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bLenkiszku Vaistu.

zkas Sztominkas 
yti visada musu 
s Gyduoles savo 
vimo, kad musu 
ami galėtu nusi- 
alautu iszduoti 
kiems nors apga- 
cese. Sztomiūkai 
darni mus gyduo- 
bis; parduokyte 
-zkas Gyduoles, 
ojame.

KAS GIRDĖT?
Pirkyte Kalėdų dovanos da

bar— jag° turite mieri pada
ryti kam dovanele. Tuom pa
lengvinsite sau ir darbinin
kams krumnosia.

Tūlas farmeris isz Westu 
tvirtina, buk viszta daugiau 
padės kiausziniu, jago jiai lai
kas nog laiko duosis giart vy
no. Kas-žin kad ižbaudyti 
duot jiai guzutes gal tada pa
dėtu iszvirusi kiauszini.

.................25c. 
......................-50c. 
c., 50c. ir $1.00. 
......................35c.
.......................25c.
....................... 25c. 
...................... 25c.
3.................... 25c.
...................... 25c.
ku .............. 25c.
• Kirmėlių..25c.
1 suaugusia 35c.
..................... 25c.

Feliksas Cambell isz Masa- 
cziužes nuvede savo milema 
prie altoriau“, nes užvelai per 
eitikrino, jog laisnai kokius 
turi yra pavelinimu ne ant 
szlubo, tik ant.... medžiok 
les. Juk tai ne yra jokios skir
tumas pamislino sau jaunikai
tis, nes pastorelis szlubo ne 
davė.
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Tai-gi lig sziol turėjom vi
sokiu szokiu, kaip tai: mesz. 
kos— bear dance, kulkini— 
turkey dance o dabar atsirado 
ir visztinis— ch'cken dance, 
kuri iszrado poni R. Vander
bilt isz Newport milijonierka. 
Ar-gi tosios poniutes ne turi 
kuom geresniu praleist savo 
laika?.... Badai ne užilgio 
ketina invest! szoki vadinamo 
“milioniers monkey dance.”

Saugokytes naujos padirby 
tos netikros dvi-dolerines bu j 
maszkos kuri labai prasiplati
no visur. Geriausia jia galima 
pažint ant numaro, kuris ran
dasi ant deszines puses o kuris 
prasideda su numani “V65—” 
o galima tikrai tviitint, jog tai 
padirbta bumaszka.

Puikiausia istorije kuri li
kos ne senei atspaudyta yra 
“Prakeikta.” Jago josios da 
ne skaitei, tai neatbūtinai turi 
sau jia pirkti o gausi redyste- 
je “Saules.”

Chicage vienas isz “progre- 
eiviszku” daraktorių kuris mo 
kino vakarine lietuviszka 
mokslaine jau suaugusius vy
rus, labai užsirūstino ant vie
no isz studentu kuris ponui 
daraktoriui labai dakako ir 
dagriso. Ana diena negalėda
mas ponas “profesorisl!” da- 
laikyt atsiliepė in studentą no
rėdamas jin pabaust pagal nau 
jausia lietuviszka raszyba:

“Ka tu sau mislini, tu hi- 
perboliszkas, proponuotojau, 
synodiszkas, goslybininke, ar 
tu petkaulini kom protu itato- 
riau manes ne guodosi ? Ži
nok, jog neatstoji gelvaniszko 
stalguno, tu pantomimiszkas 
asile, tu per savo atgaleivin- 
giszkus iszsisukiojimus ir ne 
nojiegumus mane inpikinai! 
O tu heliocentiszkas kvadrat- 
koji, sauspratiezkae, sekstelisz 
kas sutverime, jag > da karta 
man duosi nuoseklumiezka 
krikejima smalkos tai tave 
pragmatiszkai liepsiu patalpy- 
ti po prižiūra teisingystes.”

Studentas iszgirdes tokia 
kalba pono “profesoriaus” net 
apalpo isz baimes.

Susigadino avietine maszina. 
Vieni kitus stengėsi pralenkt, 
o tuom laik visos vieszpatystes 
vos kvepuoje ir kožnos pabai 
ga galop artinasi, o jagu da 
kur nepasiduoda tai teip lig 
gyvulis baigdamasis palaikus 
skite (spardosi), teip ir su prie 
ezais avietinio paredko deda
si! Baeirodo, jog visur netvar
ka: Danguje, ore ant žemes ir 
visose vietose.

Szimet inplauke in Suv. 
Steitu kasa, padotku isz viso
kiu gėrimu $322,529,299.

V šokiu arielku, arako, spi
rito ir t. t. likos padirbta szi
met 175,402,395 gorcziu.

Alaus, porteriu, eilu ir 1.1, 
likos padirbta 63,216,851 bacz 
ku, arba 4,000,000 daugiau ne 
kaip 1910 mete.

Arielkinesia randasi ant už- 
sisenejimo 249,279,346 gor
cziu

Vos prasidėjo grajus in 
“foot ball” o jau 12 sąnariu 
likos užmusztais ant pleciaus 
grajaus, pažeido 64, sulaužė 
nosių 64, szonkauliu 47, kojų 
46, ranku 38, pirsztu 9 ir t. t. 
Isz viso likos pažeista laike 
tojo pasiutiszko grajaus 509. 
Mete 1910 mirė 18, 1909— 33, 
1908— 15, 1907— 15.

Vyrai yra dideleis szeszkais. 
Arti Varszavo atsitiko sekan
tis atsitikimas: Tūlas jaunikai 
tis, insimilejo in mergaite, o 
kad toji jin ne nenorėjo, pa- 
rasze jiai gromata, jog isz gai- 
lesczio pasikars ir pakabino 
ant lubu parėdyta in savo d'a 
panas balvona. Milema aplai- 
kus gromata, davė tuojaus ži
nia policijei ir drauge su jia 
nusidavė in gyvenimą jauni- 
kaiczio, kur regėdama “pasiko 
reli” in puolė in liga histerija 
isz kuriuos gal ir daugiau ne- 
iszsigydins. Norinte po tam at
sitikimui prižadėjo už jaum- 
kaiczio iszteket, nes tasai nesu 
tiko ant apsipacziavimo su mo 
tere kuri turi histerije. Ar-gi 
tai teisi n gysta?

Turkije pargabeno ir sunau 
dojo pereita meta 8,665,760 
svaru prasto ir 51,130 svaru 
geresnio muilo. Norints tiek 
muilo sunaudojo bet da vis fe
nais randasi ne mažai purvi
no!

Italijonu karaliene, iszsimo- 
kino apdarima knygų (introli- 
gatorystos) ir dabar apdirbine 
je visus dokumentus, kuriuos 
karalus nedrįsta duoti del pa
prastu darbininku, negalėda
mas ant juju užsiciket. Kara
liene yma “peide” už savo dar 
bus ir iždalina visa savo uždar 
bi del vargszu.— Tokia mote- 
re mums patinka.

Kada vandenis iždžius, 
Tada pabaiga svieto bus.

Tada bimbazelis proto gaus. 
Kada isz Malianojau padaris

raus.

ATSAKYMAI.
M. Ž. Rochester, N. Y. — 

Ne tik tamista aplaikei pa- 
naszia gromatele, nes tasai su- 
geltsmegenis iszsiunte po vi
sa Amerika tokes gromateles, 
Detektivai pacztinei jau badai 
žino kas jiais iszsiunte ir turi 
tąjį rakalu ant akies. Norints 
buvo iszsunte isz Pittstono bet 
likos atspaudyta.... na ir tai 
žinome, juk “ka Dievas gedže 
nubausti tai jiam pirma piota 
atyma”.

R. P. Brooklyn.— Daneszi- 
tna netalpinsim. Mes ne isz 
vieno pecziaus duona valgome, 
tii suprantame po kam svaras 
kvarabu..
S. M. Pittsburgh. — Broluk, 

tas mus suvis neapeina. “Ne 
musu vežimas, ne mus veža, del 
lietuviu nauda maža”. Pana- 
sziu kuningelu daugau randasi 
o kas atisitinka klebonijoj, tai 
yra privatiszku dalyku o ne 
visuomenes. Juk ir pats ne no 
return, idant svietas dažinotu 
kas terp tavęs o tavo drauges 
dedasi namie Geriause kaip 
anglikai kalba; “keep mum”.

Muso dirva.
Už uituos straipsnius redakcije 

ne atsako.

T. M. D. Lit- ratiszkojo ko
miteto naris p. J. Gabris, už
pernai sumanė ir savo sumany 
ma pasiūlė T.M.D. kad szi 
imtųsi prie encyklopedijos isz- 
leidimo. Sumanymą priėmė 
III seimas, bet tas ir liko tik 
priėmimu nes per visus metus 
ne ne sumurmėta nieko apie 
ta dalyka. Sumanytojas nesu
laukdamas nieko vieszo pasi- 
rižo dar karta paklabinti in 
szirdis tėvynės mylėtoju ir to
dėl savo raparte IV seimui 
vėl primine apie encyklopedi- 
ja, o kad duot suprast kastai 
yra encyklopedija, apie ja [iri 
rasze gana daug ir jau netik, 
kad suskaite tomus (kiek turė
tu but atspaudinta) bet net ir 
puslapiu“, skiltis, eilutes ir 
raides kiek ju tilpo encyklo- 
pedijoje. Po tokiam smulkme- 
niszkam isza'szkinimui, visose 
pusėse musiszkiai plunksnaj- 
raužiai ir sukliko kaslink tos 
encyklopedijas, ir tai jau tie- 
siok Gabrio encyklopedijas; 
vieni mato jos reikalingumą 
ir naui.inguma, kiti ta viską 
koja paspiria, numykdami, 
kad mums reikalingesni ele- 
menturiai, o ne encyklopedi- 
ja“. O ir vieni ir antri ne ins- 
peja, ko mus visuomene rei
kalauja. Ji reikalauja ne ele
mentorių (nes nėra kam isz jn 
mokintis) ir ne encyklopedija 
(nes sziu nebus kam skaityti), 
bet reikalauja židyno, kurs 
iszaiszkintu “lietuviszkus’ žo
džius ir sakinius, vartojamu“ 
sziadienineje spaudoje. Sztai 
kokiais žibucziais papuoszta 
mus “iszgrynyta” kalba: P- 
nasz; p-le. p-ni, t-le, dr-gas, 
sus-mas, k-ja, t-ba, bau, szni- 
pas (ar dagiosios?) pravakato- 
rius, grupe, universitete klase 
parcelevimas, karas ir szimtai 
kitokiu kripucziu, kuriu isz- 
aiszkinimui pritiktu pasiszauk- 
ti kur iszmintinga rabina. To
dėl liaukitės su encyklopedijas 
reikalavimais, kol ne iszreika- 
lausite isz T.M D. tokio žody
no Ir kas pernauda bus iž en 
cyklopedijas, jeigu ji iszeitu 
tokiu žargenu, kokiu eina szia- 
dieniniai laikraszcziai.

< * *
Kauniszkiai susilaukė “ge

ru laiku”, nes jie, isz didesnes 
dalies, sziadien užima vietas 
redaktorių prie lietuviszkuju 
laikraszcziu, jie ir sznyps'zczia, 
rupescziu spaudžiami, kaip 
ežia isz pamatu iszgriovus su 
valkiszkiu tarnus spaudoje 
Tad ir ne dyvai atsiminus 
kaip anais sykiais kas žin koks 
Vargomatis “Vienybėje L.” 
begarbindamas jau ne gyvuo- 
įancz'as “Vilniaus Žinias”, ir 
hedekavodamas jam už “iszgry 
nijima” lietuviszkos kalbos 
(‘ Vilniaus Žinios” vartojo kai 
ba ir raszyba lengvojo stiliaus 
hu kuriuomi negali lygintis 
ne vienas isz sziadieniniu lie- 
tuviszkuju laikraszcziu), su sy 
kiu, ne už szi, ne už ta, užsi
puolė ant suvalkiszkiu ir ju 
tarna iszvadino rutena. Už ka 
tas Vargomatis taip inszirdes 
ant suvalkisz siu, ne kaip ne 
galima inspeti. Ir jeigu butu 
sumanu kad suvalkiszkiai jam 
yra padare kokia skriauda, 
butu galima jam pasilenkus, 
pasakyti:—Tamista, atmink, 
jog Vieszpats Christus, mirda
mas ant kryžiaus, atleido la 
trui, kurs ji kankino, todėl ta
mista atleisk mums, mes pasis- 
tenysime atlyginti už skriauda 
kuria padarėme tamistai. Da- 
bargi žinodami, jog suvalkisz
kiai nėra jokio blogo padare 
Vargotnacziui gali pasakyti 
jam-: Broluži. Neesame tamis 
tai jokiais latrais. Atmink ir 
pripažink tiesa, jog suvalkisz
kiai yra pirmaisiais kulturu- 
sziais, skynėjais taku kultūros 
Lietuvoje. Tamista dar nebu
vai mates savo vargu, o jau 
suvalkiszkiai kente vargus ir

kalėjimuose vargo už platini“ 
ma lietuviszku knygų, kurias 
gabeno isz Tilžės ir skleidė po 
Lietuva nestokavo ju tada ■ ir 
Kauno gubernijoje Suvalkisz; 
kiai insteige pirmuosius lai-l 
laikraszczius Lietuvoje kaip 
ir Amerikoje, iszdirbo jiems’ .... o 
sziokia— tokia dirva kuriom" rius ir vėl prisidės prie pake- 
tamista szindie > atsisėdės, be-h limo jin vardo Schuylkill pa-

ISZ AMERIKOS.
Kada gaus protą?

New Philadelphia, Pa.— 
Ar tik vela ne bus žudinsta, 
kuri prisidės prie kitu žudins- 
cziu papildytu per foreigne-

reikalingai spjaudai. Te kalki-J viete. Juozas Vaikaitis (ar tik 
ne pypkute užtai. nebus Valukaitis) atejas in

* * * ji karezema Juozo Jankaucko pa
Anais metais rodosi, “Žvai-" reikalavo gėrimo o kad už jin

gžde” buvo patalpinusi savo; De užmokėjo, daugiau szinko- 
skiltyse paveiksią Simono Dau I ris ne norėjo duoti ir ant to 
kanto, Lietuvos istoriko moks-, truputi užsibaigė.
lo vyro. Paveikslas biski^ Sztai kada Jankauckas par- 
skiriasi nuo paveikslo to pa-Jdavinejo gėrimus kitiems sve- 
ties Daukanto, koki sziadienieziams Vaikaitis staigai pri
mėtome daugelije vietų, ne<‘ 
Daukantas, iszrodo dsug se-' 
Desuiu, o apart to, pas’puo-zia“ 
kitokiais drabužiais, beje api- 
kakte augszta, su smailais 
kampais, kaklaraiksztis surisz- 
tas placziu mazgu. Po paveiks 
lėliu buvo paaiszkinta jog tai 
yra vėliausia paveikslas musu

-s okes prie Jankaucko su pei 
•lu dure jiam in pilvą. Pažeis
tąjį tuojaus nugabeno in .Potts 
villes ligonbuti o Vaikaiti nu
gabeno in kalėjimą. Badai 
žaidulis yra labai pavojingu ir 
Jankauckas gali mirti kožna 
valandėlė.

Iszkase daugeli aukso.
garbingojo vyro paimtas iszf Deadwood, S. Dak.— Isz
fotograf jos, kuri randasi pas 
koki tai ūkininką Kauno gu
bernijoje, indeta dideliuose 
rėmuose. Savininkai tos foto-
grafijos, labai ja brangina. Isz 
paaiszkiuimo kaip ir isz paties 
paveikslo, galima aiszkiai ma
tyti, j°g szi fotografija yra 
daug velesne negu ta, kuri 
randasi prie Lietuvos istorijas, 
“Lietuviszkame Albume ’ ir 
kitur. Tas pats žmogus jau ki^. 
tokiu iszrodo, nes, suprantama 
senesnis. Bet. argi pasmus to 
kiu budu gali szis dalykas už
sibaigti? Niekados niekados! 
niekados! Ir sztai “Draugas” 
jau apskelbė, o “Lietuva” ta 
apskelbimą originaliszkai pere 
paudino, buk Simono Dau
kanto paveikslas, kurs szian- 
dien pasmus randasi, yra tai 
ne paveikslas, o tik karikatū
ra, iszjuokianti musu gerbia
mąjį mokslininką, istoriką. 
Tikras paveikslas yra tik kur 
ten Lietuvoje ir mums reikia 
pasirūpinti isz jo pridirbt daug 
tokiu paveikslu ir... . ir .... 
dar kasžika. Tai matote. Bile 
kas nors naujo. Beje. Dr. Ku
dirkos paveiksią sziandien dau
gumas mato, daugumas ypa- 
tiszkai pažino dar gyvu esant 
velioni Kudirka ir sako, kad

įkasiklu aukso Black Hills in 
(laika keturiu paskutiniu me
nesiu, liios iszkasta pus-sep- 
(tintos tonos auksiniu smiltelių
kuriu verte isznesza ant $2,- 
1750,000. Da tiek aukso in teip 
trumpa laika niekad ne isz
kase.
Kas tau ne miela, kitam 

ne daryk.
■ Centreville, Md.— Lauras 

ffstiugdins ana diena aplaike 
bausme, kokia papilde ant sa
vo pacziules. Sūdąs nubaudė 
Stingeri ant ezesziu ypu su na
gai ka per nuogus peczius už 
sumuszima savo moteres. 
Priesz nubaudima prasze, idant 
jo pati butu ludintojum aplai- 
kito plakimo, bet motere ne- 
iszpilde jo praszimo. Priek 
tam Stingeris turės atsėdėti 
szeszis menesius kalėjime.
Uzmusze savo apjuodin- 

toju.
Cleveland, Ohio.— Ant uli- 

czios prie daugeli ludintoju 
Jokūbas Horviczius likos nu- 
szautas ant smert per Mrs. Ro
zalija Dvorkin, kuri tvirtino 
buk pribuvo isz Lawrencevi
lle, Mass., už tai, kad motere 
apjuodino per paleidima bjau
raus paskalo apie eia. Po žu-

tai orginaliszkas paveikslas. 
Bet mums teko matyti jo dar 
kitokį paveiksią, ne visai pa- 
naszu in szi originaliszkaji. 
Yra tai spalvomis pieszta* 
piesziko, kuriam vargiai kada 
rūpėjo kudirka. Bet paveiks
las. Žmogysta vienuose marsz 
kiniuose, krutinę atsegta, barz 
da nusmailinta, plaukai ties 
kakta biski sugarbiniuoti. 
Žiūrint iszrodo ne szis ne tas: 
o vitook nereikia abejoti jog 
szis paveikslas kada nors gau
sis in rankas tokio savininko 
kurs ims ir suszuke:— Sztai

dinstai pasidavė in rankas tei 
singystes.
Pirko raszoma staleli už 

81; rado jame 81000 
South Bend, Wash.— A.

W. Hammond pirko ant Imi
tacijos sena raszoma staleli už 
kuri užmokėjo viena doleri. 
Kada parsivežė staleli namon 
ir peržiurėjo, rado jame tūks
tanti doleriu bumaszkome. 
Kas buvo locnininku stalelio, 
tai lig sziam laikui ne daži- 
nota.

tikrasis paveikslas kudiekos, o 
•visi kiti, vyrai tai tik kari ka
taras, iszjuokianczias musu 
darbsztu vyra, raszytoja, dai
nių kompazitoriu, pieszeja! Na 
o kasžin kaip yra su paveikslu 
Didžio Lietuvos kuuigaiksz- 
czio Vytauto? Szio didvyrio 
irgi du paveikslus turime. Vie 
nas dar Mokslo Draugijos isz- 
leistas, paimtas nuo origina- 
liszko paveikslo kabanezio ant 
sienos Vilniaus katedroje. Vy
tautas rūstaus veido, su kara- 
liszka kepure ant galvos ir re
težiu ant krutinės, taipgi ke
liais kunigaikszczio ženklais. 
Antrasis, jaunas vyras, su be- 
siszypsancziu veidu, galva ir 
liemuo apkalti blekemis ran
kose po lazda turi, apsisupęs 
vilko kailiu blekinen kepuren 
insikiszes strauso plunksna 
(tikras kavalierius!) Kuris isz 
sziu dvieju yra tikruoju pa
veikslu, o kuris karikatūra?

Tris miestelei iszdcge.
Kansas City, Mo. Miente- 

lei Jamestown, Glasgow ir El
bing kone visi iszdege. Ugnis 
padare bledes ant 700 tukstan- 
cziu doleriu. Tame laike snigo 
labai o vanduo paiposia buvo 
užszales per ka ugnagesiai tu
rėjo stovėt su nuleistom ran
kom ir žiūrėti kaip ugnis vis
ką naikino.
Norėjo “papirkt” Mc Na- 

maru “džiure.”
Los Angeles, Cal.— Bert 

H. Franklin vienas isz advo
katu kuris ketina apgint bro 
liūs Mc Namarus už papildyta 
iezneszima in padanges spaus
tuves “Times”, likos areszta- 
votu už papirkima keliu “džiu 
res” idant neapkaltintu kalti
ninkus ir likos pastatytas po 
kaucije $10.000.

Italijon ai stato budykes.-- Amerikos konsulatas 
Tripoli.

Suėmė 350,000kiausziniu.
Terre Haute,— Inspektoris 

valgio sulaikė czionais du va
gonus 350 tukstaneziu suga- 
dytu kiausziniu, kurius siuntė 
kupeziams kaipo szviežius 
kiauszinius. Kompanije Ar
mour Co. isz Chicago bus ap- 
skunsta už pardavima sugady- 
tu kiausziniu.

Keturi vaikai bus pakar
tais o du ejs ant viso 

gyvenimo in kalėjimą.
Chicago.— Praejta menesi 

kada Fredrikas Gruslovas va
žiavo in miestą parduoti dar
žoves likos užkluptas per sze
szis jaunus iszgamus kurie jin 
nužudė ir atėmė jiam tavora ir 
piningus kiek turėjo prie sa
vęs, ir nuvilko in krumus. No
rints Gruslovas melde susimi- 
lejimo ant keliu, prižadėdamas 
atyduoti visa savo turtą jau
niems žudintojams idant jiam 
paliktu gyvastį del jojo pa 
ežios ir szesziu menesiu kudy- 
kio bet tieje jauni ižgamos ne 
turėjo susimilejimo ant savo 
aukos. Vėliaus žudintojai li
kos aresztavotais kada bandė 
parduoti tavora savo aukos.

Tuosius ka pakars yra: Ed
vardas ir Franas Sziblavskei, 
Filipas Somerling ir Tamo- 
szius Schultza o apsudinti ant 
viso gyvenimo in kalėjimą yra: 
Franas Kitas ir Leonas Szu- 
chomskis. Kaip isz pravardžių 
galima dasiprast tai visi yra 
Lenkai.

Nužudė penkes ypatus ir 
pats save.

Hakensack, N. J.— Kaime- 
lije Lodi likos papildyta baisi 
žudinsta ant penkių ypatų o 
žadintojas po tam atėmė ir sau 
gyvastį. Žudintojum buvo Ig
nacas Plescia, kuris ne perse- 
nei sumueze labai savo jauna 
paezia o kuri po tam jin pa 
mete ir nuėjo gyvent su szei- 
myna vardu Pecarino. Žudin- 
tojas nevos atėjo pas paezia 
mierije perpraszimo o kada 
toji nesutiko ant jo praszimo 
idant su juom gyventu, isz 
traukės revolveri pradėjo szau- 
dyt o kožnas szuvis pataikė 
savo auka: Pirmiausia nu- 
szove Antanina Pecarino 78 
metu, perszirdi; Mrs. Ona 
Focarino 65 metu, per galva; 
savo paezia Konstantina Ples- 
cia 27 metu per szirdi; Fedali 
7 metu in veidą; Rassanp 4 
metu per galva o po tam pats 
save.

ISZ VISUJZALIU.
Sudege 300 namu.
Sarejovas, Bosnia. — Mies

telis visoko, 17 miliu nog Sare 
i jovo iszdege tris szimtai namu. 
Randas iszsiunte in pagialba 
ugnagesiams vaiska. Asztuoni 
szimtai žmonių randasi be pas 
toges.

Kupczista gyvu tavoru 
Fraucuzijoi.

Parižius. — Tomis dieno
mis likos aresztavoti Viktoras 
Flachon direktoris laikrasz- 
czio “La Lauterne” ir Guston 
Allanb turtingas fabrikantas 
abudu apkaltinti už vedima 
kupczista su jaunoms mergai
tėms. Ka tieje rakalei dare 
su jaunoms mergaitėms tai net 
bjauru raszyti laikrasziije. Ne 
kuriuos motinos mergaieziu 
paezios pardavinėjo ir užsiymi 
nėjo kupczista gyvųjų tavoru. 
Isz viso tris szimtai mergai
eziu perejo per tu rakalu ran
kas o visos buvo mažiau kaip 
14 metu senumo.

Kruvina musztine 572 
užmusztu.

Kas duobe kitiems kasa — 
pats inpuola.

Zieglersville, Pa. — Laike 
kriksztinu pasidarė czionais 
musztine terp slavoku kurioje 
Jasko Bakalar nučhire peilu 
Vasilu Pekara. Ne gana to 
Jasko prikrovęs kiszenius su 
dinamitu nusidavė prie namo 
kuriame atsibuvinejo krikszti- 
nos, pakyszo kelioleka szmotu 
ir uždegė. Nes ir dinamitas 
kiszeninosia eksplodavojo isz 
neszdamas Jasko in padanges 
su dusze ir kunu.— Da lig 
ežiam laikui ne sugrižo.

Netikėtinas gilukis.
Philadelphia, Pa.— Marti

nas Schneideris, prastas dar
bininkas, pribuvo in czionais 
isz artimo miestelio su reikalu 
ir isz akivumo nusidavė ant 
licitacijos pamestu daigtu, 
kurios B. and O. geležinkelis 
iszpardavinejo. Ant licitacijos 
pastate pakeli, kuriame radosi 
senos drapanos Žalnieriaus. 
Schneideris pirko drapanas už 
$6,50. Iszviuiojas drapanas 
rado <erp kitu daliku, kelnese 
kiszeniuje ezimta doleriu auk
se, pora deimantiniu auskaru 
ir du brangius žiedus.
Žvėris teip ne padarytu.
Chicago.— Patrick Dow

ney, valintojas ulieziu kada 
isztusztinejo bleszinia su pele
nais užtiko joje gyva balta ku- 
dyki vos kėlu valandų senu
mo. Paszauktas palicijantas 
paszauke patrule ir nugabeno 
kudyki in prieglauda del ras- 
tiniuku. Dabar jeszko ne la
bos motinos.

Nemielaszirdinga mo- 
czeka.

Milwaukee, Wis.— Norints 
visi žinome, jog ne kurios mo- 
czekos yra nemielaszirdingos 
del likusiu sierateliu po pir
mai motinai, bet szitoji per- 
virszina visas kiek lig sziol 
buvo kada girdėt.

Mrs. Sally Sheriden ne ken
tus szesziu metu dukriukes 
likusia po pirmai paezei She- 
rideno, kada tasai iszejo ant 
ukes dirbt, toji isz piktume 
sumusze teip baisei mergaite, 
jog gulėjo kėlės valandas kaip 
be žado o kraujas persimusze 
isz burnos ir ausu. Ne gana 
to, iszlauže nebagelei koja ir 
ranka. Tėvas sugrižas namon, 
klausė kur maža Elute o mo- 
czeka pasakė, buk iszsiunte 
pas teta. Nesugrižes in koki 
laika pradėjo tėvas jeszkot ir 
rado tvarte gulinte, pridengta 
sziaudais. Tuojaus nugabeno 
in ligonbute, kur badai už ko
kio laiko sieratele pasveiks. 
Sheridenas slaptingai parda
vės savo ūke, pamėtė velniez- 
ka moezeka, kuria szerifas isz- 
mete laukan isz grinezios.

Rimas. — Italai be jokios 
milaszirdystes užmuszineje vi
sus Arabus arti Tripolaus ko
kius tik užtinka. Ana diena 
užmueze suvirszum penkis 
szimtus apie kuriuos suvis ne
sirūpino o paėmė in nelaisve 
300 Turku ir Arabu, terp tu 
buvo daugelis apicieriu. Italai 
paėmė Henui ir fortamesri.

Nužudė savo vyra, ku
ris sugrįžo isz Ameriko.

Szobranc, Vengrai. — Da- 
ejna žine in czionais isz artimo 
kaimelo, buk in tenais pribu
vo kokis tai nepažinstamas 
žmogus pas viena motere kuri 
turėjo vyra Amerike. Motere 
priėmė pakelevinga, o tasai 
priesz nusidavimą ant atsilsio 
prasze moteries idant, paslėptu 
jojo pundą. Motere isz dydelo 
akyvumo, nakties laike, norė
jo persikanot, kas punde ran
dasi; atydare ir paregėjo pinin 
gus.Tuojaus apėmė jiaja szeto- 
niszkas godumas, atnesze kirvi 
ir pakelevinga užmusze, kad 
piningus sau prisisavint. Tik 
tada pažiurėjo su dydele bai 
me užmusztaji, kada norėjo la 
vona iszneszt in kluoną, jog 
tai josios vyras, kuris sugrižo 
isz Ameriko su piningais užeze 
dintais per kelis metus, o kada 
užsiaugino sau barzda, ne bu
vo pažintas per savo paezia. — 
Panasziu atsitikimu tankei at
sitinka, nes daugiause tame 
kalti patisyvrai; jog nesiduoda 
paezei isz pradžių pažint.

Isz Rosi j os, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Užklupo ant arcibiskupo.
Petersburgas.— Laike noba 

žanstvos cerkvėje ant arcibis- 
kupo Antoniuszo mėtėsi su 
peilu studentas isz seminarijos 
vardu Mikola Trifonow. Užsi- 
kejsejimas ant gyvaszczio bis- 
kupo nepasiseke. Trifonowa 
aresztavojo, nes tasai tik ma 
žai pažeido arcibiskupa in ran 
ka.

Sliectva parode, buk Trifo 
nowas praejta meta prasze An 
toniuszo pagialbos instojime 
in dvasiszka seminarije. Arei 
biskupas prisidėjo prie praszi 
mo, nes Trifonovos pradėjo la 
bai girtuoklaut ir už tai likos 
isz seminarijos iszgaitu.



ANGLU KIAKLOJE.
■* Apraszlnrs Isz gimimo Angle’<aslu

Buvo tai Nedeloje po piet; 
Franas sėdėjo su motina prie 
stalo ir geri kava, pagal papui 
tima Vokiecziu.

Diena buvo graži dangn- 
skaistus, ir kad ne butu nugel 
tia ant medžiu lapai, tai i-zro- 
ditu ant pavasario. Kas tikta 
galėjo, naudojo isz gražios die 
nos, iszeitinejo pavaikszeziot 
idant atsikvept szviež u oru.

— G .1 motinėlė ejtuva bis- 
kuti pavaikszeziot?— paklau 
si Franas motinos.— A-z mis
tinu butu gerai pavaikszeziot 
ir man butu sveikiau.

— Gerai, mano vaikeli.
— Tai pasiredikie motinėlė 

ir asz tuom laik nuszoksu pas 
Kurpasa ir dasižinosu, ar ne 
norės Barbuki ejtie su mumi.

— Gerai, ejkie ir dasižinok
Už ketverties adinos sugrįžo 

Franas su Barborele ir trise 
nusidavi pavaikszeziot. Bar- 
boreli skini ant pievos žiedelus 
rudeninius, tai velei su Franiu 
geniojosi po pieva o ir sena 
motina rodos keleis metais 
jaunesne stojosi.

Teip girdamiesi pamaželi, 
daejo net in restauracijos soda 
kureme parsidavinejo alus.

— Užeisime ant stiklo 
alaus,— užkalbino Franas, 
abidvi moteres su noru tiko; 
ipatingai motina Franio reika
lavo pasilsio.

Sode buvo pilna svecziu, vi
si buvo linksmi, juokėsi ir 
szposavo ir tt. Sztai oze kas 
tokis isz jaunuju užmini apie 
ezoki ant tam tikros sales, pats 
nubėgo pirmutinis ir užgraino 
polka. Pasileido poros ir pra
dėjo visi bevitis. Franis ne 
labai mėgo szokt, ba po teisi
te! ne nemokėjo gerai ir ne tu 
rejo kadai iszmokt, tame inei- 
na in soda Sturmas. Subambė
jo ka toki po nose, nevos pas
veikinimą, ant ko ir Franas 
teip pauzei atšaki.

— Pabūkime da valandele- 
tari Barboreli— kad tasai pa
laikis ne pamislitu jog pama- 
tia jin bėgam e.

Sturmas buvo garsus cieloje 
aplinkinėje kaipo niekai žmo
gus ir didelis mergininkas: tan 
kei jisai pakludavo in kilpas o 
ir vos kaili iszneszdavo.... 
Szedien buvo linksmas, geri, 
szoko, juokėsi, matomai norė
jo pasibovit. Vaikėsi paskui 
merginas, praszi ir meldi, 
idant katra ejtu su juom szok- 
tie bet ne viena ne norėjo.

Tame užgraino valca, sztai 
Sturmas prisiartino prie stalo, 
prie kurio sėdėjo Franas, jiojo 
motina ir milimoji.

— Laba dien!— pasveikino 
Sturmas sedinezius, saldžei nu 
sijuoki jog iszrodi kaip bež- 
džionka, ir prakalbėjo:

— Ne bukie tokia, praszau 
— norint viena szoki paszoksi 
va. Tai pasakias norėjo jaje 
pagriebt už rankos, o Barbore 
le reže jiam in ranka su kum- 
szcze. Visi sukliko juokais. 
Šturmas net apsiputojo isz pik 
tumo ir gal butu metęsis ant 
drąsios merginos, kad ne butu 
stojas Franas priesz Sturma, 
kuris jau ne galėjo susilaikit 
ir paszauki;

— Pasilauk ponas Šturme 
ir atsitrauk no merginos pra
szau, ne uszkabinekie josos 
daugiau. Man tėvai josos pa
vedi, idant turetau apgloba 
ant josos, tai ir ne pavėlinau 
josos skriaust.

— Bravo, bravo!— szauki 
visi, katrie tik buvo sode ir 
ant sales.

Sturmas siuto no piktumo. 
Kaip give, teip jisai insmeigi 
savo akia in Frani ir paszauki 
grieždamas dantimis:

— Ubagini veisli! palauki
te— asz jums parodisu!

Jau pakeli Franciszkus 
augsztin ranka, kad užduot 
pusėtina ipa, nes toja valando
je dirstelėjo ant savo motinos. 
Seniuki persigandus, iž bai

mes vos gyva sudėjus rankas 
praszi sunaus idant nustotu ir 
kagreieziause eitu namon.

— Jau laikas eitie namon 
tari Franis.

Biednos moteres net atvėso 
ir lengviau atsiduso.

Šturmas grūmodamas ant 
einaneziu su kumszcze, szau
ki;

O kad jin kvaraba pagriebtu,
Kad szuo tiek suėstu,
Kas tik szepoje buvo, 

In szuns pilvą pakluvo.
— Kur pzuo?

— Palaukite, asz jums at 
kepsu piragus už ta nužemini
mą manės! gailesites to, nes 
bus po laik!

— Tai ve! tai ve!— Szauki 
isz visu szalu ant Sturmaus, 
kuris ne turėdamas ant ko isz- 
vert piktumą, jeszkojo terp 
svecziu kita žmogų, ar gal pa 
matis viena isz savo darbinio 
ku, nes ne vieno ne užtiko, vi
si buvo svetimi; nuėjo tada to
lau ir užsiemi su ligeis sau gė
rimu.

Ejdamos moteres namo ver
ki: o ir Barboreli, norint buvo 
linksmaus budo szluostesi 
aszaras su žiurstelu.

— Jisai dabar rustibia degs
— kalbėjo nuolatos sena moti 
na su didele nerimaseze,— pa- 
matisi, kaip tave ir Barboreles 
tęva no darbo pavaris.

— Tai pažiūrėsime kas tu
rės teisibe— atšaki F ranis bū
damas tvirtu saves.— Kaip 
pareis reikalas, tai asz pajesz- 
kosu teisibes.

Moteres biski susiramino 
tuom.

— Tu mislini Franuk jog 
tau biednam teisibe pripažins?
— tari motina.

— Nesirūpink motinėlė 
Dievas yra teisingas.

Norint tiejei žodžei, biskuti 
suramino moteres, vienok da- 
vis verksznojo.

III.
— Ilei!— Kurpas— suriko 

ant rytojaus Šturmas ant tėvo 
Barboreles, kuris dėjo angles 
in vežimą— tu su kožna diena 
darbe apsileidi, Jau no kėlu 
minutu žiurau in tave ir nieko 
gero ne padarai, kruti kaip 
muse smaloje,

Senelis, kuriam jau vakar 
duktė apie viską apsaki, su
drėbėjo ne galėdamas sugriebt 
žodžiu ant atsakimo: dirstelėjo 
tiktai persigandias ant perdėti 
nio.

— Ko teip spanges iszver- 
ti?—paszauki velei Sturmas 
nieko ne dirbi, dikai piningus 
imi!

— Perpraszau poną— pra 
kalbėjo ant galo senelis,— dir 
bu, kiek tiktai turu pajėgu 
Ponas matai, jog ir valandė
lės ne sugaisztu: ne no szedien 
ne no vakar kasikloje dirbu, 
nes jau no kėlu metu, o vis 
ponas buvai užganadintas isz 
mano darbo.

— Ne iszsisukinek seni, ap
tingai ir stojeisi ne rangus.

Vargszui aszaros stojo aki- 
se, prijauti, jog artinasi baisi- 
bi, jau rodos matėsi be ^kąsnio 
duonos, be darbo,— ka galėjo 
pradėt senatve? Gal pareis 
ubagaut.... Ciela baisi ateite 
stojo jiam akise. Kad tai butu 
pats vienas, tai tiek to, nes tu
rėjo paezia ir duktere— Bar
borele. Pastanavijo pasikalbėt 
su Šturmu:

— Užvakar da ponas mane 
girei ir prižadejei man duotie 
geresni darba ir didesne mokės 
te, ar jau ponelis apie tai už- 
mirszai.

— Ka ? ar aez tau senei pri
žadinėjau pakialt mokeste ir 
duotie geresni darbai? Ne zau 
nitum po szimts velniu!

— Duktė mano gali tai pa- 
sakitie, jog teisibe sakau ba ta 
viską girdėjo.

— Duktė tavo? ha, ha, ha! 
Tai meilus diegas.... verta 
jei tikėt! ha, ha, ha!

Sturmas net drebėjo no juo 
ko, ant galo atsisuko, kad ej 
tie tolin Atsimini vakariksz- 
cze atsitikima ir net pats susi- 
sarmatino ir susimaiszi. Vie
nok tuojaus susigriebi, velei 
atsisuko lig senio ir tari:

— Asz tau sakau, jog esi 
senas ir ne tikina in darba, tai 
ne reikalaujeme dikaduoniu ir 
dovanai piningus ne metinsi 
me, ant kito menesio liksi no 
darba atstatitu.

Galva užverti augsztin ir 
nuėjo ir mislino sau;

— Jau vienam užmokėjau, 
tegul savo dukrelei už tai pa 
dekavoja.— Jagu man butu 
prilauki, tai butu kas kitas.

Senas Kurpas stovėjo kaip 
nudiegtas, o Sturmas džiaugė
si, jog gavo inkast biedna žmo 
gu-

Džiaugdamasis pats isz sa
ves nusivilko net in biurą di
rekcijos.

— Jagu man pasiseks, tai 
ir tam kitam snarglui parodi
su ka galiu ir iszmokinsu pro
to.

— Ar ira biure ponas direk 
toris? — paklausi tarno stovin 
ežio prie duriu.

— Ira, klausi jis apie poną-
— O tai gerai, labai ge

rai....
Skubei nusidavi Sturmas in 

biurą direktoriaus. Pasilen
kiąs, laikidamas kepure ran- 
koja, vos drieo ant direkto
riaus akis pakialt. Ira tai bū
das niekszu, jog priesz žmonis 
pasirodo didelei galingais, o 
priesz perdetinius kaip szune- 
lei ant pilvo szlauže.

— Gerai kad ponas Stur
mas atejei. Asz norėjau žinot 
ar ne butu galima darba pas 
kubint?— Dabar kaip žiema 
artinasi, daug ira uszkalbimu 
ant anglies ir ne žinau ar gale 
eime spėt.

Kiek bus mano pajego 
je, tai darisu, — atšaki Stur
mas, nuduodamas nužeminta 
tarna, — tiktai ne žinau ar pa 
siseks....

— Ka tokio?
— Abejoju vienok, ar duo

sis pone pasiskubint, ba dabar 
pripuola dvi szventes kataliki 
nes, o tikrai pasakius pusan
tros.

Jagu mergeles vyra nutverėte, 
Tai ir drucz-i laikykite, 

Ne vilkinkite,
Greit apsiviruokite;

Ba jag11 U ai hepsui be kepsi, 
Szuo pagriebs ir ne tekši.

Atsitaiko vyras, 
Bile žmogus gera«, 

L u p, 
Cup, 

Apsiviruokite, 
Nesidairykite.

O kad ir sako, jog staigai, 
Tai ne gerai, 

Ant to ne žiūrėkite,
Bde pagriebsite;

Geriau aps:poructi, 
Negu pasenst ir dejuoti. '

Pittsburge merginai 45 metu, 
Gyvenimas pakako, 

Ne mokėjo szolderi iszvirti, 
Tai turėjo iszmniti;

Ne žine in kur nusibostinoį 
O gal puszcziosia apsigyveno.

Kokia szventi?
Visu Szventu ir Uždu- 
diena.szine

— Ar tosia dienose katili- 
kai ne dirba?

— Visu Szventu dienoja su
vis ne dirba, o Užduszineje 
dienoje no piet pradeda dirbt.

— Tai suvis ne kas, — tari 
direktoris, kuris būdamas E- 
vangeliku ne žinojo Kataliki- 
niu papratimu.

— Ar ne galėtu katalikai 
norint Užduszines dienoje dirb 
tie no rito, gautu užmokėt.

— Tai ne galima.
— Asz ne noretau prie dar 

bo verst — kalbėjo direktoris 
—nes kaip tamistui žinoma, 
locnininkas kasiklos, ponas 
W., vėlina sau, idant jauslos 
tikimiszkos darbininku butu 
guodojamos ir kad szventes ne 
draust szvenst. Juk tamista 
pats esi kataliku privalai ži
not, ar per Užduszine diena 
gali dirbt ar ne ?

— Su manim vis tiek — at
šaki Sturmas nusiszipsojas sze 
toniszkai, sukinėdamas ranko
je kepure ir nuduodamas susir 
gelevima. Turime vienok to
kiu žmonių, ka pasirengia mai 
szate padaritie.

(Toliaus bus) j

Ar žinote kokiu turime Skul- 
1 kine merginu, 

Ar žinote ant kokiu ymasi 
spasabu ?

Kaip atejna vakaras, 
Jau nelimpa jokis darbas, 

Vos diszius spėja sumazgoti, 
Taikosi kagreieziausia isz 

bėgti.
Ant naktinio spacierio, 

O gal in bažnyczia ant po" 
terio.

To asz ne žinau, 
Tiktai nog moterių girdėjau;

Jog iszejna,
Rakta su savim payma, 

i Trankosi ne žine kur, 
Parejna nakties vidur. 
O paganska atsimena, 

Ba ir rakta su savim payma, 
Nog duriu priszakiniu^.^ 

Ar užpakaliniu.
Parcimpina pamaželi, 

Parsiveda ir vaikineli, 
Baisu vienai ejti, 

Kad ižgasti ne gauti! 
Toki tai sztama mergų turime, 

O pabausti ne galime, 
Kaip tik gaspadine iszsižiotu, 

Tai pipiru invales gautu.
Tai teip užaugintos, 

Nog mamulių iszmokintos, 
Ka verta tokia mergina, 

Ir kaip motina užaugina?
Niekam tokia ne tinka, 
Jagu latrauti injunka 

Tokia ne gali tarnauti, 
Ne ant apsivedimo vyra gauti; 

Kaip szluota susivalkios, 
Ir niekad neapsivyruos.

Motinos! Rimbą paymkyte, 
In kaili gerai suduokyte.

Nog pikto ginkyte, 
Baimes Dievo mokinkyte.

Tris sztamus turime, 
Greit suruokuot galime, 

Valkatas naktines, 
Danceszkules ir balines. 

Tokios szirdeles neisztekes, 
Davadnas vyras žiūrėti ne 

norės, 
Turime merginu ir doru,

Nog žmonių pagirtu. 
Prie vyru tokios nesikabina, 

Namieje darbu užsiyma, 
Greicziausia apsivyruoja, 
Ir laimingai sau gyvuoja.

Atejas Morgine vaikinas pas 
mergina,

Ir už 25 centus alaus užfun- 
dina,

i Bet mergina kitame ruime se-
> dėjo,
. Ant vaikino suvis ne žiurėjo.

Ant pagalios tas atsiejo,
■ Jog mergina alų ant galvos 
’ iszliejo,
> Ne butu teip pakluvias,
! Kad ne butu girtas buvęs.
( Ir badai in skribliu ko pridėjo 
. Ir tiesiog ant galvos uždėjo,

Tai-gi, teip mažai uždirba, 
Ir tai ant gėrimo pradirba.

Gerai padarei, mergele,
Dieve laimink tave rūtele,

Girtuoklus vis teip pavieszyk, 
Alų ant galvos iszpilk!

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolancziuH plaukui, prigialbsta 

plaukams atimti. Turime tukstancxiu pade- 
kavoniu. Iszsiuncziame dykai geru informs 
tlju apie priežastis puolančius plauku it 
kaip tame užbėgti, sdreeavokyta

| |.M.Bnuiu Ct; InYirktlmkle

Del muso vaiku

Stebuklingoji dezute.
Viena didele ūkininke nuo

latos dejuodavo del savo neps 
sisekimu: viskas ūkyje mažta, 
viskas nyksta, puola žemyn.

Sueirupinusi ūkininke nu
ėjo pas viena kunigą, kūriau- 
apsakė visas savo nelaimes ir 
pagalinus pridūrė;

— Be abejo, kas nors ma
ne užkerėjo, kas-i ors užsiun 
te ant manės tokius uepaMse- 
kim us.

Kunigas, kuris buvo labai 
siigabus ir geros szirdies, nu
ėjo kitau kambarin ir tuojau 
atnesze maža užrakinta dėžu
tė.

— Imkie Tamsta szita dežu 
te •— tarė kunigas; — kiek
viena diena ir nakti po tris kar 
tus apeikie su ja visa ūki, tuo
met pamatysi, kaip viskas 
Tamstos ūkyje pakils, pamaty 
si, kaip viskas greitai persimai 
nys; pasibaigus gi metams szia 
dėžutė gražinkie Tamsta man.

Ūkininke nuozemiai padeko 
jo kunigui ir džiaugdamosi 
grižo namo.

Sugrižusi namo ūkininke 
tuojau nuėjo apeiti su dėžutė 
ūki.

Inejusi kamaron pamate tar 
naites, gardžiai valganczias 
kiausriniene, eidama nakezia 
svirnan susitiko berną tempian 
ti maisza grudu, inejusi tvar- 
tan, rado neszertas purvyne 
stovinezias karves, žodžiu, ka 
žingsni ženge, tai pastebėdavo 
szioki ar toki negera.

Taip ūkininkei kas diena ir 
kas naktis apvaikszcziojant sa
vo ūki, ūkis tuojau eme kilti, 
ir pakilo taip, kaip niekad ne 
buvęs.

Po metu nunesze ūkininke 
kunigui dėžutė, linksmai tar
dama;

— O, dabar mano ūkyje 
viskas kitaip. Todėl nuoszird- 
žiai praszau Jusu, Malonusis 
Kunigėli, paskolinti man ta 
dėžutė dar metams. Matau 
kad dėžutė yra stebuklinga, 
kad joje yra stebuklingi vais
tai.

Kunigas juokdamasis tarė:
— Geroji kaimynėlė, nega

liu tau toliau skolinti dėžutės, 
bet joje esanezius vaistus noro 
mis atiduodu.

Tuos žodžius tardamas, ku
nigas atidarė dėžutė ir padavė 
nustebusiai ūkininkei koreziu- 
ke, ant kurios buvo paraszyta: 
“Ant tarnu neatsidek, patsai 
viską prižiūrėk”.

Aras ir Bite.
— Nepavydetinios tavo li

kimas, — tarė aras bitei, — 
visa savo amžių dirbi, o niekas 
tavęs nepažįsta, dėlto jog prie 
vieno kurio jusu dirba Szim 
tai. Kas gi atskirs, kur tavo 
dalbas!

— O kam - gi ir skirstyti?
— atsake bite. — kas isz to, 
kad manes nepažinsta? Už tai 
pažinsta ir mėgsta musu midų, 
ir asz laiminga tuo, jog ko
riuose ir mano medaus laszelis 
yra.

— O sulygink tu savo liki 
ma su manuoju, — tarė aras.
— Tik pasirodau padangėje, 
o jau ant žemes visi mane pr- 
žino: ir žvėris ir paukszeziai; 
prisimetė, akiu nuo manes ne- 
nulidžia.

Piemuo prie bandos — ir 
tas nemiegta mane iszvydes. 
Sztai kaip pažista mane visi, 
nuo mažo ligi didžio!

— Pažinsta dėlto, kad bijo 
si, — tarė bite.

Girtuoklis ir jo szuo.
Gyveno žmogus, kuris tu

rėjo labai iszmintinga Szuni. 
Tasai žmogus susidėjo su nege 
rais draugais, ir tie inpratino 
ji gerti svaiginanezius gėrimus 
ir kortuoti. Begirtuokliauda
mas jisai pragėrė visus savo 
pinigus ir daiktus, kad jo szei- 
myna neturėjo nieko valgyti.

Karta pavakare sėdėjo gir
tuoklis su savo draugais kar- 
cziamoje; szuo jo, niekam ne
matant, pastvėrė kepalėli duo 
nos nuo stalo ir greitai iszbego 
per duris.Tas žmogus ta diena 
buvo dar nelabai girtas ir 
tai pamatęs, szoko szuni vy-

tis. Negalėdamas jo pa'yti 
paemes nuo žemes akmeni, pa
leido tiesiog in szuni ir iszmu- 
sze jam koja; bet szunelis ne 
mete duonos ir bego in jo na 
mus.

Inejes girtuoklis kambariu 
pamate sava plczia ir vaikus, 
kuriH sėdėdami ant žemes val
ue szunes atmszta duona, o 
szuo, guli-damas >zale ju, lai 
že sa o permuszta koja. Painu 
tęs tai, girtuoklis labu sum 
urandiiio ir nuo to- valhhda- 
visai atsimainė; iu karczian a 
dangau ne kojos nebekele n 
teisingu darbu už-idn-bo nern.- - 
ža pinigu, ir jam ir jo szeimy- 
riai bado kęsti daugiau ueben i 
kejo Szuniu igi i-zgyde koja ir 
gerai ji maitino. Tai kaip szu > 
uer maine žmogų.

Juodkai
— Paszaukiau daktara pi.s 

savia, nes kas isz to. kad asz ]a 
bai ne noriu daktaru, netikiu 
jiems ne jokiom giduolem.

Daktaras: — Tai nieko,juk 
arklis ir ne nori kaip jin čigo
nas kanivolija o ir giduoles ne 
gali induot.

Juozas:— Ko tu Adomai 
teip susiraukęs?
Adomas:— Oj broleli, kaip 
man dantis skauda no vakar.

Juozas:— Ir man ne senei 
skaudėjo tai kaip pati pabu- 
cziavo tuojaus palovi skaudet.

Adomas:— pamėginau ir 
asz to spasabo. O ar tavo pati 
dabar ira namieja ?....

Kuningas in savo seseruna: 
Klausik mano milemas, noriu 
szedien padarit priesz rejenta 
testamento — o ar tu esi dievo 
baimingas?

— O, kuningia dede labai!
— Na tai džiaugsiesi, kaip 

tau pasakisu, jog viską užra- 
sziau ant bažniezios ....

„Jos malke i|gelbejote”!
taip rašo išgydyti žmonės, «kaip kiti dak
tarai ir visokį vaistai negalėjo išgydyti».

AS AMBRAZEJUS STAKNBVIČE prUlončlo Thill- 
del ph įjos M Klinikos glaunam daktarai padOkavoną už 
gera? liekaretas kurios nustamd nuo manąs ligos akme
ni, ką slogino perkelis metas, nes pirmiau dldžiaasi 
akademčlkal daktarai Iš New Yorko gydė, o visi jie ne-

gulCjo pagelbsti. — o ’ lilladelphljos M. Klinika | trumpą laiką sveiku padarG ir tikiu bū
vi sveiku vi-ada. P r tai ž čyja Klinikai ilgo gyvavimo Ir vieloms lietuviams, kurie eerpa. 
<ad kreiptus | Pbil. M Kliniką, kuri tikrai gerai tarnauja ir sergantiems sugrąžina sveika
tą už ne brangiai. Ambr. 8TAKNEV1ČE, Fulton County, Norrie, Ill. Box 102.

G GODOTINAS DAKTARE: Šiaoml danesu, kad dar nfl pasą llekarstų nesuvartojan, 
o Jau esu sveikas ir daugiau gydytis nereikalauja. Širdingai dflkavoju už gydymą ir labai 
geras llekarstas. Dabar dirbu mainoee. Jurgis Bacevlče, Box 6, Rush Run, W.Va.

GUOD PONE' A ptnrūtas llekaretae suvartojau, —jos yra ląbal geros, nes nuo var
ginamos ligos galvos, krutinėjo skaudėjimo išgydė, net ant visos sistemos dabar Jaučiuosi 
gerai sveikas. Esu labai dėkingas. Tony Mataskevlč,

117 Plumpton st Washington, Pa.
Labai daug padekavonių už išgydymą nuo visokių ilgų, Phllad. M. Klinikas turi kasdie

ną Kaip kiti vl-okl daktarai ne'šgydo, tai šitas Klinikai ir tiems sugrąžina sveikatą, — be 
peilio, be pjau‘iymo, be operacij'ie, — vienok su tikroms, geroms llekarstoms, kurias tik 
gamta Ir mokslas išduoda, kaip Amerikoj, taip ir iš Europos.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KĄD 
teisingai gali būt išgydytu

nuo įvairių Ilgų kaip slaptų, taip Ir kitų, kurios užgula, kaip Iš viršaus taip 
Ir viduriuose kūno, kaip šviežiai užpuolančių taip ir nuo apgenėjusių, kurioa 
tik suteikia nesmagumą ir skaudėjimu, KAIP VYRU taip ir MOTERŲ nes
veikumus. BUSI IŠGYDYTAS, atsilankyk, o jei toli gyveni, tai aprašyk 
nesveikumns-l<gą lietuviškoj kalboje, o apturėsi rodp, pagelbp ir tinkamai 
sutaisytas šviežias llekarstas iš geriausių medikamentų, kurios gali išgydyti. 
NEAPSIRIK, NESUKLYSK, bet visada ateik, ar rašyk ant šito adreso :

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut Street .*■ .*. .-. Philadelphia. Pa.

VATANTYW Nuo 10 Iki 4 po pleL Nedalioj nuo 10 Iki 8. Vakarais 
VHUiin Utarnlnke ir Subatoj nuo 6 Iki 8 valandai.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitulų $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBlEClINAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu lin ju, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog i.gmes; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus VaiasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernast'S ir 
kitokiu Dokumentus kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEFOSIT BANK
AGENCIJA P. V. OB1ECU1SAS&CO
Cor. 12-tli.& Carson SL, S. S. fit Irti ig, P

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

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

fiO Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų
Kūjį (‘.•ei 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 prekes pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt 
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,
’225 So. Hoisted St. Deot- s. Chicago. II?

Ponas in lekaju:— Jonai! 
pabudinsi mania rito anksti 
ant penktos adinos.

Lekajus:—O gerai jegamas 
ti! Tiktai tegul jegamastis rito 
anksti meta su czebatu druezei 
in duris, tai ateisu ir tuojaus 
pabudinsu.

nikeliuta dūda, kuris 
graina gerei iraiszkei 
visokias muzikes ir 
dainias. Kiekvienas 
gali turėt savo name 
kone rta. 2,Geriau«ia 
Armonika vokirzko 
iszdirbimo su notom 
ir nurodimais. 3.- 
Puikius stalavas ni
kelinis laikrodis su 
muzike, kiekviena 
karta grajina 10 min 
utiu. 4.Vyr'szki arba 
moteriszki storai pa

aukuoti laikrodėliai. 5.-Stal- 
avi irankai gražioje dežuteje: 
6 peiliai, 6 videlcais, 6 dideli 
szauksztai, 6maži, 1 peilis svie
stui ir sziuksztukas cukrui.

e e Už musu dovana vien norime 
cs R A kad pa garsintumėte mu>u fiima terp jusu pažįstamų. 

Atsiusk nu ms ant rankos 50c. markėms, o mes jums 
prisiusime 40 tkrinvezin tabako 4 gatunku už $6 ir jusu isznnkta dovana.
Likusius $5.50 užn ok»sit gavtstavtra Kam tavoiag nepatiks gali ja nejimti. 
ENGLISH-A SIATIC TOBACCO co; Dept.E. 115 E.7tb.Št; New York, N. Y

T) VTV 4 | | Pirkyte už $6 00 vertes musu 
*• JL II-Zv-L•žinomos tabako* del cigaretu 
ir Lzsirinkit sau dovana isz seka n ežiu daiktu: 
N a uja Utis impoituotas Fonografas sudidelia

“Nėra kitos gyduoles taip pasekmingos nuo susitrenkimo, sztyvumo, 
szlubavimo, sutinimo, skaudėjimo kryžiuje ir rumatizmo, kaip Severos 

Gothardo Aliejus.” raszo ponia Ona Paterson, San Pierre, Ind. —“Veliju kožnai 
szeimynai, idaut ta linimenta visados turėtu po ranka.”

Apsisaugojimas nuo Skaudėjimo
Jeigu kenti nuo reumatiszku skaudėjimu, neuralgijos, 
apsukinimu, sztyvumo kaklo, raumenų sudėjimo, nuo 
szlubavimo, nuo skaudėjimo krutinėję arba szonuose, 
sužeidimu, sutrenkimu, arba nuo kitokiu tos ruszies 
kentejimu, del kuriu virszutines gyduoles yra reikalingos 
—jokia kitokia gyduole neatnesz tau taip greito ir 
pasekmingo palengvinimo, kaip

GOTHARDO ALIEJUS
(SEVERA’S GOTHARD OIL)

Apsipažink su gera ir pasekminga verte szitu gyduolių, kas link 
Bonkute namuose szito linimento ta 

Preke : : : 50c.

Pirk bonkute sziandien!
prasalinimo skaudėjimu, o niekada be to apsieit ne norėsi, 
pati ženklina, ka ir apsisaujojimas skaudėjimo.

“KOSULIS NUSTOJO”
“Atsidusimas dabar yra lengvas.”

—“Užkimimas prasiszalino.” 
Toki ir tam panaszus iszsireiszkimai 
palengvinimu iszeina isz lupu serganeziu 
ypatų, kurios kaipo gyduole nuo avo 
Kosulio, Bronchito, Krupo arba nuo 
kitokiu Plaucziu skaudėjimu, Gerkles ir 
užkimimo vartojo ta verta pagirimo 
gyduole, teip gerai pažįstama, po vardu

...Severos...
Bahamas Plaucziams
(SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS) 

Pagelbės ir tau! p 25c. ir 50c. 
Bandyk

“PENKIOLIKA LASZU”
Slaptuose atsitikimuose arba užsisene- 
jusio užsikietejimo, nesužlebcziojimo, 
apalpimuose ir nustojimo sveikatos — 
visados yra pasekmingi ir geri rezultatai, 
jeigu regulariszkai imsi po kožuam 
valgiui nuo penkiolikos laszu iki pilnam 
szauksztukui, žinomos gyduoles

...Severos...
Gyvasties Bahamas
(SEVERA’S BALSAM OF LIFE)

Gydmde kaslink
jos gerumo yra Preke : : 75c. 

pasekmingiausia

Parsiduoda Aptiekose. Imk egzempliorių Severos Lietuviszka Kalendorių antl912m.
Duoda ji dykai. Daktariszki patarimai uždyka. Raszyk pas

a i r. CEDAB RSPIDS OtVtKA VU. -- iowj \

r

Nepa

Mak 
sa ūdras 
pa tavo 
je prie*: 
vo užsir 
pasauli, 
visomis 
mis, jis 
k oh kam 
kuria d 
riaves ir 
nieką ne 
<i. Tos 
jokio- ba 
mio-e tri 
giik-ztia 
kitu gyvi 
namuose 
taip- pat 
vilkėdavo 
buvo iszi 
pas jin raf 
jis užtarda

Alekean 
kunigaikss 
uigaiksztis 
tikėta sve 
ezinti, apl 
nesze auk: 
obuoliu ir

— Ar ji 
paklausė A

— Man 
nigaiksztis- 
tu gali g ii 
Ko-gi tu ki 
jas pas mus

— Ne ju 
ne atvilioji 
dras— bet 
paproezius.

— Gerai, 
gaikeztis— 
mus, kiek n> 
su paproezit 

Jiems be 
gyventoju tt 
tarė:

— Aez pi 
myno žemes 
mas radau 
nes asz tik 
lobi, tuo ta 
atsiimti.

Kaltinink
— Asz 

kiek mano 1 
pardaviau : 
kas joje yra 
du ir su lobi

Kunigaiks 
paskui gerai 
šia vieno:

— Ar tu I
— Turiu.
— O gal t 

klausia antre 
— Turiu.
— Tai la 

tavo sūnūs ve 
naujevedžiam 
ežio vietoje, t;

Kaimynams 
sprendimas i) 
grižo namon.

Aleksandrai 
buvo girdėjęs 
didžiai stebejoi 

— Gal mani 
neteisingas?— 
tie in Aleksam!

— O ne!— i 
dras — tik laba 

— O kaip-g 
kraszte tokiuose 

— Teisybe j 
butume abudu 
lejiman pasodint 
tus atėmė ir kar

— Karaliui?! 
sistebejes suszuk 
tis.— O ar szviet 
su kraszte saule ?

— Szvieczia.
— Ir lietus liję 

— Taip, lija.
— Ar yra jusu 

vijų t
— Kaip ne bu v 
— Tai, turbut, t 

— atsake kunigaiki 
vas duoda saule ir 
to neverti esate I

Introligatorne
APlHBBTLVE KM

pridirba senos maldakn y j 
k laikraszczei, kaipo tai: 
Linksma Valanda, Dilj 

Draugas, Tevyn 
įL^dami knygas apmokeky 
**^*0 kasztus. Adresas: 
. Lithuanian Binder,

* tV. Spruce. Ma h*”'



Nepaprastas teisingumas

Makedonijos karalius Alek
sandras Didysis, kuris viesz- 
patavo ketvirtaine szimtmety 
je priesz Kristaus giminia, bu
vo užeinianes pavergti sau visa 
pasauli. Bekariaudamas si. 
visomis artimiausiomis tauto 
mis, jis užėjo viename Apri 
kos kampelyja tokia tauta, su 
kuria d.r niekas ne buvo ka 
riaves ir kuri nei karta pr.e-z. 
nieką ne buvo ginklo pakelti 
si. Tos szalies gyventojai b- 
jokio- ba mes gyveno savo ra- 
mio-e grintelese Ju kimiu 
gaiksztis niekuo nesiskyrė nuo 
kitu gyventoju: tokiuose pa' 
namuose gyvena, kaip kiti, 
taip-pat valgydavo, taip-pat 
vilkėdavo ir dirbdavo, tiktai 
buvo iszmintingeenis, ir visi 
pas jin rasdavo teisybe, visus 
jis užtardavo.

Aleksandras atėjo pas ta 
kunigaikszti svecziuosna. Ku- 
nigaiksztis, norėdamas toki ne 
tikėta sveczia gražiai pavai- 
szinti, apkrovė visa stala: at 
nesze aukso duonos, aukso 
obuoliu ir kitu daiktu.

— Ar jusauksa valgote? — 
paklausė Aleksandras.

— Man rodos,— atsake ku 
nigaiksztis— valgomu daigtu 
tu gali giutiirsavo kraszte. 
Ko-gi tu kito ežia butum ate- 
jas pas mus?

— Ne jusu auksas ežia ma
ne atviliojo,— tarė Aleksan-

Anglijos karalius 
Kanutas.

(Apsakymėlis isz istorijos).

Seuobeje vieszpatavo Ang
lijoje galingas karalius Kanu
tas. Iszejes karta pasivaiksz- 
czioti pajūriu, atsisėdo jis ant 
kranto, užsižiūrėjo in juros 
tolybe ir užsimąstė. Prie ka
raliaus buvo dvariszkiai, jo 
alydovai. Už-igeide jie pra

linksminti karalių, iszvaikyti 
jo juodąsias mintis ir saldžiais 
žodžiais ingyti karaliaus ma
lone. Ir erne jie vienas už kito 
.'irti karaliaus galybe ir gar
be. Vienas dvariszkis tarė:

— Ar-gi galima nore viena 
karalių palyginti su musu ka
ralium Kanatu!

— Visam pasaulyj neras
tum jam lygaus!— patvirtino 
kitas.

Treczias pridėjo:
— Didis karalius Kanutas 

užkariavo visa pasauli, jis že
mes ir juru vieszpate.

Iszgirdes ju kalba, karalius 
tarė:

— Atneszkite mano sostą 
ir pastatykite man ant uolos 
kraszto.

Jie atnesze sostą, karalius 
atsisėdo ir eme žiūrėti vėl in 
jura.

Tuo tarpu pakilo vėtra, ban 
gos kaukdamos eme szokiiiet, 
ant kranto.

— Jura! nedrisk artinties

Dydžiausios bankines duris ant svieto.
Vienas isz New Yorkiniu banku kuris stato puiku narna 

40 augsztu augszezio, nutarė ir padirbti tam tinkama plieninia 
kassa kurioje talpinsis da 160 mažesniu kasau. Duris tosios 
kassos svėrė 39 tonus o 33 eolus storio. Kaip milžiniszkos 
yra tosios duris patis skaitytojai gali dasiprast dirstelėdami 
ant paveikslo.

Prasidėjo keiksmas. 
Viktės kūnas sudrėbėjo, 
Greit ezirdis jos plaka: 
Tartum ji czia paregėjo 
Koki baisu smaka.
“Ar tai taip tu lauki manės, 
Valkatos tu puse?
Jeigu dar taip... bus po tavęs: 
Perepausiu kaip musia” 
Taip parėjės vyras szauke, 
Kiek gerkle jam leido, 
O pati tuoj susilaukė 
Plasztaka ant veido
— Duok man valgyt,— vėl

(pradėjo, 
Skubink pagaminti:
Juk žinai, kad vyre p rejo: 
Reik pavalgydinti,—
Bet ka duosiu, kad nėra ka,— 
Pro verksmus ji tarė,— 
Juk degtine musu viską 
Miestan jau nuvarė.— 
—Cit, biaurybe tu pikeziurna, 
Ar dar nenustosi?
Ir atvėrusi szuns burna, 
Kaip kale czia losi? 
Per dienas dyka tu sėdi, 
Viską iszparduodi, 
Ka pati tu nesuedi, 
Kiaulėms atiduodi.
O tu mane in kapus jau 
Nori nuvaryti!
Asz parodysiu tuojau tau,
— Kaip save ganyti!
Nuo skaudžiu ji kireziu vyro 
Puolė jam po kojų: 
Aszaros laszais pabiro, 
Gailiai ji vaitojo....

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS-

202 Troy St. Dayton, 0.

Parduoda Laivakortes ant visu geriau
siu ir greieziausiu Laivu in visas dalis 
svieto. Norintieji kelaut in South 
Amerika ar in Australija tai tiksėtus 
galite pas mane pirkti. In Lietuva 
Laivakorte pas mane yra labai pigios. 
Mano agentūra yra po kaucija 10 
tukstaneziu doleriu, Ohijos Steito. 
Norėdami apie ka dasižinoti indekyte 
in gromata 2o. marke ant atsakymo.

Naujausi apraszimal 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsisaugima nežuli papuczkas, 
pleiskanas ir kitas panaszas ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta ' per 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton 
N. Y. Veiname del norinoziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
“Dr. Brundzas Oinment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikima 
plauku niežulio ir pleiskanų. Preke 
yra 20c 50o ir $1 ir užteks ant ilgo 
laiko ir didesne verte už doleri ne^u 
nekuriams apgavejams daktarams m- 
mokate po keletą desetku doleriu už 
neiszgydima. Naudokytes greitai isz 
szitos progos. Raszykite tuojaus ant 
adreso:

J. M, Brundza and Co, 
106 Sta. W, Brooklyn, N. Y.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS

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

PR EKE TIK ~$1.OQ.
Nusipirkite o Nesigailesite.

dras— bet noras pažinti jusu 
paproezius.

— Gerai,— atsake kuni- 
gaiksztis— tai gyvenk pas 
mus, kiek nori, ir pažinsi mu
su paproezius.

Jiems besznekant atėjo du 
gyventoju teisman. Skundikas 
tarė:

— Asz pirkau nuo savo kai 
myno žemes sklypeli ir arda
mas radau lobi; jis ne mano, 
nes asz tik žeme pirkau, o ne 
lobi, tuo tarpu jis ne nori jo 
atsiimti.

Kaltininkas atsake:
— Asz tiek-pat te žinojau, 

kiek mano kaimynas. Asz jam 
pardaviau žeme su visu tuo, 
kas joje yra užkasta, tokiu bū
da ir su lobiu.

Kunigaiksztis iszklause ju, 
paskui gerai pagalvojo ir klau 
šia vieno:

— Ar tu turi sunu ?
— Turiu.
— O gal tu turi dukteri?— 

klausia antro.
-t- Turiu.
— Tai labai gerai! Tegul 

tavo sūnūs veda jo dukteri, ir 
naujevedžiams atiduokite, krai 
ežio vietoje, ta lobi.

Kaimynams patiko toks nu
sprendimas ir jie linksmi su
grįžo namon.

Aleksandras niekuomet ne 
buvo girdėjęs tokio teismo ir 
didžiai stebėjosi.

— Gal mano nusprendimas 
neteisingas?— tarė kunigaiksz 
tis in Aleksandra.

— O ne!— atsake Aleksan
dras — tik labai nepaprastas.

— O kaip-gi pasielgtu jusu 
kraszte tokiuose atsitikimuose?

— Teisybe pasakius, mes 
butume abudu kaimynu ka- 
lejiman pasodine, nuo ju tur 
tus atėmė ir karaliui atidavė.

— Karaliui?!— didžiai nu- 
sistebejes suszuko kunigaiksz- 
tie.— O ar szvieczia jums ju
su kraszte saule?

— Szvieczia.
— Ir lietus Ii ja?
— Taip, lija.
— Ar yra jusu kraszte gal

viju?
— Kaip ne buvę daug yra!
— Tai, turbut, tai tik jums, 

— atsake kunigaiksztis— Die
vas duoda saule ir lietu o jus 
to neverti esate!

prie manes!— galingai suszu
ko Kanutas.— Juk ji turi 
pildyti mano valia, ar te taip? 
— klausė karalius dvariszkiu-

Norėdami intikti karaliui, 
tarė dvariszkiai, žemai nulen
kė galvas:

— Vieszpatie! tavęs turi 
klausyti ir jura, ir vejai.

— Tai pasitraukite areziau 
in mane, kartu žiūrėsime in 
jura.

Dvariszkiai pasitraukė.
O audra vis kilo ir kilo, ju

ra blaszkesi ir putojo. Bangos 
kaip pasiutusios, daužėsi ir 
lipo ant kranto. Dvariszkiams 
jau eme kinkos drebėti, vie
nok nubėgti bijojo, o karalius 
sėdi sau, tartum nieko nema
tydamas. Staigu viena banga 
užszoko ant kranto ir bemaž- 
ko nenuplovė karaliaus sosto, 
o dvariszkius tai ir gerokai 
pamaude. Jie suriko isz bai
mes ir paszoko atgal.

— Kaip jus galite bijoti 
juros, stovėdami ezale manes?- 
tare karalius.— Juk jus patis 
sakete, kad asz juros ir veju 
valdovas!

Dvariszkiai nosis nuleido.
Karalius vėl suriko:
— Asz tau sakau, jura kad 

nesiartintum prie manės! Ar 
tu negirdėjai savo valdovo in- 
sakymo?

Nepabaigė karalius savo žo
džiu, kaip banga užliejo visa 
kranta. Dvariszkiai trukezia- 
galviais nuruko. Karalius nu
lipo nuo sosto ir nuėjo tolyn. 
Ant kranto užszoko kita ban
ga ir nunesze karaliaus sostą. 
Apsidairė karalius— nei vieno 
palydovo nebebuvo prie jo. 
Jis palingavo galva ir sugrižo 
namo.

KURJBUNA
Mano brolis Jonas Paciavicze ir 

mano brolio sūnūs Stanislovas Pa
ciavicze, girdėjau kad gyvena ten 
kur apie New Yorka, paeina isz Kau 
no gub. praszau atsiszaukt ant adre- 
ao: (86 °l)

Anna Ejcziene
118 E, Main st, Collinsville Ill,

Mano drauges Marijona Kuczins- 
kiute Ona ir Jieva Levanaviczuke 
isz Szkoniu kaimo, Antanas Levana- 
viezius Adomas Abromaviczius visi 
paeina isz Vilniaus gub, praszau 
visu tegul atsiszauke ant adreso:

J. Levanaviczius
Box 16 Granby, Conn.

Asz Katrie Paplauckiene pajesz- 
kau savo brolio Kazimierio Paplauc- 
ko ir Juozo Brazaiczio. Jie paeina isz 
Suvalkų gub. Kvietiszkio gmino, 
Padvengliszkio kaimo, Sasnavos pa
rapijos, Tegul atsiszauke ant adre- 
“o- (86°0

Mrs. K. Levonienie
Gilberton, Pa.

Mann brolis Povilas Radaviczius 
paeina isz Kauno gub. Lapaliu so
džiaus. pirmiau gyveno Inkerman 
Pa. o dabar nežinau kur jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so:

Ant. Radavicz
1332 Minnesotta avė.

So. Milwaukee Wis.

Introligatorne.
APDIRBTU VE KNYGŲ.

Aysidirba senos maldakn ygee, istoriEt 
natos ir l&ikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles.
Bagis, Draugas, Tėvynė ir L L 

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ar 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery* 
>14 W. Spruce. Mahanoy City,

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotografistas 

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

Puikei ir pigei nutraukė visokesFotografijai 
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reimus. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir Lt Parduoda visokes Beimąs 
Lietuvei su virsz-minėtais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir patinstama Varžinska kuris padaro 
viską kauogeriause o ir busite užganėdinti 
Taipgi daro Fotograpijas ant Post-Karcziu.

NAUDINGI PATARIMAI
visai Šeimynai randasi musų No, 3 katalloge 
Jumo telpa aprašymai suvirS 200 ilgų, vyrų, mote 
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip Jos 
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokius gyduole- 
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. Nu 
bu gyduoles kainuoju tik nuo 25c iki 81.0C Telpa 
paveikslai Ir prikėš yvairlų kvepenėių ir gydan 
čių muilų, Perfumų, Elektro-gydančlų aparatų,

Roberinių Išdlrbimų, Painų, Štukų, Brukuojamu 
Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Brltvų, Pavln 
Ccvonių ir šimtai kitokių kožnam reikalingų da
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra 
varde, adresų Ir keletu markių apturės musų No. 3 
kaulingų dykai. Rašyk šendien, o už kalėtos die
nų šita naudinga knyga bus tavo namuose.

JOHN’S SUPPLY HOUSE 
UJ4-2JJ8 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILL

Mano pusbrolis Mikola Joraszaitis 
keli metai adgal gyveno Colum
bia, Ohio, o dabar nežinau kur paei
na isz Kauno gub. Szauliu pav., 
Triszkiu para, jio brolis Jonas yra 
pas mane atvaževes isz krajaus jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

Jno. Skerston
Box 42 Cherry, 111.

Mano brolis Vincas Cipkus paeina 
isz Vilniaus gub., Traku pav. Butri
monių volos. antras metas kaip ameri 
ke, turiu svarbu reikalą jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre 
ao> (86 °1)

G. Žigas
419 W. Camden st. Baltimore Md

Mano pusbrolei Levonas, Morkus 
ir Vladas Batulonei, visi paeina isz 
Vilniaus gub. Traku pav. Merkines 
para. Druskiniku sodžiaus pirmiau 
gyveno E. Windsor Conn, o dabar 
nežinau kur jie pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso;

A, Czeplikas 
Box 498 Ambridge, Pa.

Mano draugai Stanislovas Rube- 
zevninkas ir Antanas Jakubons 
kis, ab udu paeina isz Kauno g><b. 
Szauliu pav. Viekszniu para, jie pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso.

Jos. Doviatas
Box 702 Raymond, Wash,

Girtuoklio pati.
Saule szildo maloningai 
Musu szalta žeme; 
Paukszcziai cziulba paslaptin- 

(gai,
Laime žmogui lemia. 
Velei jau gamta atgija, 
Ledo panezius trauko: 
Z'igre szit jau nerūdija— 
Pamesta ant lauko.
Szveiczias jos dabar noragai, 
Kieta žeme ardant, 
Tiesiasi vaga po vagai, 
Žagrei mikliai nardant. 
Žmones dirba prakaituoja, 
Kiek kuris tik gali, 
Savo darba apdainuoja 
Ir didvyriu szali.
Dar pavasario sulaukė, 
Jaucziasi laimingi: 
Lietuvaites daina traukia. 
Ju balsai szirdingi.
Spaudž tik Vikte nuliūdimas, 
Niekas jai nemiela: 
Didis vargas, prispaudimas 
Slegia josios siela, 
Va-rgas slegia nelaiminga, 
Sopuliai kankina, 
J os dalis nepavydinga 
Szirdi sugraudina. 
Nelaiminga ji vaitoja, 
Verkti nuolat ima:
Graudžiai apipasakoja 
Savo ji likimą:
— Asz e su nelaimingiausias 
Dievo sutvėrimas:
Mano, žmogau, vargingiausias 
Isz visu likimas.
Dirbu asz visudaugiausia, 
O vis neisztenka;
Nakti miegu kuomažiausia: 
Valanda vos menka.
Girtas vyra, kai parvažiuoja, 
Ima muszt ir plūsti;
Baisiai keikia pravardžiuoja.. 
Nėr kam pasiskusti.
Visa ūki veik pragerės, 
Nieko jis neveikia;
Burna tik placziai atveres 
Mane vis tik peikia.
Sako: Man gyvent neduoda 
Sztai toji biaurybe: 
Visa nauda ji parduoda... 
Tai paezios teisybe!
O paskui ant manes sako, 
Kad tai asz pragerės.
Ir ka randas tik ant tako, 
Iszvežas nustvėręs.—
Czia pavalgyt jau nėra kas, 
Ne vaikams paduoti: 
Taip pragerta vyro viskas. 
Lieka tik dejuoti.
Daug žmonių pasaulyj esti; 
Vargsta milijonai;
Niekam tiek neteik nukęsti, 
Kiek girtuoklio žmonai.

II.
In eina vienas turtingas po

nas in kroma kuningini ir klau 
šia kupeziaus:— Arne turi tam 
eta ka tokio del mano dukters 
septiniolikos metu ?

— O turiu, praszau pono, 
sunu no 25 metu-

— Isz moteres labiausia 
džiaugėsi?

— Isz to, jogu usz save ne 
gražesnis pamato.

Ilsisi visi jau saldžiai
Po dienos sunkumo,
Jau negieda paukszcziai skar

džiai
Tarp nakties ramumo.
Vikte tik miegot negali, 
Akis neeimerkia, 
Atsiminus savo dali, 
Jije gailiai verkia.
Bet sztai durie subildėjo, 
Pasigirdo ezauksmas: 
Girtas vyras jau parėjo,

Sudžia:—Asz matau aktuo- 
sia, jog jau buvai korotu, vie 
na karta už apgavista o 14 kar 
tu už vagista.

Apskunstas:— Ojjteip, teip 
ponas sūdžiau — jau ka prie 
vagistos — tai suvis neturu 
giluko!

B. RAGAŽINSKAS

Laidoja Kimus Numirusiu Pasamd' 
Ryginus ir Vežinus del Pasivažinąjim.

Krausto Daigtus ir L t
Viską atlieka ka nogeriause ir puikiause 
Su virsi minėtais reikalais kreipkitės pa 
jin o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre St. Mahanoy Citj

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

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

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

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 dirbasi teisingai nes esmių po 
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Ave.

Mahanoy City, Pa.

BANKING HOUSE.
Kampas Beade Ulicze 

Jeletonas; Worth 2822.

BISCHOFF’S
2S7 Broadway

Aew York, fi/. Y 
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 184Sm.

Szimtas Tukstancziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei. (rediszka kasė- 
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 kefiaujenoziu in Kraju pastorojame,
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio,
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiansiai,

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

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

UNION RATIONAL ĮĮANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL 8TO K $125 000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv.Valst. Randu turi muiu Banke sudėto pininga.

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

Harrison Ball, Prezidentas.
F. J. Noonan, Vice-Preudenta*.
W. H. Kohler Kasijerins.

reikalą bu
ar dydelis.

9 ryte lyg 3 paplet
...Subatomis...

RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą: 
puikiausių armonikų, koncertinkų, klemetų, smuikų, triubų ir tt. Lietuviškų 
knygų fontaniniu - auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų.

JAIGU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsisteluok šendi iš jo reikalingus 
sau daiktus, o už poros dienų gausi juos į namus, be jokio klapato.

SENIAUSIA lietuviška prekystė, kuri nuo 1902 m. teisingom prekem išpildo užssakymus (1 
visus Suv. ValsL Miestus ir miestelius), per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk adreso:

M. J. DAMIJONAITIS,
812 - 814 W. 33 rd St, Dept 11 CHICAGO, ILL.

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

Trumpos Istorijos.
Pasibaigė gerove 
Milaszirdistes nagrada 
Iszmintingas mužikas 
Ar turi adata 
Juokinga klajda 
Stasiukas ir Urszule 
Juokinga pasakaite 
Vaito prisakimas 
Netikėta geradejiste 
Pirkimas velnio 
Vaidulis
Jurgis kokiu mažai 
Tomila
Mokink tingini ne lazda ne* badu 
Kupeziaus 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 
Kupeziaus sūnūs
Apie Didėja Petniczia ir medžius 
Viernas tarnas
Sziauczius zokoninku 
Debesėlis
Lape, vilkas ir blusa 
Apie bajme 
Pirszlej 
Vandens laszelo kelones 
Su maskomis pleszikai 
Atsikėlė isz grabo 
Nuneszta per zuiki laime 
Eglinciszkes virai 
Negivelo ranka 
Indijonu pasaka 
Tėvas ir tris jio sūnūs 
Antanas Beržiukas 
Nekantrus artojas 
Trijų budu moteres 
Abramkes pavojus 
Maži musu kankintojej 
Gudras barzdaskutis
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis 
Kaip maskolijo renka vaita 
Kaip pasidarė Pejpu ažeras 
Su kupriuku atsitikimaj 
Turreniuszas
Puiki Antano rodą del vaidijanozios 
poros
Kaip ruski popai apsieina su savo 
parapijonais
Giduoles no sausgėlos 
Puikus nevidonas 
Naudingas priklodas 
Szuo atkerszintojum 
Smertis Nerono
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas 
Juokingas apsakimas 
Pabuczevimas kūdikio 
Jankelis Puče
Kaip bagoozius pateko in pekla 
Kitras čigonas 
Netikus papūga

DAINOS IR EILES.
Tris budrei (eiles) 
Lietuvos grožibe 
Žiemos laikas
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.

Szventas Petras 
Visi ant Lietuviu 
Persiskirimas. 
Vilnis 
Mislis 
Rūtos daina 
Apie jaunikaozius 
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
Atsilikia* pjovikas 
Daina sakalėlio 
Tututi* ir peleda 
Ežia ir Katinas 
Bite, uodas ir liepa 
Atsiminimai 
Skruzdės ir szirsze 
Maniemsiems 
Gandras 
Jonas Žižka 
Daina
Nelaiminga jaunamarti (su natom) 
Daina 
Psalme 
Skundas dukreles
Givenimas doro žmogaus 
Dainele
Apie tevinia 
O asz jio—jam kalta
Dainele 
Dainele 
Malda darbininko

AKIVOS ŽINELES.
Kaip su savim givena pikta pora ir 

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

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

NAMINIS DAKTARAS. 
Del ausu
Kaip skanduoli atgaivinti 
Kaklo skaudėjimas 
Priesz cholera
Del plauku 
Del noses 
Ant nuszalditu sąnariu 
Szlapioji dedervine 
Sausoji dedervine 
Priesz baltlige 
Nuomirulis 
Geltlige 
Influenza
Dieglis 
Pažandės
Užkietėjimas viduriu 
Gėlimas dantų 
Plauoziu uždegimas 
Ramatizmas 
Ne noras valgit 
Niežai
Jago kojos prakaituoja 
Del kosulo 
Trūkimas ranku 
Plauku auginimas 
Niežėjimas kūno 
Dantis ozistai užlaikiti 
Akis
Galvos skaudėjimas 
Atgriebt nusinuodinusi 
Szamas vaiku burnelėje 
Kirmėlės viduriuose 
Pradūrimas voties 
Senos ronos
Džiova arba sukatos 
Kaip gidinti plauoziu uždegimą 
Krauja sulaikiti
Medus giduqle no daugelio ligų 
Skausmas galvos ir kojų užszaldima 
No gėlimo viduriu 
Perdurimas voties 
No kosulo.

Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paczta. 
|®“MeB apmokame visus kasztus nusiuntimo.

Adresavokite

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

XV. Rynkewiczius
-:NOTAB1USZAS:-

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

Didžiame Lietuviuką Agentūra. Kontorų Bankinis ir pardaviste Szipkorczi* ant tfioldu
Parduoda Szipkortes ant 
risokiu drucziauaiu ir 
griausiu Laivu.
iiuneziu Piningus in

Visa* Dalis Svieto 
peieziause ir pigiausa. 
visi tie kurie per mua 
tunte apie tai geria žino

Judu oda Dostovierne 
tai tu ka nori utvo dali 
Jatuv^i* kaa paraatL



Siutą ar Overkoti
S P H i R O 9 Geriause pirkti pas
£.01111111 RYNKIEVICZIA

Rochester N ¥.— D-rbai 
gerui eina o pas kriauezius 
darbai vis da slobni.

— Oras labai gražus.
— Lietuviu didelis bnrelip, 

bet terp tu jiokio su platinto 
nėra, czionais buvo susitveręs 
lietuviszkas benas bet per— 
nesutikima viskas pairo.

/GRYNAI vilnonio ir kitokio materijolo 
geriausio dirbimo, pasiūti pagal 

naujausios mados. Visokiu koloriu ir 
prekių, yra isz ko pasirinkti.

Teipgi visokiu nauju žeminiu apatinu 
||| ir virszutinu apredimu. Skribelu, kepu- 

ru, pirsztinu, marszkinu ir t.t. ir 1.1.

Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

Pittsburgh, Pa — Barbo
ra Ludvikowoka ir Marya 
Paupoakiute už vagyste tavo- 
ru isz kromU-likos nubaustos 
in pataisos narna ant 5 
siu.

— M uiztine

inene-

už

RYNKIEVICZ
5g 233-235 W. Centre St. Mahanoy City

Žinios Vietines ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

— 1 diena Gruodžio.
— Tik 25 dienos lig Kalė

dų.
— Nedeloje prasideda Ad

ventai.

— Praejta menesi mirė 18 
ypatų o per taji laike užgyme 
34 kudykei.

— Redingo kompanije turi 
prikrovus 55,000 tonus anglių 
Water Station, arba 10,000 
tonu daugiau kaip kitais lai
kais— kur tik randa vietos 
ten pila, nes tik prie dydesniu 
miestu.

— Overkotai vertes $14 už 
$10 pas Refowiczia. 138 W. 
Center St. (16 °l)

— Dvi muso Mariutės va
žiuodamos in Szenadori praej- 
ta vakara, likos užkabintos 
per kokius tai pusgirtus kazo
kėlius. Ne nepajuto kaiplietu- 
viszki delnai szvistelejo abiem 
per žandus, jog net no suolu 
nusirito.— Good for you girls!

— Povilelis ejdamas saidvo 
ku buvo tosios nuomones, jog 
“pri kontri” tai pri ant visko 
ir pradėjo stumti žmonis ant 
ulieziu (o gal mislino jog yra 
hotentatiszku karalum). Isz 
nežinių pastūmė ir detektiva 
kuris Povileli capt už sprando 
ir nuvede in koza. Povilelis su 
prates kad ne gėriai pradėjo 
melst: “oh mister bos, a j freid 
dis pleis, giv paip dalers, mi- 
for go hom”— Bet kur tau, 
turėjo persedet visa nakti ko- 
zoje verkdamas kaip mažas ku 
dykis.— Kita karta turėk Po
vileli daugiau proto.

- Simonas Milauckas nog 632 W 
Mahanoy ui., pristato in namus 
anglius, krausto naminius daigius, 
tun gera arkli ir bogie del pasamdimo. 
Savo darba atlieka atsakanoziai ir 
teisingai. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkytes pas jino busite užganedyti.

— Su džiaugsmu skaitome, 
jog ir musu tautos vaikai ap 
laike pirma garbe publikine 
eia mokslainesia už giara mo 
kinimasi o kurie atejnanti me 
ta užbaigs mokslus “Grammer 
School1’: Petras Karaszauckas, 
Franciszkus Boczkauskas, Vin 
cas Kapuscinskas, Helena Rin 
kieviczu Ona Slavicku Edwar 
das Vinickie, Katre Rama 
szaucku ir keli slavokai

SHENANDOAH, PA.
— Vela užžidejo malszu 

mas ir broliszka meile terp Sze 
nadoriecziu. Visi užganadinti 
isz kun. Pautieniaus.

— Szv. Szirdies Jėzaus 
draugyste jau aplaike czarteri.

j- Panedelo diena atsiskyrė 
su szuom svietu Elzbieta Stro 
liene, sirgdama keloleka dienu 
ant uždegimo plaucziu. Paliko 
tris dukteres ir tris sūnūs, vie 
nas isz ju yra miesto burmis 
tras Vincas Strolis.

— Mariute, ' deviniu mene 
siu duknuke Antano Radžio 
inpuole in ceberi verdanezio 
vandenio kuri Radziene paren 
ge del sugrižtanezio vyro isz 
darbo. Nebagele teip apsiszu 
tino jog ta paezia diena ir mi 
re.

— Skulkino pavietas vela 
turi žudinsta. Ana nedelia ka 
da A. Zavalva(?) ėjo namon, li 
kos užkluptas per nežinomus 
piktadarius ir baisei supjausty 
tas peileis isz ko mirė ligonbu 
tije. Palicije jeszko žudintoju.

— Ana diena atsitiko czio
nais žveriszkos “punes’ kurie 
ant giaro ne iszejo. Antanas 
Szalka sirgdamas rumatizmu, 
paprasze vieno isz draugu 
idant jin isztrintu spiritu. Jojo 
draugai, kurie buvo su juom 
ant burdo o jau truputi užsi 
geria, mete ant Antano degan 
te zapalka kada buvo iezteptas 
spiritu ir tuojau visas užside 
ge. Žinoma baisei apdege; pa 
regeja draugai, jog pradėjo 
degt, apliejo jin szaltu vande 
niu o kūnas, apsidenge pūsle 
mis. Szalka savo draugus liepe 
areeztavot.

— Ponai J. J. Bobina“, Jo
nas Mieldažis ir Jonas Rynke- 
viezus likos paragintais ant 
džiuresin Pottsvilles suda Sau 
šio 1, 1912.

— Vincas Kanopinckis likos 
pažeistas Indian Ridge kasik- 
losia likos nugabentas in li- 
gonbuti.

guzute 
name po No 694 W. Carson 
uli. Mikola Renikas peilu pa- 
žeido savo kaimyną Frana Ga 
caka.

— Kokis tai Tamoszius 
Kuženas gyvenantis po No. 
2824 Carson uli. kuris sueipe- 
sze su savo gaspadine Marya 
Kertovskiene iszvare jiaja lau
kan apie 4 valanda nakties 
laike o pats atsigulė in gaspa- 
dines lova. Policije aresztavo- 
jo narsuna ir nubaudė ant 25 
doleriu arba 60 dienu in koza.

— Už tai kad jo paeziule 
už daug užsidavinejo su kitu 
ant kriksztinu Carnegije, kada 
važiavo namon, Mikas kitas 
isz Sarah uli. pradėjo szveist 
savo paeziule su parosonu ant 
stritkario. Kita nutraukė nog 
karuko ir padavė policijei.

— Ant tilto Sauduskey, 
policijantas Doherty aresztavo 
jo jauna 24 metu Marya Ka- 
valskiute, kuri stovėjo ant til
to su punduleliu rankoje ir 
labai nusiminus verkente. Ka
da jiaja nuvede a:it policijos 
iszklause josios buk pungule- 
lije turėjo suriszus naujai gy- 
musi kudyki kuri norėjo nus- 
kandyt su savim. Pribuvo jie- 
je in Amerika keturis mene
sius adgalos, laukdama paskui 
save pribunant jaunikio, ku
ris prižadėjo paskui jia atva
žiuot. Kada kudykis užgyme 
be pagialbos gydintojaus ir 
likos iszvaryta isz stubos per 
gaspadine, nutarė atimt sau 
gyvaste. Nelaiminga randasi 
po prižiūra policijos pakol ne 
suras jiai atsakanezia vieta.

— Badai geri muso skaity
tojai žada prisiunst apie pora 
szimtu nauju skaitytoju del 
“Saules Jau pradeda nauji 
skaitytojai plaukti, už ka siun 
czem szirdinga aeziu.

Muzgokis k>» notankiausiii.
Kartas no karto maudimas tū 

ri pas moteres būtie paprati 
mu_ Jagu ne galima ira mau- 
ditis namieje, tai kasdiena rei
ke izlapioruis mariu samanom 
(sponge)atsakanezei szluoetitis, 
ba to reikalauje sveikata ir 
ezvarumas. Kūnas žmogaus ira 
teip kaip tinklas, turi daugibe 
skilelu, tai kad isz kūno galė
tu ižgaruot neszvarumai, tai 
per ka žmogus greit gala gau
tu, tai turi tankei maudintis tai 
per tanku maudimą, skyleles 
atsidarineje irtas del sveika
tos labai ira reikalingu. Maudi 
mas ne tiktai apszvarina kuna, 
nes praszalina visokias bgas ir 
sopulus, o ir valgi viduriuose 
sutrina. O sveika motere daug 
gražiau iszrodo, negu susisukus 
kaip skūra, Reike maudintis 
kano tankiause ir tai mszgot 
ciela kuna. Del moteres tan
kiau reike maudintis, negu uel 
viro. Jagu kur ira pirtes, tai 
norint du kartus ant nedelos 
turi iszsimaudint Ne szvaru 
mas kūno ne tiktai ira ne svei
ku, nes ir kožnam didelei bjau 
rinasi.

Maudikites ka no tankiau
se!

GRINA TEISYBE.

Mtihanojaus gyventoje! 
apie szita gerai žino.

Mrs. Julia Brennan nog 1027 E 
Mahanoy St Mahanoy City, Pa. Sa
ko: “Aaz vėl linksmai atkartuoju pa 
giriniu Doan’s Kidney Pigulkas. Ka 
da tik ateina proga vis rekamendavo 
ju szitas pigulkas asz pažinst^, keletą 
žmonių kurie likos iszt’ialbeti noy 
skausmo pecziuose ir inkstuose. Sz - 
ta pati liga mane vargino per ilga 
laika, būdavo mane apkvaitina ir pai 
kino kad negalėjau atlikti namini 
darba. Turėjau ženklus kad mano 
'nkstai buvo netvariojoje. Nusipir
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas 
Timms aptiekoje, ir jie tuojaus mat 
pagialbejo ka kitos gyduoles naga 
Įėjo padaryti todėl veliju kitiems 
naudoti taisės pigulkas.

Ant pardavimo visuose aptiekose 
po tOo. baksukas. Agentai amenke 
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo. 
N. Y. Neužmirszkite vardo ‘Doans" 
ir neimkyte kitokiu.

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PINIKCUS BANKEMERCHANTSBANKNG TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PA.

Invales geras del valstijos yra gana atsakantis 
del tavęs.

Surplus ir Kapitalas Stakas yra 33 procento 
sudėtu piningu.

Kam laikyti piningus dykai, jaigu piningas gal 
padalyti pininga ir prietelius pier sudėjimą 
piningus in szita banka.

Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada 
tokia diena kad tau padarys giaro.

D. M.GRAHAM, Prezidentą*.
C.L.ADAMS, Vice-Prezidentą*.

D. F G UI N A N, Sekretorius.
J. J. MEYEK8, Kasijerius. 

...DIRDKT0RIAI...
W RYNKIEWlCZ 
C. F.KAIER.

Akivi szmotelei.

Apsodinimas kelio 
džeis.

ine

Forest City, Pa. — Dar
bai gerai eina, uždarbei menki.

— Lietuviu pusėtinas bū
relis ir visi sutikime gyvena 
— oras gražus.

— Stasis Bagoczius atejas 
isz darbo rado savo pnsiegele 
su kurna Mare Adamaviczie- 
ne karaliszkai užsitraukus o 
kada pradėjo jioms iszmetinet 
gėrimą ir nedora apsiejima, 
prisiegele Stasio pagriebus už- 
dangala nog pecziaus trenke 
jiam per cilerblati, pažeisda
ma gana skausmingai. Po tam 
abidvi szoko ant nelaimingo 
Stasiuko draskydamos jin kaip 
pasiute kates, žmogelis visas 
kruvinas nusidavė pas skvaje- 
ri’apskunde kates o prova ejs 
in suda.— Tas dėjosi New 
Bostone.

— Siutai ir overkotai vertes, 
nog $10 lig $20, Refaviczia d.' 
parduoda po $6.50 lig $14. 7\ 
Pirkyte savo drapanas pas Re- dingai 
/aviezia o pirkaite gerai (į(j o?) aukautoju.

Oregon City, Oreg.— Dar. 
bai gerai eina.

— Lietuviu yra apie 15 fa
miliju, apie 50 pavieniu ir 
2 mergynos. Del nekuriu p. 
Taradaika su Baltruviene la
bai reikalingi.

Florence, Mass.— Dar
bai gerai eina, uždarbei geri.

— Lietuviu mažas būrelis 
apie 7 familijosapie 7 pavienei 
ir 7 mergynos, visi su tikime 
gyvena, tik del nekuriu mate- 
reliu p. Baltruviene labai rei
kalinga.

Brooklyn, N. Y.— Aukos 
surinktos del Jono Langes per 
Juozapa Seleiwa ir Kazimiera 
ziuczius, isz viso $8. 65 szir- 

dekavojame del visu

Kelei apsodinti medžeis vai- 
sineis tas Europoje ira papras
tu daigtu. Taje paveizda apso 
dinimo kėlu medžeis vaisineie 
parodi Francuzije. Medžei vai 
sinei prie kėlu Vurtemberge 
priesz 20 metu adgal iždavi 
vaisiu ant 200, 000 dol., sze 
dien duoda tris kartus tiek. 
Dokodo isz vaisiniu medžiu 
prie kėlu Saksonije, atneszi 
per 14 metu 340, 0l0 dol. Me 
te 1894 užsodino prie kėlu ir 
vieszkelu 741, 571 medžiu vai 
siniu, o tiejei lig ežiam laikui 
iždavi vaisiu už 2 milijonus 
dol. Francuzijoje no medžiu 
vaisiniu szale kėlu susirenka 
vaisiu kas metas už 8 milijonus 
dol. Pietinėje Francuzijoje 
kelei ira apsodinti daugiause 
medžeis viszniu; Taurane sli- 
vineie, o kituose departamen
tuose rieszutineis medžeis, gi— 
Normandijoje sodina tiktai obe 
les. Priesz 20 metu adgalos 
Francuzijoje buvo kelei apso 
dinti jevarais, nes kad tiejei 
labai keroti ipatingai ant dirba 
mos dirvos, tai iszkirto ir už 
sodino vaisineis medžeis.

Gerai butu, idant ir Lietu 
voje ūkininkai soditu vaisinius 
medžius, — kožnas ukinikas 
prie vieszkelo ties savo ko 
lonije. Nes ar tai iszsistovetu 
teip kaip ir kitoki medžei ne 
iszsistovi, ba važiuodama! gir
tuoklei iszjomarko nulaužineje 
ant botkocziu. Ir žinoma tai 
padaritu, jagu visi susitartu 
Su ingijimu apszvietos ir tas 
bus.

* Rusiszko caro berlas turi 
tris pėdas ilgio Ira isz geriau
sio aukso, kaiszitas 298 dei 
mantais, 300 rubinais, 15 aga
tais. — Kad ruski carai butu 
patis doresneis, tada ir prasta 
lazdele gražiau juju rankose 
iszroditu, negu deimantais pa- 
puoszta.

Iszrastojas plieniniu plunks 
, nu gaudavo už viena doleri; 
> szedien, kaip fabrikuose dirba 
’ si, tai už doleri gali gaut ezim-
■ ta.

* Pasakoje, jog kas giama
■ menesije kovo, tai buna gerum 

žmogum, atvirum, puikum,
■ paezedum ir darbszum. Žino

ma, jagu priek tam buna do-
■ rai užaugintu, tarp doru žmo-
■ niu.

* Ant 2,50°,000 giventoju 
Parižiaus ira 2,500 daktarių, 
8,000 advokatu; 180,000 da
raktorių ir daraktorku isz

i pradiniu mokiklu, 15,000 da- 
' raktoriu ir daraktorku be vie 
' tu.

* Lavonai Žalnierių mirusiu 
no szobles, iszrodo ant veido

1 ramus nes puolusiu no kulkos; 
turi veidą apimta sopulu

’ Pustine (smiltinus marios) 
Sahara ira tris kartus didesne, 
negu Viduržemine mare.

* Ant isztarimo dvieju trum 
pu žodžiu: “teip” ii “ne” reike 
tankei ilgiause mislit-

* Debesei paprastinei buna 
augszczio no žemes 1 mile.

* Už laiku karalienes Elz
bietos kožnas uszpraszitas ant 
bankieto atsineszinejo kiszeni- 
je savo szaukszta,

* Egipte ant ezimto žmonių 
vos vienas moka ekaitit, 6Ū 
ant ezimto ne moka jokio ama 
to ir ne turi jokio uszsiemimo.

* Japonijoje kožaas darbi
ninkas neszioje ant pecziu ar
ba ant galvos tobliezele su pa- 
raszu jiojo amato.

— Prek'ete visokiu likieriu 
Anglijoje atnesza ant meto 
100 milijonu dol.

— Danijoje, Norvegijoje ir 
Finlandijoje ir moteres buna 

.laivoreis.
— Jagu kas M .hometona 

pasveikina su kaira ranka, tai 
palaiko už baisu nužeminimą.

Pop’crei Laiszkams
Pop'erei del rasz mo groniatu su visokei.- 

pasveikinimais ir su turu prilinka>'cz oru? 
dai- clems su szilkin**h kvietkais ir su viso- 
keispjveiksleleis Kva prisui* 25c. markemi 
tas aplaikis 12 popieriu su kopertoms ir i. 
pride ime dovanai labai grąžesiaiu-le pavi
dale altor- la'is verte-25c. L’ž $1 d lodame t 
tuzinus popierių. Agen ams duodame gera 
uždarbi. Adresas:
K. J,Intas, Box 1724 NewYork. N.Y, (s«c)

Naujas katalogas.
Kas pri-iuns pora markiu tas ap- 

laikys puiku lietuviszka iliustravota 
katalioga kuris reikalingas del visu

Adresas; (į unp)
K J. Kraucelun

120 Grand st. Brooklyn, N.Y’.

^23 Akmenų Rail road Laikrodi
JįV'-rl Patentuotas regulator!* 

užsi karnas isz virszau- 
del moterių ar vyru. 1* 

y’ Bvarantnot a“ ant 20
metu. Siusem szita.
laikrodi vinims(l.O.D

A?- už $5.7 5 irexpreso 
lesias isze-gzaminavi 
alu*’ Je* ne^,,s l”ks 
'a^l,n1' Nemokėkite 
nei centą.

ATMINKIT, 
kitur užmokėsite už toki laikrodi iu t>3- 
Su koznu Laikrodi duodam Lenciūgėli 
Excelsior Watch Co.?l»„

VISOS
MOTERYS

U&praszotn v sos Moteris kurios geidžc 
pasilikt ‘ Sveikos ir Drūtos" pilno-'givybes 
ir moteriszkum^, kaip tai kitud s buvojm- 
n stoję, pribūtu pis mane ir pamatitu ka 
padarėm del kitu moterių kurios ir kentėjo 
ant moteriszku nesmag inu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarma'yk nes pribuk 
b j jokios abejones.

Tokie dal kai yra per svarbus ant a tyrie
ji m o ant kito laiko, o pas mus aplaikLyte 
geresne PRIZURA ir gydimo ne kaip gau
tumėte namie no savo daktaro.

Dr. Alex. O’Mallsy
158 So. Washington St., 

Wilkes=Barre, Pa.
Kur Lietuviukai ir Lenkiszkai susikalbama 
ir susirasz ?nia.

Btappj

A. DANISZEWICZ
J. HORNSBY.

L. ECKERT.
w. I. MILES.

Pui us Pluszir ei Kotai del Mo'erui
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke 
idant greit parduoti.
Mes parduodame dauginus Kailiniu Kotu negu kiti 
sztorai visam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.

UI IKI IX.I Mahanoy City, Shenandoah
I t -J /—\ 1 Carinei, LmiMbril.

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

S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszka Bunka, uždėta pei 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suczedinimui 
pradedant nuo $L.''O ir už «-udetu> pas mm 
pinigus mokam L-ta procento, priskaitant 
kas 3 menesiai Siuncziam pinigus in visa.1 
dalis svieto greit ir pigei parduodan 1 
laivakortes ant vi n linijų ir geležkeliu j 
oilie'us Amerikoj ir Kanado*. Iszdirbanc 1 
visokios ruszies Kejeutalnus Dokumentus b 
vedam provas senam krajn . Reiemelna 
kancelarijayra redmia per valdiszka notara 
J. G. Mliaacka. L'ŽKviecziam lietuvius ii 
Lietuvaites kreipiisprie mus ir pavest munv 
jusu bankinius reikal įso pei-itikrisit, kad 
viskas kas yra kl ibama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyia greit ir teisy >gai. Pinigu* 
siunezaut paczed .m ii in Banka, arba sius 
in Lietuva, galima siu->t Paežio Monet 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe 
Expres.) Money Orderi.

Rusiszkui Amerikoiiiszka L ilija.
Vienatine be persedinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8 j dienu in Roterdaina 11Į dienu in IJepoju

III klasa $31. _T1 , „ ......... ‘ JU klasa S33II ” $45 p)e* smu*kesniu zmiu kreipkitės m musui ,,, .
t » LAgentusir centraliszkakontora. j ,
i -• j ” ^62.

A.E.Johnson & Co.,(General Pa>»enger Agt».) 27 Broadway, New York, N.Y.

NAUJAS ŽEMINIS TA VORAS
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita .Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausia Rudeniniu 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
.lekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga 
del apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu 
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis piginus pirkti negu kitur 
Ateikite o patis persitikrinsite kad pas mus geriausia pirkti

In HlnKn ( ^aR mU8 ^1‘^)a LietuvaitesH k h IK i 122 W. Center Str

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 5ff 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn. N Y.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sti. Plymonth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 
Garsiu Lieturlszku-Lenk szKu Vaistu.

P

i Kiekviena* L.ieiu. .azkuo fsz turu in kas 
I teipgi privalo užlaikyti visada musu 
j puikias i Jetuvi.szkas Gyduoles savo 
Į Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
| taut.eczei reikalą .darni galėtu nusi- 
4 pirkti ir nereikalauta iszduoti 
I piningus dovanu! kokiems nors apga- 
| vikams tose apielinkese. Sztominkai 
| raszykite pareikalaudami oius gyduo- 
Į les, nes geras uždarbis; panluokyte 
| musu tyras Lietuvi.-zkas Gyduoles, 

kurias mes gvaralituojame.

Egiutero No.l................................ 25c.
Eg utero No.2.................................50c.
Zmijecznik. ..........25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Ijaszai ............................... 35c.
Meszkos Mostis...............
Trejanka.........................

i Linimeutasvaikams ...
Gyduoles nuo Kosulio .
Liepiu Balsamas
Anty-Laksva dei vaiku ______
Mikeliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu......................... 25c.
I giuatraukis................................ 25c.
Skilvio Laszai............................... 25c.
iryd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios................ ............ 75c.
Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.

• <yd del nemaiimo Pilvo...........50c.
liteliai apstabdymui Galvos 
skaudėjimo.......................... 10c.

Laszai nuo Dantų................... 10c.
Muštis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų..................................... 25c.
■ .elezmis sudrutintoja* sveikatos 50c.
Vaistas nuo Eapauto.............15c.
Gyd. nuo Grippo..................$1.25.
Plauku apsaugotojas....................50c
Muilas del Plauku...................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Rozes Balsamas.............................25c.
Kinder Balsam as.
Bobriaus Laszai............................50c.
Szvelnintojas.................................. 35c.
Kraujo valytojas........................$2.U0.
'vervu Ramintoja*.................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus ...........................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................ 25c.
Pamada Plaukams........................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausine...... 25c.
Gyduoles nuo Kiemens........ ......... 50c.
Vengri&zkas Taisytojas Ūsu......... 15c.
Inkstu Vaistas.............. 26c. ir $1.00.
Akines Dulkeles......... ................. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir skarbatis $1.25. 
Gyd. nno Parku ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines................$2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

..25c.
,2oc.
.25c.
■ 25c.
25c.

.25c.

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes

nJ-HHT NEW*

“SAL
wtUTOnUTI0I'I1'rUVl?‘

I rcmsffKM DU-K2 

JZE1NA WS UTARNI 

prenumerata
•1 Im Hm Meto JS-SoP.

i Ijenkcj u r.. >«

Lyr GBOMATAS IN BEDYST

' W.D. BOCZKI
LjjW. SOUTH AL,

^zczio “Saules” į

m o

26 Metas Senas Laikrasztis

VIENYBE LIETUVNINKU 
iszeina kas Sereda Brooklyn, N. Y. 
“Vienybe Lietnvninku” didelio 
formato 12 puslapu, talpina moksli* 
szkusstraipnius ,eiles, feljetonus nau
jausias žinias isz visos pasaulės, 
daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir 
paezios Lieti! VOS savu korespondentu 
‘‘Vienybe Lietuvninku” buvo 
visu pirmeiviszku organizacijų organu 
dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Szimet 10d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina, isz tos priežasties iszlei- 
dome dideli žingeidu Jiibilejini 
numeri, kuris liks tik istoriszku 
atminimu, nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant 
metu užsimokės $2. gaus ta numeri, 
kaipo dovana.

“VIENYBES 1 Metams : : $2.00. 
LIETUVNINKU" } Pusei Metu $1.00.

Prenumerata J Užrubežin $3.00. 

Užsiraszyti galima visada

Didelis balius!
Parengė dideli balių del pu

mos dienos Sausio 1912 m. ant 
suszelpimo jauno vyro Vinco 
Kuvilos isz Springfield, Ill. 
ant 7 ir Adam Strs; balius pra 
sides 1 ma valanda po piet ir 
trauksis| lig 12 nakeze, už pra 
szo visus lietuvius ir lietuvai
tes atsilankyt ant to puikauF 
baliaus.

Naujas Audėjus.
Audžia visokes karpetas 

pagal naujausia būda. Preke 
300 už mąstą. Darbas gvaran- 
tytas. (to Dec. 28).

J. Scherer
Szapas 48 N. Main st.

Arba 624 E. Mahanoy St 
Mahanoy City, Pa.

I’arsiduos pigiai.
Szeszi hotelei ir salonas; 

ipgi keletą pigiu prapereziu 
amaqna, Pa. nog $800 lig

$2000. Dabar yra laikas pada
ryti piningo.

John F. Mcginty.
Real E'tate <k Insurance 

7 Bervick St.
Tamaqua, Pa 

(lOI to)

t

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

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

Thomas Ilaughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pf

Moterų kės Skaitykite!
Mes galime suezedint jumis piningus.

Dabar Tik Skaitykite!
Mes turime apie 200 visokiu sunkiu Kotu del 
Moterių ir Mergaicziu. Jie yra sunki ir 
timkami 'del sunkaus žemos ueszojimo.

A t ei ky te Pažiūrėti!

Mes parduodame juos nog

Tik pamsliykite — Kotai vertes $3.98 lig $27 
tiktai ĮH> 81.(10 lig 85.00.

Centre Street
ULlVLRi U ...Mahanoy City, Pa..

lESE

TURINYS: Peržvalga; Pramonė ir Prekyba (G.J.Lcvcskio rcf.); Naminė^ 
Higiena (M.Jurgelionienės ref.); Iš sveikatos srities (Dr.A.L.Juška); lOnieti- 
nčs “Aušros” sukaktuvės; Edisono gyvenimas ir darbai; Nuo kada žmonės 
vartoja Kalendorius; Ką veikė Milwaukee’s socijalistai (iliustruotas); P*r" 
moji Gegužės; Nuo ko paeina raudonoji Vėliava; Kaip likti piliečiu (liet, 
ir angliškai); Patarimai gyvenimui; Eilės; Informacijų Skyriai; Pasakaitės; 
Įvairus Receptai; Visokios Statistikos; Juokai ir šiaip įvairus raštai ir 
naudingos žinios. Puikiai iliustruotas; daug paveikslėlių ir pagrąžinimų. 
Naudingiausias, gražiausias ir geriausias už visus Kalendorius. Didumo 
7x10 colių, į 100 ar daugiau puslapių.

Kaina 25 centai. Agentams geras uždarbis.
Kas prisius 25c, tam pridėsime gražų kišeninį kalendorių Dovanų.

J. ILGAUDAS, 1613 S. Halsted st., Dept. 10, Chicago, III.

Už kompanijų preke ant 
ir greieziausiu Lsivu. 
visokius Dokumentus ir 
per Konsuli. Duodu 
visokiuose reikaluose.

J. Kazlauckas
73 West St. New York, N.Y.

geriausia 
Pardarau 

paliudyju 
patarimus

Geriausias Lietuviszkas
Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.

Parduoda visokius apsiavimus už pigesne 
preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku, 
Geriau-ius skujinius ir guminius darbinius 
Cze batus ir Czevetikus. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka dai ba drucziai, puikiai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite 
užganėdinti ir suczedinsite piningus.

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

Simona Waluna 
526 W. Centre UL, 

Mahanoy City, Penna.

No. G.
N usipirkite sau 
Buteliu
NORKEVIGZIAUS

Geriausia Arielka
Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Aieikyte dabar 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyto

keletą

NO. 6.

Visam

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ava.

Kas nori gaut tik
,11 BILEJIM NUMERI 

prisiusk 10c. markėmis, o tuoj gausi • 
Paprasta numeri peržiūroj i m u i 
siuneziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “VIENYBE LIETUVNINKU” 
reikia siųst prenumerata (Money- 
Order ar Registruotu laiszku pinigai) 
ant vardo leidėjo szituom adresu

J. J. PAUKSZTIS & 00.
120-124 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Namine Mokykla
Gramatika Angliszkos kalbos be 
mokintojo (apdaryta) $1.00. 
Vaiku Draugas arba kaip mokintis 
skaityti ir aszyti be moki. 15c. 
Naujai Budas mokintis raszyti be 
mokintojo - - 10c.
Aritmetika iszmokinimui rokundu 
su paveikslais (apdaryta) 35o.

Pinigus siuskit per Money-Order.
P. Mikolainis

Box 62. New York, N. Y.

Vienatine Lietuviszka
Agentūra Amerikoje.

Ka užsiima pardavinėjimu visokiu 
bižniu kokiu tik randasi Pasekmių 
gai savo darba atliekame. Jaigu nori 
savo bizni parduoti tai kreipkitės pas 
mus, mes rasime pirkėja. Pirkėjui 
patarnaujame dykai. Jaigu mislini- 
nate pirkiti Farma arba Namus krei
pkytes pas mus asabiszkai arba pei 
grom ita. Mes visada turime daugybe 
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir 
mažių už labai pigia preke.

Adresą vokite

A. K. Abraitis & Co.
...REAL ESTATE...

137 N. 13th. St., Philadelphia, Pi,

J •----- ■
Ljuir užbaigem kalen- 
į ut stejnanczio meto 
jjhiiieniilgio pradėsim 
jjwtdel visu muso akai 
$hrie yra pilnai užai- 
įjioi laikra-zli. Sztai in- 
p-SnW kalendoriaus: 

[įladoriiiti nžraszai ant 
įimta 
'aminiai saules ir menulo.

? Iš metus ir jn dalis, Eros 
«įda« szventes, pasnykai 
^škoniszkos szventes, ke 
j seto laikai.

su suraszu szventu 
AitXaojo Meto.

, b mums atnesze 1911 me
i

Didliauses pasažierinis lai 
maut svieto (paveiksią6), 
fandimu atnžei. Myelis. 
Stdirikie skirtumo terp v: 

hirmilekie visus ligiai. I 
trip. ;

Velniszkas kaziriavima 
ta atsitikimas.
Jakoji tarnaites o rat 

paia.
Stehoklinga Kneze.

CHei kaipo gyduole.
Italas, arba teisingysta i 

iEiuoka, 
korijo apie nelaiminga 1 

L nli ir jo vienturte duktere.
Gitbe Dievui.
J’elabas Vyras. 
Prakeikimas.
Delegatai pas Grafa.
Užkeikta Skripka.
Del tu, ka ketina antra l 

ta apsipaezuot.
BHes padarytos per tvs 

Amerike.
Pikta Onuka, arba ne i 

mergaite vyro niekad ne g
l žimanti faktai apie 1

Popiežiszkas sostas Va 
ne (paveikslas).

Kodėl asz nieko ne t 
(pasaka).

Pagelba atsitikimuosė 
Apgarsinimai progresi 

biznierių.

Ar-gi tai nebus dži: 
ant Kalėdų del geru e 
ju “Saules” kurie yi 
užsimokeja už laikras: 
timo yra invales, ’ 
kanopuikiausioe, p 
mai, akivos žinutes 
1.1 O-gt džiaugsmo 
invales aplaike teip p 
lendori tik pasiskubi 
eiligint už “Saule ’ 1 
yra skolingi o kalend 
laikysit priesz Kalėda 
tio džiaugsis visa ji 
myna.

Brangus skaitytoja: 
gu katrų laikas jau p: 
ant Nauju Metu o dt 
atsiljginia su skola j 
visu paskubyt su užmo 
ir ilgai nevilkinkyt, ja 
džete apturėti teip pui 
lendori ant 1912 meti 
pradėsim iszsiuntinet t 
delia. Paskubinkit, nes 
visus gerus skaitytojus i 
ti in naujas kniugas ai 
nanezio meto.

Paskubinkit, nes po 
nesigailekyte, jog teip p 
kalendoriaus ne aplaiket

Vakarai pradeda bu 
geeni, be skaitymo ne gi 
siejti davadnas žmogus, 
tymas daug gero žmog 
nesza. Kas nesigaili pi 
ant kningos ir gazietoi 
nebankrutys niekados.




