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KAS GIRDĖT?
Stebuklai neteisingi. Isz Lie

ti vos Suvalkų gub. paviet. 
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navos, kaip buvo garsinta kad 
aut Sasnavos senu kapiniu ro
ti >si stebuklinga Pana Szven- 
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į ’ i - kad neteisybe. Ten nėra 
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Per tuosius karszczius vis
kas džiūsta o ir atramentas 
kalimorosia iszdžiuvo, ba ant 
to gali suprast, jog skaitytojai 
ne turi su kuom naujenu in re- 
dakcije paraszyt. Tai ne kas. 
Mes kožnam visame pritarnau- 
jeme, o kad ant menesio norint 
karta kožnas prisiunstu kas 
girdėt katro apigardoje ir kaip 
ejnasi, tai tyli. Gal gailesi mar 
kės už pora centu ar viena cen I 

[ ta ant postkartes? Mat szlekti 
laikai tai stokas piningu ant 
markes.P

81

11
Bh .biut statyt nauja bažnyczia
ts Pana Szvencziausia davat- 
K pasirodanti, liepianti sku
ta ■ -tatyt nauja bažnyczia.

■lagn kas raszote žinute del 
B, tinvienes arba Taradaika, 
tni mi-Idžetne ne meluokyte už 
daug, ba mes viską supranta
me ir patinstame kur melas o 
kur teisybe. Tenkinusia isz 
adatos vežimą priskaldo, jog 
ne panaszu suvis ant teisybes. 
Su teisybia elgkimes o bus ge
riausia.

Moterys jieszko vis didesniu 
tiesu bet Amerikoniszkoms 
moterims, tai isz tikro per di
deles duotos tiesos kad dauge
lis vyru jau su joms rodą ne
gauna ir, turi net po sudus 
belstis labiausei su pijokem.

Gal ne visi žino, jog galima 
gromata registrąvot namieje? 
Taigi norėdami registravot gro 
mata, paduokit gromatnesziui 
gromata su užmokeseziu už 
markes o jisai jums paraszys 
kvitą nog pryimtos gromatos 
teip kaip ant paczto, o neture- 
syte mažiausio ergelio ir ne- 
rikalingo vaikszcziojimo ant 
paczto. Tas yra iuvesta visosia 
dydesniuosia miestuosia.

iszka Linija.
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“Kovoj” tilpo straipsnis 
apšmeižimais du sveczius 
lietuvos kunigus Tuma ir 
azi-vski.

, Apszmeižti greitai galima, 
bet apszmeižima paežiam apsz- 
mesztojui kad nuvalyt, tai ne 
lengva.

"Lietuva” tokius szmeižimus 
p<peikdama galop sako: Kas 
yra niekszesnia, kas piktesnis, 
kaip panaudojimas melo kovo 
jimui su nepatinkamais sau 
žmonėmis, tikrais ar tik iszvaiz 
d utais prieszais 2

su 
isz 
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Lietuvos szalis buvusi per 
daug szimtmecziu užinirszta, 
jos žmonių, ir gyvenimo tar
tum pasaulij nebuvo, mat nie
kas ja ik 1883 m. nepaklabino 
o dabar visoki gražiausi, rei
kalingiausi sumanymai dygte 
dygsta ir pradeda lenjoti kad 
kas kartas visur isz laikrasz- 
cziu matosi žinios naujesnes 
isz žmonių gyvenimo ir judėji
mo: jau ir valdžia pirmiaus 
skaudžiai sloginusi, pradėjo 
atkreip atyda ant užmirsztos 
szalies kaip ve: Kauno gub. 
Dotnuvoje vyriausybe turi nu
pirkusi 600 desetinu žemes su 
gražiomis triobomis, ' pertaisy
mui tu triobu paskirta 48 tuks 
tanezius rubliu, dastatymui 
nauju reikalingu ukes mokyk
lai trioba. Durna paskyrė 520 
tukstaneziu ir 500 rubliu, ki
tiems reikalams 83 tukstan- 
cziai rubliu. Mokyklos užlai
kymui kasmet paskyrta po 47 
tukstanczius.

Ton ukiszkon mokyklon 
bus kas met priimama po 160 
studentu baigusiu 4 klesas.

Taigi kaip kalbama kad 
kios ukiszkos mokslaines 
tokia pinigiszka paszelpa
rando puses Rusija da neturė
jusi, o dabar tapo inkurta pat 
Lietuvos szalij. Kauno guber- 
nes mokiniams paskyrta 25 
vietos dovanai. Taigi isz to ma 
tomą kad in Lietuvos szali at 
sižiureta ir valdžio ir bene tik 
bus priežastis kad ten Dūmoje 
dalyvauja geri isz Lietuvos 
atstovai kurie moka perstatyt 
szalies reikalus pilnoje šviesoj.
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Philadel phi jos straikieriai 
lokomotyvu pabriko straikave 
p-r 9 uedelias, pradeda gryžt 
pi-darbo, bet jau gauta pir
miena mokesti sugryžusiems 
sumažina ant 5 centu per ady
mu Ten straikuoja ir lietuviu 
nemažai kurie kaltina airiszius 
n-- airisziai prie straiko esą 
si >ni; juos už straikavima ba- 
r kunigai, tai ta ir paklauso.

ATSAKYMAI.

m,, M-t skwo^'

Pas lenkus in mada inejo 
tarp jaunimo ypatingai tverti 
t i vadinamu Sokolu (saka
lu) grupas kurios priklauso 
prie didžiausios organizacijos 
Zwiiizka N. P. Sokolu partija 
auga su gana didžiu spartumu 
netiktai Amerikoje bet ir Aus 
tri joj ir Poznaniuje, jie daro 
visur kareiviszkus prasilavini- 
-mus ir szimet Austrijoj (gali- 
cijoj) turėjo savo didi susiva 
ževima su pokiliais. In Galici 
ja lankėsi pasiuntiniai ir nuo 
Amerikos Sokolu ryszio. Pru
snos, Poznaniuje valdžia Soko- 
lu Sanjungos persekioja, gal 
bijosi lenkiszku sukylimu ly
giai kaip ir Rosijoj.

K.P. Nsugatuck.— Angliję 
keli szimtai metu buvo ka- 
talikiszkas sklypas o ir jiosios 
karalus Henrykas VIII mete 
1528 geisdamas aplaikyti nog 
bažnyczios atsiskiryma nog 
savo paezios Opos užpiko ant 
bažnytines valdžios, jog jiam 
nepavelino atsiskirt ir už tai 
perejo su visu sklypu ant 
protestoniszko tikėjimo kuri 
praminė “Church of England” 
atsiskirdamas suvisai nog Ri
mo.

Mariampolej gavo dekretą 
du vyrai už pavogimą a.a. kun. 
Seokaus pinigu po 3 metus in 
areeztantskas rotas, ale niekas 
neskundžia randa kursai to 
pat kunigo užgrebeževo atėmė 
24 tukstanczius rubliu. Kas 
žiu kaip teisdariai dekretuotu 
tuos kaltininkus už tiek daug 
paglemžtu pinigu 2..

Trumpi Telegramai.
§ Liverpool.— Nedeloje bu 

vo dydelis sumiszimas terp 
straikitriu o policijos. Viena 
policijanta užmusze o daugeli 
ypatų pažeido. Glasgove tas 
pats atsitiko. Dabar straikuo- 
je 100,000 darbininku.

§ Fort Wayne, Ind.— Ke
turi pasažieriai likos užmuszti 
o 30 pažeido ant Pennsylva- 
nios geležkelio, kada trūkis 
iszsiverte ejnantis isz Chicago 
in New Yorka.

§ Coatesville, Pa.— Indu 
kus mine užklupo ant ligon- 
butes, isztrauke isz ten murina 
Ezekiel Walker, kuns nuszove 
palicijanta ir sudegino ant 
laužo.

ISZ AMERIKOS.
Dvi sidabrines plitos.
Indianapolis, Ind.— Medžio : 

jant po savo farma Izaokas 
Martinas, farmeris isz pavieto i 
Knox patemijo vienoje vieto
je, jog žeme buvo ne senei su
judinta po vienu medžiu. Pra- < 
dėjo kast o gylumoje trijų pe- i 
du rado dvi sidabrines plitas 1 
sv renezes po 13 ir 18 svaru, i 
Paėmė jiais ir nusidavė in 
Vincennes kur jiam auksorius 
apreiszke buk tai tikras si
dabras. Radinis sidabro isz , 
szauke dydeli karszti visoje , 
aplinkinėje ir visi dabar kasa , 
viltije suradimo daugiau. , 
Motere parduotu už 814. i 

ant licitacijos.
Galveston, Tex.— Marga- i 

rietą Counette tomis dienomis 1 
likos parduota ant miestiszko I 
rinkaus ant licitacijos už ke- i 
turioleka doleriu. Palicije da
bar jeszko pardaviko. Badai j 
motere likos pargabenta isz 1 
Belgijos su kitom moterim isz ' 
Francuzijos ir kitu sklipu per : 
tūla pardavika gyvu tavoru. 
Suvienitu Steitu kamisorius 
atejviu paėmė taji dalika in 
savo ranka, o kada suras kal- 
tinykus, tai nog kalėjimo ne . 
iszsisaugos.
Kirmėlė baczkuteje alaus, j

Fort Dodge, lova.— Keturi : 
jauni žmonis, gyventojai pa- : 
vieto Cerro Gordo, nusipirko : 
sau baczkute alaus ir nusine- : 
sze in girria giart. Visi mirė 
baisiosia kaukėse. Pasirodė, 
jog baczkuteje radosi sugai- - 
szus kirmėlė kuri užtrucino < 
alų. Kirmėlė turėjo insigauti 
in baczkute kada toji gulėjo 
kur tuszcze o kurios gerai bra
vore neiszplove.

Rado auksu po tvartu.
lova City,- lova.— T. T. 

Meade, farmeris isz Johnstown 
pavieto, iszkase kėlės bleszines 
auksiniu pinigu isz viso §3050 
kurie buvo po 10 ir 20 dole- 
reis aukse. Piningus rado po 
senu tvartu kuri taja diena ar
de. Meade tvirtina buk pinin
gus turėjo paslėpti jiojo tėvas 
kuris mirė keturis metus ad
galios.

Meili paeziule.
St. Louis, Mo.— Filipas 

Nicherson bandė papildyt sav
žudinsta isz priežasties už daug 
meiles nog savo pacziules, per
pjaudamas sau gyslas rankose, 
nes isz to pasveiks. Kalbėjo

. jisai:
į “Milejau savo paeziule nes 
i ji mane milejo tūkstanti kartu
■ daugiau ir toji meile man nu- 
• sibodo. Kada atsisėsdavau ant 
; kėdės po darbui, tai mane ap- 
i kabindavo ii’ bueziavo be at- 
i silsies, jog karta vos mane ne- 
; užsmaugė. Karta iszkeliavau 
i ant keliu dienu ir rasziau jiai 
’ kas diena po gromata, o kada
■ sugrįžau tai barėsi ant manias 

kad jiai nerasziau tris groma- 
tas ant dienos. Teip man toji 
meile nubodo, jog nutariau 
nog jiosios atsikratyt per atė
mimą sau gyvasties. Pikiuo
siu, jog po szitam atsitikimui 
turėsiu truputi atsilsio ir luo- 
sybes.”

Žemcziugai viduriuose 
kurapkų.

Sufferin, N. Y.— 
De Grovat, nuszove 
rapkas būdamas ant 
les ir viena isz jiu pardavė sa
vo kaiminkai Sherwood už 50 
centu.

Kada toji iždarinejo kurap
kas ant iszkepimo rado josios 
viduriuosią penkis puikius 
žemeziugus (perlas) kurias par 
davė jubileriui už §85.

Steponas 
keles ku- 
medžiok-

85000 senoje siubinejo.
Pittsburg, Pa.— Ona Clar- 

kiene, sena motere, mirė czio- 
naitinioje priglaudoje del senu 
žmonių. Gimines žinojo, jog ( 
už gyvasezio senele turėjo pi- , 
ningu, o kada suardė jiosios , 
sena siubine (rakinezeri) ant ( 
kurios nuolatos sėdėdavo, ra- , 
do jame bankines kningutes , 
ant sudėtu piningu keliosia 
bankosia suvirszum penkis ] 
tukstanczius doleriu.
Balta paleistuve tarp mu- i 

rinu. i
Milwaukee, Wis.— Maryo- i 

na Rutkauckiute, 22 metu se- i 
numo, kuri buvo “balta neval- 1 
niūkė” nes prigulėjo prie tuju < 
nevalninkiu, kurios veluk ves- i 
ti paleistuvinga gyvenimą ne 
kaip užsidirbt ant teisingo už- 
silaikimo. Policije jiaja aresz- 
tavojo drauge su murinia 
Smith kuri la ke paleistuviu 
narna po No. 210 Fifth Street. 
Rutkauckiute nog senei vede 
gyvenimą paleistuviu o nuola- j 
tos draugavo su murinais. , 
Tpfu, ant tokios juodu velniu- 
ku isztramos.
Butu upsi paežiu ves su sa- , 

va locna duktere. s 
Walker, Ind.— Jamesas j 

Bradley 45 metu senumo, ke- s 
tino apsipaeziuoti, nežinoda- ] 
mas, kad su savo tikra dukte
re. Bradley 20 metu adgalios i 
apsipaeziavo paslapta su tur- j 
tinga amerikonka, nes uoszvis į 

ne norėjo žinot apie savo žen
tą, per ka tas iszkeliavo in 
platu svietą. Per koki tai lai
ka, raszinejo gromatas pas pa- 
cze, nes niekados neaplaiky- ' 
davo jokio atsakimo. Vėliau 
dažinojo, buk jiojo pati pa
gimdė dukriuke. Toliau, jog 
uoszvis subankrutino ir atėmė 
sau gyvaste. Nog tojo laiko 
dingo žinios apiepaeze ir duk
tere. Tris metai adgalios pra
dėjo susineszti su kokia tai 
jauna mergina, o ant galo nu
tarė su jiaja apsipacziuot. 
Atėjo diena svodbos. Kėlės 
dienas priesz szliuba Bradley 
nusidavė pas savo milema o 
peržiūrėdamas pas jiaja albu
mą, patemino fotografije savo 
paezios. Tada iszsidave, jog 
jiojo milema yra tikra jiojo 
duktė. Norints Bradley pra- 
gaiszino paezia nes džiaugėsi, 
jog atrado savo dukrele.
Szaukeutis balsus paezios 
isz grabo pas savo vyra.

Shire Oaks. Pa.— Pati 
Charleso Cameron, farmerio 
isz Washington pavieto, po 
trumpai ir netikėtai ligai nu
mirė ir in tris dienas likos pa
laidota. Cameronas buvo bai
sei nuludes po netekimui mi- 
lemos pacziults o su juom ra
dosi gyminaitis idant jiam per- 
traukt nuludima. kada nusi
davė ant atsilsio iszgirdo Ca
meronas, jog jin kas szauke 
vardu “Charles! Charles!” 
Mislindamas kad tik sapnuoje, 
vela stengėsi užmigt, nes ir 
antru kartu iszgirdo taji bal- 

' sa. Jau kone szvintant vela isz 
1 girdo szauksma: “Charles! 

gialbek mane! Gialbek mane, 
baries!”

i Paszoko isz lovos, pabudino 
. giminaiti pakinkė arkli ir ka- 

greieziause nuvažiavo ant ka-
i po savo paezios. Tuom kart 

Cameronas ant tikrųjų paži
no baisa paezios paejnanti isz 
grabo. Pradėjo abudu kast, 
o kasė, jog da savo gyvenime 
teip ne kasė. Daejo prie gra
bo, atsuko antvožą ir paregėjo 
nebasznike krutant. Apdengė 
jiaja su dekeis ir nuveže ka- 
greieziausia namo. Paszaukti 
daktarai motere adgaivino.

Dabar poni Cameron yra 
sveika, nes nieko nežinojo apie 
baisu savo padėjimą. Gyven
tojai visi yra isz tojo atsitiki
mo nudžiugę, nes poni Came
ron buvo mileta nog visu.

Kudykis su dviem gal
voms.

Duluth, Minn.— Kaimelije 
Chilson gyventojai persieme 
dydeleis divais, kada užgyme 
moterei Naidukoviczienei sū
nelis su driem galvoms. Ku
dykis mire in kėlės valandas 
po užgimimui ir likos palai
dotas.

Vienas isz graboriu liepe 
kudyki iszimt isz grabelio ir 
patalpino jin lange savo krau
tuvei del apgarsinimo savo 
biznio. Tėvai dažinoja apie 
tai, apskundė nedora graboriu 
už suterszima atminties ne- 
basznihko. Laikraszczei pa
duoda buk Naikudoviczei yra 
Lenkai.
Tris anglekasel likos už

griauti.
Ashland, Pa.— “Gengveje” 

Bast kasiklosia likos užgriau
tais petnyczios diena tris angle 
kasiai; John Dolan isz Big Mi
ne Run, Antanas Tamoszaitis 
ir Petras Szimanauckas isz Gi
rardville. Visi tris lig sziam lai 
kui da yra gyvi ir duoda ženk
lus savo draugams per'barszki- 
ma ant sztangu idant skubintu 
su iszgialbejimu nes oras labai 
troszkinantis. Lig sziam ra- 
szimui da nelaimingu ne isz
kase.

— Nedeloje surado Delana 
ir Tomoszaiti gyvus, o Szima
nauckas yra užgriuvęs per an
glius, jiojo kuna da neatkase.

Trumpi Telegramai.
§ St. Louis, Mo.— Ant “Da 

go Hill” truko bomba nog ku
rios du likos užmuszti o 14 pa
žeido.

§ San Jose, Casta Rica.— 
Randaviszkas magazinas para
ko truko isz nežinomos prie
žasties. Kelos ypatos likos už- 
musztos.

§ Pittsburg, Pa.— Helena 
Sibarskiene badai pagimdė 
dvinukas kurie yra suaugia 
vienas prie kito peczeis, pana- 
szei kaip tai Siamiszki dviniai.

Isz Bosijus, Lietuvos 
ii- Lenkijos.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
J urburkas.

(Kauno gub.) Pas mus, apie 
Jurbarką, tarpu geru atsitiki
mu, yra blogu. Apie gerus 
paraszysim kita karta, o apie 
bloguosius— dabar.

Sztai du amatninkai, prisi
gėrė degtines, susipyko, susi- 
pesze ir vienas antram pereže 
pilvą, kad net žarnos iszsiver- 
te. Paskerstasis po trijų dienu 
numirė, o skerdiką— policija 
suėmė.

In vienus namus atėjo vagis 
ir radęs viena mergina, prin- 
szo prie medžio, o namus pra
dėjo rubavoti. Bet ta mergina 
atsiliuosavus nuo medžio nu
bėgo rėkdama pas kaimynus, 
o vagis, tai pamatęs, viską pa
likes pabėgo.

Taip-pat dar pas mus besi
maudydamas nuskendo ir pri
gėrė vienas vaikinas ir girioje 
rasta ne gyva merga.

Joliiszkis.
(Sziauliu apskr.). Pas mus 

per Dievo kūno atlaidus buvo 
daugybe žmonių. Tarpe susi- 
važiavueiu in atlaidus buvo ir 
keletas apgaviku žuliku, kurie 
visokiais budais monyjo isz 
žmonių pinigus: kas su kvor
toms, kas su kauliukais, kas 
su loterijoms, kas kitokiais 
niekniekiais. O tarpe žmonių 
vis dar atsiranda minksztagal- 
viu, kurie duodasi isznaudoti, 
bet už laikraszti keliu kapeikų 
gailisi.

Atlaiduose vienai moterisz- 
kei ne žinia kas bažnyczioje 
isz keszeniaus isztrauke 60 
rubliu.— Ir taip daugybe vi
sokiu atsitikimu pas mus atsi
tiko.

Žmones—paukszcziai.
Žmones juo tolyn juo gud- 

ryn eina. Dabar prasimanė la
kioti. Lakioti žmones jau mo
ka ir neblogiau paukszcziu la
kioja, bet dar negali iszmokti 
nutūpti, tad lakiotojai tankiai 
užsimusza. Jau daugiau kaip 
100 žmonių užsimusze. Bet juo 
daugiau užsimusza, tuo dau
giau atsiranda norineziulakio
ti.

Užsieniuose, ypacz Prancū
zijoje ir Vokietijoje lekiojimas 
jau ant gana augszto laipsnio 
pastatytas. Gal neužilgo vieto
je visokiu dviraeziu, vežimu ir 
vagonu—žmones sparnais arba 
orlaiveis, “lakiojimo maszi- 
noms” (aeroplanais) naudosis 
ir skraidys padangėmis drauge 
su paukszcziais.

Ir Rusija savo žemeje sten
giasi lakiojima iszpletoti. Mat 
kares reikalams lakiojimas oru 
labai naudingas ir reikalingas. 
Tai sztai dabar yra paskirta 
100 tukstaneziu rubliu tiems, 
kas lėks iž Peterburgo in Mas
kva, o kas nulėks greieziau, 
tas žinoma, gaus daugiau. At
sirado net 12 žmonių, kurie ap 
sieme lėkti isz Peterburgo in 
Maskva, tolumas apie 130 my
liu. Ir viena gražu ryta, liepos 
10 diena visi 12 iszskrydo isz 
Peterburgo. Keletas nupuolė 
ir susižeidė, yra ir užsimuszu- 
siu.

Geros gyduoles kazoko.
Petersburginei laikraszczei 

danesza apie gyduoles kazoko, 
kuris panaudojo jiais ant isz- 
gydimo savo paezios ir iszmu- 
szimo jiai svetimos meiles isz 
galvos. Pati kazoko Nicofers 
Lylkos teip insimilejo iu viena 
felezeri, jog notare nutri-cint 
savo vyra ir iszteket i;ž jio. 
Felczeris tik juokus turėjo isz 
tokios meiles ir nieko sau ir-z 
to nedare, pasakydamas vyrui 
apie slaptinga užsikejsejima 
paezios ant jio gyvasties. To- 
liaus pasakė vyrui idant apie 
tai nesirūpintu, nes jisai duos 
paezei laszu kurie jiam nieko 
nekenks, o kuriuos pati inpils 
jiam in puoduką arbatos. Ka 
da iszgers, turi nuduoti save 
ligotu ir jog baisei keneze. 
Teip ir buvo. Pusnegyva vyra 
jauslinga paeziule nuvilko in 
kluoną kur uždėjo jiam virve 
ant kaklo, idant nuduot kai
mynams, buk pats papilde sav- 
žudinsta. Po tam kagreieziau 
šia iszbegus laukan, pradėjo 
rėkt ir verkdama nubėgo pas 
kaimynus idant duoti žinia vi
siems apie savžudinsta vyro. 
Tasai vienok tame laikeiszeme 
galva isz kilpos o užnarines 
szmota medžio, pakorė jin ant 
tosios virves.

Pats-gi pasislėpė kluone su 
gera nakaika. Kada adbego 
kaiminkos ne galėjo susilaikyt 
nog juoku matidamos szmota 
medžio pakarta, kuris sukosi 
sau ant virves, ant kurios tu
rėjo kabot kazokas. Toja va
landoje iszszoko isz pasislėpi
mo kazokas, kada pati stovėjo 
perimta baimėje ir nusistebe- 

! jimu, pati nežinodama kas pa- 
, sidare, ir teip prie visu kai- 

minku atsimokėjo jiai savo 
rimbu už jiosios pasielgimą, 
jog prapuolė pas jiaja noras 

, ant visados apgavimo ir užsi- 
keisejimo ant gyvasties savo 

. vyro ir atsižadėjimas meiles 
, del felezerio.
i Svecziai-

Rygoje atsilankė Didis ku- 
• nigaiksztis Kirilius Vladmirai- 

tis su savo kunigaiksztiene.

Vaisei girtuoklystes.
Czerme, paviete gvitinskam, 

gnbernijoi varszavskoi, gyve
no dievobaimingo gyveno gas- 
padoris Rafadas Sumlenskis. 
Nog kokio laiko pradėjo gerti 
arielkele be palovos teip, jog, 
kur tik pasitaikydavo ten ir 
pasigiardavo. Sztai praejta ne- 
delia pradėjo da daugiau giar- 
ti, jog gavo svaiguli. Nuejas 
in artima girraite pasikorė. 
Arielkele privedė nebaga ant 
szakos o dusze ant amžinos 
prapulties. Likos palaidotu 
prie kapiniu ant tam pažen
klintos vietos.

Žydas, ka po smert 
atsisėdo.

Vienas isz Warszaviniu lai- 
kraszcziu skelbe apie nepapras 
ta atsitikima kaime Czarny 
Brod ne toli nog Augustavo; 
Numirė ten židas, kuri reikėjo 
nuvežt ant kapiniu in Augus
tavą, nes jokis gaspadoris ne
apsiėmė pigiau kaip už tris 
rublius ir tai nakties laike.

Už pavogimą butelkos 
degtines.

Ernstas Rozenfeldas pama
tęs gatve vežant degtine, pri- 
■dtaike viena butelka pavogė ir 
žinoma iszgere. Bet tapo pate- 
mytas ir suimtas. Dabar aps- 
kriezio teismas už tai ji nuteisė 
3 metams in. areeztantu rotas. 
Tai pamokinimas visiems, kad 
už degtine-nuodus reikia tik 
grinais pinigais mokėti.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!.

Vienas isz gaspadoriu susidere 
jo nuvežt, pakinkė arklus, ap
supo lavona in paklode, padė
jo in vežimą ir sėdo su vienu 
židu. Važiavo per girria. Gas
padoris atsigrįžo in uszpakali 
patemino, jog gyvo žido ne 
yra ant vežimo, o stori ant ke- 
lo toli oasilikias: lavonas judi
nėsi ir kas kart kyla augsztin 
ant galo atsisėdo. Gaspadoris 
isz kart baisei fnusistebejo. 
Nuszoko nog vežimo iszsižade- 
jo arklu ir vežimo ir nori bėgt 
nes po valandai atradęs protą 
ir pažiurejos ant sedinezio la
vono paszauke:

“Gulk!” Nes lavonas ne 
klauso. Lavonas ne klauso. 
Tada gaspadoris bėga prie ve
žimo isztrauke rungą ir grasi
no jam liepdamas atsigult. 
Dave isz palenvo per galva nes 
lavonas ant to ne paisė. Duo
da urueziau.— Nieko.— O tas 
židas, kuris pabėgo, persigan
dęs atgijusio žido, gavės tru
puti drąsos artinosi prie veži
mo ir isz tolo szauke: Nu, 
duokit jiam labjaus, tegu atsi
sėda.

Gaspadoris tada trauke vie
na ir kita karta gerai nieko 
lavonas sėdi. “Czion kas nepa
prasta. Kas cze galėtu būti 2’ 
Priejna areziau žiuri, dalipsti 
lavono rankos. Staigai atsigriž 
ta in stovinti žida ir kalba: 
“Ar girdi Szmulau, ka man 
duosite jog asz tavo tautieti 
paguldysiu. Duosi 5 rublius 2”

“/Duosiu, duosiu, tiktai te
gul atsigula, idant niekas ne 
žinotu, kad nebaszninkas atsi
keli po smert.”

Buvo tai suvis prastas atsiti
kimas, lavonas buvo apsuptas 
paklodems o galas paklodes 
gavosi prie rato, paklode insi- 
sukus in rata pradėjo traukt 
žida ir tasai eme krutet o ant 
galo net atsisėdo. Gaspadoris 
tai pateminias pradėjo stumt 
adgalos vežimą o lavonas pa- 
maželi pradėjo atsiloszt ir ant 
galo atsiguli. Ūkininkas pae- 
mias nog žido penkis rublius, 
nieko nekalbejas važiavo 
liaus.

RYGA.
Didelis gaisras.

Duntengovskos gatves No 32 
sudege K. Ulmano cementiniu 
iszdirbiniu fabrikas. Nuostoliu 
in 80,000 rubliu.

Kunduktorius— vagis.
Liepos 11 d. Rygos apskri- 

czio teismas nuteisė kondukto
rių M. Divoczenka 1 metams 
in aresztantu rotas ir atimti 
tiesas už pavogimą važiuojant 
geležinkeliu nuo vienos kėliau 
ninkes P. sijonėliu vertes 7 
rubliu.

Cleveland, Ohio — Dar
bai visai sumažėjo.

— Lietuviu didelis būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda. Del 
ne kuriu mergeliu Baltruviene 
labai reikalinga, ba per daug 
aluti mauke.

Sheboygan, Wis.— Pe
reita nedelia, tai yra Liepos 30 
d. Kunigas Antanas Balinskas
atsisveikino su savo parapija 
ir iszvaževo in Kenosha Wis. 
Jo vietoi pasiliko kun. Stanis
lovas Diezą, kuris pribuvęs isz 
Lietuvos sveczevosi czionai 
apie trejata menesiu.

Labai dideli inspudi padare 
Sheboygieczems iszkelevymas. 
kun. A..Balinsko, nes tai žmo
gus buvo darbszus savo dirvoje 
ir nepaprasto kantrumo. Daug 
jisai padėjo truso ir pajiegu to 
ja parapijoja, nes rado ja, kai
po ūkia nugyventa ir apleista, 
bet jis kaipo iszmintingas ūky 
ninkas paėmė karsztai in savo 
ranka ir iszdirbias, ja pasek
mingai, sėjo Dievo žodi, isz ko 
buvo matytis geri vaisei, net 
ir tose vietose, kuriose visisz- 
kai niekas neaugdavo, tai yra 
patraukė prie szv. Bažnyczios 
ir tuos, kurie niekados nema
nė prigulėti, ir kaip tik užbai
gė czionai darba— sztai gauna 
paliepima nuo J. M. Arcivis- 
kupo idant keliautu in kita 
panaszia ūkia, iszdirbti ir ap
rūpinti, kurioja ras teip-gi vi
sokiu kietumu ir uolos, tai-gi 
laimink Dieve jam ir tenai pa- 
nasziai darbuotis.

Labai buvo liūdna ta diena 
parapijonams kurioja atsis
veikino su savo mylimu Tėvu 
dvasiszku, nes ne vieno aszaros 
iszsiverže iszgirdus žodžius 
prakalbėjo kun. A. Balinsko: 
“szendien atsisveikinu su ju
mis”,— neatsilaikė, ir kalbė
tojas nuo graudumo, nes žodis 
už žodžio kluvo.

Negirdėt nieką blogai atsi- 
liepent ant jo, bet kiekvienas 
gailauja, jo, nes nevienam su
teikė gera rodą, patarima, [ne
viena suszelpe neturte ir nelai- 
meja, tai-gi dar karta reike 
isz tarti:

Tegul laimina Vieszpats 
Dievas jam visuose, jo žings
niuose.

to-

Benton, I’ll.— Darbai 
pradėjo geriau eit, isz kitur 
pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

— Lietuviu pusėtinas bū
relis bet ne visi sutikime gy
vena. Del ne kuriu moterėliu 
p. Baltruviene labai reikalin
ga-

Columbus, Ohio — Dar
bai povalei eina isz kitur pri
buvusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu mažas būrelis 
apie 10 familiju ir keletas pa
vieniu, apszvieta ant mažo lips 
nio stovi.

Coal Centre, Pa.— Dar
bai gerai eina net viskas brasz 
ka isz kitur pribuvusiam dar
bas ne sunku gaut.

— Lietuviu didelis būrelis 
isz tu visokiu atsiranda, del 
ne kuriu mergeliu p. Baltru
viene labai reikalinga.

Reistra.ua
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PAVOGTA KARALAITE
Kuria Pagriebė Kapitonas Laivo ir 
kaip jia surado Junker pritupėjus.

Tada pradėjo savo viro klau
sinėt, kokiu spasabu jis teip 
greitai ingalejo karalaiti?

Ir kokia jisai turi galibia.
Pulkauninkas ne nujausda

mas nieko, szlekto apie savo 
pacze, iszpasakojo jei visa jio 
atsitikima nes teisingai, o ir 
pasakė apie szoble, kuri turi 
toke galibe kad m katra fza- 
li patrauks tai ant 12 verstu 
viskas nukirstas.

Kada karalaite dažinojoapie 
visa slaptibe, teip jie darinko 
kita tokia szoble ir apmainė 
ant tos galingos, o ta, paslapta 
nusiuntė savo milemui kara- 
laicziui.

Aplaikes karalaitis galinga 
szloble, prirengė velei savo 
vaiska ant vainos, o nusiuntęs 
telegrafa, kureme teip sakėsi:

— Asz noriu da siki vest 
kare su Egipto karaimu.

Aplaikes Egip‘o karalus ve
lei toke pacze žine, nuėjo pas 
pulkauninką suvis ne nusi- 

’ gandias ir tarė:
— Galingas žente! Su ku

riuo tu jau karta karevai, tai 
jie dabar ir vėl kele vaina.

O pulkauninkas nieko nebi
jodamas, velei liepe duot jiam 
viena pulką Žalnierių, ir teip— 
gi liepe duot invales giart.

Karalus mislidamas kad vėl 
teip sumusz karalaiti, davė 
pulką Žalnierių prigirdi juos 
kiek katras norėjo.

Žinoma pulkauninkas vėl 
nusidavė prieszai neprietelu 
su girtu vaisku.

Ir pamatęs ana karalaiti pa- 
szauke:

Tai kodėl ne iszduodat vai
nos jagu matot kad mes atė
jom jumi suszaudit?

O karalaitis iszsitrauke le- 
vorveri ir tarė:

— Asz tik vienas galu tave 
nuszaut.

Teip pulkauninkas iszsitrau- 
kes szoble, ir norint^ne siki pa 
trauke in visas szalies, nes nie
ko ne padare:

Atsiduso sunkei pulkaunin
kas, ir tasik suprato, kas buvo 
priežaste jio galingos szobles.

Karalaitis jin ne liepe už- 
muszt, tiktai [paimt giva su- 
riszt, ir pariszt po jio locno ar
klio ucdega ir paleist arkli in 
laukus idant jin uždaužitu.

Teip žalnierei tuojaus pri
saką karalaiczis iszpildi.

Nes sartis suprasdamas kad 
jio poną pririszo prie jio uo
degos, spire tuojaus teip, kad 
pulkauninkas gavosi užszokt 
ant pecziu ir apsikabinias lai
kėsi, idant ne nupultu, o ark- 
lis teip ėjo kaip žaibas, ir tuo
jaus iszniko pulkauninkas 
jiems isz akiu, o arklis tai be- 
go in ona karaliste pas karalu 
kuris giveno ant salos, ir kuris 
pulkauninkui buvo jin pado- 
vanojas.
' O karalaitis kuris likos nu
sidavė pas Egipto karalu apė
mė visa žeme, ir paemes jio 
duktere iszsiveže in savo žeme 
ir su jei giveno.

~ O dabar griezim pas mus 
pulkauninką.

Jojo jisai kėlės dienas, ir po 
kokiam laikui prijojo ta kara
liste isz kuriuos buvo arklis.

Ir kaip tik už jojo ant dva
ro, tuojaus [pamatęs Jonukas 
nubėgo ir pasakė apie tai tė
vui.

Iszejes tėvas kada pamate 
jin pririszta prie arklo uode
gos, priėjo ir atriszo, nes labai 
baudė, jog ne mokėjo valdit 
duotas geradejistes, ir suvis ne 
sznekedamas su jiuo, iszvijo 
no savo dvaro.

— Tada pulkauninkas isze- 
jo, liedamas gailės aszaras ir 
nuėjo in girre, ir jau dabar 
neturėjo jokios abejones su
grįžimo in savo tevine.

Ir teip dūsaudamas ir verk
damas užėjo ant to kalno, kur 
priesz koki laika rado szvilpi- 
ne, ant kurios balso žvėris 
klauso, ir labai dailu akmeni.

Atsisėdo ant to akmens, ir 
saldžei užmigo.

Kada jis miegojo tai jiam 
prisisapnavo teip:

Nuejk pas karalu ir praszik 
idant tau nors kame pagelbėtų 
ba[turetum isz bado numirt 
ezitoje girnoje. Nes kad ir 
puisztu ar teip ka daritu, tai

Pacziule in Najorka iszkeliavo,
Niekas jiaja namie neužvadavo,

Bet Vincas sau tarnaite pasirūpino, 
Ant nieko ne paisė, visame linksmino.

— Kur tarnaite ?

turi ejt ir praszit igi 4 kartu.
Kaip tik kapitonas Į’pubudo 

stojo ir greitai ėjo pai karalu 
turėdamas vilti jog jiam kara
lus nore kame pagelbės.

Nuėjo ant dvaro ir vaiksz- 
cziojo aplinkui.

Pamatęs karalus jin vaiksz- 
cziojenti po dvara, [paėmė laz
da ir tteip sumusze nebageli 
kad vos galėjo pasivilkt ir nu
ėjo no dvaro.

Tada nuejas pulkauninkas 
toliu in girre graudžei verke, 
jog ne mokėjo geradejingo 
kardo vaktuotie, ir kad per 
daug intikejo savo paczei.

Ant ritojaus velei nusidavė 
pas karalu, melst susimilejimo 
bet tas vis sumuszdamas kaip 
szuni iszvaridavo no savo dva 
ro. Ir teip jis vaikszczio igi 
4 kartu. Nes kada jau nusi
bodo karalui muszt kas diena 
davė jiam ant galo ketures žo
les. Ir tare in jin:

— Duodu tau ezitas žoles, 
kuriu pagelba galėsi pasiverst 
in ka tik norėsi, ir su ju pagel
ba galėsi parkelaut in savo te- 
viszke, nes asz tau pranaszau- 
ju jog tu labai daug turėsi var 
go, ba kaip pirmai dastojei 
visko, nes tiktai ne mokejei ju 
užlaikit, o [dabar kaip biski 
pavargsi tai mokėsi givent.

Paemes tas žoles padekavo- 
jes trauke toliu.

Kaip tik iszejo no karalisz- 
ko dvaro ir nuvejo in girre 
pasiverti in lava ir leidosi gir
re in teviszkes szali, nes kada 
užpuolė jin levai tasik jis pa
sivertė in paukszti, kada jin 
užpuolė pauksztis, pasivertė in 
dulke ir teip dulke buvęs at- 
kelavo net igi mariu.

Kada priėjo prie mariu pa
sivertė in žuvi, ir kada per
plaukė per mares ir sustojo toi 
žemeje kur giveno jio pati su 
anuo karalunu.

Tada tai pavirtias in žmogų, 
ėjo artin miesto kureme jie gi
veno.

— Kada jisai buvo ne toli 
karaliszko miesto, pasivertė in 
arkli ir užbėgo pas viena gas- 
padoriu, nieko ne buvo toje 
gaspadorietoje namieje kaip 
tik vienas senukas.

Pamatęs senukas kad ant 
kiemo vaikszczioja kokis tai 
arklis, ir tai toks gražus kad 
pirma karta buvo mates toki 
arkli.

Teip senuką paėmė noras 
idant jin pagaut. Teip senu
kas prisiszalino patvoriu ir už 
dare vartus.

Paskui pasiėmė apinastri 
pasigavęs 'pasimovė ir norėjo 
uždarit in tvarta, bet vėl pa
mielino jog teip ne gerai, ba 
kada pareis sūnūs namo o ras 
toki arkli, tai paemes parduos 
o jiam piningu ne duos.

Teip jis pat norėjo nuvest ir 
parsiduot o už kuri mielino ge 
rai laimėt.

Ateidares vartue iszsivede 
arkli, ir nusivedė in miestą.

Vedeei senukas ulieziom o 
žmonis pulkais seke paskui 
stebedamesi ir žiūrėdami ant 
to arklo, ba da niekas ne buvo 
matias tokio arklo, o ne pas 
pati karalu ne buvo tokio ku
ri tokie gaspadorie užaugino.

Nusivedias in miestą prasze 
už jin 5 tukstaneziu, daugelis 
priėjo kupeziu nes ne vienas 
ne atsivožino už tokius pinin
gus pirkt.

Ir teip jam besivadžiojentpo 
miestą, užvažiavo karalus ku
ris turėjo jio paezia ir pamate 
ta arkli. Nes kada karalus la 
bai in jin insidabojo, davė se
niui 5 tukstanezius o arkli par 
eivede su savim ant dvaro ir 
liepe uždarit in staine o pare- 
jas in palociu pasakė savo pa
czei pirko toki arkli jog ant 
svieto ne gal geresnis rastis ir 
nusivedė in staine jei parodit.

Kada tik jije inejo in staine 
kur radosi arklis, tuojaus už
sidengė akės ir nubėgo in pa
lociu.

Jije ir bieki žinojo apie ra- 
ganista, ba kaip buvo toi grin- 
czelei ant salos tai ten i zmoko 
o žinoma žinojo apie raganista 
tai žinojo jog tas arklis tai jos 
pirmutinis viras.

Ir kaip jie atsitraukus nubė
go, teip karalus ir nubėgo pas
kui jia nežinodamas priežastes 
uubegimo ir kada karalus atė
jo in palociu ir paklausė:

— Ko jie teip greit nubė
go?

— O jije atsake:
Ar tu žinai ka tu per arkli 

pirkai ?
Szits arklis tai mano pirmu

tinis viras, o tavo smertis.
Nes karalus suvis ne norėjo 

tikėt tam nes kada karaliene 
tikrai tvirtino jog tai teisibe, 
teip karalus ant galo ir pavie- 
rino.

Liepe tuojaus ta arkli isz- 
vest ant lauko, užmuszt ir su 
degit o pelenus iszdulkit po 
laukus. Labai karalui buvo 
gaila to arklo, nes kanecz ture 
jo klausit paezios, kuri vis 
paantridavo;

Jagu tu jiamjį ne padarisi 
smerti, tai jis tau padaris.

Kada dagirdo apie tai paka 
jauka, jog sznekejo apie labai 
gražu arkli o dabar jiam keti
na darit smerti, nuvejus pas 
ta arkli pažiūrėt, labai ijje su
sigraudino ir tari:

Vai tu arkleli, del kokios 
priežastes tave nori rito vest 
užmuszt, kuom tu esi kaltas gy 
vulelis.

Tada tas arklis prasznekejo: 
Zinai ka jauna mergina?
Rito kaip ves mane ant 

smert, tai tu ir ejk sikiu ir at
sistok palei mane, ir kada jau 
man duos pirma karta per gal 
va, tai iszpuls mano vienas 
dantis o inpuls in tavo ezoveri 
ka, tai kaip tik tu pajausi kad 
jau in puolės tai apsigrižus pa 
reik namon, o kaip pareisi, 
tai paimk ta danti ir paslapta 
pasodik po langu kur karalus 
miega, prigelbek nyin dabar 
o asz tau paskui prigelbesu 
visame.

Ir teip ant ritojaus vedi ar 
kli užmuszt, didelis pulkas ra
dosi toi vietoi kur vedi arkli 
ant smert terp kuriu radosi ir 
pakajauka.

Kirto ipa per galva jog net 
dantis subarszkejo, ir iszpuoli 
vienas dantis ir in puoli paka 
jaukai in czeverika, kada ijje 
pajauti kad jau inpuoli dantis 
in czeverika, teip ijje apsigri 
žus parėjo namon ir paslapta 
pasodino po langu kur karalus 
miega.

Ne paspėjo da pareite kara
lus namon, o jau obelis buvo 
iszaugus po karalaus langu 
ant kurios kabojo uuikus obuo 
lei rodos žmogų traukte gale 
jo pritraukti idant paaiškint ir 
su valgi t.

Kada kanihia parėjo milu- vis plauke tol’D, nes karalus 
clias namo netekes uiilemo ar-[žinodamas jog prūdas ne yra 
]<!<>, ir tiesiog nuvejo in iniegt- gilus teip jis vis gaudidamas 
tube idant l.iski pramįgt ir [gaigala brido tolin, kada jau 
kad pereitu tas nuliidinias, kad, insibrido labai toli, pakilo gai 
šiitai intejas pamnti to obuolį galas isz vandenio ir atlėkė 
aut kurios labai nusistebėjo ir ant kraszto upes, persiverti ve 

lei in pulkauninką apsivilko 
karalaus drapanom ir apsijuo
sęs szoble iszsitrauke ir laiky
damas rankoi lauke kolei kara 
lūs iszeis isz prūdo.

Kada karalus iszejo isz van 
denio pusiaugivas o pulkau
ninkas uszsikesejo kardu ir ta
ri:

Ar pažinsti dabar tu mane 
kas asz esu ?

Karalus iszkeles rankas mel 
di apie dovanojimo gyvasties, 
nes pulkauninkas nežiūrėda
mas ant praszimo, paleido kar 
da no kurio tuojaus galva nu
lėkė kaip kopustos.

Kada pamati žmonis gulinti 
negyva savo karalu labai 
persigando, o dasižinoja jog 
pulkauninkas žudintojas kara
laus, norėjo jin paimt ir pa
kart.

Bet pulkauninkas liepe 
idant trauktųsi visi szalin no 
jiojio galingos «zobles, nes ka 
da tie ne klausi teip j s patrau 
ki per kampa muro o kuris 
truko pusiau pamate žmonis ta 
galibe iszsiskirsti visi, o kara
lus nueja in pakaju kur buvo 
Julima i.-zsitrauke karda ir nu 
kirto galva.

Dasižinojo žmonis apie tikra 
teisibe jog jis suvis ne yra kai 
tu apszauke jin karalum ant 
visos karalistes o ir turėdami 
toki galinga karalu negal bijo 
tie jokios nelaimes.

Pulkauninkas būdamas jau 
karalum nieko ne bijodamas 
apsiženijo su pakajauka kuri 
jin visame gelbėjo, o ir kad la 
bai buvo patoga, o teipos-gi 
ne užmir.-zo apie savo pirmuti 
ui uoszvi Egipto karalu kuris 
jin teipos gi gelbėjo, ir jiam 
visame primaezijo,

Po tam iszkele dideli balu 
ir jau nieko nesibijodamas 
laimingai vieszpatauje o ir po 
sziai dienai.

mislidamns, isz kur toi obelis 
gi.lejo trip greitai iszangti 
ir toki obuolei kokiu da 
kad ne buvo mates. Teip 
jaus nuvejo idant pasakit 
cz.ei, nes kada atėjo pati, 
jaus pažino ir tari:

Szita obelis tai yra mano pir 
mas pats, kur priesz tai buvo 
arklu tai jis pirmai buvo tavo 
smertis o dabar ir taip pats.

Karalieui liepi idant ka grei 
cziause ta obeli iszkirstu sude
gintu o pelenus liepe iszdulkit 
po laukus.

Nes karalus perpikias ant 
paezios tari;

Kibą tu isz galvos iszejei, 
ant arklo sakei jog tai buvo 
tavo pirmutinis pats kuri tu 
rejau isz tavo priežastes ntižu- 
dint, o dabar ir ant obeles sa
kai jog tai buvo pirmutinis vi
ras ir liepi irgi nužudint.

Ale kada karaliene tikrai 
tvirtino jog tai yra teisibe.

Teip karalus pamislino jog 
ir teisibe, teip ir liepe p darit 
kaip karaleni liepe.

Dasižinojus kukarka, 
jau obeli nukirs, teip ijje 
vėjo pažiūrėt to stebuklo, nes 
kada priėjo prie obeles labai 
ijos pagailo, ir tari.

O tu brangi obelele, koke 
tu žale koki ant tavęs vaisei 
puikus o rit tave jau nukirs.

O obelis ižgirdus apie tai, 
vėl praszi ijos pagelbos tarida- 
ma:

Kaip mane rito kirs, tai tu 
ir ateik kaip kirs ir atsistok 
prie manes, ir kaip tik kirs fil
mą karta tai atszoks no manes 
skiedra, ir inszoks in tavo cze
verika tasik tu grižk adgal ir 
nuveik in karaliszka soda rasi 
ten prūdą ir inmesk in ten ta 
skiedra.

Teip ant rytojaus viskas isz 
sipildi teip kaip obelis sake pa 
kajaukai, ba obelis buvo nu
kirsta, o skiedra inmesta in 
prūdą.

Po nukirtimui obeles labai 
buvo nuludias karalus ir vi
sas apimtas gaileseze nuėjo in 
soda idant pasivaikszcziot ir ta 
visa nuludima pamest.

Ir kaip tik prisiartino prie 
prūdo, ir szitai pamati plaukio 
jenti gaigala, ale kad toki gra
žu kad da savo givenime ne 
buvo matias.

Ir teip buvo ne bailus, jog 
karalus kone su ranka galėjo 
pasiekt, o jis ne leke, karalus 
norėjo jin pagaut nes tas po 
biski vis iresi toliu. Matyda
mas karalus, kad suvis lengva 
mažna jin pagaut, teip jis 
nusiemias szoble o ir visas dra 
panas o insibrides prie kraszto 
eme gaudit gaigala, nes tas
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F. V. OBIECUNAS & COMPANY
(ALL NATIONS DEPOSIT BANK) 

j-. Cor. 12-U1.& Carson St., Pittsburg, Pa.
Musu Vienatine Lietnviszka Banka su kapitoln $75 000.00 
randas* po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos Užruliežine- 
kapilolas $40,000.00. Locnas Namas vertas $150,000.00. 
Mes priimame piningus ant paczedmno ir mokame po 4-ta. 
procentą nog szimto. Szinncziame piningus in visas dali? 
svieto ir parduodame l.aiva-Kortia< ant vis< kiti Linju. 
Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir Užrnbe- 
žiniu Provu kancelarija, kurios Kt-jenlu yra |ats P. V. 
Obiecunas organizatorius tos Bankas. Kreipkitės fu visokeis 
reikalais prie Musu Bankus per giomatas ar asabiszkai o mej 
isr.pildisime visokius justi reikalus greitai, teisingai ir gerai. 
Piningu ant j aeredumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi 
per Express arb Pacztini Money-Order.

I UNION RATIONAL gANK.
| MA1IAN0Y CITY, PA.

CAPITOL STO K |125.<XI0. SURPLUS IR PROFITS *300,000.
Suv.Valit. Randai turi mutu Banke sudėtu piningu.

Mokame 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

Harriion Bali, Prezidentai.
F. J. Noonan, Vice-PiezidentM.
W. H. Kohler Kaiijeriui.

reikalą su
ar dydelis.

9 ryte lyg 3 pnpiet
...Subatomii...

9 ryte lyg 12 ad.

W- Rynkewiczius
-:NOTA1UL’SZAS:-

233-235 W. Centre St., -:- Mahanoy City, Pa.
Apiaugoja Namui ir Naminui Rakandui nog Ugniei.

Didžianie Lieturiizka Agentūra. Kantarai Bankinis ir pardaviite Szipkorcziu ant viiokiu Linija.
Parduoda Szipkort<es ant 
riaokiu drueziausiu ir 
rečiausiu Laivu.
Siuncaiu Piningus in

Visas Dalis Svieto 
peicziause ir pigiausa. 
Visi tie kurie jter mus 
iunte apie tai geria žino

Iszduoda Dostovierne 
lel tu ka nori savo dali 
Jaluvoje kam pavesti.

Del Draugyscziu.^ 
Priitatau puikei Szarfai 

Juoitas, Kepam, Kaitinai 
Špilkai ir L L
Su kokiu nors reikalu 
kas-link Szipkorcziu, 
Piningus ir l.L 
Bastykite pas mane « 
aplaižysite teisings 
MnakymA.

Tik AntTrumpo Laite!

mi

ne

Sz ve n tas Petras 
Visi ant Lietuvio

Nusipirkite o Nesigailėsite.

Nantike tris misiukes teip 
silulejo,

Jog net isz vietos paejti ne 
galėjo,

Viena kaip negyva gulėjo, 
Spardė gulinto kas tik norėjo; 
Kas daugiau buvo nekalbėsiu, 
Maitele, da truputi nutilesiu,

Kol moterėliu pasiutimas ne 
iszgaruos,

Teip Lietuviu vardas ne pasi
kels niekados!

Kaip pamatau su angsztu kal- 
nierium vaikina,

Tai net mane piktumas pa 
yma,

Ir ožka, katra save žinda, 
Tai aut kaklo blekini kal- 

nieriu diada;
Kad ne prisilenktu, 

Lz speniu ne trauktu.
Vienas tokis “Eiles” pien

burnis,
O kitaip posakius, kvailis, 

Ant veseilos mandravo,
Ir gilukis, kad per nosi 

gavo.
Cimpinejo kaip garnis,

O pasirodė kaip kvailis, 
Ant gurno piningus spendijo, 

Ir merginom dalino.
Idant su vaikinais ne szoktu, 

Ir da kad juos iszjuoktu,
Ir pats kaip jautis guma mau- 

mojo,
Bjaurei sejlojo.

O ir dantis auksinius turėjo, 
Ba iszsisziepias buvo tai ži

bėjo,
O jus kvailes, ne žiurekyte 

aut dantų,
Tik žiūrėkite ant pūslėtu 

delnu 1
Nas kas žibanezius dantis turi, 

Niekad cento kiszeniuje ne 
turi.

Ne žiūrėkite ant staeziu kal
ni erių,

Ant tokiu tuszczsmegeniu, 
Ba tai szvilpikai,

Kaip baloje tilvikai;
Kvailei negelei, 

Grini kaip pyplei.

2-TRO. Meto Linksma Valanda” labai 
Dydele Knyga, 427 dydeliu puslapiu 
tai pinasi: 18 Ilgu Istorijų, 66 Trumpesniu 
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivos 
Ž i neles, 42 Nam i nis Daktaras, toi p-gi visokiu 
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks 
SzitaKnyga turės skaitimo per visus metus.

Tai-gi mano duszeles, 
Kvailos esate mano mergeles, 
Ne turite proto kaip reike, 
Už tat ir vyrai jius peike. 
Rugojete, jog vyrai jus isz 

juoke, 
Neyma usz pacze ne juoke, 

j^Kad jus ne norite isz progos 
naudoti,

Del vaikinu pasidaboti. 
Tegul tik kelos nuejna in ve- 

seile,
Tai nose riecze kožna seile, 

O bile kokis smirdelus, 
Ka ant kaklo platus kalnie-

Prie tokio glaudosi. 
Kaip beždžionkos szaiposi. 
O jagu davadnas vaikinelis, 
Tykus sau kaip avinėlis, 
Ir visame pamegždžioje 

Da aut jio priloję.
Oj! oj! mandra szarka uodega 

pasvila, 
Asz sakau ne in viena mer

gina: 
Nesivalkiok bestijoke ba žmo

nis iszjuoke, 
Sėdėk namieje mazgok puo

dus.
Ir bludu“,

Szvarus griuezia užlaikykie, 
Naktimis nesitrankykie, 

O ilgai nemergansi, o Q 1
Vyreli davadna gausi. 

Sėdėk uamie ir skaityk, 
Savo gyvenimą apsvarstyk, 

Gal Dievas duos, 
Kokis vaikinas atvažuos, 

Ant usaku duos, 
Ir apsipaezuos.

— Jonai, laikas tau vesti, 
o tu visai nežiurai in mergi
nas.

— Kad nedrįstu.
Trumpai tai geriausiai. Asz 

savo misli apreiszkiau savo 
paežiai trijuose žodžiuose, ir 
viskas buvo gerai.

— Tai visai kas kitas: tė
vas apreiszkei ta mano moti
nai, o asz turiu tai daryti visai 
svetimai merginai.

Ilgos Istorijos.
Raganos augitine 
Atsitikimas Lietuvio Varszave 
Szakinas, nedoras židas 
Baisus razbaininkas (Tikra teisybe) 
Ku ningaiksztis 
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 
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 
N e t i k e ta ge ra d e j i st e 
Pirkimas velnio
V aidulis 
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 vagis 
Laidotuves 
Senas sziauczius
Nagrada už pasiszventima 
Sziauczius Drotelis 
Kupcziaus sūnūs 
.Apie Didėja Petniczia ir medžius 
Viernas tarnas 
Sziauczius zokoninku 
1 )ebeselis
Lape, vilkas ir blusa 
Apie bajme 
Pirszlej 
Vandens laszelo kelones 
Su maskomis pleszikai 
Atsikėlė isz grabo 
Nuneszta per zuiki laime 
Eglinciszkes virai 
Negi vėlo ranka 
Indijonu pasaka 
Tėvas ir tris jio sunūs 
Antanas Beržiukas 
Nekantrus artojas 
Trijų budu’moteres 
Abramkes pavojus 
Maži musu kankintojoj 
G ūdras barzdaskutis 
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis 
Kaip maskolijo renka vaita 
Kaip pasidarė Pejpn 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 IK EILES.
Tris budrei (eiles) 
Uetuvos grožibe 
Žiemos laikus
Prainant
Gege ir gaidis 
Labora 
Kas yra didis 
Teisybes priežodis 
Viltis laimingu laiku 
Sziauczius ir Evute 
Del ko židai ne valgo kiaulienos 
Lietuviu būdas ir paproozei 
Isz Petrapiles 
Del mergeliu 
Pavasaris 
Lietuvos būdas 
Artojaus skundas 
Jiojo pirmoi meile 
Sanietas 
Nelaimiu gadinęs 
Ant Ringos kapu 1887 m.

Prisiuskytė tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paozta. 
^^“Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo. **^3

Adresavokite

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

savo

Persiskyrimas.
Rūtos daina 
Misi is 
Apie jaunikaiezius 
Tikri szirdies jausmai 
Lietuvio kelone ir gailestis 
Pirma o dabar 
Nekirstas rėžis 
Mano turtai 
Gaidis ir žemeziugas 
Paszaukimas 
Ku-ku ir ku-ku 
Matita arba regeta 
Daina
Atsilikias pjovikas 
Daina sakalėlio 
Tututis ir peleda 
Ežis ir Katinas 
Bito, uodas ir liepa 
Atsi minimai 
Skruzdės ir szirsze 
Maniemsiems 
Gandras 
Jonas Zižka 
Daina 
Nelaiminga jaunamarti (su natom) 
Daina 
Psalme 
Skundas dukreles 
Givenimas doro žmogaus 
Dainele 
Apie tevinia 
O asz jio—jam kalta 
Dainele 
Dainele 
Malda darbininko

AK1V0S ŽINELES
Kaip su savim givona pikta pora ir | 

kaip privalo giventi
Kaip žmones apie paukszczius mena 
Meile ir budai terp septiniu tauta 
Trumpi pamokinimai
Kaip apsieiti sergant ant akiu 
Kas reikalinga sveikatai 
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti 
Kaip pažinti arklo metus 
Ar yra liga kaltūnas?
Dideles pjuvines ant svieto 
Sugedimas viduriu pas kūdikius 
Persekiojimas spaudos 
Biskutis apie moteres
Kaip butu Cbristusa iszluosave no 

žiliu
Isz bob’szku knygų 
Laime
Užtrucintos dovanos 
Rodos del geru gaspadiniu 
Moterių budai
Kokiame amžiuje priguli poruotis? 
Intekme valgio ant balso 
Ar cukoris kenke dantim? 
Pervirsz.inis naudojimas druskos 
Tikėjimas Kiniszkas 
Geras spasabas 
Sriuba isz duonos su vaisėte 
Kaip ilgai medžei buna ant žemes 

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

i

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

perkėliau savo krautuvę į Chicago, ill., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciugelių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkiĮ instrumentų. 
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 
da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais 
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne

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

M. K. Wilkewich,
3225 So. Halsted St. Dept s. Chicago, Ill.



Budai moterių piktu.
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o Nesigailėsite,

Szvi'ūtas Petru 
Visi ant Lietaria 
Vilnis 
Persiški rimai 
Rūtos daina 
Mislis 
Apie jaunikaiena 
Tikri szinliesjagĮj, 
Lietuvio Hose ipk 
Pirma o dabar 
Nekirstas n-žis 
Mano turtai 
Gaitlis ir žeura’c^ 
Paszaukinns 
Ku-ku ir ko-ko 
Matita arba rw-ti 
Daina 
A kilikus pjoviku 
Daina sakalėlio 
Tututis ir pelėda 
Ežia ir Katinu 
Bite, uodas ir lįpj 
Atsiminimai 
Skruzdės ir szisa 
Maniemsiems 
Gandras 
Jonu Žižka 
Daina 
Nelaimingi ji—- 
Daina 
Psalme 
Skundu dukreles 
Girenimu doro ragis 
Dainele 
Apie tevinia 
0 asz jio—jam hlu 
Dainele 
Dainele
Malda darbininko

AK1T0S ŽI®
Kaip sn savim pr-tt[Ėa 

kaip privalo girai ' I
Kaip žmones apie frjEag 
Meile ir bodai
Trumpi pamokinimai 
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Moteres, kurios nuolatos vai 
dijesi ir barasi, ir niekados isz 
bile ko ne buna užganadin 
tos, visame iszranda ka norint 
ne giaro, tas tai buna baisiau- 
se plega žmonijo. Ne senei 
profesoris Edson’as Japgarsino, 
gazietoja “North American 
Review” apie taje visuomeni
ne trucizna ir priesz kuria da
vinyje visokias rodos, kaip isz- 
siserget. Tasai straipsnis yra 
labai akivas isz gyvenimo mo
terių.

Teisibi, szio gadinę daug 
labai ant moterių visaip isz
randa, nes tankiause moteres 
buna priežastes daugelo pikto.

Moteres tankiause turi pri
gimta papratinia ant barnio. 
Turime ir vyru su atsigimusiu 
bobiszku budu, kurie ne gali 
džiaugtis gera sveikata. Ta
sai neramumas daug kenke 
ant žmogaus viduriu. Motere 
su griežle budu ne yra sveika 
ir taukiausia buna susisukus, 
ba tas būdas negiaras sveikata 
jei suėda. Piktumas bobai su
judina visus nervus, daug isz- 
vere veiksmes ant smegenų ir 
be barniu ne gali apsieit. Tan- 
kei motere su tokiu budu ilgai 
ne gyvena ant svieto o ir gau
na sumaiszima proto. Piktu
mas daug kenke moterei ant 
smegenių, o tankiausia bobos 
no to inpuola in padūkimą.
; Moteres teip apsiginia, ne 
turi ramumo ne vienos adinos. 
Niekad ne buna joms gana ir 
niekas ne gali intikt. Ne gali 
josos padarit skirtumą gero no 
blogo.

Iszstatikit sau žmogų dar 
bininka, kuris buvo teip nelai
mingu gaut tokia paezia. Szio 
gadinę darbininkas turi turėt 
daug pajėgu, kad galėtu už
dirbt ant szmotelo “duonos 
muso.” Sugūžiąs namon no 
sunkaus darbo, reikalauja pa- 
silsio, be kurio ne gali apsieit. 
Reike palikt jin pakajuje, ka 
da valgo, idant jiam soties ne 
atimt isz ko pajėgos atsigaivi
na ant ritojinio darbo. O jagu 
to ne turi parejas namon tai 
pajėgos mažta ir tankiause to
kia gauna sumaiszita protą.

Ir szitai tokis nusidirbias 
žmogus sugrižineje namon, o 
pati tuojau pradeda vaiditis. 
Žinomas daigtas, jog virui pa
sidaro pikta ant bobiszku bar
niu, o ipatingai, jagu tokia bo 
ba pradeda prikaiszinet vyrui, 
o ir da pridedama melagingai 
Ir ne buna divai, jagu vyras 
netekias kantribes, tokei pa
uzei iszpere kaili arba kitas 
staigaus budo primusze pauze 
aut smert. O vienok griežle 
boba pupila daugibe žodžiu ir 
tai ne greit nustoję kaip ana:

stiklo 
kurio 

isz to 
kazir-

vyru

žmo-

užmirszo vyras pasakit sztor- 
ninkui idant atsiunstu muilo 
ir kitokiu daigto, tada bobinei 
skalijimai nenustoja.

Jagu vyras yra sveikas, ne
labai staigaus budo, tai ir da
rosi tas pirmiause pradeda 
dingt meile, kure turėjo del 
paezios, paskui pradeda žiūrėt 
ant paezios, kaip ant kasžin 
kokios, ir užgema neapikanta 
baisi. Jagu yra vaikai, tai to
kia žmogelis keneze, ba tai 
daro del vaiku, nes tas labai 
kenke auginime tuju vaiku, 
ba tokioje pekloje, kur yra ne 
sutikimes tarp tėvo ir motinos 
ten isz vaiku giaro ne gali bū
tie.

Isz tos priežastes vyrai tan- 
kiause pametineje savo mote- 
res ir prasiszalina in tolimas 
szales: kiti vėl ei trauke in 
karezema, kad dugne 
rastie palengvinimą, o 
tai namieje ne turi. Ir 
doriauses vyras stojesi
ninku, girtuoklu ir niekam ne 
tikusiu žmogum. Tokiu 
labai daug turime. 
Vaidai ir baimei daveda
gaus sniegenas in ligūsta padė
jimą. Yra tai tikrai per moks
lą dasektas faktas. Galva ta
me karte keneze daugiau negu 
visas kūnas.

Boba griežle ciela sistema 
žmoniszkumo sugadina. Le 
cziausiui virui tiek daeda su 
visokeis prikiszinejimais, ba 
tankiause isz adatos vežimą 
priskaldo o ir bereikalingai 
ėda galva.

Saugokitės visi sudžiuvu- 
sios bobos ir niekinkite tokius 
verszius, kuris pas savo boba 
būna už szuni ir už nusižemi
nusi tarna.

Tokia susisukus boba, kuri 
velniu priedus yra dideli ne
laimi del vyro ir vaiku. Yra 
tai nuolatines kankes ir di- 
džiauses torturas pareina.

Vaikus isz inaž aus, ypatin
gai mergaites, reike atpratinet 
no piktumo ir tuosius ožius rei 
ke neatbūtinai ižguit. Ba pik
tumas kūdikio tarpsta ir auga 
su jtiom drauge.

Jagu motinos ne ižguje vėl 
niu isz savo dukrelu, tada ja
gu iszteka už vyro gero, tai su 
pagialba virvagalo da sziek 
tiek ižgido: nes jagu gauna ko 
ki kvaili idijota, tada turi 
varga vargt igi smert o ir no 
savo locnu vaiku liekti 'ant se
natvės iszkikintas.

Pone 
kurios

Del muso vaiku
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Gudrus batsiuvis:— 
meistre! czeverykai, 
man pasiuvai, spaudžia man 
kojas!

Batsiuvis:— Asz tyczia teip 
padariau, kad tamistai visada 
priminti, jog reikia už juos 
užmokėti.

Aldas arklys.
Viename mieste gyveno 

pirklys. Jam karta reikėjo va
žiuoti in kita miestą atsiimti 
pinigu. Pirklys turėjo labai 
smarku arkli, kuriuo visuo
met jodinėdavo. Taip ir szi 
karta jis nujojo, pinigus at
siėmė ir grižo atgal. Kelias 
buvo per giria, kurioje paser
gėjo pleszikai ir grisztanti 
pirkli užpuolė. Tokiu budu 
butu jau gala gavės pirklys, 
jei ne jo greitasis arklys, kur
sai isztruko isz plesziku nagu 
ir atbėgo in namus. Isz 
džiaugsmo pirklys prižadėjo 
arkliui niekuomet jo neuž- 
mirszti.

Arklys pirkli iszgelbejo ir 
tuo nžkenke savo sveikatai. 
Pradėjo jis szlubuoti ir ne
trukus apako. O kai apako, 
tai jau isz jo nei jokios nau
dos ne turėjo pirklys ir jam 
buvo gaila maisto. Paliepė 
tarnui aklaji arkli iszvaryti 
gatvėn ir uždaryti vartus. 
Dalykas buvo žiemos metu. 
Tarnas arkli iszvare ir uždare 
vartus, o nabagas gyvulėlis 
ilgai dar stovėjo už vartų, nu
leidęs galva, laukdamas kuo
met ji inleis. Užėjo naktis, o 
arklys vis dar tebe stovi, bet 
paskui suprato, kad ežia sto
vėdamas nieko ne sulauks ii' 
nuėjo nuo vartų in miestą. 
Aklasis arklelis ėjo isztieses 
kakla, uostydamas žeme, na
mu sienas, jieszkodamas lu
pomis žoles ar szieno gabalė
lio. s

Tokiu budu jis atėjo rin- 
kon, kame stovėjo stulpas su 
varpu, kadan gi tame mieste 
buvo nuo senovės toksai pa
protys: jei kam reikalinga 
buvo pagialba, arba su kuo 
atsitikdavo nelaime, tai tas 
ateidavo ir skambindavo tuo 
varpu. In baisa susirinkdavo 
rinkon žmones ir miesto vy
riausybe.

Priėjės arklys prie stulpo, 
užeziuope virvute nuo varpo; 
pradėjo jis ja isz bado kram
tyti ir drauge skambinti. Var
po garsas iszsiskleide po visa 
miestą. Susirinko nemaža mi
nia žmonių ir pažino pirklio 
arkli. Arklio szeimininkas tuo 
jau paszaukta.

Atėjės pirklys, kuriam žmo
nes iszpasakojo, kas atsitiko, 
susigėdo ir pasigailo savo isz- 
gelbetojo. Atsiėmė jis arkli 
ir maitino jin, kol tas tik gy
veno.

Kad žmones minėtu taji at
sitikima su arkliu, tojo mies 
to žmones pastate viduryje 
rinkos uola, kurioje iszkal- 
ta skambinaneziojo aklojo ark 
lio paveikslas ir padėta para- 
szas: “Pasigailėkite gyvuliu!” 
Jus mieli vaikeliai, isz jaunu 
dienu mylėkite gyvulius, tuo 
met ir jie jus mylės.

Geras sūnūs.
Prastu, ne turtingu, bet tei

singu tėvu sūnūs, vargu isze- 
jes mokslą ir užemes žymia 
vieta valstybėje, neperstojo 
mylėti savo tėvu ii' giminai- 
cziu. Viena karta, kada jisai 
iszkele didele puota, kurioje 
dalyvavo daug sukviestu jo 
pažinstamu, tarnas, priėjės 
prie jo, praneeze, kad laukia 
atėjės koks-tai senelis. Tas 
senelis tai ir buvo szeimininko 
tėvas. Linksmumas apėmė 
jin, pamaezius tęva, ir jisai, 
nieko nesigedindamas, atvede 
jin pas sveczius ii- pasodino 
pirmoje vietoje prie stalo. Pas
kui szeinrninkas tarė:

— Sztai yra mano tėvas, 
jis ne turtingas ir prastas, bet 
jo metai ir mano meile prie jo 
duoda jam pirma vieta.

K UR BUNA
Mano dede Franciszkus Velionisz- 

kis, paeina isz Beržiniu kaimo, Kark* 
linu gmino, Vilkaviszkio pav., Savai 
kn gub., apie 19 m. kaip amerike tu 
riu svarbu reikalą jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:

(to 66).
Jos. Jureviczius

600 Collinsville, avė. E St. Louis, Ill

Mano brolis Mikolas Kuzinskis, 
tris metai adgal gyveno apie Chica- 
ga, paeina isz Kauno gub., Raseinių 
pav., Eržvilko volos., Purviszkiu kai
mo jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso: (to 66).

*Jno. Kuzinskis
R. 2 Box“ 45 N Crystall Lake, III.

Juozas Isoda paeina isz Suvalkų 
gub. Kirsnos para., turiu svarbu rei
kalą jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso;

W. Jasulaitis
1522 S. 49 et. Chicago 111.

Mano draugai Dominikas Ambro- 
zaitis ir Bernardas Dargis praszau 
atsiszaukt ant adreso:

J. Bertulis
Box 43 Livingston Ill.

Mano draugai Stanislovas Stalbas 
ir Antanas Stoczkunas abudu paeina 
isz Kauno gub. Panevėžio pav. Sta
nislovas Stalbas paeina isz Pakruo- 
jaus miestelio o Antanas Stoczku
nas isz Kiauliszkiu miestelio pirmiau 
gyveno Mahanoy City o dabar neži
nau kur jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso: (^g o;)

Kaz. Mikolaitis
930-33rd. St. Chicago Ill.

Reikalingas vargoninkas supran
tantys Grigaliszka giedojimą ir mo
kantys chorą vesti praszau atsiszaukt 
ant adreso: (to 65).

Rev. S. Dysza
929 Erie avė Sheboygan, Wis.

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. iSzeicziu 
kaimo. Tegul atsiszaukia an adreso: 

(99 »i) 
Jurgis Andruszunas

310 We Centre St.
Mahanoy City Pa.
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New Yorke naujas tunelis.
New Yorke pradėjo kasti nauja tuneli arba tunelus, ku

ris turės 200 miliu ilgio o kasztuos $257,400,000 (du szimtai 
penkesdeszimts septini milionai ir keturi szimtai tukstaneziu 
doleriu.) Pirmeedis Willuoxas iszkase su sidabrinui špatu pir
mutini spėta žemes kuria indejo in stiklini indą ant atminties. 
Ta ja diena susirinko [rie tosies visti s tukstanuzei žmonių pri 
sižiureti pradžei teip milžiniszko užmanimo isz kuriu szimtai 
nesusilauks jiojo užbaigimo.

Sergantis ant akiu ligonbu- 
tije. Daktaras:— Prieteliau, 
nėra kitos rodos, kaip tiktai 
indeti stikline aki.

— Tai neapsimokės, ponas 
daktare.

Daktaras:— Delko ne?
— Na teip, jeigu gyva 

skumzuzia iszmusze, tai dar 
lengviausi stikline iszmusztu.

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

XIV
Alinkineje Poznanians bu

vo ūkininkas ir turėjo viena 
sunu, kuriam senatvėje pave
dė gaspadorista. Ne tėvas, ne 
sūnūs ne pamielino apie tai, 
kad sude ordinarije apsiraszit 
o ir sūnūs ne mislino, idant tė
vui butu kame skriauda. Su
sitari tarp saves, jog sūnūs 
tiek ir tiek duos jevu tiek pi
ningu ir to visko, kad turėtu 
ant senatvės tiku gyvenimą.

Sūnūs žodi duota dalaiki, 
vienok szlektai del abieju isz 
puoli. Jaunas ir nedasekias 
kaip tai sako, teisingas žmo
gus, kuris butu kraujo davės 
del praszanczio ir paskutinius 
marszkinius atidavęs, kad arti
mui prigelbet, o daridamas ki
tiems giara, pats inlindo in ske 
[os, jog ukes ne teko. Labiau 
se jiam daedi ablikas ižduotas 
ant dvieju szimtu rnblu. Par- 
davi viską ant licitacijos, jog 
jiam pasiliko vos szimtas rub. 
lu o ir senas tėvas, ba nei jio 
jo nieko ne buvo užraszita.

Pažino abudu savo klaidas, 
nes jau po laik. Kitas butu 
tęva apleidias, tas vienok to 
ne padari. Pirko usz szimta 
rublu grinezela ir szmoteli dir
vos, tėvui tai atidavi o pats 
maitino paeze vaikus ir tėvu 
sunbei uždarbiaudamas. Tai
ki tėvui visame ir prižiurine- 
jo.

Ar szedien tokiu vaiku daug 
turime?.... O, badai toli reikė
tų jeszkot.

(Da bus.)

Trumpineliai.
* Vienatine lietuviszka ga- 

zieta ant svieto ka iszeina du 
kartu ant nedelos, “Saule” isz- 
ejtineje Mahanoy City, Pa. Sti- 
vienitose, Valstijose, Ameriko

* Pirmutini szmoteli aukso 
atrado Kalifornijo 1840 mete.

* Londone jau 1874 mete 
žibino elektriku.

* Ant vienos sekundos elek
triką perbėga 280,000 miliu.

* Kinczikai naudojo popie- 
ra da 170 metu priesz Christu- 
sa.

* “Saule kasztuoja ant me
to tiktai 2 doleriu ir 50 centu.

Jeigu kiti daktarai taip pasekmin
gai išgydytų sergančius kaip kad 
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOJE, 
tai ir jie būtų taip mylimi žmonių, 
taip populariški, jiem dėkavotų taip 
kaip iš daugybes išgydytų, nors ke
lios padėkavonės žmonių žodžiais 
kalba, neminint tokių padėka voniai 
už išgydytus nesveikumus, apie ku
riuos paejentai nenori kad kas bent 
būtų žinoma.

Aš St. Suska turėjau didelius skaudėji
mus ausyje, kilo skauduliai arti metą lai
ko, gydžiausi pas daugel Į daktarų bet be 
pasekmes. Kuomet atsilankiau gi prieg 
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOS 
daktarų, tai Į trumpą laiką man att^( ir 
galvos skaudėjimą visiškai išgydo. Dabar 
esu visiškai sveika ir labai dOkavojuPUl- 
LA. M. KLINIKAI. Su guodone —

St. Suska 2335 Calowhill St. Phila. Pa.
GUODOT.M. PHILA, KLINIKA.
Ilgai sirgau sunkumu krutinėjo ir a bei

na silpnumu skaudėjimu galvos ir didelio 
kosulio, nors gydžiausi pas keletą dakta
rų per ilgą laiką, bet niekas nemaczyjo. 
Jau buvau visai nusilpęs kad negalėjau 
no lengvą darbą dirbti. Bet kaip atsišau
kiau prie PHILA, M. KLINIKOS dak
tarų, tad manę | greitą laiką pilnai išgydo. 
Dabar jau galiu gerai dirbt ir sveikas esu, 
todol širdingai dokavoju už sveikatą.

J. MELNICZAKS. Coatesville, Pa. 
GUODOTINI DAKTARAI.

Negaliu atidokavoti Tamistoms už ge- 
radojystę kurią man padarote. Pas daug 
daktarų buvau, bet nieko nepagelbėjo. 
Kaip tik atsišaukiau prie Tainistų, gavau 
Jus vaistus dabar antrus, tai tik pusę su
vartojau, tai jau aš nejaučiu jokių skau
dėjimų ir viskas jau gerai. Kada nors tik 
reikės daktariškos rodos, tai visada tiktai 
pas Jumis šauksiuos ir prašau neatsakyt. 
Mag. Weiwcrene, bx 64 Hardwick, Mass.

Kurie tik norit išsigydyt, tai pri
bukite bei atsišaukit lietuv. kalboj 
o apturėsite tikrų pagelbų. Geras ir 
greitas atgavimas sveikatos, verta 
žygio. Jaigu dėl tolumo negalit pri- 
būt asabiškai, tad parašykit, aptu- 
rėsit rodę ir pagelbę sveikatai.

Jeigu liga neišgydoma, tad išsyk aptu
rėsi t teisingą pranešimą, nes čionais yra 
teisingas, lietuvis daktaras, kad lietuviam 
tarnautų ir gelbėtų nelaimingus iš ligos.

PHILA. M. KLINIKOJ, visokias ligas 
kaip vyrų taip moterų pasekmingai, ge
rai gydo; slaptas, užsikrečiamaslr visas 
ligas, kurios tik užpuola ant žmogaus kū
no bei organizmo.

Visuomet kreipkitės šituo adresu:
The Phila. Medical Clinic 1117 Walnut St.

Philadelphia, Ta.
Vai. ofiso: Nuo 10 ryt. ik 4 po piet. Nedė
liotu Nuo 10.30 ryto ik 8 po piet. Utarnį- 
kais ir Pėtnyčiom. Nuo 6 ik 8 vakare.
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MOKSLAS 

ANGLISZKO 
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO.
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K Yra tai praktiezniause Knyga 
K kokios lig sziol Lietuvei turėjo, 
h Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
h pribuvias Grinorius isz Lietuvos 
b gali in trumpa laika pats per 
h save iszmokti Angelskai sziek 
b tiek kalbėt.
| Toji Knyga druozei apdarita 
e in Franouzini raudona audima 
E ir kasztuoje tiktai ] e Kasztus 
e nusiuntimo mes apmokame, -į- 
1 SAULE Mahanoy City f

Pirmasis

DIENRAŠTIS
Amerikoje

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm
NAUJŲ METŲ

kaip 
bus suspėta 

ineiti į 
naujus

“KATALIKO” NAMUS
Be skaitlingo 

visuomenės pri
tarimo nebus 
galima tas dar
bas pradėti.

tik

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuoj aus 
atsiliepia 
laišku

Vertėtų tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti
Lietuviams juk rei

kia turėti kasdien po 
ranka žinių skelbėjas 
ir kelrodis. Pirmiau 
dienraštį leisti neleido 
nekurios aplinkybės, o 
nūdien tas pergalėti ga
lima.

Kas nori dienraščio 
tegu pritaria laišku.

i J. M. TANANEVICZE
:: 3244 S. Morgan St., Chicago, 111.
< wnmumHiiniHiiw

Laiki-asztis, “LIETUVA” 8 pushpin, 
didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpina rasztus geriausiu raszti- 
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik- 
rausiu Žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasvieczio, ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kuriame gyvena apie 60,000 
Lietuviu ir turi raimtus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszku ir draugvszcziu.

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

v- *, . • -i f Metams $2.50. Kanadoj ir Menke { Puse Melu 25
---------o---------

Rossijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00. 
užrnbežinese vieszpatystcse ( Puse ”$1.50.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.

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

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

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halstcd St.,

Chicago, Ill.

“MUSO PASAKOS”
—:arba:—

Surinkimas visokiu Pasaka 
isz visokiu liežuviu.

288 Puslapiu; 5i7| Coliu Dydumo.
Telpasi sekanezios Istorijos:

Karalių sultoną, jio sunu, dideli 
galineziu ir karalaite gulbe.
Prapuoluso karalaite ir 7 

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

Lasovicu.
Vaitiekus.
Protingas Jonelis.
Nelaimingas bagoezius
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Staliorius daktaru.
Nedora pati ir tris popai.
Ilgasis, platusis ir smark-akis. 
Tris jaunikei.
Meszkinai.
Baidikk >s*.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Juokingas atsitikimas.

PREKE TIK 75c.
Nusiuntimo kasztus mes 
apmokame. Adresavokite:

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

ISZI’ARDAVIJIAS!
GrillIUltika Angliszkos kalbos mo

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

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

mokytojo - - - 10c.
Aritmetika mokinimuisi rokundu 

su pav. (apdaryta) - 35c.
Vjso $1.60. Dabar už $1.

Pinigus siuskite per Money-Orderi 
sziuo adresu:
P. Mlkolalnls, Box 62. New York, N. Y.

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 pačio markę, o Katalio- 
gą gausit dykai! Rašykit šendi, adresuojant.-

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

^“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 iri 
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.

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
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes Ž3.5O.

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

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

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
2S7 Broadway Kampas Reade Ulicze

New York, N. Y. Telefonas: Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta lS48m.

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 preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai,

— : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :— 
Sukatoje 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.

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 locna ap- 
tieką, kurioje randasi naujo 

i išradimo goriausi vaistai

PASARGA: Mano ligon- 
butyje ir klinikoj turiu po 
savo priežiūra svetimtaučiu 

i daktarus specijalistus pagal 
bai prie operacijų ir pavo
jingų ligų. Pas mano visi li
goniai išsigydo ir pasilieka 
sveiki. Vaistus siunčiu ir į 

I kitus štoitus ir į visas šalis.

Gydau Visokias Ligas.
> Su sena ir nauja metodą su 
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 visą kū
ną žmogaus), greita elektra (hyfreųuency) 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.
* Visisreganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku, o 

busite užganėdinti nes jis gjdo pasekmingiausiai visokes ligas ir daro viso- 
kos operacijas savo locnarn 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., Philadelphia, Pa.

Valandos ofico: Nuo 0 iki 12, nuo 2 iki 4 p. p. ir nuo 0 iki 8 vakare. 
Nedėldieniais nuo 1 iki 4 po pietų. r

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

50,000
Vysai Dykai Ar Esat Kankinami

DR. JOS. USTER & CO., L. 400, 208 N. Fifth Ave., Chicago, III.
Godotinasai Tamista: AS esu užintoresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai 

Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Ta dykai Rauta knyga yra wertfia 
$10.00 kožnam sergančiam 

vyrui.

Adresas. Skeltas.

atidėlioma tur pa* 
iš tu stebuklingu

Kožnas vyras be 
reikalauti vieną 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti 
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
gėrė per mierą, katrie pareidava 
namo vielai ir katrie pervirš davė 
sau valią—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabu pri darba ir katrie ne 
galėC 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 užsikrūta 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 Krauja arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu Gyvastinės Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu, 
Džiūsna, Užsi veržimu Šlapiname 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms?

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

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

nas, nevedės arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
No naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės 

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

SIUSK ŠITA KUPONĄ ŠENDENA.

į Vardas Ir pavarde............... ....v................v............. t.................................................... A.............................



MERCHANTSVasarinei Siūlai Pas Rynkeviczia.

Yra tai drūtas ir atsargus bankas.

Kapitulas ir Surplus $180,000.

Mokame procentą ant sudėtus piningus.

liiiios Vietines.

Ameriko

Garsiu Lietuylszku-Lenklszku Vaistu.

NAUJAS PAVASARINIS TAVOKAS-^g

eXvpeanj,

i

1uly-

B-
Bukia Juostis. Jszsi mokyk balbe- 
riauti iu 4 lig 6 nedeliu laiko, mo
kslas $30. Kassyk ant adreso 

M NoNskofTn School 1406 Penn Aro. 
J Pittsburg, Pa. Moklotm mottrls Ir vyrius.

50c. 
,10c.

Vasarinis Pardavimas

įgANASS0CMWg

Geriausias Lietuviszkas
Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsinvimus už pigesne 

preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku. 
Geriausius skolinius ir guminius darbinius 
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka dai ba drucziai, puikiai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane 0 busite 
užganėdinti ir suczedinsite piningu”.

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, 
geltoniu ir kitokiu kolonu Czeveriku ir 
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Neeikyte passvetimtau- 
tczius pnkyte pas tautieti:

Simona Waluna
526 W. Centre UI., 

Mahanoy City, Penna.

La'doja Kanus Numirusiu Pasamd 
Ryginus ir Vežimus del PaMvažinej’iu 

Krausto Daigius ir t t
Viską atlieka ks nngeriause ir puikia*;.* 
Su vir-z. minėtais reikalais kreipkitės p: 
jin o busite visame užganėdintais.
>20 W. Centre St. Mahanoy Cit,'

11Į dienu in Liep ju 
111 k laša $30.
11 ” $47. 
r ” $62.

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotogratįstas 

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

Puikei ir pigei nutraukė visokęsFotografijas 
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reimus. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir Lt. Parduoda visokes Ruimas 
Lietuvei su virsz-minetais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik -pas savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Folograpijas ant I

W. TRASKAUCKAS
Pi r m u t in is Li etuviszkas.

GRABORIUS

B. RAGAŽINSKAS

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main St«. Plymouth, Pa.

A. DANISZEWICZ.
J. HORNSBY.

L. ECKERT.

Ant Supcrvaizoriaus
SILAS DAVIS

Republikonas. Balsuokyte už jl.
Isz Mahanoy City.

BANKING TRUST i
MAHANOY CITY, PA.

Or. Alex. O’Malley
—SPECIALISTAS— 

Ncrvlszku ir Kroniszku Ligų.

FR. STRAWINSKAS
Lietuviszka Krautuve 

...Vyno, Likeru, Areilko* ir Alaus...

pertikrinsiu kad gal t pas mane gaut 
tavora pigiau ne kaip kitur.

J7/'- Strawinskas-
ISO7 Carson St., S. S.

Pittsburg, Pa. -9I-MH

M. GAVULA.
W. 1. MILĖS.

T. F. FLANAGAN.

Hiisiszkai AiiierikoniszKa L 
Vienatine he persedinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos. 
8į dienu in Roterdamą P ' 1

III klasu $29. n , .. .........11 ” $45 TDel smulkesniu žinių kreipkite^in musu
I ” $>2* L Agentus ir centraliszka kontora.

A. E. Johnson & Co.,(General Passenger Agts.) 27 BfOScIv/ay, New Yofk, N. Y.

Asz Gydau
Huptnra.^

Be peilo ir 
be operacijos.

Vartkoccle...
Be skausmingu 

daktariszku
budu.

Strikt ura,..
Be peilo ir 

dideliu t-Kausmu.
Uztruclnta Kraujo,..

Be mineraliszku mikstūrų 
pavojingu gyduolių.
Patrotljima NerrlRzkuma ir slaptingos lygos...

Be pavojingu gyduolių.
Visa iszaiszkinima apie mano budo gydimo 
paduodu tiems kanores žinoti.

IJR, /įLEX. ĮJ’MALLEY
158 S. Washington St.,

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

D. M. GRAHAM, Prezidentas.
C.L.ADAMS, Vice-Prez’dentas.

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

...DIRDKT0RIAI...
W KYNKIEWICZ

,25c.
.25c.
-25c.
.50c.
.15c.

,25c. ir $i.00'.
..............25c.

25c.
,25c.
.50c.
,35c. NAIKHHSI s JWSai 

visai Šeimynai ra i .! įsi r i -ų No. 3 kuUiliogo. 
Jame telpa apr.u’y mai u . i-' 2«_* ilgų, vyru, mete- 
rų ir vaikų, pae iko i toko ėda, kaip jėl
pažinti, kaip nuo jų apsL- i. k >kias gyduoles 
naudoti, kiek jos prvkiuoja ir kur jas gnntL Mu
sų gyduoles ki'inuoja (ik i.". .’V-, ii.; .1.00. Telpa 
paveikslai irpr.-kės yvririų kvcper?ių ir gydan
čiu muilų, Perfumų, Eloktro-gydaučių aparatų,

Sziame laike pargabenome 
daugybe Nauju Vasariniu' Siutu (g 
del Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai 
yra gražiausi visam mieste, pa
siūti pagal naujausia mada.

Szitus Siutus parduosime už 
pigesne preke negu kiti sztoruin- 

’ Kai, todėl jaigu reikalaujate 
Naujo Siuto tai ne eikyte kitur 
kaip tik pas mus o patis persiti- 
krinsyte kad geriaus ir pigi aus 
galima pas mus pirkti negu kitur.

VISOKIU MADŲ.
VISOKIU PREKIŲ.

Teipgi visokiu kitu Vasariniu 
g) Drapanų; žinome kad perkant pas 

mus busite visame užganėdinti. 
Pirkyti savo Vasarini Siutą pas 
W. RYNKEWICZIU 

233-235 West Centre Street.

— SzendienĖmimas in dan- 
g1 Szv. P. M.

— Redingo dirbs seredo, 
k tv-:rge ir petnyczioi.

— Lehigh Valley dirbs pa- 
u di li, seredo nes kiek dienu 
t; ■ te žine. Pede mokes szen- 
d -n,

— Szendien piknikas Szv. 
I įdviko draugystes. Eisime 
v ii.

— Kietos skribeles vertes 
$! .50 už 98^. Kelnes vertes 
§3 už $1.98. Siutas vertes $16 
u . 9.98. Tas viskas pas Refa- 
viezia 138 W. Center St. (99)

— Szendien 1:30 ad. po piet
a. t West galo daržo atsibus 
Iv aktines. Svieto privažiuos 
isz visu aplinkinu miestu.

— Pirmam vorde randasi 
1951 vaiku kurie gal eiti in 
mokslaines. Publikines moks
lą,nes atsidaris Utarninke 5-ta 
diena Septemberio.

— Pas Refaviczia dar dide
lis pardavimas $.10 vertes siu
tai už $6.48. Minkeztos ar kie 
tos skribeles vertes $2 už $1.- 
48. darbines pirsztines vertes 
10^ po off. darbines szkarpet- 
kos vertes 10^ už 60. Neuž- 
n irszkyte numaro 138 W. 
Center St. (99 oi)

— Szi vakara atsibus susi • 
rinkimas akyvesniu biznierių 
kas-link sutvėrimo draugystes 
katra rūpinsis apie miesto ge
rove. Pirmiause toja draugys
te bandys gauti ilga paranda- 
vojimo West ~galo daržo isz 
k-irio padarytu puiku parka 
idant žmonėmis nereikėtų va
saros ir žiemos laike važuoti 
in kitus miestus pasilinksmint 
bet galėtu ta atlikti namie. 
Jaigu pasiseks ta padaryti tai 
tvrei-ime viena isz puikiausiu 
p rk u aplinkinėje. Norintie
ji biznieriai prisidėti prie tos 
d ai gyjos gali ant susirinkimo 
a>eiti 7-ad. szi vakara in 
C 'c< nnoro eztora ant kampo

n re ir Second ulycziu.
- Visi siutai pas Refavi- 
ia atpigo. Dabar yra proga 
rkti puiku siutą už maža pi- 
np-. $10 ir $14 vertes siutai

$6 50 ir $9. Vaikams siu- 
ei vertes $3 už $1.68. Ne- 
in-rszkite numaro 138 W. 
■mer St, (99 o})
— Jonas Durkievicz, 40 
įtu senumo Lenkas, mirė nog 
ules karszczio po iszgerimui 

s; alio vandens su ledais. Pali- 
k ' Lenkijoi paezia ir sunu. 
C zionais turėjo tik viena broli 
kuris užsiėmė palaidojimu ne-
b. iszninko.

— West Mahanoy Avė. li
kos jau užbaigta ir puikei isz- 
T'-do. Vežimai jau pradėjo va
žiuoti.

— Viktoras Lapinskas ap- 
l:-ike agentūra no Holland 
American Laivines Kompani
jos, laivai tos kompanijos isz- 
ejna isz New Yorko in Rotter 
dama kožna uterninka, ir yra 
vieni isz geriausiu, ir smagiau- 
se kelione per mares. Lietuvei 
kurie keliavo szita Linije apie 
ti.i gerai žino, apie daugiau 
d.isižinokite pas agenta La
pinską. (99 03)

— Seredoj pasenus motere 
pamėtė tris ražanczius, ant W. 
Centre St. tarp Smito sztoro 
o Slavoku bažnyczios. Jaigu 
kas rado tegul maloningai su
gražina in “Saules ’ ofisą.

— Per puolante kibirkszte 
užsidegė Bolso krautuve piltu 
nes tuojaus užgesino.

Trumpinelei.
* Japonijoj randasi 100,000 

telefonu.
* Kinai pristato daugiausia 

arbatos svietui.
* Hollandijoi randasi 13,167 

duonkepiu viu.
* Vokietijoi randasi 9,400,- 

000 darbininku.
* Murinai turi 97,000 savo 

ukiu So. Caralinoi.
* Suvienituosia Steituosia 

randasi 51,650,000 aviu.
* Suvienitu Steitu spaustu

vėje Washington randasi 4000 
darbininkai.

* Yra tvirtinama 
anglekasiu pakyla 
savžudinscziu.

* Anglija turi
250,000 keturkampiu milu 
daugiau, negu Suv. Valstijos.

* Praeita meta vienam Pa
ryžiuje likos aresztavotu vagiu 
4,000, tame skaitlije radosi 1 
kuningaiksztis, 1 kuningaiksz- 
te ir 1 Grafiene.

buk terp 
mažiausia

Didelis Piknikas-
Draugyste Szv. Ludviko isz 

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

Sztai turėsime 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 platformes bus 
tiktai 25^ Ateikyte kanos- 
kaitlingiause o nesigailesite.

Lietuviszka Agentūra
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siuneziu 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirtu siuntimui, 
viskas dirbusi teisingai nes esmių po 
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

AR NORI PUIKU NAUJA FARTAPIJONA DYKAI?

HISTORICZNAS ISZRISZIMAS
AR GALI SUDĖTI SZITUS DU GARSINGUS AMERIKONISZKUS JENEROLUS?

...PIRMA NAGRADA.

$375.00 Fartapijonas Dykai!
$125,000 Kitokiu Nagradu

ANTRA NAGRADA TRECZIA NAGRADA
$125.00 Patvirtintas Kvitas $110.00 Patvirtintas KvitasDAUG KITOKIU BRANGIU NAGRADU

KODĖL NEGALI ISZGRA-JIT? PASIVĖLINA VISIEMS. TEISINGA III ŽINGEIDI.

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

Suvirszum puse milijono doleriu sudėta szitam 
banke. Dekyte piningus in szita banka.

Kožna Liepos ir Augusto menesi peržiūrinėjame 
savo tavora iratraiuliune daugi be likucziu kurios 
parduodame savo kostumeriams už labai pigins 
prekes. Kaip kada pasilieka keletą Krėslu,tada 
jias iszparduodanie pigiai idant padalyti vietos 
del kitokiu tavoriu.
Kaip kada atlieka mažas szmotas Klijonkesvertes 
$1.25 mastas, tai atyduodame už 85c. inasta. 
Teipgi daugybe kitokiu daigtu pasilieka, kaipo 
tai Vyru ir Vaiku Siutu, Karpatai, Lovų, Sieniku 
ir t. t., ir tuos parduodame už labai]ligai preke.

UIMA 1X1 Jlutiaiioy City, Shenanunah
« 1 >4 AA ! >1 varinei, Lafidsford.

E. F. Ilar.tood Factory Distributer.

8 South Jardin St Shenandoah, Pa.
Miestas Ir Stellas.

Sztorai beveik visur.

KUPONAS
Asz czionais prisiuncziu savo iszriszinia ir pasitikiu ant sėdžios kurie 

paskirs nagradas.

Vardas................................. ...................... ........................ . ..... .......... .. .......................

keletą

arba

Nusipirkite sau 
Buteliu
NOMEVICZIAl'S
Geriausia Arielka

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Aye.

Visiems vale dalibauti iszriszime. Dauginus nieko neroike daryti, kaip tik sudėti szmotel ns idant padaryti paveiksi is dvieju garsingu 
amerikoniszkus jonerolus kurio teipgi buvo prezidentai Skaitykyto nurodimus Bandykite isziyszti Iszpjaukyte atsargiai
szmotelius ir sulopykite in krūva. Szita darome del tu kurie ne turi Fartapijona arba nori nauja pirkti.

Mes kaipo iszdirbejai Fartapijoniu paskiremo szita dydeli suma piningo idant apgarsinti musd Fartnpijonus ir snpazinti kožna su inia kad 
Hardwood ir Von Rohl Fartapijonai esą teip geri kaip geriausi Vieton iszduoti daug piningo ant apgarsinimu ir t t., pasta n įvijom sutekti sziU 
iszriszima. Todėl pradeikyte szendie. Mes esame teisinga kompanija ir ka prižadam tai iszpild me. Tas kuris geriause iazrisz gaus pirma nagrada. 
kitas po tam antra nagrada ir t.t.

nAVANftę PiVICAI P‘rma Dagrada §375 fartapijonas 
lzk/Vrl.llk/0 £z 1 Antra nagrada kvitas vertas §125.
Treczia nagrada kvitas vertas §110. Szeszios nagrados po tam kvi
tai vertes §90. Szeszios po tam kvitai §89. Szeszio po tam kvitai 
po §88. Szeszios po tam kvitai verties §1 mažiaus, vėl szeszios po 
tam kvitai po §25.

Tie kvitai bus geri tik del bile kokio naujo Harwood & Von 
Rohl arba Solo fartapijono už muso regulariszka fabriko preke. 
Szitie kvitai bus geri tik po 21 d. Augusto. Tik vienas kvitas bus 
geras del nupirkimo fartapijono.

suDzios iszriszimo;:” “
grados tiems kuriems teisingai priguli. Visi kurie dulibaus iszri
szime bus duota jiems žinia.

lengvos iszligos
veikslai dvieju garsingu amerikoniszku jenerolu. Dykai del visu, 
tik uždrausta tiems kurie dirba del szitos kompanijos. Tik vienas 
iszriszimas pasivėlina isz vienos fumilijos Raszykite aiszkiai. Vi- 
isi iszriszimai turi but prisiunstas priesz 5 ad vakare, 21 d 
Augusto 1911. Jaigu butu du geri iszriszimai atrasti per sudžios 
tada pakirta nagrada bus padalinta. Adresavokyte sziteip.

Polithania State Bank
Cor. 22d. A Carson Sts.

S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszkc Bunka, uždėta per 

paežius lietuvi is ir randasi įm> priežiūra 
Valdžios. Priimam p d’ikus siicžedinimui 
pradedant nuo -SUM) ir už Midetiu ims mtu 
pinigus mokam l-ia procentą, p-nkaiiaot 
kas 3 menesiai. Siuncz am pinigus in vi-as 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes am vi-n liniju ir gdežkelio 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbatn 
visokios ruszies Rejeutalnns Dokumentini ir 
vedam prova- senam krajni. Reieotelna 
kancehiri ja yra red >ma per valdiška nojara 
J. G. M li.i u ka. Fžkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaite* kreiptisprie mus ir pavest mum, 
justi bankinius reikul o persitikrink, kad 
viskas, kas yra kvlbama czion yra teisvbe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunczanl paczed nuoi in Banka, arba mu4 
in Lietuva, galima siu«t Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Expreso Money Orderi.

Ant Clerk of The Court
Frank J. Bastian

Demokratas. Isz Mahanoy City

Parsiduoda Salunas.
Geroi vietoi ant East 

ežios Mahanoy City, Pa. Par
siduos nebrangiai ir turiu par
duoti isz priežasties ligos. Da- 
sižinokyte pas. (to 71).

Juozas Bagdanaviczia 
1300 E. Center St. 

Mahanoy City, Pa.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Payton, 0.

Parduoda Szipkortes ant visin 
Geriausiu Liniju in ir greieziausiu 
sz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.

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

Su virsz minėtais reikalais galite 
>as mane kreipits per gromata ar 
tsabiszkai o visame kanogeriause 
latarnausiu.
.•Lėbaujantiems in Lietuva parūpino 
Baszportus su patvirtinimu Konsulio.

Ant Pardavimo
Ant pardavimo dvieji na

mai turinti po tris augsztus 
viename name gyvena tris fa- 
milijos antram dvi ir salunas 
ant galo loto didelis mūrinis 
tvartas. Asz parduodu visa 
bizni o jeigu kas norėtu tai ga 
Ii pirkti tik viena karczema. 
Vieta apgyventa ant geros gat
ves, apgyventa tirsztais lietu- 
veis, 
k e.

parsiduos už maža pre- 
(S9 °]) 

G Pavasaris
170. S. Leonard, st. 

Waterbury Conn.
Ant pardavimo.

Puikus salunas ant W. Cen
ter ulyczios. Turi but tuojaus 
parduotas. Atsiszaukyte in 
“Saules” ofisą.

Ant pardavimo.
Parduoda farmas, namus, 

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

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

Ant pardavimo.
Viena puiki atydaryta ka

rieta, parsiduos pigiai tam ku
ris tuojaus pirks. Dasižinoky- 
te po No. 112 E. Centre St.

(?9 °l)
Ant pardavimo.

Farma 54 akeriu, namas su 
9 ruimais, kitoki budinkai su 
maszinoms, arti Barnsville, 6 
miles in Mahanoy City. Turi 
tuojaus parduoti. Preke ne 
brangi. (2,9 o;)

John Thamarus,
Grier City, 

Mahanoy City, Pa.
Ant pardavimo Lotas.
Be stubu arti Lietuviszkos 

bažnyczios New Philadelphia, 
Pa. Parsiduos nebrangiai ba 
locninke yra naszle ir nori 
greitai parduoti. (99 oj) 

Mrs. F. Ratszvitzkiene,
Middleport, Pa.

teipgi privalo užlaikyti visada inusu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
tautieczei reikalaidarni galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkcse. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuvhzkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojarne.
Egiutero No. 1.....................
Egintero No. 2.....................
Zmijecznik........... 25c , 50c
Gumbo La-zai ...........
M esz kos Most is.......... .
Trejanka.....................
Lininieutas vaikams . 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepiu Bahamas 
Anty-Lakson del vaiku 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių .25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.........................25c.
1 gmatraukis.................................25c.
Skilvio Lass&i.............................. 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios............................... 7-5c.
‘Uicure’ arba gyd. Runiatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo............50c.
.ii liteliai apstabdymui Galvos

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

Kojų.......................................... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo......
Plauku apsaugotojas., 
Muilas del Plauku... 
Milteliai nuo Kepenų. 
Rožes Bahamas..........
Kinder Bahamas.......
Bobriaus Laszai....... .
Szvelnintojas...............
Kraujo valytojas.......................$2.00.
Nervu Ramintojas....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo).........
Pamada Plaukams...i...........
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise. 
Gyduoles nuo Piemens...........
Vengriszkas Taisytojas Ūsu...
Inkstu Vaistas.. 
Akines Dulkeles.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nuo Parku ir Niežu....... $2.00
Gyd. nuo Dedervines...............$2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos..... $5.

NO. 6.
Visam

K. K0NEWK0 
UŽLAIKO PUIKU

« SALUNA
98 Main St, Ashley, Pa-

---- o----
P*a;kiause užejga del Lietuviu ir 
-<vetin<riausi-s priėmimas del visu.

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplornavotai 

Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Jszgvdo visokes ligas nepaisant isa 
Kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimui 
Sekios, Sy filis Trypęs, Vyriszkas Du j • gos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkurnas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plaucziu 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi 
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tėvu, 

Reikale raszykite ant adreso
nn vni rn 638 Penn Ave., Pittsburg, Pa.
Ulli huLtn Adinoa: 9iki 5 vakar*. Nedeloj nog 9ild 4popi«k

b 1 i
....... 25c.
........ 50c.
ir $1.00.

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

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

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

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

tSy“I’as mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

= City. Hp

Fartapijoniu ir Vargoniu
...STRAJOTAS...

Taiso ir strajina visokiu gatunku 
. , Fartapijonius ir Vargonius pagal

ant VISO loto po no. 604 \ . ! geriause būda. Preke noperbrangi, 
West Center ulyczios. Dasiži- l darbas gvarantitas. Turiu daugybe 
nokyte ant adreso: (r J‘) padėkavonu. Prisiuskyte post-karte

o pribusiu

G. Ramond Beck 
St. Nicholas, Pa.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju

nokyte ant adreso:
Thomas Haughney

12 E. Mah. St.
Mahanoy City, Pr

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 aut 6 familiju kurios at- 
nesza $45 raudos ant menesio, 
t parduosiu jias pigiai atsi
szaukyte ant adreso; (Sep. 15) 

Jos. Mauer,
422 N. 2 St. ' Pottsville Pa.
Senas Brltvu pardavėjas 

ir Agentas.
Jeigu tamista reikalauji geros 

britvos, tai pirk nog manes, o ne kur 
kitur.

Ne vienas nesigraudino katras nog 
manes pirko nesigraudysi ne tu.

Torrey 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- 
gistravotam 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 
negu kitur. Jeigu tamistai nepatiktu 
tai mainau ant kitos arba gražinu 
tamistos pinigus pasilikdamas 20c. 
už savo klapata: (g Į ’deg)

Roberinliį l&llrbimų, Painų. Štnkų. Brukuojamų 
MaSlnūlių. Armonikų Koncertinų, Brltvų, Pavin* 
Sevonių ir Šimtai kitokių kožnain reikalingų da* 
lykų. Kožnas kns prisius savo tikrų vardg, pra
vardę. adreso Ir koletu markių apturės musų No. 3 
kataliogg dykai. Rašyk šendien, o už keletos die
nų Šita naudingu knyga bus Uivo namuose.

Fr. Uokas, JOHN’S SUPPLY HOUSE .
Box 80 Minden, W. Va. IIJJ4-2J38 SO. OAKLEY AVE, CHICAGO, ILt




