbe- 
riauti iu 4 lig 6 nedelin laiko, mo 
Mas $30. Raszyk ant adreso

VoNHkofl* s School 1405 Penn Are. 
illHbiirg, Pa. Moklnam m.lorls Ir vyriu*.

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA 
ARABISZKOS ISTORIJOS 

Perdėjo Lietuviszkai
D. T. BOCZKAUSKAS.

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydtimo.
PREKE $1.

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztns 
mes apmokame.

W. 1). Boezkowskl-Co. 
Mahanoy City, I’a.

W. TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS

La'doja Kimus Numirimiu Pasamd 
Ryginus ir Vežimus del Pa-ivažinej m 

Krausto Daigius ir t t.
Viską atlieka ka nogeriause ir puikiausi- 
Su viixz minėtais reikalais kieipkiles p:i 
jin o busite visame užganėdintais.
520 W.Centre St. Mahanoy ( iij

ANT PARDAVIMO-
Namas ant dvieju gyveni

mu. Gera vieta del biznio, prie 
trijų ulycziu. Namas medžeis 
apsūdytas, ant kiemo randasi 
viszniu sodelis. Dasižinokyte 
apie daugiaus ant adreso:

M. Matuleviczii,
Box 67 (e9 °1)

New Philadelphia, Pa.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

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

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, -.Pr

Ant Pardavimo pigiai.
Sztoras su namu Coaldale, 

Schuylkill Paviete, Pa. žino
mas kaipo Charles Powell na
mas. Bus tusezias Id. July 
1911. Apie daugiaus kreipki 
tęs pas,

Wm. G. Jones
Coal Dale Pa.

arba pas Ch. R. Powell 
1109 Grandview Ave.

( j q) Scranton, Pa.

Ant pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Senas 

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

Turiu ant pardavimo lioteli 
su laisnais ant Mani ulyczios

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

Ant pardavimo.
Krutanti paveikslai (moving 

picture) aut geriausios gatves 
902 Bank st. ir tirsztai lietu
veis apgyventa vieta. Lengvom 
iszligom galima nupirkt. Arba 
galima pusininku but pora 
szimtu in mokejes. Katrie ak- 
vatysite pirkt arba prisidėt 
prie puses atsiszaukite ant ad
reso (to 53).

P. Bindokas
894 Bank st.

Waterbury, Conn

Ant pardavimo.
Namas ant dvieju familiju 

ant loto 25x105 pėdu didumo, 
11 ruimu su sztoru tinkamas 
ant bile kokio biznio. Garine 
sziluma, maudykle, karsztas 
ir szaltas vanduo, elektrikinei 
žiburei. Parsiduos nebrangiai 
isz priežasties ligos. Atsiszan- 
kyte po No 81 S. Catawissa st. 
arba in “Saules” ofisą, Maha
noy City, Pa. (to 54).

p.-j. CUMMINOS 
KK1AUCZ1U8 

Siuva siutus pagal naujausia mada isz visokiu 
ceiku. Darbas gvaiantytas, preke nebrandi. 
Teipgi czistina, taiso ir prosija visokias 
drapanas. Atneszkyte dalba pas mane o 
busite visame užganedyti. (j23)
34 S. 2nd.St.(prie KxikMjMahanoy City.

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 skarubanezio Alaus ir Porterio. 

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

64-56 N. Main St., 
Mahanoy (lity.

Naujas Iszrad imas.

Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta 
plaukams augti. Turime tukstancziu pade- 
kavoniu. Iszsiuncziame dykai geras informa 
cijas apie priežastis puolanczilis plaukus ir 
kaip tame užbeg'i, adresavokyte:

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

Introl igatorne.
APD1KBTCVE KNYGU.

Aysidirba renos maldaknyges, iitorinet 
natos Ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgelee,
Dagia, Draugas, Tėvynė ir Lt.

Prisiunsdami knygas anmokekyte paczto a 
•kapreso kasztns. Adresas:

Lithuanian Bindery,
114 W. Spruce. Mahanoy City, Pi

keletąNusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka 
Mieste. Tik $1 už Buleli 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite sav< 
orderi o bus jums pristatyt?

NO. 6.
Visam

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

M. VARZINSKAS
Lfctuviszkns l’olo^ral'.stas

205 E. Centre St. Null ui'..Y Citj

indeda in Reioris.
Kompasas ir Lt. Pu

kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyvent .ji 
ir pažinstaina Varžinska kirtis pa I iro 
viską kanogerian.se o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Folograpij:i' ant l’ost Kan-.’.in.

Senas Biitvn pardavėjas

Jeicru tamista reikalauji geros 
britvos, tai pirk nog manes, o ne kur 
kitur.

Ne vienas nesigraudino katras nog 
manes pirko nesigrauclysi ne tu.

Torrey yra barberines britvos jeis 
visur parduoda po 3 dol., nog manes 
perki už 2 dol.

Paklausk savo sztore po kiek par-

sitikrysi kad pas mane daug pigiau, 
tada atsiusk Money order, arba re
gistrą votam laiszke 2 dol. o in pora 
dienu per paezta apturės; “Torrey” 
britva. Szitos britvos yra padirbtos 
isz. puikiausio plieno, o barzda teip 
lengvai skuta kad net darosi szilta 

in stnakra. Atuiik tamista kad oze 
neperki tavora 20 dol. vertes, o tik

negu kitur. Jeigu taiuistai nepatiktu 
tai mainau ant kitos arba gražinu 
tamistos pinigus pasilikdamas 20c. 
už savo klapata: (gj ddg)

Fr. Uokas,
Box*86 Minden, W. Va.

Ant Supervaizoriiins
SILAS DAVIS

Rėpi ibi ikonas. Balsuokyte už ji.
Isz Mahanoy City.

NAUDINGI PATARIMAI 
visu! Šeimynai raudasi musų No. 3 katalioge. 
Jame telpa aprašymai suvirs 200 ligų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pasako nuo ko Jos prasideda, kaip Jas 
pažiuti, kaip uuo jų apsisaugoti, kokias gyduoles 
naudoti, kiek Jos prekiuoja ir kur Jus gauti. Mu
sų gyduolės kainuoju tik nuo 25c iki 81.00. Telpa 
paveikslui ir prekės yvairių kvepenčių ir gydan
čių muilų, Perfumų, Elektro-gydančių aparatų,

Roberlulų Išdirbinių, Painų. Sinkų, Drnkuojamų 
Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų, Pavin- 
ėuvonių ir šimtai kitokių kožnain reikalingų da
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrę vardai, pra
vardę, adresu ir keletu markių apturės musų No. 3 
kataliogųdykai. Rašyk Sendinti, o už kelotos die
nų Situ naudinga knyga bus tavo namuose. ;

JOHN’S SUPPLY HOUSE s Į 
2334-2338 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILt I

Nemokėk dykai 810.00,

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

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 5f 
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 tuoj aus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Piningai mili dirbti, 
Žmogus mili silsėtis.

Piningas visados dirba, pereina per visas rankas 
ir vėl grižfa in muso banka, kur buna 
iszskolintas ir vėl pradeda dirbti.

Mes padarome kad piningas del jus dirbtu.

Atneszkyte savo dykus piningus iu muso 
banka o uždirbs jumis dauginus.

D. M. GRAHAM, Prezidentas.
C. L. ADAMS, Vice-Prezidentas.

D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijerius.

...DIRDKT0R1AI...
A. DANISZEWICZ. W RYNKIEWICZ M. GAVULA.
J. HORNSBY. C. F.KAIER. W. I. MILES.

L. ECKERT. T. F. FLANAGAN.

Vežimėliai Vaikams.
Didelis pardavimas Vežimėliu, 
labai pigios prekes.

Visi musu Vežimėliai turi storus 
gurnus ant ratuku.

Gražus sudedamas Vežimėlis su 
vyrszum už S3.98.

Tik už Piningus ne ant Bargo.*’^ 
f''- I l I IX. I IX I Mahanoy City, ShenandoahLJ I I XI Z-X I X] jit. Carmel, Landsford.

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

S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pel 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitant 
kas 3 menesiai. Sitincziam pinigus in visai 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajn i. Rejentelna 
kancela rija yra rėdoma per valdiszka uotam 
.J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalas o per-ilikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyogai. Pinigus 
siunezant paczedumni in Banta, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Ex presu Money Orderi.

ilusiszkai Amerikoniszka Linija.
Vienatine he persedinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8Ą dienu in Roterdama 11Ą dienu in Liepoja

111 k laša $29. , .. ......... IIlklaaaJBO.
11 ” $15 f101 s,n”’*csniu žinių kreipkitės m musui ,, ’
i >> L Agentus ir centraliszka kontora. J . ,,

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

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.^
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu 
dvi Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargsi 
galima rasti, Szitas Ta voras susideda isz Naujausiu Vasarinis 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
Jekiu, 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.

Hl nk i 1 53^*Tas 11:118 dirba Lietuvaites.
■> lOnH 1 122 W. Center Str.
Au U1UUU I Mahanov City. Po

COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA.
Garsiu Lietuvišku—Lenkiszku Vaistu,

Linimentus Vulkans.
Gyduoles nuo kosulio.
I.lepiu Baleama?.........

Milteliai vaikams nuo 
Kirmėlių...!

Milteliai nuo Kirmėlių

Ilk

.. ....
daiktuiiiiVIdu-
illlVil.»nl<>s7&C.
•bagy.tymas

/ $3.0".

.........50c.

I.aezal nuo Daniu 
eknudejimo......... I

Mosi ir- nuo gedimo Ir 
prakaitu Mino kojų....2

Geležinis hiidrutlnlojuB 
sveikai op....50c.

\ alsins nuo Lapauto

Gyd. nuo Grippo...... fili. 
Plauku aueaiigotojM-Mc. 
Muilas del Plauku..... 10c.
Milteliai nuo Kopenu...35c. 
Valtyojae Plemu 

drabužiuose.........25c' 
Kožea Buluamae.......... 25c.
Kinder Bahamas........ 25c.
UubriauB Laazai.......... 50c.
SzveliutojM................ 35c-
Kraujo valytojas..... |2 00.
Nervu Ramloiojas...--|100. 
Egzema ai bandos uždėji

mai pas valkus.fl-25-
Grobleveklo Pleisterls
(Kaeztavolo)............ 25«-

Pamada Plaukams...... 25c.
l'chotyna nou skaudėjimo

Aueiee....................... -25c-
Gyduole nou Rlemena.AOc. 
Vengrlezkae taisytojas 

del l eu.................. He.
Inkstu vaietas(ma2eeūe)

Del visu Keulejiuiu IrSkaudejlniu. Gerlaueu "c-
eyduolt-dt-l ekitun.-jiinogaiM.e kataro.peczlu inkstu vaistas (didesne) 
krutinės, tzonoeie, ruuiatizmo,ezalczio, uu- $1.50
ralgija ir nukuiKliiiia vleukiu vabaluklu. n.,ii,«u« 50c
hl.■l.'ii'i,!,- lietiiMezkao eztornlnkae u-ipgi Akines Dulkeles ........wc- 
priinlu u, bukj ti itnada tuuru puikine Lietu- Gvdimaa nuo uždegimo 
Gr.kae Gyduoles ea'<» eztoruoee ant parda- dantų arba abelnalaitiL 
vinių kad mu-u tam zial. reikalaudami valetu smo Ir skarbutla $1 2i. 
pas nuo bzlurtiiukiinusipirktI ir nereikalau- Gyduoles ir nioslis nuo 
tuiezduuti plnin^iie diaaimi kukieme nore parku Ir Niežu $2 00. 
apgaiikatiie ton aplellnkt-se. Sztorr.inkui, , , .
rnezyklte pareikalaudami mus goduoliu.nes Gy.’J,U|“,runL‘D0 «200 
g«n.H uždui bielr parduokite mum tyras Lie- dedeninee > 
tu\l-zkas G j duulen, kur uite gvuruutnojame. Gyduoles nuo Paslaptianog 
Raszykite tuujausl Ligoe..........:...........

ŽODYNĖLIS

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI AMllJrU

MGLlSlAI-LIETUVtSKAS

> -e- > -t-*•— 4.
^į Chicago, 111 |Y

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 

angliškail'ietuyiškas
Talpina savyje tiek žodžių, klek ir didelis žo

dynas. Žodynėlis sutaisytas teip praktiškai, kad aiš
kiai parodoma kaip kiekvienas žodis rašoma, taria
ma ir kų reiškia. Knygutė yra labai paranki, nes len
gvai galima nešioti mažam kišeninį. Popiera knygu
tės plona ir drūta, spauda jos aiški. Abelnai žody
nėlis sutaisytas su didele atyda, iš geriausių šaltinių 
ir suteikia didelį pąlcnjjvinirną prasimokinimui An
gliškos kalbos. Jis yra labai reikalingas atlikimui ka
sdieninių reikalų, (odelei kickvicuas tegul jį nusipirks 
o nesigailės!

Prancūziškos skurdės apdaruose____ 11.00
Audekliniuose apdaruose____________ 75o

MICHAEL J. TANANEVICZ
670 W. 18th St., Chicago, III..
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kanogerian.se



