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KAS GIRDĖT?
Badai ant tikrųjų užsinesza 

ant kares Czarnoguro su Tur- 
kije arba kitaip pasakius Do- 
vidosu Galijotam. Paregesyt! 
Da susilauksime valandos, 
kad slavokiszka tauta ant Bal
kanų iszstums. Turku isz Eu
ropos. Atkeps piragelus, kai 
ba Slavokai. J us, milemi tur- 
ke’ei, mus kankinote 500 metu 
adgalos nes atėjo valanda ku
pinoje mes jums už tai atsimo
kėsi m.— Ir gerai padarytu.

Butu labai geru ir naudin
gu daigtu, kad tosios moteres 
palautu girtavima. Girta bo
ba panaszi in velne ir linkus 
ant visko. Isz girtu moterių 
giama idijotai, besmegeniai 
pusgalvei o ir tokie girtuoklei 
buna kaip ir motinėlė ar tėvas. 
Szitai ne senei Konektiko stei- 
te viena girta motere nugulė 
savo kudyki, o ar tai tik jiai 
vienai teip atsitiko ?

Ne geriti tokie vyrai daro, 
jog savo moteres pratina prie 
gėrimo. Juk moterių ilgas 
plaukas o trumpas protas, tai 
kaip da kelis stiklelus iszgere, 
tai ir kvaila stojesi.

Jagu Lietuvei susilaikytu 
no pervirszinio girtavimo, tai 
butu visur mileti ir visur tik
tu. Girtavimas visame Lietu
vius trukdo.

Kaip Amerikonai myli skai 
tyt pasirodo isz sekanezio fak
to. Garsingas rasztininkas Siti- 
keviezins, kuris daug kuningu 
parasze ir yra godžei skaito
mos. Jiojo istorijos likos perde 
tos aut daugeli kalbu. Kada 
kompanije Little Brown & Co. 
Bostone, su jiojo pavelinimu 
atspaude angliszkai viena isto- 
rije po vardu “Quo vadis” su 
tom iszligom, jog Sinkevicziui 
prižadėjo nog kožnos kningos 
po 5 centus. Sztai Sinkeviczius 
būdamas Galieijoi aplaike 
5.5C8 frankus usz puse meto. 
Amerike pardavė jiojo kny
gos in 160,000. Isz tikro tai 
dydele suma isz kogali pasi
džiaugt visi Lenkai.

Ar mes Lietuvei galime no
rint mažiuke dalele susiligin 
su Amerikonais?

Ne vienas kalba: “O kad vy 
reli butu biblije, tai tuojau 
pirkczel” Teisybe, iszspaust 
kokia deszimts tukstaneziu, 
tai gal pirktu kelis szimtus, o 
likuses peles suėstu. Irtai, kad 
paleist po viena doleri.

“Tūkstantis ir viena nakti” 
kasztuoje lenkiszkoje kalboje 
pusketvirto dolerio, o redyste 
“Saules” vos pora tukstan
eziu pardavė po viena doleri! 
Aut to gali suprast, kaip Lie
tuvei mėgsta skaitiina.

Da kad kningele kasztuoje 
kelis centus, tai da perka ir 
tai ne visas tiktai “Prarakavi- 
ma (pranaszavima) Mikaldos”, 
tai kaip kokis užsimena o 
ezeip tai visos knygos guli su
krautos pelit.

Mažai, mažai turime mileto- 
ju skaitinio!

Pagal popiežiaus prisakima 
ir iszbraukima nekuriu szven- 
cziu, tai Ajriszei Irlandijoi ne 
teko szventies diena Patriko. 
Ka dabar daris žalablekiai? 
O gal pasijeszkos kita koki 
Mik Morfi.

Isz priežasties prispaudimo 
ir persekiojimo kataliku Len- 
kijoi ir Lietuvei daugiause 
per minister! Sazanova ir Sto- 
lypnia, Vatikanas (Rymo Ka 
talikiszka Bažnycze) ketina 
sutrukti visas diplomatiszkas 
santikas su Rosije. Kardino
las Merry del Vai nusiuntė 
tame merije asztria gromata 
pas Cara idant paliautu perse
kiojimą kataliku nes prieszin- 
gani laike Rosije turės 
atszaukti savo siuntini isz Ry- 
mo o popiežius pasiskundstu 
visiems biskupams isz ko pa
kiltu dydelis pavojus.

ENTERED AT THE MAHANOY CITY. PA. POST OFFICE'

ISZ AMERIKOS.
Baisios žudinstos New 

Yorke.
New York.— Praejta ne- 

delia likos surasta vandenije 
kūnas moteres, kurios pravar
de yra nežinoma. Galva ir ko
jos buvo nupjautos nog stuob
rio. Ne senei priesz tai likos 
surasta vyro galva ir ranka. 
Toliaus kairia koja žmogaus 
o ant rytojaus po piet tiesia 
koja ir pėda. Visi tieje sana- 
rei kunti buvo kitokiu ypatų. 
Ana diena žuvinykai rado 
stuobri nužudintos moteres 
maisze. Kaip rodos motere li
kos nužudinta. Ne gana to, 
surado vandenije kupara ku
riame radosi galva, rankos ir 
kitos dalis žmogiszko kūno. 
Galva buvo baisei supjaustyta 
idant ne galima butu pažint.

Palicije jeszko žudintoju ir 
kas buvo per juosius nužudin- 
tas o kad žudinstos likos pa
pildytos nog senei, per tai bus 
sunku kaltinykus atrasti.

Vyras ne norėjo dirbt, pa
ti jin nužudė.

San Francisco, Col.— Ui 
tai, kad ne pasisekė jiai pada
ryti isz savo vyro tikro “vyro” 
Ona Langley 19 metu senumo 
nužudė savo vyra, szaudama 
in jin keturis kartus. Jamesas 
nuėjo in karezema taja diena, 
kalbėdamas savo jaunai pa- 
cziulei su kuria apsivedė 15 
menesiu adgalios, kad jiaja 
apleis. Pacziule ėjo jeszkoti 
savo Jameso o radus jin kar- 
czemoje szove keturis kartus 
padedama jin ant vietos. Vy
ras nog apsipaeziavimo ne no
rėjo nieko dirbti, norints jiam 
pati buvo sujeszkojus kelis 
darbus.

Norints atszalde kojas, bet 
gavosi in Amerika.

New York.— Tomis dieno
mis likos paleista isz Ellis Is
land 18 metu mergina Teresa 
Sabodžiute kuriai daktarai 
buvo nupjovė abi kojas.

Teresa paejna isz Lenkijos. 
Geide jiji keliaut in Amerika, 
o kad ne turėjo užtektinai pi
ningu, ėjo lig geležkelio sta
cijos 38 viorstus isz savo kai
mo o keloneje atszalde abi ko
jos; buvo tai Vasario 4. Kada 
atsisėdo ant laivo, daktaras no 
rejo jiai nupjauti kojas nes 
ant to nesutiko, kalbėdama, 
jago pribus be kojų in New 
Yorka, tai emigracijos virszi- 
nykai jiosios ne inleis. Kada 
pribuvo in czionais, virsziny- 
kai nusiuntė jiaja in ligonbute 
Hobokine, kur daktarai nuta
rė, kad kanecz reikes abi ko
jas nupjaut ir— kojų ne teko. 
Teresa turėjo czion tik viena 
gymine, dede Joną Tokajų ku 
ris gyvena Lansforde, Pa, Da- 
žinojas apie nelaime Teresos 
nurasze gromata buk ne turi 
piningu ant užlaikimo kolie- 
kos o ypatingai merginos be 
kojų.

Emigracijos virszininkai už 
keliu dienu ketino Teresa 
siunsti adgalos in Lenkije. 
Dažinojus api teip graudinga 
atsitikima isz laikraszcziu ko
kia tai poni A. G. Bain, 144 
Stuyvesant Str. Arlington, N. 
J. atėjo in pagialba merginai. 
Kada Teresa pasveiko, Mrs. 
Bain pirko jiai dvi gumines 
kojas su kuriu pagialba galėjo 
gerai vaikszcziot ir nurasze 
jiosios dedei, jog vietoje turėti 
ant savo sprando sunkenybe 
tai turės pagialba isz Teresos. 
Praejta panedeli dede nuva
žiavo in New Yorka ir atveže 
su savim namo Teiesa.

Malianoy City, Pa. Utarninkas S Rugpjuczio (August) 1911 •

Tūkstantis darbininku su 
straikavo.

Butler, Pa.— Tūkstantis 
anglekasiu, dirbaneziu prie 
Great Lake Coal Co. aplinki
nėje Ilaylor, iszejo ant straiko, 
už tai kad kompauije ne priė
mė in darba dvieju darbinin
ku kurie dirbo prie maszinu, 
kurios buvo netinkamos ir pa
vojingos del gyvasezio. Apie 
tai danesze kitiems darbinin
kams ir valdžei.

Vaisei girtuoklystes.
Wigus, Pa.— Kazimieras 

Ratkelis nužudė su maininiu 
pikiu Jurgi Szvitaka, inrausz- 
damas smaila gala in krutinę, 
mirdamas tuojaus. Priežastis 
tosios žudinstos buvo sekanti. 
Pedes dienoje pasiėmė baczku- 
te alaus ir gere pakol užsiliejo 
gerai guoges. Kazis būdamas 
daugiause užsigeriąs pradėjo 
visus varit in stuba su lazda, 
pažeisdamas baisei ranka An
tanui Grabauckui. Matidami 
kad reikes daktaro, Jurgis Szvi 
takas ėjo paszaukti daktara. 
Nes vos radosi lauke Kazis už
klupo ant jio su pikiu ir per
dūrė krutinę. Nesulaukdami 
atejnanczio, iszejo jeszkot ir 
rado nelaiminga gulinti krau
juosią. Paszauke palicije o 
toji suėmė tuo kaltininką ir 
nugabeno in kalėjimą o nužu
dinta palaidojo. Szvitakas pa
ejna isz Suvalkų gubernijos, 
badai turi broli nes kur gyve
na tai ne žine.

lutikejo burtininkei— ne 
teko proto.

Terryville, Conn.— Sūnūs 
Garlinsku, 2.7 metu senumo 
staigai ne teko proto isz prie
žasties intikejimo burtininkei. 
Kelios nedelos adgalos kas to
kia szove per atidaryta langa 
in Garlinsku narna keturis kar 
tus, pažeisdamas T. Milkauska 
drauga Juozo Garlinskio, ku
ris tame laike lankėsi pas 
Juozą.

Nog to laiko Juozas labai 
persigando, o geisdamas daži- 
noti kas tai galėtu būti, nusi
davė pas burtininke kuri jiam 
iszbure buk tris jiojo draugai 
spendže ant jio gyvasties, o 
jagu tuom kartu jiems nepasi- 
seke jin nužudinti tai bandys 
vela. Juozas parejas namon 
intikejo tiems burtams, pradė
jo kvailuot ir turėjo būti nu
gabentas in ligonbuti Szv. 
Frančiszkaus in Ilartforda.

ATSAKYMAI.
■ J. S. Du Bois, Pa.— Tamis- 

tos daneszimas ilgas ir gali bū
ti nužiūrėtas. Jagu butum ant 
to visko prisiegdinias pas no- 
tariusza, jog ka paraezei tai 
teisybe, tai butumem patalpi- 
nia. Su tokeis daneszimais ne 
karta turėjom nemažai ergelio 
o ir nesmagumo. Jagu jums 
dvasiszkas ne patinka ir už 
daug lupa, tai patis galite nūs 
prendsti ka su juoin padaryt. 
Ne muso tai veikalas.

— P. R. Nanticoke.— Pri- 
ymsiu tamistos daneszima, tik 
raszyk ne ilgai ir ajszkei.

— F. F. Gilberton.— Be 
piningu laikraszti niekam ne- 
siunezeme, tik kelis numarus 
ant pažiūros.

Mažas patemijiinas.
Pasirodo, • jog dydžiauseis 

fuszereis ant svieto yra dakta
rai. Sziauczius norint ne kam 
tikės, bet pats sau czebatus pa 
siuva, ta pati ir kriauezius ne- 
szioja surdota savo locno dar
bo. Tiktai vienas daktaras, no
rints jis butu garsingiausių, 
tai niekados pats save nesigy
do, nes pats sau netiki.]

Isz llosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

I’aszpartas iii dangų.
Kijevas. — Senoviszkosia 

knygosia bažnytines valdžios 
tomis dienomis surado akyva 
dokumentą paejnanti isz 1341 
meto. Yra tai paszpartas pa
darytas per metropolitą Ma- 
kariusza, del mirusio tada ku- 
ningaikszczio Fedorui Wla- 
dimirskam. Kopije tojo pasz- 
parto indejo in graba o kita 
paliko aktuosia. Tasai pasz
partas teip buvo suraszytas: 
“Maruszka isz malones Dievo 
arcibiskupas ir metrepolita ki- 
jevinis in muso. Poną ir prie- 
tsli szv. Petra, raktininką dan- 
giszku vartų. Žemiau pasvie- 
czinam, buk szia diena mirė 
isztikiamas tarnas Dievo, ku- 
ningaiksztis Fodoras Wladi- 
mirskas ir meldžeme tavęs, 
idant kagreieziausia, be jokiu 
pasiprieszinimu ir užklausimu 
inleistum jin m dangų. Atlei- 
dom jiam visus nusidėjimus ir 
apteikėme jin palaiminimu 
teip, jog ne turėtu jokiu kliu- 
cziu gavimosi in rojų. Del pa
tvirtinimo, szita gromata likos 
suraszyta Kijeve, diena 13 lie
pos, 1341 mete ir indedame in 
jio graba. Su žemiausia pa
garba, Makaryuszas, arcibis
kupas ir metropolitą Kijevo.’’

Gyvas uabasziiinkas.
Moskva.— Apsistojas ant 

vietos parueznykas Nakladov 
buvo inlindes in skola lig au- 
su. Ne senei turėjo užmokėti 
gana dydelus vekselus, nes ant 
nelaimes ne turėjo ne kapei
kos. Norints prasze idant sko
lininkas palauktu kėlės die
nas, bet tasai atsisakė, ker- 
szindamas apskundimu in vy
riausybe.

Nuludes paruezninkas ėmėsi 
ant kitokio budo. Susitarė su 
savo draugais idant jin apsau
gotu nog nužeminimo. Dieno
je kada reikeje piningus aty- 
duot, jiojo draugai pranesze 
skolininkui buk Nakladovas 
mirė staigai isz priežasties szir- 
dies ligos. Nakladovas sveikas 
kaip žuvis, atsigulė in graba 
o sudejas rankas ant krutinės, 
atlosze pasekmingai nebasz- 
ninka....

O kad prietelei ir sveczei ne 
galėtu prisiartyt areziau prie 
grabo ir pamatyt apgavista, 
draugai apstatė graba daugė
tais liktoreis. Nepoilgam atė
jo skolininkas ir akyvai temi- 
no in “nebaszninka.” Nakla
dovas sulaikė tam laike ir isz- 
tikruju iszrode kaipo negyvė
lis. Skolininkas persitikrinias 
kad Nakladovas isztikruju 
persikėle in ana svietą apleido 
pakaju. Bet juokai ant giaro 
ne iszejo o persimainė ant tik
ros nelaimes. Kada skolinin
kas iszejo, Nakladovas paszo- 
ko isz grabo, nes tame perver
tė viena isz liktorių nog kurio 
užsidegė popierinios kvietkos. 
“Nebaszninkas pradėjo szauk- 
ti pagialbos, nes pakol jio 
draugai subėgo tai parueznin
kas likos baisei apdegintu 
teip, kad ant tikrųjų mirė li- 
gonbuteje ant rytojaus.

Kolera platinasi.
Petersburgas.— Telegramai 

isz Odesos prie Juodu mariu, 
danesza buk tenais vieszpa- 
tauje kolera. Tris ypatos mirė 
o daugelis apsirgo.

Mikolajevske, gubernijoi 
Chersonskoi, mirė 6 ypatos o 
18 apsirgo. Daugiause kolera 
vieszpatauje Konstantinopolu-
je, kur nog praejtos subatos 
apsirgo 174 o koma pusią tiek 
mirė.

Viesulą sunaikino 40 
kaimu.

Gubernijoi volodzkoj pra
ėjo baisi viesulą kuri padare 
milžiniszkas bledis. Konia 40 
kaimu sunaikino, puiku kliosz 
tori miniszku. Tukstanczei 
kaiinjįocziu radosi be pasto
ges. 1
Ar-gi kas girdėjo apie pa- 

naszu atsitikima?
Odesa.— Lenkiszki laikrasz- 

czei apraszineja sekanti negir
dėta atsitikima. Sztai Krze- 
menezuke radosi sziaucziszkas 
gizelis vardu Benjaminas Far- 
felis, sūnūs Dovido Farfelo isz 
Tamoszlaukio. Jau prie stoji
mo ant losu tėvas turėjo su 
juom tlaugeli ergelio, nes pa
sirodė kad Benjaminas yra 
hermafrodytu — dvilytis (pu
siau vyro o pusiau moteres).

Apie taji atradima tėvai 
jiam nepranesza o ant galo ant 
niek tas prisiduotu, nes Ben
jaminas apsiejdavo kaip ne pil 
no proto. Turi tebyriam laike 
29 metus, veidas panaszus in 
moteres, balsas plonas o kad 
nesiredytu in viriszkus drabu
žius, t?ri imtu jin už motere. 
Nes tetai, gymines ir nažinsta- 
mi tun-jo jin už vyra o ir gei
de jin apipaeziuot, nes vis ap- 
sipaczilivimas ėjo ant niek.

Far&lis gulėdavo drauge su 
kitais i gizeleis o miegodavo 
sunkeijir ilgai, visiszk; i įįbuvo 
tingynfa prie darbo.

’Du menesius adgalos Ben
jaminas jautėsi nesveiku ir nu
sidavė in Krzemenczuka pas 
daktara Stepanova. Daktaras 
jin apžiurėjo, apibarszkino ir 
klausė nes nieko pavojingo ne
rado.

In nedelia po tam Benjami
nas iszkeliavo in Odesa ir ap
laike darba sklode apsiavimu. 
In koki laika vela Farkelis 
pajuto skausmus ir nusidavė 
pas daktara P. ant rodos.

— Kas tau yra ?— užklausė 
daktaras.

— Nuolatos trauke mane 
ant vėmimo, tai czion skauda 
tai ten, o norints noriu valgyt, 
bet ne galiu, vietos sau nesu
randu.

Ir pradėjo .verkt. Daktaras 
P. apmalszino nelaiminga ir 
nutarė jin isztirinet gerai. Ti- 
rinejo ir tirinejo, žiurėjo ir ne
galėjo iszejt isz nusistebėjimo 
ant galo paszauke:

— Žmogau, juk tu esi nesz- 
czias!

Farfelis baisei persigando ir 
nusidavė pas garsinga bobdak 
tari W. ant paliepimo daktaro 
P.

Daktaras W. pripažino, buk 
Farfelis tikrai yra neszczias 
jau trecziam menesije.

Žine apie tai pasklido po 
visus daktarus Odesoje. Teip 
negird etinu atsitikimu gamto
je, užsiėmė garsingas daktaras 
Cli.... kuris paėmė su savim 
Farfeli in Berlina ant tolimes 
nio tirinejimo, idant neszczia. 
Benjamino turėti po geresnia 
prižiūra ir laukti kas isz to vi
so isznyks.

Žinios apie vienuolius.
Jezavitu vienuoliu 1910 m. 

pradžioje buvo iszviso 16 tuk. 
293 žmones. Per 1910 m. pri
buvo 134 žmones. Kaip misi- 
jonieriai dirbo 3 tukst. 272 
vienuoliu: Europoje 114, Ap- 
rikoje 373, Azijoje 1 tūkstan
tis 174, vandenyno salose 328. 
Sziauriu Amerikoje 310 ir Pie 
tu Amerikoje 973 vienuoliai.

Benediktinu vienuoliu 1905 
m. buvo 5 tukst. 940, dabar- 
gi yra 6 tukst. 457, vadinasi 
per 5 metus pribuvo 517 na5 
riu. Benediktinai iszlaiko 156 
vienuolijas.

RYGA.
Suvažinėjo žmogų-

Liepos 2 d. Stolbovoje gat
vėje tramvajaus vagonėlis No. 
208 užvažiavo ant praeinam 
ežio gatve darbininko Jono 
Popolio, smarkiai sumusze ir 
perlauže deszine ranka.

Už rastus piningus nu
kentėjo.

Vagonu valytojas A. M. be
valydamas vagonus, rado kas- 
žin keno pamesta pinigu kap- 
sziuka, su 49 rub. 59 kap. ir 
norėjo juos prisisavinti, bet 
tapo nesziotojo daiktu pate- 
mytas ir apskunstas žanda
rams. Už tai A. M. prasza- 
lintas nuo vietos ir paduotas 
dar iu teisma-

Savižudyste.
Birž. 20 d. nusiszove netoli 

nuo politekniko koks tai žmo
gus, isz pažiūros darbininkas. 
Policija atbėgus rado jin su 
perszauta galva ir ant žemes 
revolveri gulinti. Jo keszeneje 
buvo lį rub. pinigu, pusbute
lis degtines ir knyga su pa- 
raszu:

“Vieszpatie Dieve, einu pas 
Tave! ’ Tai prie ko degtine 
priveda.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Kunigu permainos Vil

niaus vyskupijoje.
Kun. kan. Karvauskas, Tra

ku džiakonas, jam paežiam 
praszant, paliuosuotas nuo uži
mamu pareigu, kun. Kardelis 
perkeltas Kazokiszken klebo
nu, kun. J. Eineras perkeltas 
in Glenbokius kleb., kun. K. 
Tenžikas, jam paežiam pra
szant, paliusuotas nuo ligsziol 
pildomu pareigu, kun. J. Sa- 
dunas perkeltas isz Labanoru 
Prozorkuosna.

Kunigu permainos Ženiai- 
cziu vyskupijoje.

Kun. M. Jankeviczius, Pum 
penu kam., perkeltas Kaunan 
kam. prie Karmelitu bažn.

Veiveriai.
(Suvalkų gub.). Vietine mo

kytoju seminarija sziuosmet 
baigė 21 žmogus: 17 lietuviu, 
2 rusu ir 2 vokiecziu.

Nemirai.
(Naum. apskr., Griszkabu- 

džio parap.). Sziame sodžiuje 
6 liepos (22 birželio) pas ūki
ninką Kudirka kilo gaisras. 
Sudege gražios triobos. Gal bu 
tu ugnis padarius ir daugiau 
nuostolio, bet subege žmones 
apgynė.

Trumpi Telegramai
§ Erauston, III.— Isz prie

žasties pabrangimo bulviu 
sztorninkai turės visas bulves 
sverti o ne mieruot.

§ New York.— Subatoje 
pakylo straikas darbininku 
antBrooklyno stritkariu. 1200 
policijantu ne galėjo apmal- 
szyt straikieriu, kelis areszta- 
vojo.

§ London.— Ant doku ke
tina sustoti dirbti 20 tukstan
eziu darbininku trumpoje atej 
teje. Jago tai invikdytu tai 
plaukimas laivu terp Europos 
o Ameriko suvis nustotu.

§ Yonkers, N.Y.— Pati N. 
Vaickovicziaus iszdume su 
penketą vaikais ir burdingie- 
riu K. Drankovskiu paymda- 
ma su savim $2000. Vyras 
duoda $100 kas juos euras.

ISZ VISUSZALIU.
Augszcziiiusias kaminas 

antsvieto.
Friburg, Saksonije.— Ne se 

senei užbaigė statyt vienam fa
brikui kamina kuris turi 140 
meteru augszczio. Ant svieto 
kito tokio kamino nesiranda. 
Ant to milžiniszko kamino su
naudojo 1,079,244 plitu, gele
žies ir vario ant sudrutinimo 
305 centnam. Del to teip augsz 
ta kamina pastate, idant smar
ve kuri iszejna isz fabriko, ne 
kenktu del auganeziu jevu lau 
kuosia.

Slaptybe spaviednes.
Berlinas.— Sujudinantis da- 

vadas užlaikymo slaptybes, spa 
viedes, laikrasztis “Local An- 
zeiger” teip papraszo: Pabai
goje 1909 mete sūdąs apsudi- 
jo ant deszimts metu prie sun
kaus darbo kuninga katalikini 
Lutzmana.

Kuninga Lutzmana apskun
dė už tai, buk perženge kunin- 
gysta mierije prisisavinimo sau 
ženklivos sumos piningu, pri- 
gulinczius prie vieno bankerio, 
kuris jin pakvietė pas save lai
ke pavojingos ligos. Bankiens 
ne trukus mirė. Ant sudines 
rodo! apkaltintas kuningasĮisz- 
sikalbejo, buk užmestas ant jio 
kaltes prasižengimo jokio ne 
papilde, nes tiesiog pasakė, jog 
ne pasakis kaip buvo ir kokiu 
budu pas jin tiejei piningai at
sirado, ka dingo isz kasos ban- 
kieriaus.

Dabartės, kaip danesza lai- 
kraszczei vėtai taja prova at
naujino o sūdąs suvis iszrado 
kuninga nekaltu, kuris per du 
metu ne kaltai sėdėjo kalėji
me. Priežaste atnaujinimo pro
ves stojosi netikėtai, ba 1 rado 
terp popieru numirusio ban- 
kieriaus, paliepiam kuningui 
Lutzmanui iszmoket gana žen- 
liva suma piningu tūlai ypa- 
tai, kuria numirusia bankieris 
už gyvasties nuskriaudė.

Apie taji raszteli kuningas 
nieko ne žinojo, o kad tiktai 
insakmu nebaszninkas ant spa- 
viedes pasakė, tai kuningas 
negalėjo to ant sūdo iszreikszt 
ir net du metus ne kaltai sun
kei kentėjo.— Mažai, mažai, 
tokiu kuningu turime.

Szetonas kuninglszkoje 
sutonoj’e.

Temeszwaras, Vengrai.— 
Valdže aresztavojo katalikisz- 
ka kuninga Dezidora Lam- 
berga, mokytoju klosztorines 
mokslaines czionais. Tasai 
“guodotinas dvasiszkos” su
bjaurindavo daugeli jaunu 
mergaieziu nog 10 lig 14 metu 
savo kambariuosia, po tam pri 
siegdamas mergaites ant kri- 
žiaus buk jin ne iszduos.

Bet uzbonas lig tam laikui 
nesza vandeni pakol ausis ne
sutruks. Tėvai pateminia buk 
jiuju mergaites serga, nusida
vė pas randaviszka daktara, 
kuris peržiurėjas mergaites 
isztyre buk yra subjauritos ir 
užkrėstos bjauria liga. Pasi
pylė skundai in valdže, suva
žiavo daktarai ir virszininkai 
ir prasidėjo slieetva ir viskas 
iszejo ant virsz.

Žmonis baisei tuom atsitiki
mu perstame ir norėjo “kuni
gėli” užmuszt nes virszininkai 
jin sergsti diena ir nakti.

Apie taji atsitikima laik- 
raszczei placzei apraszineja 
nes czionais to visko negalima 
raszyti, nes geri krikszczionei 
susibjaurintu tokiu apraszimu 
ir per tai apie tai užtiksime.

Metas XXIV

Darbininku rankos.

Darbininku rankos, tai tokis 
daiktas, kuris visokius daiktus 
padaro tokia maszina, kuri vi
sokias maszinas padirba. Kad 
nebūt buvę darbininku ranku, 
nebūt sziandien ne dideliu 
miestu, ne fabriku, ne auksztu 
namu, ne tiltu ne geležinkeliu, 
ne telegrafu ne laivu, ne tune
liu, ne kanalu, žodžiu sakant, 
nieko o nieko, kas sziandien 
yra. Darbininku rankos ta vis
ką padare, kuom sziandien 
szio pasaulio žmones, naudoja
si ir džiaugiasi. Tai-gi darbi
ninku rankos yra tokia preke 
arba tavoras, kurios visus ta- 
vorus padaro.

Bet tarpu in vairiu ta voru, 
kurie nuo senu senovės turėjo 
kuria ir savo verte vietinėje 
rinkojes visados galima buvo 
pasergėti perpilnai darbininku 
ranku. Javu, gyvuliu, mėsos, 
geležie, audeklu ir kitokiu vi
sokiu daiktu būdavo ir yra 
kartais mažiau kartais daugiau 
bet darbininku ranku nieka
dos niekam netruko, ir tie, ku 
riems tos ruszies tavoru [reikė
jo, neprisejo ir neprisieina il
gai jieszkoti. Užtenka iszeiti in 
kuria nors miesto gatve arba 
plota, kame paprastai susiren
ka norintieji gauti darbo darbi 
ninkai ir darbininkes ir vienu 
mostelėjimu galima ju imti 
kiek tik reikia. Javams, gyvu
liams, mėsai, ir kitiems daik
tams musu rinkose parduoda
miems yra padarytos brangios 
klėtys pastoges, sankrovos, nes 
tie daiktai nuo szalczio, karsz- 
czio ar blogo oro gali pasiga
dinti. O darbininku rankomis 
niekas niekados nesirūpino ir 
nesirūpina nes niekam nerupi 
kaip kada ir kur yra tu ranku 
savininkai. Ir dėlto nekarta tie 
vargszai laukdami darbo ar 
ateinant darbdavio, priversti 
yra stovėti po puse dienos ir 
daugiau be pastoges szaltyje 
ar lietuje, kęsdami bada ir 
dantimis barszkindami. O jei
gu nori suszilti ir pasistiprinti 
prispirti yra eiti in artima 
smukle ir ten su degtine besi- 
szildydami ir besistiprindami, 
paskutini skatiką ar ruba pra
leidžia. ...

Apverktinas tokiu darbinin
ku padėjimas! Tie darbininkai 
savo rankomis sziltui namus 
puikias bažnyczias ir gražius 
teatrus savo rankomis pastate, 
nebeturi sau kampelio kur pri 

. siglausti O kas už tai kaltas? 
Kaltes darbininku tamsumas, 
nesusipratimas, pasileidimas 
girtuokliavime ir nesirūpini
mas savais reikalas.

Ku valgo karatus Siamo?
Ne labai gardauja kunin- 

gaikszei aziatikinei bifsztikus 
ir europini virala. Karalus 
siamiszkas vežasi su savim 
kukoriu, kuris kas diena pa
rengė del savo valdytojaus in- 
diju, pagal jiu papratimus 
smaugė visztukus ir avis, o 
paskui europinei kukorei pa
daro pietus. Kada tasai kara
lus buna savo karalisteje tai 
gardžiauses del jio valgis yra 
kepsnis žalczio boa ir apipu
vusiu ikru isz žuviu.

Greitumas-karvelu.
Ant dydelu ligumu viduti

nis lėkimas karvelio pacztinio 
isznesza 1100 meteriu ant mi- 
nutos, nes kada take pavėjui, 
tada padaro 2000 meteriu. O 
jagu priesz veja, pagal drūtu
ma vėjo, tai take nog 500 lig 
700 meteriu. Karvelei nesikė
lė augszcziau kaip 200 mete
riu. o per tai ne gali spareziau 
lėkt isz priežasties vėjo augsz- 
tumoje. Ant lėkimo daug ken
kė viesulos, lietus, audros ir 
debesei ir tas labai lėkimą su
trukdo.
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pavogTOaralaitT
Kuria Pagriebt) Kapitonas Laivo ir 
kaip jia surado Junker pritupėjus.

— Begk ka greicziause no 
szito kalno ba ezitos dūdeles 
klauso visos meszkos tai atbė
gę sudraskis tave radę szitai 
girdi dabar atbeganczes.

Persigandęs Junkeris bego 
ka greicziause nog kalno ir 
kaip tik nubėgo ižgirdo baisu 
blovima meszku. Sugrižo in 
savo stubele ir vėl gyveno igi 
ritojui. Ant rytojaus vėl jiam 
rūpėjo kad užeit ant to kalno 
o kada užėjo vėl neiszkenti 
kad ne užszvilpt ant kitos du 
deles.

Kaip tik užvilpe iszgirdo 
vėl užima per girre, kad szitai 
atlėkė szarka ir pasakė kad ka 
greicziause bėgtu no kalno 
daduodama:

— Girdi poszkejima, tai’vi
si levai atbėga ir radę tave ant 
kalno sudraskis.

Junkeris iszgirdes, tai [bego 
ka greicziause no kalno ir ne 
pataikė tuom paežiu daigtu 
kur pirma eidavo, tik kitu ir 
isz baimes nubėgo teip toli, 
jog paklido ir ne galėjo surast 
stubeles.

Ėjo visokiom mislim užim
tas ant galo susitiko su kokiu 
tai vaikinu kuris tare in Jun
keri:

— Kas cze tave atnesze Jun
ker pritupėjau ?

Nueidivino Junkeris, kada 
iszgirdo jio varda minint ir ne 
gale iszmanit kaip jis jio var
da atmine, o pamatęs jaunikai
tis susirupinusi Junkeri pa- 
szauke:

— Nesibijok nieko Juker 
pritupėjau, žinau kas tave in 
cze atvijo, ir dabar eime pas 
mano tęva, ba asz tik vienas 
pas jin esmių, ir pas mano tę
va ne busi Junker pritupėjus, 
tiktai tokiu, koki ant tavias 
rubai tiks.

Junkeris nusidavė paskui 
ta vaikina.

Ėjo ilga valanda per girre, 
o ant galo priėjo dvara, kuris 
buvo aplink siena apvestas ir 
buvo net samanom apaugę. 
Kada pamate ta dvara Junke
ris pradėjo drėbėt isz baimes, 
ba mielino kad koks užkeiktas 
dvaras ir nežino kam jin veda 
in ta dvara.

Supratęs tas jaunikaitis mis- 
li Junkerio prade jiam szne- 
Ket, ramit jin ir sake, jog nie
ko blogo nesistos ir jog [pas 
jio tęva nieko ne veiks, tik bo- 
visis su juom. Jaunikaitis ati
darė bromą ir perstatė Junke
ri tėvui.

Pamatęs karalus-tevas jau- 
nikaiezio-Junkeri paklausė isz 
kur paeina, norint apie viską 
gana gerai žinojo, nore pažiū
rėt ar Junkeris 'ne pameluos.

Kada Junkeris iszpasakojo 
apie viską teisingai, karalus 
tarė:

— Dabar tu pas mane ga
lėsi but ir nieko ne [veikt tik 
su Jonuku bovitis, [ir jau ne 
busi Junker pritupėjus, tik to 
kiu, kokios ant tavęs drapanos 
tiks. Ir liepe Jonukui apreng- 
tie,

Jonukas taikė visokius ant 
jio drapanas ir ant galo pul
kauninko drapanos geriause 
tinka, o kada apredes jin nu
vedė pas tęva, tai tėvas tarė:

Dabar busi pas mane pul
kauninku, nes turi viena pri
dega dalaikit, ba ir pas mus 
yra prisiega teip kaip ir jius 
karaliste, nes jius karaliste yra 
durna prisiega, ba nieks ne 
iszpildo, o pas mus turi iszpil- 
dit, tada karalus tarė:

Junkeris pulkauninkas ap
siėmė viską iszpildit, tada ka
ralus tarė:

— Neeik pas mane ant ant 
ro givenimo n’ekad, ir niekad 
ne eik in ta senaji tvarte. Pul
kauninkas prižade viską isz
pildit.

Po tam karalus paėmė pul
kauninką nusivedė in savo pa- 
kaju kūrėm davė gerti ir vaL 
git ir visko ko tik jio dusze 
geide.

Nieko pulkauninkas nevei
kė, tik su Jonuku vaikszczio- 
jo po soda ir grajino.

Praslinko apie metas laiko 
leidžent toki givenima. nusi
bodo ant galo pulkauninkui 
toksgivenimas ir nuolatos jiam 

^upejo pažiūrėt kas ten yra

Lekioti au maszina,
Tai ne naujena,
Ne visi tai moka,

Jagu piningu stoka: 
Veluk ant žemes vaikszczioti, 

Arba namie sėdėti.
—Kur kitas lekiotojas?

ant antro givenimo. Viena ka
ta, kada kaialaus nebuvo na- 
mieje užlipo trepais augsztin, 
o kada atidarė dūręs pamate 
muzike kuri jin pasitiko, o jis 
perimtas baime uždare duris ir 
nusidavė pas Jonuką. Jonukas 
jau ne žiūrėt in ji ne nore ir 
tarė:

— Jau fru sulaužei prisiega 
ir tėvas žino apie tai, kaip pa
reis tai bus jau tau po giveni- 
mui.

Persigandęs pulkauninkas 
teisinosi^ visaip, bet tas ne ne 
klausė. Parėjo in ta tarpa tė
vas ir kaip tik pamate pulkau
ninką pagriebė už sprando ir 
musze kiek tik norėjo ir liepe 
iszvit suvis isz dvaro toki pik- 
tadari kuris užduotos prisiegos 
ne užlaiko, nes pulkauninkas 
puolė in kojas karatai teisin
damasis kad jis nieko szlekto 
ne mielino ir nieko ne norėjo 
vogkt tik teip nore pažiūrėt.

Karatas dovanojo jiam už 
tai, tik liepe ne eit in ta sena 
tvarte.

Pulkauninkas prižade nie
kad to ne užmirszt ir iszpildit 
viską.* Viena karta pasitaikė 
kad karatas vėl ne ,buvo na- 
mieje ir vėl pulkauninkui pra
de rupet kas yra tam tvarte ka 
uždrausta jiam na ir vėl ne 
iszkente pažiūrėt, o kada nuė
jo pas tvarte, da bijojo atida- 
rit, nes pamislino, jog persi- 
sipraszis, o kada atidarė, pa
mate isz visu kampu kilant 
vaiska, teip jis persigandęs už
dare dūręs ir nuėjo pas Jonu
ką.

Vaikinas spjaudė jiam in 
akis ir suvis ne szneke su juom 
tik už valandėlės tarė:

— Ka tu geresnio padarei? 
jau mano tėvas viską žino. li
ne užilgo parėjo karatas, o 
pulkauninkas jau nieko ne 
laukdamas pradėjo praszitie 
atlaidos. Karatas matidamas 
jog jis yra silpnas nieko ne da 
re tik tarė:

— Kaip asz matau, tai tu 
ne nori pas mane but, turbut 
tau rupi tavo krasztas. Ir kaip 
tu ne pildei prisiegos savo 
kraszte, tai teip ir muso ne už
laikai, ir dabar gali eitie, kur 
tik tu nori ir daugiau cze ne 
pasirodik.

Tada persigandias pulkau
ninkas prade verkt ir praszitis 
karalaus idant jiam prigelbetu 
kad jis galėtu sugrįžt in savo 
kraszta.

Pasigailejas karatas jio, lie
pe Jonukui atvest sena arkli.

Atves koki sena arkli ant 
kurio ne pajot ne bus galima 
pamislino pulkauninkas.

Kada Jonukas atvede arkli 
toki, kokio da jis savo giveni- 
me buvo ne matias. Užsisedias 
ant arklo prasze da karalaus 
kad duotu nor koki ginklą, o 
karatas liepe sunui atneszt kar 
da isz seno magazino. Atnesze 
jiam sena surūdijusi karda, o 
paemes pulkauninkas vartė ir 
mielino jog jiam ant juok da
ro. Karatas matidamas susi
raukusi pulkauninką tarė:

— Ar tu mislini kad jusu 
kraszte žibanti kardai geresni? 
Ne! Iszjiok už vartų ir isz ban- 
dik.

Pulkauninkas iezjojae mos
tėte ant girrios ir per 12 verstu 
girre iszvirto. Sugrižes pul
kauninkas tarė:

— Teisibe, yra geras kar
das, jog tokio kito sviete nesi
randa. Nes da prasze karalaus 
kad dovantu nor keletą centu. 
Tada karatas liepe atneszt se
nąją maszna, o kada pulkau
ninkui padavė jia tas pažiurė
jas nieko ne rados susiraukė, 
o karalus nužvelgęs tai, paėmė 
maszna krestele tuojaus atsira
do pilna auksiniu piningu.

Bet-gi Jonukui liepe atnesz 
tie isz seno svirno senąją masz
na. Ir tuojaus Jonukas ka 
greicziause nubėgo in svirną, 
ir atnesze sena apdriskusia 
maszna ir padavė pulkaunin
kui. Pulkauninkas paemes pa
žiurėjo kad supliszus, ir kad 
ne vieno cento jioje nesiranda. 
Tada karatas matidamas, kad 
pulkauninkas isz to ne kantan- 
tas jog jioje ne cento nesiran
da, tasik karatas paemes masz
na krostelejo ir tuojaus atsira
do pilna auksiniu piningu. O 
tada pulkauninkas turėdamas 
jau visko, norėjo jot.

Bet karatas sustabdęs da ta
rė in sarti:

— Dabar tu pulkauninko 
klausik, teip kaip ir manias 
pirma.

Arklis davė atsakima nusi
žvengtam kad viską iszpildins. 
Tada pulkauninkas padekavo- 
jo ir apsisukęs adgal jojo tolin 
su tokiu smarkumu jin tas sar
tis nesze, kad ar girrios ar 
vanduo, niekas jiam ne buvo 
perszkadoja, ir ne trukus atsi
dūrė net jau savo žemeje isz 
kurios buvo iszkeleves kara
laus dukteri jeszkot.

Ir tam paczem mieste susto
jo kur giveno karatas, ir uže- 
jas in viena lioteli liepe duot 
jio arklui vieta ir gero paszaro 
o pats vaikszcziojo po ta kote
li ir pamate paraszus kur ko
kis valgis kasztuoje. Teip 
jis paemes kreida parasze, 

Nesziojo kojoi kulka per 33 metus.
Dr. James Robie Wood kuris gyvena ant Staten Island, 

New York, 74 metu senumo kuris buvo pažeistu laike vainos 
Gettysburge in koja su plieninia kulka kuria nesziojo kojoi 
per 33 metus. Ne senei kentėjo baisei nog seno pažeidimo ir 
liepe kulka iszpjaut. Po iszgavimo kulkos davė padirbt ant 
kompaso kuria laike rankoje.

iilai.t jiam duotu puikius pie
tus už 800 auksiniu piningu,.

Nusidivijo hotelninkas ir ne 
iszmane kokius tai jiam pietus 
gali padarit už tokius didelus 
piningus, ir vėl pamislino kad 
-jau vis reiks kokis cibulis vir
ažam in pj-iustit. Tuom laik 
važiavo pro lioteli karatas, ir 
kada pamate toki parasza kad 
reikalauje pietus už 800 auksi
niu piningu, labai nusidivijo. 
Ir užejas paklausė hotelninko:

Kas tai yra do vienas?
Tada hotelninkas atsake:
Jog kokis tai pulkauninkas 

atvaževias isz svetimos žemes.
Dažinojas apie tai karatas 

liepe tuojaus jin paszaukt pas 
save idant jisai galėtu matit.

Kada pribuvo paszauktas 
pasikloniojo karatai ir persi- 
sipsasze jog ne apsigarsinias su 
stojo karaliszkam mieste, ir 
užprasze karalu pas save ant 
piet. i

Norint karalus labai buvo 
akivas labai matit kas [tai ga
lėtu but per pietus, už teip 
brangia preke, bet vienog ne
turėdamas laiko atsisakė nog 
jio pietų ba lauke kas diena 
per kelaujenezio laivo, kuris 
iszplauke jeszkotie karalaus 
dukteri ba jau dabar iszejo tris 
m itai ir potam atsisveikinia 
grižo kožnas pas savo vieta. 
Pulkauninkas [grižias in savo 
kvatiera ir velei gardžei valgė 
ir geri, o ir prisakė savo leko- 
jem, jog jagu tiktai koki iszeis 
laikraeczei arba koks garsas no 
karalaus, kad tuojaus jam apie 
tai danesztu, ir kad mažu tuom 
tarpu sugrįžtu laivas tai kad 
jiam ir apie tai danesztu.

(Toliaus bns).

“MUSO PASAKOS”
—:arba:—

Surinkimas visokio Pasako 
isz visokia liežuvio.

288 Puslapiu; 5x7{ Coliu Dydumo.
Telpasi sekau ežio s Istorijos:

Karalių sultoną, jio sunu, dideli 
galineziu ir karalaite gulbe, 
rrapuoluse karalaite ir 7 

galinezius.
Juozas ir Marijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaite Miranda.
Kaip tai giliukis mainosi.
Ragana. *
Elnes, velioiibas irarelis. 
Medėjus.
Dvideszims keturi razbainikai. 
Szluocziaus duktė.
Vaiskas Sz. Jadvigos szale

Lasoviou.
Vaitiekus.
Protingas Jonelis.
Nelaimingas bagoezius 
Kalvis.
Raganius.
Tris broloi.
Staliorius daktaru.
Nedora pati ir tris popai. 
Ilgasis, platusis ir smark-akis. 
Tris jaunikei.
Meszkinai.
Baidiklos, 
Akmenorius. 
Kalvis ir ponas. 
Pabaiga kazirninko. 
Skarbas o pati.
Juokingas atsitikimas.

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

W. D. Boczkowskl-Co.
Mahanoy City, Pa.

-------- —— -J

Jagu vyras lustaunas, tai 
nieko,

Nes jagti mergina, tai pasilie
ka ant juoko,

Mergina važiavo isz Mahano- 
jaus in kur kitur,

In Szenadori o gal in svietur, 
Ir sziteip atsitiko:

Du vyrai ir mergina, 
Turėjo da laiko gana, 

Turėjo stritkario laukti, 
O ne norėjo ant uliczios stoti. 
Užėjo in karczema ant valan

dos,
Kur mergina iszgere tris vis- 

kes ant drąsos!
Karas atėjo, sėdo ir važiavo, 
Kunduktoris nog merginos 

250 gavo,
Už mergina ir už viena vyra, 

Reszto ne ga vo,
Na ir važiavo.

Mergina piningu nesigailėjo, 
Ba kaip kunduktoris kalek- 

tavojo, 
Velei 100 in delną indejo, 

Isz viso 35 centus užmokėjo, 
O tik 200 užmokėt reikėjo.
Pribuvo in miestą, inejo in 

saluna, 
Muso mergeli lig 4 vai. buna;

Per ta visa laika riaukė, 
Guzute nog baro neatsitraukė.

Ant galo pas gimines nusvi- 
riavo,

Bet ten nakvynes ne gavo, 
Ba jau proto netekus, 
Teip buvo nusilakus.

Sugrįžta in ta pati saluna, 
Ir net lig 5-tai vai. buna, 

Jiosios bode negalėjo atsika
binti,

Turėjo saluninko nakvines 
praszyti.

Ir ant to parėjo, 
Jog merguže iszvaryti turėjo.

Per kėlės dienas po miestą 
bujojo,

Net in trecze diena namon 
parsibaladojo.

Jau vyruczei gana, 
Su tokia mergina!

Turėjo vyruti geras dienas, 
O mati jiaja ne vienas, 

Tai rots gerus “taims” turėjo, 
Ar ne puikei atsižimejo!

Kad tu mergele butum in pek
la nuvažiavus,

Negu tokia sarmata Lietu
viams padarius.

Daugiau ne sakysiu, 
Veluk nutylėsiu, 

Kaip da karta atsisuksi. 
Tai dievaž sprandą nusisuksi.

Ne turiu ka daug tauzyti, 
Ne apie bobeles kalbėti, 
Ba teip jau ingijo protą, 

O kad ir atsiranda, tai reta, 
Kada savo pasiutima nepa

meta.
O kas geriausia, vyrai alaus 

ne fundina,
Tai gal girtavimui bus gana. 
Teip, teip, mano rūteles, pa

sitaisykite,
Nog raugalo atsipratinkyte, 

Žinote, kiek tas pikto padaro, 
Kas girtuoklauje be galo.
In girtuoklyste priprasi, 

Nes'paskui ne greitai jia pa
mesi,

Kas girtuoklauja, 
Tas paleistuvauja.

Jagu girtuokle boba, 
Vyras gero ne turės niekada.

Kur girtumas, 
Ten meilumas, 
Ir lipnumas.

Per girtavimą, daug buna 
giaro,

Ba kaip girtas, ar gali žinoti, 
ka jis daro?

Gerti, mano szirdeles, reike, 
To ne asz, ne niekas nepeike, 

Stiklelis geros guzutes, 
Yra sveika del bobutes;

Tiktai reike su cziene gerti, 
Ne pasigerti.

Kaip valgis, teip ir gėrimas 
žmogų sudrutina,

To ne kuningai ne daktarai 
ne gyna,

Bet kas valgo ir geria per 
daug, 

Tai jau szelauk!
Daug privalgyk ir stenek, 

Ir da žiauksek, 
Tai vis niekas, 

Tokis pats griekas, 
Dingsta sveikata ir viskas.

ne

“KOKI TĖVAI
TOKI VAIKAI.”

(Apraszimas isz tikro atsitikimo.)

senumo 
bonka 
pusan-

buti
tar-
asz

net po

paszau- 
daejo?

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

Trumpos Istorijos.
Pasibaigė gerove 
Milaszirdistes nagrada 
Iszmintingas mužikas 
Ar turi adata 
Juokinga klajda 
Stasiukas ir Urszule 
Juokinga pasakaite 
Vaito prisakimas 
Netikėta geradejiste 
Pirkimas velnio I 
Vaidulis 
Jurgis kokiu mažai 
Tomila
Mokink tingini ne lazda nes badu 
Kupcziaus laime ir nelaime 
Nusiszipsojimas 
Jasezultas
Ne imsi Vardo Dievo dovanai 
Razbaininkas Burauckas 
Petras Szaporas
Ne nutverus už rankos ne sakik vao-ig 
Laidotuves 
Senas sziauczius 
Nagrada už pasiszventima 
Sziauczius Drotelis 
Kupcziaus sunus 
Apie Didėja Petniczia ir medžius 
Viernas tarnas 
Sziauczius zokoninku 
Debesėlis 
Lape, vilkas ir blusa 
Apie bajme 
Pirszlej 
Vandens laszelo kelones 
Su maskomis pleszikai 
Atsikėlė isz grabo 
Nuneszta per zuiki laime 
Eglinciszkes virai 
Negivelo ranka 
Indijonu pasaka 
Tėvas ir tris jio sunus 
Antanas Beržiukas 
Nekantrus artojas 
Trijų bud u moteres 
Abramkes pavojus 
Maži musu kankintojoj 
G ūdras barzdaskutis 
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis 
Kaip maskolijo renka vaita 
Kaip pasidaro 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 grožibo 
Žiemos laikas 
Prainant 
Gege ir gaidis 
Labo ra 
Kas yra didis 
Teisybes priežodis 
Viltis laimingu laiku 
Sziauczius ir Evute 
Del ko židai ne valgo kiaulienos 
Lietuviu būdas ir paproezei 
Isz Petrapiles 
Del mergeliu 

j Pavasaris 
I Lietuvos būdas 
' Artojaus skundas 
Jiojo pirmoi meile 
Sanietas 
Nelaimiu gadinęs 
Ant Ringos kapu 1887 m.

— Ar tau szinkoris nedave 
pilnos bonkos?— klausė tėvas 
savo deszimts metu 
sunaus, kratydamas 
kuriuoje stokavo apie 
tro stiklelo guzutes.

— Dave— atsake vaikas su 
nusiszipsojimii, nes nugeriau 
trupinėli neszdamos namon.

— O tu padla! Tokis jaunas 
o žiūrėkit jau moka traukt isz 
bonkos!

Tėvas su šuneliu isz to juo
kėsi szirdingai.

Mažas Jonukas mėgino ten 
kiau traukti guzute ir teip isz- 
moko giart jog ant galo buvo 
pabaigtu girtuokliu.

Motina, kuri sziek tiek drau 
de sūneli nog gėrimo, mirė isz 
rupesezio ir vargo tėvas gaspa 
doravo kaip galėjo ir gere 
kiek ingalejo.

In kelis metus po tam sūne
lis apsipaeziavo ir pareikalavo 
nog te > o, idant jiam atiduotu 
gaspadorysta.

— Ne nemislinu— atsake 
senis. Tu geidi czionais 
ponu o asz tau turėsiu 
naut! Dirbki pas mane o 
tau visame prigialbesiu!

Tieje žodžei teip inpikino 
Joną, jog būdamas da ne- 
iszsipagiriojas, kirto tęva per 
veidą, jog tas nusirito 
stalu.

— Dieve mano!— 
ke tėvas ar tai prie to 
Ymki viską, tu prakeiktas ir 
teip ne ilgai džiaugsiesi mano 
kruvina procia!

Taji vakara pasigėrė tėvas 
isz rupesezio o sūnūs isz 
džiaugsmo.

Baisus dabar užėjo laikai na 
mie Jono. Tėvui kuriam sūnūs 
turėjo duoti kambarėli ir pa
ženklinta suma piningu, pra- 
giardavo viską lig paskutiniam 
skatikui o sūnelis ėjo pėdoms 
tėvo. Kas diena buvo barnis ir 
riksmai, o varginga pati Jono 
kentėjo pekliszkas mukas drau 
ge su girtuokleis.

Tėvas iszkalbedavo šuneliui 
buk per tankei dirstelėdavo in 
stikleli nes karta aplaike nog 
Jono sekanti atsakima:

— Jagu esmu girtuoklum, 
tai tame niekas ne kaltas tik 
tu, esmu kaip ir tu! Nog tavęs 
iszmokau giart, būdamas da 
mažu vaiku, vietoje mane už 
tai nubaust, tai džiaugeis! kad 
moku giart. Esmu panaszus iu 
tave, ne turi man ko iszmeti- 
net.

Buvo tai karti teisybe. Nog 
to laiko tėvas apsimalszino nes 
gėrimo jau ne galėjo pamest. 
In trumpa laika apsirgo, visas 
kūnas persemtas spiritu, ne tu 
rejo pajėgu atsispirt ligai ir 
nepoilgam mirė apleistas nog 
visu.

Gal skaitytojus pamislins, 
kad sūnelis dabar palove gert, 
bet kur tau? Jonas kaskart 
daugiau ir tankiau pasigiarda- 
vo. Ne praszimai jaunos pa- 
cziules, ne persergejimai geru 
kaimynu jin neapmalszino— 
bego in prapulte su atidary
tam akimis.

Insiskverbe dydelis vargas 
in kitados turtinga grineze. 
Jonas pardavė gyvulus, po tam 
szmotus dirvos o piningus nesz 
davo in karczema. Kaimynai 
nog jio szalinosi, kaimo vaikai 
b go paskui jin kada sviriu da 
mas ėjo girtas isz karezemas. 
P iti jin senei apleido ir rado 
tarnyste mieste o kada židai 
likusi turteli užgriebė Jonas 
nuėjo in sviete su krepszu ir 
lazda ir dingo ne žinia kur. I

In keloleka metu po tam kai 
muoczei rado prie jiojo grin- 
czeles koki tai apdriskusi val
kata jau negyva. Nelaimingas 
mirė nog suszalimo. Buvo tai 
Jonas kuris prijausdamas arti
nantys! gala geide da nors kar 
ta pareget gimtini kaimeli— o 
gal tai buvo,kas kitas panaszus 
jiam girtuoklis kuris norėjo 
praszyt nakvines kaime. Kisze 
niuje mirusio rado tuszcze 
bonka nog arielkos....

Pax vobis.
Naujas Iszradtmas.

Sulaiko puolanczius plaukus, priglalbsta 
E laukams augti. Turime tukstaueziu pade* 

avoniu. Iszsiuncziaine dykai geras ioionna 
cljas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adresavokyte:

J.M.Brundza Co; Nil fork & Brortlji.

TikAntTrumpoLaiko! i**

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

PREKE TIK $1.00

Nusipirkite o Nesigailesite.

Szventas Petras 
Visi ant Lietuviu 
Vilnis 
Persiskirimas. 
Rūtos daina 
Misi is 
Apie jaunikaiezius 
Tikri szirdies jausmai 
Lietuvio kolone ir gailestis 
Pirma o dabar 
Nekirstas rėžis 
Mano turtai 
Gaidis ir žemeziugas 
Paszaukirnas 
Ku-ku ir ku-ku 
Matita arba regeta 
Daina 
Atsilikias pjovikas 
Daina sakalėlio 
Tututis ir peleda 
Ežis ir Katinas 
Bite, uodas ir lit pa 
Atsiminimai 
Skruzdės ir szirsze 
Maniemsieras 
Gandras 
Jonas /Čižka 
Daina 
Nelaiminga jaunamarti (su natom) 
1 )aina 
Psalme 
Skundas dukreles 
Givenimas doro žmogaus 
Dainele 
Apie tevinia 
O asz jio—jam kalta 
1 )ainele 
Dainele 
Malda darbininko

AKI VOS ŽINELES.
Kaip su savim givena pikta pora 

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 pjuvinos ant svieto 
Sugedimas viduriu pas kūdikius 
Persekiojimas spaudos 
Biskutis apie moteres
Kaip butu Christusa iszluosave no

ir

savo

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 skanduoti atgaivinti 
Kaklo skaudėjimas
Priesz cholera
Del plauku
Del noses
Ant nuszalditu sunariu
Szlapioji dedervine
Sausoji dedervine 
Priesz baltiige 
Nuomirulis
Geltlige
Influenza
Dieglis
Pažandės
Užkietėjimas viduriu
Gėlimas dantų
Plaucziu uždegimas
Ramatizmas
Ne noras valgit
Niežai
Jago kojos prakaituoja
I )el kosulo
Trūkimas ranku
Plauku auginimas
Niežėjimas kūno
Dantis czistai užlaikiti
Akis
Galvos skaudėjimas
Atgriebt nusinuodinusi
Szamas vaiku burnelėje 
Kirmėlės viduriuose
Pradūrimas voties
Senos ropos
Džiova arba sukatos
Kaip gidinti plaucziu uždegimą 
Kraują sulaikiti
Meilus giduole no daugelio ligų 
Skausmas galvos ir kojų užszaldimas 
No gėlimo viduriu
Perdurimas voties
No kosulo.

Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuo jaus gausite ta Knyga per Paczta. 
|£-gUMes apmokame visus kasztus nusiuntimo.

Adrcsavoliitc

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

■:AGENTAS:-
Szipkorcziu In ir isz Europos 

Siuntimo Piningu in Visas Dalis Svieto 
#01 W. Mahanoy St., Mahanoy City, Pa.
Parduoda Szipkortes isz Bromo,

Hamburgo ir Liverpool tiesog in
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KETVIRTAS PRISAKI- 
MAS DIEVO!

Goduot tęva tavo ir motina ta 
vo idant tau gerai sektųsi ant 
svieto ir kad ilgai gyventum.

Ties Baltickom mariom, to- j 
je vietoja kur upe Visla in- 
puolineje, guli miestas Dans- 
kas. Senas tai yra miestas ir 
bagotas, o pralobo už Lenki
mu laiku, kada židejo prekis 
te kvieczeis ir kitokeis jevais, 
o ir lenkinės girros ne mažai I 
turto dadavi ba danckinei kup 1 
czei daugibe medžiu pirkinėjo , 
isz Lenkijos. Szendien tas 
miestas suvis kitaip iszrodo, 
negu seniau: Štokas senovės 
laiku, tai ir visur nupuolu 
Senovės geibesniuose laikuose 
gyveno, giveno Dancke bago 
tas kupezius, garsus tolimam 
sviete isz savo turtu. Pribuvo 
karta pas jin prietelis jio in 
sveczius, teipos gi kupezius 
isz Krokavo. Pasveikino sve- 
cze puikei, o po piet apvedine- 
jo jin po savo narna kromus ir 
szpikeres. Vienoje perskirioje 
buvo keli rasztininkai, kurie 
nuolatos raszinejo ir atiminėjo 
kvitas no jevu, no medžiu ant 
visokiu tavoru, o prie tos pers
kyros buvo kita kuroje paskar 
bis turėjo geležines skrines, 
pilnas piningu. Sveczes stebė
josi isz daugibes skarbo, o gas 
padoria nuvede jin in kroma. 
Ten kelolika kupeziuku sveri 
ir mieravo o žmonis spaudėsi 
kaip bites in avili. Paskui nu- 
sidavi in Skiepus, kuruose sto
vėjo daugibi didelu baczku su 
vinu, viena ant kitos, o parda- 
vejei ne galėjo spėt pilinet in 
baezkas del kupeziu isz kitu 
miestu, ka pribuvo pirkt. Nu- 
sidavi paskui in szpikeres, o 
buvo net penkios, kožna pilna, 
jog net grindės buvo sulinkia 
no kviecziu žmonių kaip skruz 
džiu giražejo, vieni ėjo trepais 
angsztin, kiti isz szpikeriu ne- 
szi juosius ant laivu, o tuju lai 
vu net deszimts in svietą isz- 
siuntinejo.

Kaip apžiureja sugrižo na
mon, tari kriokavinis kup
ezius:

— Mano milimas prietelau, 
jau nesistebiu tiem visiem skar 
bam geležinėse skrinese, ba isz 
tu visu kromu, skiepu ir szpi
keriu turi skarbas tau kaip 
vanduo plaukt.

— Mano milemas prietelau, 
atšaki Danckinis kupezius,— 
viskas tai niek ne ženklina be 
dieviszko palaiminimo. Žmo
gus sudije Dievas valdo, ūki
ninkas seje ir dirba o Dievas 
tada duoda vaisi. Nes nueik 
ir pažiūrėk dabar isz kur 
tikras turtas in narna man plau 
ke!

Tai pasakius nuvedi jin in 
maža ir ruimu pakajeli ten bu 
vo sena motina tojo kupeziaus 
gyveno sau kaip rojuje visose 
vigadose. Szventuju abrozai 
kabojo ant sienų, maldaknin- 
ge atidarita ant josos guli aku 
lerei senukes pažint jog pa- 
bažna senuke ka tiktai melstis

nustojo. Apie ijaje vaikai 
kupeziaus, ijosios anūkai, mei
lus kaip aniolelei bovijosi prie 
bobutes o marti sėdėjo prie 
ijosos ir seniuke usz kaklo lai- 
ki-teip milejosi. Tasai krio 
kavinis kupezius dirstelėjo ant 
knigos,- buvo atidarita tenais, 
kur stovėjo malda: “Ant usz- 
praszimo palaiminimo 
karas.”

— Isz czion tai plauke 
laiminimas Dievo in mano 
ma tari kupezius in 
oze, kaip iszejo iž 
T asai sveczes net 
akės pakele ir net 
teip susigraudino.

XVII
Kitas, paemias turtus po tė

vui praszalino senuką isz na 
mo, ba marezei buvo per anksz 
ta pakajuose ir per daug senu
kas stenėjo. Liepe senukui kur 
ten kokio kamaraite prie tvar
tu būtie ir miegotie. Kada žie
ma užėjo, o menki patalaiczei 
da nebaszninkes paezios buvo 
per trumpi senelui ba kojų ne 
uždenginejo, praszi senukas 
kokios kaldros ar dekio del 
uszsiklojimo. Sūnūs nusiimti 
jiam per savo maža vaika du 
senus dekius no arklu. Vaikas 
atidavi tiktai viena, o kita ad- 
gal parneszi.

— Kam tu diedelui abieju 
dekiu ne palikai? paklausė tė
vas.

— Tai o ka asz tau duosiu 
senatvėje, teveli, kaip busi 
nas ir tvartelije gulėsi?

Teip pasaki kūdikis, o 
vui baisei szirdis suplaki 

dieviszka 
kūdikio.

tęva per 
vigadose

vai-

pa
na

šavo sve- 
grinczeles. 
in dangų 
apsiverke

se-

te 
iž

Del muso vaiku.

baimes, ba tai buvo 
prasarga pei' lupas 
Nuėjo, su aszaroms 
prazsi ir igi smert
užlaiki. Senukas viską dova
noja, ba neira atlaidesnes szir- 
dies ant svieto kaip szirdis tė
vu.

(Tolaus bus).

20 Metu Senas Laikraszti

“LIETUVA”
Iszeina kas Petnyczia

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

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

-; “LIETUVOS" PRENUMERATA :-
Suvienytuose Valstijuose $ Metams $2.00 
Sziaurines Amerikos ( Puse Metu $1.00

„ i • • ir -i f Metams $2.50. Kanadoj ir Menke ( pQse Mctu ,, 25

Rossijoe, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00. 
užrubežinese vieszpatystese į Puse ” $1.50.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.
O?“Užsiraszant “LIETUVA” reike 
drauge ir prenumerata siusti per 
Paczta Money-Ordcri 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.

L

Naujas pasilinksminimas.
Ko tai Amerikonai ne iszras? Sztai Long Islande ne senei 

Larchmont klubas turėjo graju su dydel “bole” pripusta oru 
kuria stūmė plaukenti sanarei. Columbios universiteto studen 
tai grajino su panasze “bole” kaip tai ant pirmutinio paveiks
lo parodo. Viduri matome kaip vienas kita stengėsi iszmest isz 
luoteles in van deni, (Tegul atvaziuoje in Lake side tai patis 
iszpulsj

Rupūže. ■
Rupuže, turbut, visiems yra 1 

žinomas inamis. Vai kaip jis 1 
nekeneziamas! Bet nekenezia- 1 
mas visai be reikalo. Juk ji 
bloga anaiptol ne daro, tik ■ 
daug naudos atnesza. Mes 
stengiamės, kaip inmanydami, 
isznaikinti vabždžius, ju viksz- , 
rus, szliužus ir kirmėlės, kurie 
daug mums padaro žalos, nai- 1 
kindami daržus, sodnus, lau- 1 
kus, miszkus ir pievas; rupuže 
taipo-gi yra didele tu ūkio ; 
neprieteliu naikintoja, diena 
ir nakti ji su jais kovoja; jie— 
visas jos maistas. Tecziaus mes 
rupūžes nekeneziame ir ne- 1 
keneziame tik dėlto, kad ji la- 1 
bai biauri. Bet in tai ne rei
kėtų žiūrėti, ji nekalta, kad 
tokia ne graži. Paklausykite 
dabar apie rupuže pasakos.

Buvo vakaras. Leidosi sau
le. Diena lijo, buvo audra. 
Dabar visa gamta ilsėjosi.

Szone kelio, prie Hugos (kla 
no) tupėjo rupuže. Ji tupėjo 
ne judėdama, isztempusi savo 
didelis akis ir žiurėjo in nusi- 
leidžianczia saule, žiurėjo ir 
galvojo. Ji klausė pati saves: 
kodel-gi ant žemes visa ne 
taip puiku, kaip szio ji saule
le ? Delko-gi draug su piktu
mu ant žemes yra tiek vargu, 
nelaimiu ?

Lapai judėjo ant paauksuo
tu medžiu virszuniu; pauksz- 
cziu dainos jau liovėsi skam
bėjusios.

Nuliudusi rupuže vis tupėjo 
ir žiurėjo in saule.

Ėjo keliu senas žmogus- 
Pamatęs rupuže, isz neapykan
tos ir pasibjaurėjimo, nors, ta
rytum, ne butu už ka pykti ir 
kaltinti, pertreszke savo klum
pe ružei galva.

Ėjo jauna, graži panaite; 
keletas kvietkeliu buvo priseg 
ta prie jos krutinės. Ji taipo
gi iszsigando pertrekszta galva 
rupūžes ir jos negražaus sudė
jimo, ir iszdure jai aki savo 
skecziu.

Isz mokyklos bego keturi 
vaikai, geltonplaukiai gerbine 
ti, visi linksmai juokavosi tarp 
saves.

Rupuže tykiai szliauže ke
liu, ji norėjo žolei pasislėpti 
nuo savo prieszininku, bet ja 
pamate vaikai pradėjo balsiai 
juoktis ir rėkauti: “Žiūrėkite, 
kokia biaurybe! Reikia ja už- 
musztil”.

Ir visi keturi juokdamiesi 
pradeja ja muszti, akis badyti 
ir t. t. Žodžiu sakant, vaikai 
buvo labai patenkinti savo 
darbu. Praeiviai pagirianeziu 
balsu juokėsi.

Rupuže visa buvo kraujuose 
papludusi. Nelaimingas sut
vėrimas! Iszskyrus nedailuma, 
ji ne turėjo kitos jokios kalty
bes. O ar ji tame kalta, kad 
ne graži?!

Nors rupuže plūdo kraujuo
se, bet gyvastis josios kūne 
dar laikėsi. Mat, rupužiu la
bai gaiviu esama, ir jos inmu- 
rytos gali iszgyventi kuone 
pusantrų metu. Toks ju gai
vumas visai nenuostabus: sep- 
tynius metu menesius rupuže 
ir laisvėje būdama gyvena sus
tingusi, nieko neezdama.— 
Vienas vaikinas visa laika ja 
musze. Nuo kiekvieno smūgio 
nelaimingas sutvėrimas leido 
putas. O vaikai reikia: “Žiū
rėkite, ji pyksta! ji spjaudo
si!.... O, tu! pikeziurna!..” 
Rupuže, didžiai vargindamosi, 
iszszliauže per žole ir pradėjo 
szliaužti tarp lapu. Ji dabar 
buvo ne tik pasibjaurėtina, 
bet tiesiog jau biauri, lyg isz- 
gama kokia. Kraujas liejasi, 
viena akis kabo ore, iszsukta 
koja, tęsiasi paskui ja, galva 
pertrekszta. Bet ji vis szliau- 
žia, vis szliaužia, teeziaus nes- 
timpa. Priszliauže rupuže ligi 
kelio, kur buvo klanas. Tame 
klane jai buvo labai gera, ir 
niekur nėjo. Vaikai džiaugėsi, 
rupuže juos linksmino. Jie rė
kė, juokėsi, szvilpe; vyresniai 
szauke mažesnius: “Eiksz, 
eiksz czionai!.... Aure žiū
rėk!.... Kokia gaivi!....”

— Ei broliukai,— sako vie 
nas isz vaiku:— reikia paimti

didesnis akmuo ir užmuszti ja 
visai.

Vienas isz vaikinu nubėgo 
akmens. Likusieji vaikai juok 
damies žiurėjo in rupuže, ku
rios jie neapkentė, kurios 
biaurejosi, bet vis-gi in ja 
žiurėjo: o ji, varguole, nuliu
dusi, pasigailėjimo (praszan- 
cziomis akimis, žiurėjo in link 
smus vaiku veidelius.

Vaikinas, nubėgės akmens, 
greit grižo. Jis nesze rankose 
labai dideli ir sunku akmeni.

— Na žiūrėkite!— suriko 
jis.

Bet sztai pasigirdo bilde
sys ir ant kelio pasirodė di
delis vežimas, traukiamas seno 
lieso asilo. Szaly asilo ėjo žmo 
gus, kuris be pasigailėjimo 
musze taji asila. Asilas buvo 
pasisziauszes, szlubas: jis lauk
te lauke tos laimingos valan
dos, kada bus liuosas ir gales 
sau ramiai ilseties kuteje. 
Kiekvienas žingsnis, rodos, 
buvo paskutinis. Neapsakomai 
tam asilui buvo sunku, bet 
ūkininkas jo nei kiek nesigai
lėjo ir musze jin keikdamas vi 
šokiais biauriais žodžiais. Nu
budę ir tamsios akis reiszke 
nuolankumą. Kelias buvo pur 
vinas ir klampus slidus.

Asilas vos nuturi vežimą, 
žmogus keikia musza jin.

— Palauk!— suriko vie
nas isz ju.— Nemuszk jos. 
Aure važiuoja vežimas: jis per 
važiuos per ja ir sumaigis!

Vaikai lauke, žiūrėdami in 
nelaimingaji sutvėrimą. Asi
las privažiavo prie klano, ku
riame buvo rupuže ir sustojo. 
Pamate jis sutvėrimą dar ne 
laimingesni už save ir pasigai
lėjo jo. Paskui savo silpnomis 
pajėgomis, nežiūrėdamas ^ūki
ninko kuris jin musze, pasuko 
vežimą szonan ir tokiu budu 
dovanojo gyvasti ir taip jau 
nelaimingam sutvėrimui Pas
kui, gavės kelis smarkius smū
gius, vėl ėjo savo keliais.

Neapsakomai nustebo visi 
vaikinai iszvyde toki gailestin 
ga asilo pasielgimą. Dabar jie 
jaute didžiausia geda priesz ta 
nelaimingaji nuvarginta gy
vuli, ir akmuo iszkrito isz ju 
ranku.

o

Kataliogas Dykai!
Puikiausių ir geriausių: Armonikų. 

Koncertinkų, Klernetų, Smuikų ir kito
kių muzikališkų instrumentų, t e i p g i, 
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.

Užsakymus išpildo teisingai, greitai ir 
saugiai per expressą ar pačtą. Pasiusk 
savo aiškų adresą ir pačto markę, o Katalio- 
gą gausit dykai! Rašykit šendi, adresuojant.*

M. J. DAMIJONAITIS
812 W. 33-rd St, CHICAGO, ILL.

KUR BUNA
Mano pažystamas Vladas Tautkus 

ir sesuva Tautkiute po vyru Samso 
niene abudu paeina isz Kauno gub., 
Szauliu pav., Szaulenu miestelio fku- 
li metai adgal gyveno Rochester, N. 
Y. o dabar nežinau kur praszau atsi- 
szaukt ant adreso:

Jos. ^Ramanowski
53 Henry st Rochester, N Y.

Mano brolis Jokūbas Martinkevi-1 
ežius paeina isz Suvalkų gub Kalva-. 
rijos pav. Rudaminos para. Palunul 
kaimo praszau atsiszaukt ant adreso: 1 

Ag. Zinkeviczieno
955 Muskegan avo Zanesville Ohio.

Mano duktė Barbora Kantimiuto 
paeina isz Kauno gub Szauliu pav 
Papilės volos Papilės para Blaklau- 
kas sodos praszau atsiszaukt ant ad
reso: (to 64)

Jno. Kantrimas
Box 215 Moon Run Pa.

Mano brolis Jonas Zizas paeina isz 
Kauno gub. Vilkėjos pav. Bubu kai
mo apie 13 m. kaip amerike pirmiau 
gyveno Clevelande praszau atsiszaukt 
ant adreso; (gg oi)

Fr. £izas
410 S. Front st Marquette Mich

Pajieszkau sau mergynos ant ap- 
sivedimo nejaunesnes kaip 19 m. i 
nesenesnes kaip 22 m. senumo asr 
esmių 6 m. kaip isz lietuvos turiu ge 
ra darba jagu katra turi akvata te- 
gul atsiuncze savo fotografija: 

(to 63).
T. Prunckevicz

Box 17 Topeka, Kans.

Mano pus-brolis Jurgis Martinaitis 
pirmiaus gyveno So, Bethleham apie 
2 metai adgalios. Kokia 5 m. ameri
ke. Paeina isz Kauno gub. Panevežo 
pav. Pakrojaus parapijos. Szeioziu 
kaimo. Tegul atsiszaukia ant adreso:

(99 °1) 
Jurgis Andruszunas

310 We Centre St.
Mahanoy City Pa.

UNION RATIONAL RANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Sav.Valit. Randas turi musu Banke sudėtu piningu.

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

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

reikalą sa
ar dydelis.

9 ryte lyg 3 popiet.
...Subatomii...

9 ryte lyg 12 ad.

W. Rynkewiczius
-iNOTARIUSZAS:-

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

3idžiause Lieturiszka Agentūra. Kontoras Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokiu Linija

Mano du szvogerei Izidorius Pet- 
rauckas ir Franas Klimaviczius abu
du gyveno apie Bostana. Paeina isz 
Kauno gub Petrauckas isz Baseino 
pavieto, Szilaliu parap o Klimaviezia 
isz Telsziu pav Kražių parap. Tegul 
atsiszauke ant adreso: (to 64)

J. J. Kweder
622 Market St Waukegan Ill.

Mano brolis Kazimieras Leczas 
paeina isz Kauno gub Raseinių pav 
Labardžnu sodžiaus teiposgi ir Anta 
nas Zabalewskis paeina isz Kauno 
gub Raseinių pav VVatužiu sodos tu
riu svarbu reikalą jie pats ar kitas 
praszau duot žine ant adreso:

Ad. Lekszus 
Lee Pa.

Mano dede An‘anas Danileviczius 
paeina isz Suvalkų gub. Mariampo- 
les pav. Weiveriu gmino ir para., 
Belevicziu kaimo apie 10 m. kaip 
amerike turiu svarbu reikalą jis jpats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso: (jg o))

Jieva Danilevicziute
Box 116 Rumford Falls, Me.

Mano pusbrolis Antanas Brazunas 
ir mano dede Jonas Braizis ir mano 
szvogeris Jonas Butkeviczius visi 
paeina isz Vilniaus gub., Traku pav. 
Stakliszkio parapijos. Tegul atsi- 
siszaukia ant sdreso. Asz paeinu isz 
Alszninku kaimo. (to 64)

Jurgis Bražunis
501 W Mayberry, ai. 

Shenandoah, Pa.

Mano draugai Jonas Pleszkaitis 
Jonas žiemis, ir Martynas Jesinauc- 
kas, pirmiau gyveno lllinojaus steite 
o dabar nežinau kur jie pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso;

P. Abraitis
Box 82 Rodą, Va,

Mano pažystamas Stanislovas 
zllinskas paeina isz Kauno gub. Szau 
liu par. Gruzdžiu volos., Norvaisziu 
sodžiaus pereita rudeni abudu dir
bom cincinati raainose turiu svarbu 
reikalą praszau duot žine ant adreso:

Dom. Dalgis
Box 111 Dodson, Md.

Mano szvogeris Antanas Ratkelis 
praszau atsiszaukt ant adreso:

M. Malinauskas
Wilgus, Pa,

— Kas turi pinigu?
— Žydas.
— Kas reikalingas?
— Žydas.
— Kam skolingas?
— Žydui.
— Ka myli kaip szuo uba

gą?
— Žydą.
— Kas duos pinigu?
— Žydas.
— Kuom pasitarnauji rei

kale?
— Žydu.
— Kam daugiausiai pasi

tiki?
— Žydui.

gr—“KATALIKAS”—
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.
** Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 
Ketvergas mieste Chicago, Ill.

Parduoda Szipkortes ant 
risokiu drueziausiu ir 
reriaueiu Laivu, 
biuneziu Piningus in 

Visas Dalis Svieto
pri ežia tise ir pigiausi 
Visi tie kurie per mus 
iunte apie tai geria žino 

Iszduoda Dostovieme 
(ei tu ka nori savo dali 
aetuvąje kam pavesiu

Del Draugyscziu— 
Pristatau puikes Szarfas 

Juostas, Kepuras, Karūnas 
Špilkas ir t. L
Su kokiu nors reikalu 
kas-link Szipkorcziu, 
Piningus ir Lt.

pas mane • 
teisinga

Boll Telephone, Dickinson 3757 w

Dr? Ignotas Stankus
Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoi
įrengė ligonbutį ir klynika 
su laboratorija Philadelphi- 
jos mieste. Tame pačiame 
name įrengė savo locną ap
tieksi, kurioje randasi naujo 
išradimo geriausi vaistai
PASARGA: Mano ligon- 
butyjo ir klinikoj turiu po 
savo priežiūra svetimtaučiu 
daktarus specijalistus pagel 
bai prie operacijų ir pavo
jingų ligų. Pas mane visi li
goniai išsigydo ir pasilieka 
sveiki. Vaistus siunčiu ir į 

i kitus štoitus ir į visas šalis.

Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Ig. 
Stankus su pagelba elektros šviesos 
(X—ray) permato visą žmogaus kūną | 
ir atranda pavojingas ligas.

Gydau Visokias Ligas.
Su sena ir nauja metodą su 

i chemiškais ir medicinos gy
duolėmis, su vandeniu (hy
drotherapy), kraujo skysti
mu (serotherapy), su moks
lu psychologijos (psychothe
rapy), kaip tai žodžiais, nu
rodymu, atkreipimu atydos
ir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X—ray (šviesa, permalanti visa kū
ną žmogaus), greita elektra (hyfrequency) Galvana elektra, Faradėjaus elek
tra ir kitomis suvienytomis elektromis. Darydamas operacijas išgydau -viso
kias organiškas ligas, kurių negalima išgydyti vaistais ir kitais prietaisais.

Turiu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas. ' 
wfVisi sreganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku, o 
busite užganėdinti nes jis gydo pasekmingiausiai visokes ligas ir daro viso- 
kes operacijas savo locnam ligonbutyje. Daktarišką rodą su teisingais pata
rimais duoda DYKAI, — ypatiškai par telefoną ir par laiškus beskirtumo 
kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalise svieto.

DR. IGNATIUS STANKUS
1220 So. Broad St., W Philadelphia, Pa.

Valandos ofico: Nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4 p. p. ir nuo 0 iki 8 vakaro.1 
Nedeldioniais nuo 1 iki 4 po piotiį. » r

ISZPAKDAV1MAS!
Gramatika Angliszkos kalbos mo

kintis bo mokytojo (apdaryta) $1. 
Vaiku Draugas arba kaip mokytis 

skaityt ir raszyt be mokytojo 15c.
Naujas Budas mokytis raszyt be 

mokytojo - - - 10c.
Aritmetika mokinimuisi rokundu 

su pav. (apdaryta) • 35c.
Viso $1.60. Dabar nž $1.

Pinigus siuskite per Monoy-Orderi 
sziuo adresu:

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

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 raides visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
yiškas laikraštis. ® '

Užsirašantiems “Katalikų” 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- I 
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pon) vertos $3.50.
v Kas prisius $2.50, gaus metams "Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Zalgiriais, Lietuvos žcmlapį ir 8v. TOvo Pijaus paveikslą.

„ J. M. TANANEVICZE
3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

S- __  -«

50,000 
KNYGŲ
Vysai Dykai

Kožnaa 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 violai ir katrie pervirš davė 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie nogabė pri darba ir katrie no 
gale C nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikia 
sava sveikata, kaip jie užsikrčta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma j trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis kaip 
gali tą 
pasekti.

Ta dykai Rauta knyga yra worths 
910.00 kožnam Burgančiam 

vyrui.

Ar Esat Kankinami

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

Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.
U Musu Vienatine Lieturiszka Banka su kapitolu $75,000.00

randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežines 
kapitolas $40,000.00. Locnas Namas vertas $150,000.00. 
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 4-ta. 
procentą nog szimto. Sziuncziame piningus in visas dalis 
svieto ir parduodame Laiva-Kortias ant visokiu Linijų. 
Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir Užrube- 
žiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats P. V. 
Obiecunas organizatorius tos Bankos. Kreipkitės su visokeis 
reikalais prie Musu Bankos per giomatas ar asabiszkai o mes 
iszpildisime visokius jusu reikalus greitai, teisingai ir gerai.

SLVf Piningu ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi 
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- 
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų, 

frjį 4^,. ra'Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
SO HO fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 

da-knygių. Gražių popierų gromatoras rašyti su puikiausiais 
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 
lavoms pirmos kliasos, o prekės 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,
1225 So. Halsted St. Dept. s. Chicago, III.

DR. JOS. USTER & 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.... .v.«• • • v«Stcitas.

Užnuodijimu Krauja arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu Gyvastinės Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu, 
Džiūsna, Užsiveržimu šlapinamo 
Kanalo, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilvos, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms?

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

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

nas, nevodos arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
No naikinkiot sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nokingas, bevertės 

vaistus ikikolaik noparskaitistū tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galėto stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink į tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokio varda medikališka 
arba daktariška norą ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresa aiškoi idūkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gausto tą knygą.

SIUSK ŠITA KUPONĄ ŠENDENA.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway Kampas Reade ULicze

New York, N. Y, Telefonas.* Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit,

tlikti 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 

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

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisinginusiai. {

— : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :—
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedėliojo 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.



) Sziamc laike pargabenome (įįįj^ 
^daugybe Nauju Vasariniu Siutu (gS^ 
)del Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai 
)yra gražiausi visam mieste, pa- 
;)sinti pagal naujausia mada.
i) Szitus Siutus parduosime už 
>pigesne preke negu kiti sztornin- 
jakai, todėl jaigu reikalaujate 
s Naujo Siuto tai ne eikyte kitur 
akaip tik pas mus o patis persiti- 
krinsyte kad gerinus ir pigiaus 

^galiriia pas mus pirkti negu kitur.
9 VISOKIU MADŲ.
i) VISOKIU PREKIŲ. <S 
>) Teipgi visokiu kitu Vasariniu Op" 
i)Drapanų; žinome kad perkant pas (ggk 
Į)mus busite visame užganėdinti. OP 
Pirkyti savo Vasarini Siutą pgs
W. RYNKEWICZIU

233-235 West Centre Street.

'VXSiTi

Žinios Vietines
— Lehigh Valles kasiklos 

dirbs tik 4 dienas szia nedelia.
— Katre Vatko, 15 metu 

senumo mergaitei nubodo gy
venti su tėvais ir nutarė jesz- 
koti geresnio gyvenimo sviete, 
nes ne toli nusidavė ba net in 
Lakeside isz kur detektivas 
Samuels jiaja adgabeno. Ka- 
trute kalba kad pas tėvus ge
riausia.

— Seredoi 7 ad. vakare at
sibus extra mitingas Szv. Lud- 
viko draugystes. Visi sanariai 
privalo kanecz pribūti.

— Harry Litcz pirmutinis 
gromatneszis Mahanojuje, mi
rė Subatos vakara ligonbutije 
Philadelphijoi nog gerklines 
ligos. Nabaszninkas buvo nasz 
lis 53 m. senumo ir prigulėjo 
prie Vokiecziu katalikiszkos 
parapijos.

— Nedelos ryta Petras ir 
Vincas Juodeszkai vieni isz 
geriausiu furmonu visam pa
viete iszveže ketvertą arkleis 
vežimą muso jaunumenes in 
Lakeside. Buvo ten II. Milauc- 
kiute isz Montkarmu, H. Bu- 
drevieziute, O. Drobniute, K. 
Garmiute, A. Mieldažiute, K. 
Pajaujute, O. Kirilevicziute, 
P. Gustaicziute, M. Guldeniu- 
te. J. Miliauckas, J. Krivas, J. 
Sinkeviczius, W. Czeponis, P. 
Pranckeviczius, E. Szabrins- 
kas, J. Kuzmickas, A. Szab- 
rinskas, F. Daniseviczius.

Da tokiu valgiu ne buvo 
muso jaunumene valgė, kokius 
pagamimo karaliszkas kuko 
rius Vincas Milauckas.

— Mare Bassala norėjo pa
baust savo vyra už paniekini
mą josios dounutes, kad sztai 
pribegias jojo brolis aptaise 
gerai savo broliene. Žinoma be 
proves neapsiejo. In valanda 
laiko vela Mare sugrižo pas 
skvajeri skunsdaraa savo vyra 
už sumuszima.

— Ketverge bus ekskursije 
jn Hazletona tiktai už 28 cen
tus ten ir adgal vaikams tik 
150. Kas geidže diena praleisti 
Hazle Park tegul pasinaudoję 
isz progos.

— Stasis Padukas kuris ap
vogė du sveczius isz Tuskaro- 
tos kelos nedėlios adgalos ir 
buvo prasiszalines su $43 in 
Hartforda, Conn, likos suyrn- 
tas ir adgabentas adgalos.

— Ana nedelia vela vienas 
isz muso tautiecziu iszsigyme 
isz terp muso. Sztai Antanas 
Vaitkus apsivedė su Ona Kin- 
singes paymdami szliuba .ajriu 
bažnyczioje. Kas tai gali būti ? 
Ar-gi muso jaunumenei pa
bjuro lietuvaite, o gal už tai 
kad su svetimtauezeis sebriau- 
je tai geidže už tai atsimoket.

— Redingo kasiklos isz- 
dirbs ketures dienas szia nede
lia, viena diena daugiau pride 
jo. >,

— Kudykelis kuris likos 
pamestas per nelaba motina 
krumuosia High Point ir au
gintas per Leonardus mirė ana 
diena ir likos palaidotas ant] 
ajriazin kapiniu. I

— Viktoras Lapinskas ap- 
laike agentūra no Holland 
American Laivines Kompani
jos, laivai tos kompanijos isz- 
ejna isz New Yorko in Rotter 
dama kožna utarninka, ir yra 
vieni isz geriausiu, ir smagiau- 
se kelione per mares. Lietuvei 
kurie keliavo szita Linije apie 
tai gerai žino, apie daugiau 
dasižinokite pas agenta La
pinską. (99 oi))

— New Boston Junction 
Pennsylvanijos stotis likos 
perstatyta areziau kapiniu Ne- 
delos diena. Tegul keliaujenti 
apie tai neužmirszta.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Belt, Mont.— Szitas mies
telis guli tarp augsztu kalnu 
susidedantis isz 2,000 gyvento
ju. Lietuviu randasi 4 szeimy- 
nos ir apie 10 pavieniu, mer
gynu visai nėra.

— 31 d. Mojaus patiko ne
tikėta smertis lietuvaite Ona 
Kvedaicziute 15 m. nuskesda- 
ma vandeni Belt creek, nelaime 
buvo toke, nuvaževo su tėvais 
ant ukes kada pamate parei
nant karves per upe bego su
grąžyti ir inpuole in gilu van
deni ir likos nuneszta kėlės 
mylės pakol surado, a. a. Ona 
paliko dideleme nubudime se
nus tėvelius ir viena broli. Lai 
buna jei lengva szioi žemele.

— Darbai povalei eina dir
ba po 4 dienas ant nedėlios už 
darbei neszlekti.

Mc Kces Rocks, Pa.
— Darbai po valei eina, už- 

darbei geri.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, isz tu visokiu atsiranda, 
mergynu czionais visai nėra isz 
ko vaikynai labai nuliude ja- 
gu isz kur pribūtu pora tuzi
nu tai tuojaus gautu po gražu 
ir dora vaikyna.

Dcpiie, 1’11.— Darbai ge
rai eina, dirba pilna laika, už- 
darbei nevienoki, isz kitur pri
buvusiam darbas sunku gaut.

— Szitas miestelis apgyven
tas vienais lenkais ir Austrijo- 
kais.

— Lietuviu yra apie 3 fa- 
milijos ir apie 10 pavieniu visi 
sutikime’gyvena.

isz
ne-

tik

Hortau, Kaus.— Darbai 
gerai eina uždarbei geri, 
kitur pribuvusiam darbas 
sunku gaut.

— Lietuviu kaip nėra, 
du pavienei.

— Szitas miestelis nelabai 
didelis, bet labai dailus.

— Oras gražus. Jagu kas 
norėtu platesni apraszima te
gul raszo ant szio adreso:

G. Bendzunas 
Ilortan, Kans.

Zanesville, Ohio.— Dar
iai gerai eina.

— Lietuviu yra mažas bū
reli- isz tu visokiu atsii-and o 
dauginusi' pavirtę iu gėrimą, 
dabar isz lietuviu priviso daug 
biznierių žinoma (spikiz i) ir 
koznas daro gera bizni.

Dodson, M’ll — Darbai ge 
rai eina, dirba po 5 dienas aut 
nedėlios.

— Letuviu y-ra apie 7 fami- 
lijos ir keletas pavieniu, tik 
beda mergynu nėra, IjVgo isz 
kur pribūtu pora tuzinu tai 
gautu po gražu ir dora vaiky
na.

Valdimas saves.
“Žmogau ne pik.”

Tokis paraszas yra paprasti
nai vokiszkam liežuvije, gali 
matit paraszita daugėtuose na
muose ir publikinuose namuo
se. Nes ka tai tame žodije yra 
gili teisibi. Kaip tai ne pikt, ja 
gu žmogus turi priežaste yra 
erzintos, nekantrus, tada reiki 
mokėt save suvaldit. Jagu mo
kėt gerai gyvent, vadiname 
rztuka tai reike mokėt ir ant 
saves vieszpataut, o tai yra di- 
džiausu pamatu tosios sztukos. 
Kožna sztuka iszgalineje pasi
rengimo, mokslo ir in pratimo. 
Tas pats ir sztuka vieszpatavi- 
mo ant saves. Tosios sztukos, 
arba mokėjimas save suvaldit 
nužvelgime pas žmonis grą
žei iszaugintus. Mokinosi, pasi 
renginejo kaip ant saves viesz
pataut, net daejo igi tol, jog 
yra ponais saves nebegalin- 
giausiose aplinkenibese, la- 
biause dasekanezin.

Tiktai pas i patas ne gerai 
iszaugintas, matyk ant kožno 
žingsnio apsireiszkenti piktu
mą ir staiga piktume. Ant to 
tai pažino, jog tokis žmogus 
yra tamsunu. Jagu tokiam kas 
ne patinka, tai tuojaus drėbė 
piktus žodžius kaip isz ranko
ves o ir da keisesis muszt. Tas 
tai tankiause atsitinka tarp 
tamsesnes klasos.

Tamsios motinos, per savo 
tamsuma, o tas pats ir tėvas, 
tankiause savo greitume isz- 
plusta ant kūdikio, o ir del 
bereikalo kaili iszlupa ir lai
kais pažeidže savo kūdiki ant 
ciela gyvasezio. Szviesus tėvai 
savo vaiku nemusza nes tankes 
žodžeis savo vaikelus ka no 
puikiause užaugina.

Vaikai užauginti muszeis, 
keikimais ir plūdimais, užau
ga ant tokiu jau musztuku 
kaip ir jin tėvai. Pikczius nie 
kados savo vaiku gerai neužau 
gina. No tėvo vaikai iszmoks- 
ta visaip pravardžiuot, urzgi
mo—o niekados ne iszmoks 
vieszpatavimo ant saves.

Jagu pikczius ne sztant yra 
savo vaikus grąžei ir gerai už 
augint, tai tuom labiaus pikta 
motino, kaipo motina, no ry

to igi vakaro turi ant akiu sa
vo vaikelus. Motina pilna pik
tumo, vaikus užaugina aut 
niekszu,

Sztuka vieszpatavimo 
saves yra ženklu netiktai 
auginimo nes ir priguli 
apszvietos ir civilizacijos.

Tautos civilizavotos yra mal 
szesues negu laukines. Su civi- 
lizavota tauta greieziau gali 
su-itaikit reikaluose prekistes 
ir visokius reikalus sudavadit, 
negu su pnsecivilizavotais, ar
ba laukineis. Civilizavotas mo
ka save suvaldit, o tamsimas 
niekados! Civilizavotas žmo
gus nežino kas tai piktumas.

Tai jagu žmogeli ar brolau 
nori pasirodit civilizavotu žino 
gum ir kad tave kiti guodotu, 
tai nesinesziok jokio įnagio 
kaipo: biles, kuciaus, akmenio 
o tada prigulėsi prie civilizuo- 
cziu.

“Žmogau ne pik!”

ant 
gero 
prie

Ant pardavimo.
Viena puiki atydaryta ka

rieta, parsiduos pigiai tam ku
ris tuojaus pirks. Dasižinoky- 
te po No. 112 E. Centre St. 
__ ________________ (*’;) "1)

Didelis Piknikas.
Draugyste Szv. Albino Vis. 

isz New Philadelphia, Pa. pa
rengs dideli pikniką kuris at
sibus. Utarninke 15 Augusto 
ant naujos lietuviszkos Plet- 
formes. Piknikas prasidės 12 
adina. Del szokiu grajis pir
mos klasos muzike. Draugyste 
užpraszo visus ateiti o turėsite 
linksma laika ant szviežio oro. 
Inžanga ant pletformes tik 
250.

Or. Alex. O'Malley
—SI’ECTAI.ISTAS- 

Ncrvlszlni ir Kroniszku Lbju.

Asz Gydau

R upt u ra...

be operacijos.
Uarikoeclc...
Be skausmingu 

daktariszku 
budu.

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 aut pardavimo už neper- 
brangia preke. (t urp[).

Turiu ant pardavimo hoteli 
su laisnais ant Main ulyczios.

Win. Shugg.
240 E. Broad st. Tamaqua, Pa.

Ant Pardavimo.
Ant pardavimo dvieji na

mai turinti po tris augsztus 
viename name gyvena tris fa- 
milijos antram dvi ir salimas 
ant galo loto didelis mūrinis 
tvartas. Asz parduodu visa 
bizni o jeigu kas norėtu tai ga 
Ii pirkti tik viena karezema. 
Vieta apgyventa ant geros gat
ves, apgyventa tirsztais lietu- 
veis, pai'siduos už maža pre
ke. (59 o))

G Pavasaris
170 S. Leonard, st.

.Waterbury Conn.

Didelis Piknikas.
Draugyste Szv. Ludviko isz 

Mahanoy City nutarė laikyti 
dideli pikniką, kuris atsibus 
Utarnike 15-ta diena Augusto 
ant Pleasant Hill kalno.

Sztai turėsimo gera proga 
praleisti visa diena ant szviežio 
oro. Draugyste užpraszo visus 
pribūti ne tik isz Mahanojaus 
bet ir isz visu aplinkiniu 
miestu ir miesteliu, o stengsis 
visom pajėgom parodyt vi
siems linksma laika. Muzike 
katra grajis visokius szokius 
bus geriause ka galima gaut. 
Inžanga ant platformos bus 
tiktai 250 Ateikyte kanos- 
kaitlingianse o nesigailesite.

Ant pardavimo.
Parduoda farmas, namus, 

lotus, visokius biznius, puikus 
salimas ir daugybe kitokiu 
daigtu. Norintieji ka pirKti 
kreipkitės pas mane o busite 
visame užganėdinti. (to 66).

J. J. Kweder
622 Market st. Waukegan, 111.

No. 6
keletąNusipirkite sau 

Buteliu
NŪRKEVICZIAUS
Geriausia Arielka 
Mieste. Tik $1 už Buleli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kilu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite savu
orderi o bus jums p ristai y Ls

NO. 6.
Visam

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

K. KONEWKO
UŽLAIKO PUIKU

SALUNA
98 Main St, Ashley, Pa-
Puikiause užojga del Lietuviu 
svetingiaus»'8 priėmimas d«*l visu.

Nemokėk dykai 810.00,

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

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

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

Aut pardavimo.
Namai ant ketiniu familijn 

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

Thomas Haughney
12 E. Mali. St.

Mahanoy City, Pr

M. VARZINSK AS
205 E Centro St. M;ih iiiny City. ]

Lietuvei su

Špilkas
Ruimas

ir pažinstama Varžiusiai kuris padaro 
viską kauogeiiausė o ir busite užganėdinti.

MERCHANTSBANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PA.

Yra banka in kuria deda piningus Pennsylvani- 
jos Valstijos Kasijerius.

Kapitalas ir Surplus $180,000.

Mokame procentą ant sudėtus piningus.

Suvirszuni puse milijono doleriu sudėta szitain 
banke. Dekyte piningus in szita banka.

D. M. GR A II AM, Prezidentas.
C. L. A DAMS, Vice-Prezidenlas.

D. F G U1N A N, Sek retori as.
J. J. MEYERS, Kasijerius.

...DIRDKTORIAI... 
W RYNKIEWICZ 
C. F.KAIER.

T. F. FLANAGAN.

A. DANISZEWICZ.
.1. HORNSBY.

L. ECKERT.

M. GAVULA.
W. L MILES.

Vasarinis Pardavimas

Kožna Liepos ir Augusto menesi peržiurinejame 
savo tavora iratraudame daugybe likucziu kurios 
parduodame savo kostumeriams už labai pigias 
prekes. Kaip kada pasilieka keletą Krėslu,tada 
jias iszpardiiodame pigiai idant padaryti vietos

Kaip kada atlieka mažas szmotasKlijonkešvertes 
$1.25 mastas, tai atyduodame už 85c. mąstą. 
Teipgi daugybe kitokiu daigiu pasilieka, kaipo 
tai Vyru ir Vaiku Siutu, Karpetai, Lovų, Sieniku 
ir t. t., ir tuos parduodame už labaipigai preke.

I I I r\.l /\ SXI Mahanoy City, Shenandoah 
v-J i i S jji. Carmel, Landsford.
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dideliu ►kausimi.
Uztruclnta Kraujo...

Be mineialiszku mikstūrų arba 
pavojingu gyduolių.
Patrotijima Nrrvlszkiima ir slaptingos lygos... 

Be pavojingu gyduolių.
Visa iszaiszkinima apie mano budo gydimo 
paduodu tiems k an ores žinoti. •

gR, ^LEX. O’MALLEY
158 S. Washington St., 

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

elnpsonj.

B. RAGAŽINSKAS

S. Walunas
Geriausias Lietuviszkas 

Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Pardnoil. visokius :>|.siavin>i.s | įgesne

preke negu kitur. Užlaiko visokiu ( zl veri k. i
ir Pantapli del vyriu, vaiku.
GeriaiiMiis skiliinius ir gi n.itiiiis da binius
Czebatus i ( zeverikus. Priima v -okius
pataisymus ir atlieka daili driK-ziai, nikiai
Ir pagal na •jausia mail:.. pigiau negu kili.
Piikytesav • aysiavimns | busite
užganėdini ir snezedinsiti |iiningii».

Vaikams ir Mergaitėms tiriu puiku baltu,
geltoniu ir kitokiu kolo iu < zever ku ir
Panlaplu i per szita mer esi panini siu už
labai pigia 
težins puk)

preke. Neeik 
te pas tautieti:'

•te passvet nikiu

W.TRASKAUCKAS
Pi imu finis Lietuvitizkan.

GRABORIUS

"ja Kiin-.:s Numirusiu Pnsamd- 
is ir Vežimini <l« I l’a.-ivazinėj m-

•k:

520 W.Centre SI. .Mahanoy Cilt

Polithania 'State Bank 
Cor. 22<1. & Carson Sts.

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

paežius lietuvius ir randasi |io priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suczedinimnį 
pradedant nuo $1.00 ir už siidetiu pas mus 
pinigus mokam 1-ta pnx entii, pnskaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, jiarduodam 
laivakortes ant viMi liniju ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. IszJirbaiu 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajm. Rejentelna 
kaneelarijayra rėdoma per valdiszkanotara 
.1. G. Miliaueka. Užkviecziniu lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums 
jnsn bankinius reikalus o persilikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama ezion yra teisybe 
ir bus iszpildyla greit ir leisyngai. Pinigus 
siimcz.ant paczedumui in Banku, arba siųst 
in Lietuva, galima siusi Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar |>er 
Expreso Money Orderi.

llusiszkai Anu-rikoniszka Linija.
Vienatine be persedinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8Į dienu in Roterdamą 11 j dienu in Liejioju

III klasa $29. n • •• • i • i •, • 111 klasa $30.II ” f )<l sn,u*kesniu zimu kreipkitės m musui . ,,
I ” $52 L Agentus ir centraliszka kontora. J j ,,

A. E. Johnson & Co.,(General Passenger Agts.) 27 Bl*0adway, NūW Yofk, N.Y.

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, Aniurikoniszku ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kinielio, Dziniu irt. t. 
Te’pgi skambanezio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

51-56 N. Main St., 
Mahanoy City.

C

Simona Waluna 
520 W. Centre 111., 

Malitinoy City, Penna.
Ant Snpervitizoritins

SILAS DAVIS
Repub)ikonas. Balsuokyte nžjf.

Isz Mahanoy City.

Ant Clerk of The Court
Frank J. Bastian

Demokratas. Ifz Mahanoy City

FR. STRAWINSKAS 
Lletuviszka Krautuve 

...Vyno, Likern, Areilkos ir Alaus...

Atraszykyt man gromata, o asz jys 
pertikrinsiu kad galit pas mano gaut 
tavom pigiau no kaip kitur.

Fr- Strawinslcas-
1807 Carson St., S. S.

Pittsburg, Pa. .9I.A„N

D. J. CKEEDON
131 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
211 N. Emerick St., Shenandoah, Pa.

Iszcistina Vykadus pngal naujausia 
ir sveikiausia būda. Darbas
gyarantytas. Preke ne perbrangia.

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

Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu,

pirkti

aut pardavimo, kad musu 
reikalaudami galėtu nusi- 

nereikalaiitu iszduoti

Bukia I m įsas. Iszsimokyk balbe

PlltHhurg, l*a. Mokinant moteris Ir vyriu?.

musu tyras Lietuvi.-zkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiulero No.l................................ 25c.
Egintero No.2................................ 50c.
Zniijeezai i k............ 25c., 50e. ir $1.00.

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.^
Sziame laike nplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Džpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargui 
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 piginus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

_________Mahanov C i t y, PpThe Glolm

Furtapijoniu ir Vargoniu
...ST R A JOTAS...

Taiso ir strajina visokiu gatunku 
Fartapijonius ir Vargonius pagal 
goriause būda. Preke noperbrangi, 
darbas gvarantitas. Turiu daugybe 
padekavonu. Prisiuskyte post-karte 
o pribusiu

G. Ramone) Beck
St. Nicholas, Pa. -uisw

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

Mcszkos Moslis.

Gyduoles nuo Kosulio

Anly-Lakson del vaiku ........... 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

Senas Britvu pardavėjas 
ir Agentas.

Jeigu t a m i st a reikalauji geros 
britvos, tai pirk nog manės, o ne kur 
kitur.

Ne vienas nesigraudino katras nog 
manes pirko nesigraudysi ne tu.

T'orrey yra barberines britvos jeis 
visur parduoda po 3 doL, nog manes 
perki už 2 dol.

Paklausk savo sztore po kiek par
duoda “Torrey” britvas, o kada per- 
sitikrysi kad pas mane daug pigiau, 
tada atsiusk Money order, arba re
gistrą votam laiszke 2 dol. o in pora 
dienu per paczta apturėsi “Torrey” 
britva. Szitos britvos yra padirbtos 
isz. puikiausio plieno, o barzda teip 
lengvai skuta kad net darosi szilta 

in smakru. Atmik tamista kad cze 
neperki tavora 20 dol. vertes, o tik 
tai perki tikra tavora biski pigiau 
ūe»m kitur. Jeigu tamistai nepatiktu 
tai mainau ant kitos—arba gražinu 
tamistos pinigus pasilikdamas 20c. 
už savo klapata: (gi ’d^S)

Fr. Uokas,
Box 80 Minden, W. Va.

Pigus lotai.
31 lotai su stuba ant vienos 

frmilijos Pottsville, arba lotai 
parsiduos pavieniam. Turiu 
teipgi 44 lotu St. Clair ir par
duosiu labai pigiai. Da turiu 
ant pardavimo namus Potts
ville ant 6 familiju kurios at- 
uesza $45 randos ant menesio, 
ir parduosiu jias pigiai atsi- 
szaukyte ant adreso; (Sep. 15) 

Jos. Mauer,
422 N. 2 St. Pottsville Pa.

Introligatorne.—
APD1BBT0VK KNYGŲ.

Aysidirbft senos maldaknyges, istorinefl 
natos ir laikraszczei, kai|>o tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagis, Drangas, Tėvynė ir L L 

Prisiunsdami knygas apmokekyle paežio ar 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
^14 W. Spruce. Mahanoy City, "Pa

,25c.

St. Charles, 1’11.— Dal
bai gerai eina, uždarbei geri, 
yra 5 fabrikai viena fartapi- 
jonu 2 fondres, viena pieno ir 
viena elektrikine, miestelis ne
labai didelis bet smagus.

— Lietuviu yra apie 100 fa 
miliju, ir pavieniu ir mergynu 
du syk tiek, ir visos puikei už
silaiko jog nekurtoms p. Bal- nog žmonių. Kad teip New Yorke pasirodytu tai akmenai bu-, 
truviene labai reikalinga.

Juokingas apsiredimas.
Londone, Anglijoi, galima paregėti visokiu juokingu pa- 

redu, nes juokingiausiu yra apsiredimas szkotiszku siuntini! 
in parlamenta. Szkotai nenumeta savo tautiszko apsiredimo ka 
da pribuna in Londoną ant ko suvis ne atkreipė jokios atidos

tu darbe.

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

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

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

frAsn

Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir 
Kruvinosios............................ 75c.

‘Uicure’ ai ba gyd. Rmnalyzmo $3.50. 
Gyd. del nematinio Pilvo............50c.
Milteliai apstabdymui Galvos

skaudėjimo................................  10c.
Laszai nuo Dantų.......................  10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

'  25c.
sveikatos 50c.
.................. 15c. 
.............$1.25. 
................. 50c.
.................. 10c.
................. 35c.
................. 25c.

Kojų............. ..........
(leležinis sudrutintojas 
Vaisias nuo Pa pauto.. 
Gyd. nuo Grippo.........
Plauku apsangotojas... 
Muilas del Plauku.....
Milteliai nuo Kepenų.. 
Rožes Baltumas............
Kinder Balsamas..........
Bobriaus Laszai...........
Szvelnintojas................. ..........
Kraujo valytojas........................ $2.00.
Nervu Ramintojas.....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................. $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo).................25c.
Pamada Plaukams........................ 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.......25c.
Gyduoles nuo Riemens...................50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu..........15c.
Inkstu Vaistas...............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........... .................. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelna: skausmo ir skarbutis $1.25. 
Gyd. nuo Parku ir Niežu.... 
Gyd. nuo Dedervines............
Gyd. uuo Paslaptingos Ligos.

.n 00 

.$2.00’ 
... >5

NAUDINGI PATARIMAI 
visai Šeimynai■' randasi musų Na, 3 kalalioge. 
Jame telpa aprašymai suviril 2<K) li--ų. vyrų, mole-

naudoti, ki- k jos pr.-kiiiojti ir kur Jus gnuli. Mu
sų gyduolės kainuoja lik nuo 25c iki ŠI.00. Telpa 
paveikslai ir prekės yvnirių kv«-|»-nėių ir gydan 
čių muilų, l’crfumų, Elektro-gydanCių aparatų,

Robcrlnliį i&lirbimų, Painų, Štukų, Brukuojamų 
Marinėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų, Puvln- 
Kevonių Ir Šimtai kitokių kožnani reikalingų da
lykų. Kožnns kas prisius savo tikrų vardų, pra
vardę, adresų ir koletų markių apturės musų No. 3 
kataliogų dykai. Rafiyk fieudien, o už kelotos die
nų Šita naudinga knyga bus tavo namuose.

JOHN’S SUPPLY HOUSE .
UU-1J38 SO. OAKLEV AVE, CHICAGO, ILL

'hijnu tiktai už
v W .... |, | , .

Iždaveme Didele Kningii /fj

390 DAINŲ

-iz Knyga druczei susinta.
Kas nusipirks, ras visokiu Ds 
Dainų isz visu užkaboriu ka 
įlainoja Lietuvoja.

jU Nusipirkite o turėsite Dainei n, Va
Per ciela meta ant visu dienvln

& “SAULE”
Mahanoy City, Pa.
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