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KAS GIRDĖT?
Pagal paskutini suskaitima 

tai tvanuose Ohajui pražuvo 
suvirezum 500 ypatų o bledes 
vanduo padare ant $13,000,- 
000. Ant iszvalimo ulicziu pa 
ežiam mieste Daytone reika
linga yra 600,000 doleriu.

Telegramai danesza apie 
skerdyne krikszczioniu per 
Turkiszkus kareivius ant sa
los Kasteloryzo. Badai ne 
vienas neiezsieaugojo kankin- 
tiniu mirties isz ranku krau- 
jegeriu muzulmonu.

Kur motere grajina ant pir
mos skrypkos, vyras josios ant 
basetles bamba, vaikai ant 
kliarnetu cypė— ten apie na
mine laime neyra ka minėti.

Kad Amerikonai yra labai 
neatsargus su mažais piningais, 
parodo faktas, jog isz 150,000,- 
000 centu kuriuos iszmusza Fi 
ladelf įjos dirbtuve piningu 
kas metas, labai maža dalele 
isz ju buna intraukta in at
skaita. Centai dingsta kaip 
spilkutes— nežine kur.

Laivine kompanije Ham
burg-American nužemins pre
ke ant laivakorcziu 1 diena 
Gegužio nuo $30,00 ant $22,- 
50 terp Hamburgo o Qiebeck.

Kokia tai moterele turėjo 
prakalba Brooklyne, rugoda- 
ma ant mergų, jog szendien 
apie nieką ne kalba, kaip tik
tai apie parėdus ir.... jauni
kius, o apie gyvenimą atejteje, 
suvis nesirūpina. O ar tai dy- 
vai? Juk argali būti del mer
ginu svarbesnis daigtas ant 
svieto už parėdus ir jauniki?
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New Yorke tula porele per
gyvenus su savim 50 metu, na 
ir bobai užsimanė atsiskyrimo 
nuo vyro. Progresas po szimte 
knipeliu.— Kvaila boba kaip 
pagalis, juk ne trukus in žeme 
inJys.

Horace Anderson, ameriko- 
niszkas milijonieris pamėtė 
viename hotelije Waehingtone 
du bankinius kvitus ant 20 
tukstaneziu doleriu. Rado 
juosius vargingas vaikinelis ir 
atidavė savininkui, už ka ap- 
laike radybų.... 15 centu. 
O kaip girdėt, tai tasai begė
dis ylgai tuju penkiolekos 
centu ne galėjo nžmirszti.
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Tūlas francuziszkas dakta
ras Guyon apraszo, kaip žmo
gus turi miegoti. Kaip atsi
gula, turi pirmiause gulėti ant 
deszinio szono, kol maistas ne
susimala viduriuose. Paskui 
gali apsiversti ant kairio szono. 
Gulėti kniupszcziam yra ne 
sveika o augsztieninkas suvis 
ne gerai, ba žmogų troszkina. 
Isz to pareina sunkus miegas, 
knarkimas o ir miegantis per 
sapna kalba o isz tosios kal
bos, ypatingai terp poros, bo
ba pakelinėje vaidus ir opsas 
szoka ant nekalcziausio savo 
vyro. Kvėpuoti su burna tu
ri žmogus atprasti, ba per 
burna gali intraukt koki va- 
bala, o tas gali žmogų už- 
muszti. Kožnas turi per nose 
kvėpuoti ba nosis nepriyma 
jokio gaivalelio, nes turi labai 
jauslus nervus.
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J. Pierpont Morganas likos 
palaidotas. Buvo, mirė, pali
ko milijonus o po kelolekos 
metu svietas apie jin užmirsz 
Nesmagu tai, bet tokie yra 
papratimas žmonių.

Skrantone vela verda sumi- 
ezimas lietuviszkoje parapijoje 
kuriuoje laiko pamaldas ne- 
prigulmingas kuningas Mic- 
keviezia. Biskupas Hobanas 
nuėmė ipterdikta tik ant tu 
iezligu, jog žmonis gales lan
kytis in baž.nycze, jago pamal
dos bus laikomos per Rimo 
Katalika kuninga. Neprigul- 
mingas kuningas prijausda
mas, jog gali bažnyczioje pa
kilt sumiezimas paszauke in 
bažnycze palicije, kuri radosi 
per visa nobažanetva praejta 
Nedelia. Badai seni parapijo- 
nai ketina apelavot teismą net 
m Wa<hingtona.

Farmerei Wiekonsme buvo 
priverstais iszmesti ant meezlo 
keloleka tukstaneziu buszeliu 
cibuliu nes ne galėjo parduoti. 
Badai kelolikuose aplinkinėse 
padare panaszei su bulvėms. 
Ir kaip czion ne galima rugoti 
ant brangenybes!

Sanore pakylo garsingas 
eztamas indijonu Yaquisu. 
Vienas isz pulku tuju pasike- 
leliu paėmė in nelaisve kelo
leka szimtu viru, moterių ir 
vaiku baltu. Nuvede in savo 
abaza, Indijonai kožnam ne- 
valninkui apipjovė ausis ne 
žiūrėdami ant metu ir lyties, 
po tam ižbade akis ir isztrau- 
ke liežuvius. Vėliaus nutrau
kė skūra nuo padu vesdami 
nelaimingus po asztrus kaktu
sus. Prisisotinus kentėjimais 
savo auku užmuszinejo pi
kams. Laukinis tai eztamas 
isz tuju Jakisu.

Szia nedelia in Filadelfijos 
pristova, atplauks suvirezum 
3000 atejviu. Laivas Brislan 
isz Bremo atgabens 930 pasa- 
žieriu, Napoli isz Genoa 773 
Graf Walderse isz Hamburgo 
855, Amerika isz Neapoliaus 
turės 810 pasažieriu. Virezi- 
ninkai yra pasirengia priymt 
eveczius.

Shamoku ligonbutije mirė 
eeredo jauna mergina Rozalije 
Rutskovskiute 17 metu am
žiaus nuo uždraustos operaci
jos (motinystes) kuria padare 
lenkiszkas daktaras Florijonas 
Mikolaiczikae (Meek). Valdže 
paėmė daktara po savo apglo- 
ba. — Daugelis panaszin atsi
tikimu ateibuna tankei o kada 
mergyna jauezesi nelaimėje ej- 
na pas daktara, meldže su 
aszaromis pagialbos, daktaras 
susimyli ant nelaimingos, pa. 
daro operacije o už tai aplaiko 
kalėjimą jago mergyna nu- 
mirszta. Keno tame kalte ?

Akivos žinutes.
* Irkuckis ruski cziovnikai 

no gilezbelio pavogė 1,000 ka
rabinu 1,000 revolveriu ir 10,- 
000 szuviu iez vajauno maga 
žino.

’ Suvieniti Steitai, praeita
me mete pristatė visokiu tavo- 
ru ant 17 milijonu doleriu.

* Praejta meta Suv. Valet, 
likos iezduota per kompanijos 
geležinkeliu, orderiu ant 2,300 
pasažienniu trukiu, 217,000 
tavoriniu ir 4,130 inžaju ir vis 
da neužtenka.

* Ziegorius katedroi Exeter 
Anglijoj, esą septiniu szimtu 
metu senumo.

* Bankai Japonijoi moka 
ant sudėtu piningu 6 procentą 
o jaigu kas nor paskolint pi
ningu iez banko moka 9-ta 
procentą.

* Szaudini ekribelei buvo 
pirmiause neezojami Anglijoi, 
tada skribeles kaeztavo $9.

* Nekurioee vietose iezpani- 
joi dar randasi cirkulacijoi pi
ningai 250 metu senumo.

Suvalgyk silke ant dienos 
ir gyvenk 103 metu. >

New York. — “Žuvis yra 
labai naudingos del sudrutini- 
mo smegenų, bet asz užtvirti
nu, jago žmonis suvalgytu 
viena silke kas diena tai susi
lauktu gyvent 103 metu’’ 
Teip kalbėjo Richardas Birk- 
ham iez Californijos. Gal ir 
teisybe turi Birkham, bet mes 
velintumem suvalgyt szmoteli 
mesutes o silkute petnyczici 
pastatyt ant stalo.

G y me be ranku.
Petersburgas, Va. — Mrs 

Kate Kline, pagimdė ana die
na kudyki be ranku, kuris yra 
drūtas ir sveikas o visas sud- 
jimas kūno normaliszkas, b t 
tik be ranku. Daktarai tvir
tina, buk mažiulelis kada suj
augs turės naudoti kojas teip 
kaip rankas.

Sukapojo paūžta isz 
pavidumo.

Cumberland, Wis. — Kok
sai tai Augustas Neymeisteris 
gyvenantis paviete Brown, ari 
ti Claytono, papilde baise žv.f 
dineta, iez priežasties baisaus 
užvidejimo savo paezei. Neyį 
meisteris gyveno su savo p .- 
ežia nesutikime o prieez kelis 
menesius pamėtė ja ir než' r^ 
m kur atsibaladojo. Bei ana 
sereda su grižo netikėtai na 
mon girtas. Szove du kartu 
paezei in galva, užmuazdamar- 
ant vietos. Negana jam bu-; 
vo to, iszvilko kuna laukai- 
sukapojo su kirviu ant szmo- 
teliu.

Namuose miegojo da penke
tą vaiku; nelabas tėvas norėjo 
nužudinti ir vaikus, nes tieje 
pabudia iez miego szuviu pa
sislėpė artimoje girrioje. 
Neymeisteris neradęs savo 
vaiku uždege grineze ir pate 
in liepsna inszoko.

Szokis yra keliu in pekla.
New Bedford, Mase. — Di

delis armideris užstojo tarp ka 
taliku augsztesnio luomo už 
gromata viekupo Stango, kuris 
raszi joja, jog szokis yra keliu 
in .... pekla.

Iez tos priežasties yra gale
rna jog ne atsibus didelis ba
lus už sakytas kuris ketina at
sibūti szi menesi parengtas per 
“Plymouth Cluba”.

Gromatoja raszo viskupas.
“Guodotinas ir brangus ku- 

ningia.... Tiesas dicezijas tu 
n savo rankosia privalai su 
savžinia skaityti ir prie juju 
taikytis. Kada vieni artikulai 
kiezasi tavęs, tai kiti pritaikyti 
prie žmonių, kuriu turi būti 
sargu. Prie tuju artikulu, asz- 
trei yra užginta daryti subato- 
mi szokius ir nedelos vaka
ris. Szokantie subatomis va- 
karia niekina diena paszvensta 
Dievui. Tiejei szokei stojosi 
iszjuokimu ir turi būti uždraus 
ti. Juk artikulas 31 aiszkei 
iszrodu begediszkus vaisius su- 
batiniu szokiu. Tokie szokei 
yra labai pavojingi ir szokanti 
garmi in pekla. Svietas gal 
ugnia spjaudis ant to mano at
siliepimo ir gal pasakyti, jog 
jau perdaug.

Kvaila mergina nesibijo 
vilktis ant szokiu kolei —kaip 
peteliszke prisiartina ' prie ži
burio — teip tokia ne pradan- 
gyna savo nekaltybes: tankiau
sia turi nesmagia ateite o lai
kais ir smertis patinka isz sar
matos o ar tai ne pekla.

Tolymesmj traukyje dadu- 
ria viskupas paveizda isz isto
rijos senoviszkos ir kalba jog 
iszmintingi virai visados nieki
no szokius. Ciceras pasaki “Isz 
mintingu ne matysi ant szokiu 
tiktai kvailius — ne pilno pro 
to”.

ISZ AMERIKOS.
i! Algos del motynu.
Columbus, Ohio.— Senato

riaus Greanlando bilae, pas- 
kyrentis alga del vargingu 
motynu, likos priymtas per 
legielatura kuri užtvirtins gu
bernatorius Coxae. Vargin
gos naszles moteree kuriu virai 
neyra tinkami prie darbo, o 
teip-gi moteres kurias vyrai 
apleido, aplaikys po $15 ant 
menesio už kudyki kuris ne
turi da 14 metu o $7 del kož- 
no kudykio po tam. Tokiems 
vaikams, kuriu motynos gaus 
nuo rando algas, bus uždraus
ta ubagaut o vaikams turin- 
cziams 14 metu bus uždraus
ta kramtyt guma ant ulicziu.

Apdovanojo vaikus po 
$1,000 kožnam.

Herndon, Pa. — H. S. 
Byerly, buvusis kitados tur
tingu kupezium, užpraeze sa
vo ezeezeta vaiku ant piet. 
Po maldelei, davė ženklą val
gyt pietus o kada vaikai ap
vertė torielkas, rado po kož
nam bankini kvitą ant tuks- 
tanezio doleriu. Tėvas tvir
tino buk vaikai turės daugiau 
džiaugsmo iez piningu už jojo 
gyvaeczio ne kaip po jojo mir- 
tei, ir nore žinoe, kaip tuosius 
piningus sunaudos ir ant ko.

Amerikoniszkas vargas.
Pittsburgh, Pa.— Kas ga

lėjo tikėtis, jog ežiam sklype, 
plaukentie medum ir pienu, 
atsirastu žmonis kurie kenstu 
bada ir varga kokis likos aty- 
dengtas nepersenei czionais. 
Sugriuvusiam tvarte prie 
28-tos ir Penn ulicziu palici- 
jantas surado du mažus slavo- 
ku vaikus; 11 ir 6 metu senu
mo, kurie nuo Kalėdų apsigy
veno toje vietoje o niekas apie 
juosius nežinojo ir nesirūpino, 
gyveno varge kaip du žvėris, 
tik iez nežinių užtiko juosius 
tasai palicijantas nakties lai
ke. Praejdamas pro tvarta 
ižgirdo balsus, nusistebėjo 
tuom, nes žinojo kad jame 
niekas nesirado. Inejas in vi
dų, paregėjo drebanezius nuo 
szalczio vaikus, apdriskusius 
ir iszalkusius. Be jokio už
klausimo, pirmiause nuvede 
juos in restauracije kur gausei 
pavalgidino po tam paėmė ant 
policijos. Vaikai apsakė, jog 
nuo Kalėdų teip gyvena. 
Kampelije ant sziaudu ir senu 
skarmalių rado guhnczia moty 
na su apdeginta ranka, be jo
kios daktariszkos prižiuros. 
Nelaiminga paėmė in ligonbu- 
te o vaikus patalpino priglau- 
doje del sieratu.

Milžiniszka žvake del 
Morgano.

New York. — Ana diena 
pradėjo dirbti dydžiause žva
ke ant svieto, kuria nusiuns in 
Ryma ant atminties mirusio 
Morgano. Žvake padovanos 
parapija Paneles isz Mt. Car
mel, kuri susideda isz vienu 
Italu. Žvake bus 16 pėdu 
augszczio, pusantros pėdos sto
ro žemai o 6 colei ant viražu- 
nes, svers arti 400 svaru. Tą
ją žvake uždegs tik karta ant 
metu ir tai taja diena kada 
Morganas mirė. Bus patal- 
pyta Vatikane.

Vela mariu žaltis.
New York.— Laivorei isz 

laivo Caledonia, kuris atplau
kė isz Glasgow, apsakineje 
buk 300 miliu nuo Cape Race, 
mate milžiniszka marini žalti 
kuris gal turėjo 40 pėdu ilgio. 
Kapitonas laivo geide suymti 
taja marine baidykla, bet isz- 
priežasties mažai laiko neiez- 
pilde savo užmanimo.

Fitchburg, Mass.— Ernestas 
Mosczneris, 35 metu senumo, 
nužudė ketvertą vaiku ir pats 
save su pagialba revolverio. 
Ylga liga buvo priežaste žu- 
dinstos, Kada Moeczneriene 
sugrįžo isz darbo užtiko visus 
negyvus miegkambari. Gai
lestis motynos buvo neiszpasa- 
kyta. Vaikai turėjo 12, 11, 
8 ir 6 metu.

Apsivedė su duktere savo 
paezios.

Pensacola, Fla.— Ana ne- 
delia apsivedė Jamesas New
ton su pana Patricije Bancock, 
paskutinia duktere savo miru
sios paezios. Prieez 25 metus 
apsivedė jisai su Sallie Ban
cock, naezlia, turinezia tris 
dukteres. Sallie su Newtonu 
ne ylgai pagyvenus mirė po 
keturiu metu. In metus mi
rus paežiai, Newtonas apsive
dė su viriausia jos duktere 
Judy. Su ja gyveno du me
tus — ir toji mirė, tada apsi
vedė su vidutinia duktere pir
mos paezios o seeere antros 
Morta, o kada ir szita mirė, 
apsivedė su jauniausia dukte
re pirmos paezios, o sesere ant
ros ir treczios pana Patricija. 
Tik jau nepaprastinai!

Baisi žudinsta.

Keturi menesei netoli Kal
varijos likos nužudintas J. Szi- 
manauckas, žudintojei yra 
Matukaitukas ir Macziulaitu- 
kas. Ketverge piiesz Verbų 
Nedela buvo ju prova tai Ma- 
cziulaitukas gavo 5 metus ir 
8 menesius katorgon, o Matu
kaitukas 8 metus in katorga. 
Seredoj prieez Velikae kada 
vare abudu ant viroko tai Ma
tukaitukas per neprižiurejima 
sargo pabėgo. Sargas iez to 
nubudimo nusiszove ir atėmė 
sau gyvaste, tai jau Matukaitis 
turi dvi duszias iszvares isz 
svieto, ir da lig ežiam laikuj 
jio ne suėmė, gal pabėgo in 
amerika. — A. S.

Szeiminiszkas pasivažinėjimas.

Szitas žmogelis turėjo giara mieli arba kitaip užvardinus 
“kas gerai del tavęs turi būti gerai ir tavo vaikams.” Yra 
tai W. G. Mc Leod isz Londono, kuris intaise sau “puiku 
automobilu” isz dvieju baisikeliu del trijų ypatų kaip tai ant 
paveikslo matome. Kas diena po darbui sėda jisai su paeze 
ant baieekeliu, sujungtu su pagialba keliu plieniniu sztangu, 
pasodina kudyki in gurbą ir vio! ant spacieriaue po miestą. 
Ar-gi isz musiszkiu katras ne galėtu panaszei intaisyti ? Ti- 
kymes, jog pati ir vaikutis turėtu gana džiaugsmo.

lr 1 isz VISU SZALIU. POPIEŽIUS PIUSAS X MIRSZTA
Nelaba motyna.

Berlinas.— Nepersenei turtin 
gae žmogus Von Blausser, ta
po užtrucintas per savo paezia, 
idant po jo mirtei aplaikytu 
visa turtą, bet dažinojue, jog 
turtas turės būti padalintas 
tarp jos ir trijų sunu, kas jiai 
nelabai patiko, kadangi tik ji 
viena norėjo visa turtą paymt. 
Po kokiam laikui tiek dakako 
savo vaikams iszrasdama vieo- 
kes priekabas. Sūnūs to nega
lėdami nukenst, viens pasiko
rė, kitas nusiszove o treczia 
motyna užtrucino. Dabar jau 
tikrai manydama, jog niekas 
nestovi ant perszkados džiau
gėsi iez savo szetoniszko dar
bo. Bet dažinojo, jog da ran
dasi 16 metu senumo anūkas, 
kuris turėjo tiesa gauti puse 
turto, motere iszradinejo viso
kius budus, kad ir ta iez kelio 
praszalyt ir butu jin nužudue, 
bet tasai pranesze apie velniez- 
kus jos darbus palicijei kuri 
ižgama motyna uždare kalėji
me.
Milžiniszkas straikas Bel

gijos
Brussels. — Milžiniezkae po 

litikiezkas straikas, kuri isz- 
ezauke Belgiszki socialistai 
prasidėjo panedeli. Pirmutini 
darbininkai kurie sustojo dirb 
ti buvo anglekasiai ir dirbtu
vėse plieno. Suvirezum 250,- 
000 darbininku pamėtė dar
bus. Brussels sustojo 20,000; 
Monse 40,000; La Louvere 
26,000. Antverpe darbininkai 
prie krovimo laivu teip-gi su
stojo. Daugiause pamėtė, dar
bus anglekasiklosia bet dydes- 
niuose miestuose da nevisiezkai 
sustojo dirbti.

Nukrižiavojo kinezika.
Victoria, B. C. — Laivas 

“Empress of China,” atgabeno 
in czionais, žinia apie nukri- 
žiavojima kineziko, Kvang- 
Tunge, Kinuose. Kinczikae 
buvo dydelu prasižengėliu, pa- 
pildindamae in 30 žudineeziu. 
O kad tieedarei nukirtima gal
vos palaike už menka bausme, 
už teip dydeli prasižengimą, 
nusprendė piktadarį nukrižia- 
voti, ir teip iszpilde. Ant isz-

W. D. BOCZKOWSK1 - CO.
520-522 W. SOUTH AL, MAHANOY CITY, PA. 
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Metas XXV

PADARE PASKUTINI TESTAMENTA 
IR MALSZEI LAUKE PABAIGOS 

GYVENIMO

kilmes likosi kaltininkas pri
kaltas prie medinio križiaus ir 
laikytas per tris dienas del bai 
mes kitiems piktadariems. Tre 
ežia net diena nukrižiavotas 
po dydeliu kaneziu mirė. — 
Mat, ko krikszczionis iszmoki- 
no stabmeldžius....

Tėvai nekelkit savo vaiku
Vin cenzą, Italije. — Gio- 

seppi Cutadelli turėjo vienati
ni sunu. Nes kaip tai papras
tina]’ buna su vienturezeje, už
augino jin, patrauktas akla 
mejle, be jokios bausmes. Usz 
tat, kada sūnelis daaugo, paei- 
rodi vaisei tokio neprotingo 
auginimo. Pasielgimas paga- 
dito jaunikaiezio daug tėvui 
dari ergelu ir rupeseziu. Bau
di jin visaip, nes jau buvo per 
vela j. Sūnelis tiktai tieziavosi 
iez tėvo; privadžiojimu ne 
klausi, ba per viena ausi inej- 
davo, per kita iszejdavo, o sa
vo dari.

Pereiemias tėvas didelu gai- 
lescziu, kada viena diena sūne
lis in akis tevuj nusijuoki ant 
jiojo maldavimu, idant pasi- 
taisitu, inpuoli in piktumą ir 
paszauki: “Kad mano akis dau 
giau tavęs ne regetu. Ejki po 
velniu isz mano namo, tegul 
tave grejeziau nematau, kaip 
ant lentos! Tegul dingsti isz 
rankos tavo prietelu, tokiu pa
ežiu kaip tu esi!”

Iszbego sūnelis isz namu, c 
bėgdamas uliezia, pasitiko su 
vienu, del kurio buvo kaltas 
piningu, kuris paregejas jau
nikaiti, pluedamas ka nobjau- 
riauee provijosi savo piningu. 
Žodis po žodžio, susibari, o 
paskui pradėjo musztis. Jauni
kaitis aplaike mirtina žajduli 
su pejlu in krutinę, vos spėjo 
perbėgti namon ir puoli prie 
slenksczio namo.

Ir matote, kaip greitai iszsi- 
pildi keiksmas tėvo. Taje pa
ezia diena, mati tėvas kraujuo
se savo sunaus kuna, ko tik isz 
proto neiszejo isz didelo gai- 
lesczio, plaukus eav no galvos 
rovi, pleezi ant saves, drabu
žius ir pate save keiki, jog sa
vo sunu isz nenoro in kapus 
imtume.

Rimas. — Daktarai Mar
chiafava ir Amici pražudė visa 
vilti ant ižgydimo popiežiaus 
Piuso, X. Popiežius neatbū
tinai turės mirti ir gal lig ežiam 
raszimui gal numiręs.

Jio dvi seseris atlankė 
mireztanti broli o monsignoris 
Parolinas (anūkas popiežiaus) 
parengė jin ant paskutines ke
liones.

Visi kardinolai jau yra pa
sirengė keliaut in Ryma ant 
iezrinkimo naujo popiežiaus.

Kada Juozas Sarto, Popie
žius Piueas X, likos iszrinktas 
popiežium Augusto, 4, 1903 
mete, dekavodamas kardino
lams už teip augezta garbe ta
re: “Yra tai križius kuri nuo 
jueo priymu”. Isz tikrųjų, 
buvo tai sunkus križius kuri 
neeze Piueas X, po kuriuom 
nekarta susilenke, bet naršei 
nesze be rugojimo.

Piusas X gyme 2 June, 1835 
mete (78 metai adgalioe) kai- 
melije Rieše, pravincijoi Ven- 
tian, pirmutinis kudykis, pacz- 
talijono Gian Batista Sarte, 
kuris uždirbdamas po 40 centu 
ant dienos, negalėjo vaiku 
leisti in mokslą tas pats ir su 
jojo szeszeta seserim

Vietinis prabaezcius patyręs 
gabuma jaunam Sarte leido in 
mokslą ant savo kaszto o kada 
turėjo 11 metu inženge in 
Castelfranko seminarije. Me
te 1850 inženge in Paduos 
seminarije o mete 1858 kada 
turėjo 25 metus likos iezszven- 
tytas ant kuningo. Mete 1884 
Popiežius Leonas paženklino 
jin biskupu Mantos o 1893 
pasiliko kardinolu su titulu 
Rimiezko grofo teip-gi buvo 
patriarku V enecijos.

ATSAKYMAI.
— P. M. Brooklyne.— Ad

reso to kuningo neturime.

— J. K. Elizabethe.— Mo
tere negal būti Suv. Valst. 
prezidentu.

— V. S. Mahanoy City. — 
Acziu už žinute. Patalpino
me szitam numerije.
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...Tikriausia Burykla..;
Sudėjo Cigonka isz Egipto 

RUBINĄ SULVA
Perdėjo ant Lietuviszko D.T.B,

Preke — lOo

O ~

O

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25o

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė” “Dorybe veda in 
laime” “Debesėlis” Preke 25o

3 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o
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...Tikriauses Kabalas...
Ai ba atidengimas paslapčia ateitis

—su pagialba Kaziru—
Pagal Garsingiauai Chaldiszka

Pereiszku, Graikiszku, Arabiaku ir
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo.

Velikos Motiejo man 
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Boles grajus jau prasidėjo, 
Senesni jaunesniems užvidejo, 

Kad su jeis negali lakstyt, 
Teip kaip jauni je daryt.

— Kr r kitas grajotas?

re pabaigus su manim procesą, 
atsigrinždama in aktorius, ro
dos kad nieko niekados czion 
ne buvo. O rinkdama iszmeti- 
tas ant stalo gromatas, 
atgal m skrinutia sudėjo 
ve kalbėdama: ‘ Givaeti 
vas ataduot, o lekajaus 
loszt negali, nenori .... 
pertikrinau jin” ....

Po tokei scenai, kurios da- 
tirt niekados ne vėlinu tau, 
mielas skaititojau, tiek da tu
rėjau proto, jog naudodamas 
isz nusidavimo ponios Klemen
tinos in kita pakaju su skrinu- 
te gromatu, traukiausi pama- 
želi atgal, dapuoliau po tam 
prie prieszpakajaus duriu ir 
kaipo zuikis, per kurtus vijtas, 
nežinau kaip ir kada gavausi 
ant treczio piontro.

Hot > visto-
ĄpisaKa isz Praeites.

Verte F, W. S. B.

— Esmių ligotu....
— Neteisibi — daduoda pa 

maželi ponas Kazimieras, ba 
cielae buris svecziu atkreipi 
savo temijimus ant musu tile- 
dami, su dideliu akivumu žiu
rėjo in mane —ieztraukiau jin 
isz lovos....

— Ne klausiu tavęs — per 
trauki skubei poni Klementi
na — asz jin geriaus pažins
iu.... nuduoda .... Užsirūs
tinai ponas; priemej mano gro 
mata, kure nusiuneziau per 
Tamosziu ?

— Priėmiau
— O del ko neatidavei man 

milemo roles.... Na, atsaki
nėk-gi, ko tili.... O Jokūbo 
role moki?

— Ne turėjau laiko perekai 
titi....

— Na matote, ponai — tarė 
ateigrinždamae in sveczius ir 
iszskesdama rankas, buk rodos 
mane jiems perstatinėjo — tai 
toke dabar ira jaunuomeni! 
Nori, idant juos priiminėt, 
idant rūpintis apie juos, idant 
davinet del jin vakarienia, 
szert, girdint, o kaip ejna apie 
mažiuleli dalika: apie iszsimo- 
kinima trumpos lekajaus roles, 
tai jiem nesinori. Ponas K. — 
kalba in užpraezita artistą — 
turesiva atlikti mėginimą, 
kaip galėdami- tegul jis skaito 
savo role. Ponas Adolfe, imk 
no jio milemo role, pažinstate 
viens kita. Ponas Vladislo
vas musu kajminae! o.... o 
tai ponas Adolfas Dembickae, 
pripažink pats — kalba in ma 
ne — jog daug tinkamesnis no 
pono.

Pasikloniojova vienas ki
tam, atadaviau Dembinckuj 
milemo role, o tuom laik poni 
Klementina pradėjo euetatinet 
in szali kėdės, daridama vieta 
del scenos. Paredita in balta 
tiuline szlebe, su daugibe pri- 
siuvinetu falbonu ir bufiniu 
raukiniu, prisipažinstu, jog isz 
rodi man da gražesne, negu lig 
ežiam lajkui buvo, rodėsi man, 
buk kokia dievajti kuri suki 
nejosi tarp susirinkusiu, rodėsi 
man, jog nelipeto žemes, o tas 
tiulinis —baltas jos apredalae, 
rodos vilojo regėtoju akis.

Tas viekas ir ipatingeenis 
su ponu Adolfu užsiėmimas, 
kuri norėjo szedien matomai 
atženklint no kitu, teip baisei 
mane inkirkino, jog kada pa
eini mane už rankos, paduoda
ma man szepeti del nudulkini- 
mo rakandu pakajuose, kaipo 
lekajus, atsakiau stacziaj:

— Perpraezau, pone, asz ne 
grajinsiu!

— O tas ka-gi vėlėj ženkli
na ? — paszauki mieruodama 
ant manės rūstingu pažvelgi
mu.

— Neturiu pajiegu ant at- 
loszimo tos roles....

— Puikiai! Ka, ar lekaju 
loszt nepataikinsi?! Nes tai ira 
uparas!

— Kalbu teisibia....
— Paradnas! Girdite ponai 

ir ponios, teisinasi, jog loszt ne 
pataikis lekajaus. Cha, cha, 
cha! Ne bukie-gi panas kūdi
kiu, na imkie szepeti ir stokie 
czionais....

— Staczej pone užtvirtinu, 
jog loszt suvis ne misliju .. ..

— Turi! — paezauki trepte 
lejae su koja.

Nusijuokiau tiktai kreetele- 
jus peczeis, o kada kalbu paka 
juje užimąs nustojo, visi at
kreipi akis ant manes.

— Ponas Vladislovai, ne 
bukie navatnas .... turi loszt, 
ba asz teip noriu ir prisakau!— 
kalba szvelniau in mane, gai- 
lingai žiūrėdama.

— Teiksis poni man dova
noti, ne paklausisu....

— Ka-gi tas ženklina pasi
kėlimas, ka?— szauke paraudo 
navus isz piktumo poni Kle
mentina —Ka ne žadejej man 
ponas, jog klausisi manes, jog 
viską padarisi, ka praszieiu 
ir liepsiu — ne prižadejej?

— Ne primenu sau nieko 
panaszaus! —atsakiau su guo- 
done.

— Tai tokis ponas esi! — 
szauki jau su rustibe—gali jau 
nevat rengtis.— O ka, ar nėra 
szei ponas in mane? Palauk 
ponas, asz tuojaus pertikrin
siu ... . Puikus esi; jisai nepa 
mena, jis ne žadėjo .... ne bi 
jok, ponas, turiu visas tavo 
gromatas ....

Isz priežasties dideles rusti- 
bes pamirszo poni apie susirin
kimą daugibes svecziu—augsz- 
tu asabu, apie vira savo, ku
rie nežinojo, ka czion su savim 
darit; bėga in kita pakaju ir 
už valandėlės su skrinutia gro 
matu sugrįžta.

— Tuojaus poną pertikrin
siu, jog neteisibe ponas kalbi— 
kalba skubej statidama skrinu 
tia ant stalo, prieszaj stoviu cze 
kanapa, ir perinkdama skubei 
gromatas, iezimineja viena gro 
mata po kitai, prikiezdama 
prie lempos ir ant kožnos aki- 
vai žiurėjo.

“Maloninga poni, ezviežiu 
viszniu szedien ne gavau” .. . 
Ne toji —ima kita. — “Esmių 
kaip visada ant kožno ponios 
paliepimo pasirengiąs”.

— Ot matai, nes palauk, tai 
da ne ta; puikus, jie sau ne pa 
mena.... ir velei skaito: 
“Sardelkos pabrango—po pen 
kis skatikus pas Eberlajna, pi- 
giaus negalema gauti. . . . bi 
bulkos del papirosu ne tinka
mos” .... Tuojaus rasiu ta, 
kurios reikia — ir su karszcziu 
iszverczia isz skrinutes visas 
gromatas ant stalo, varto, mai- 
szo ir iszrinkineja, o asz tarp 
būrio svecziu stoviu kaip koks 
niekadejas: tai raudonuoju, 
kaip viszne, tai vela balu, 
kaip drobi girdėdamas iezjuo- 
kimus cielos draugijos.

— Sztai ira . . . . Deszra at- 
nesziu suviniota.— Na ekaitik 
ponas pats — szauki tverdama 
man už rankos ir badidama 
pirsztu in popiera.— Kas czion 
paraszita, ka? Sztai žiūrėk: 
“del ponios viską esmių gata
vas iszpildint ant mažiausio 
prisakimo, nevat jagu givastes 
poni pareikalautu, noringai pa 
aukaueze”. Na kaip ne pono 
raeztas ? — ekajtik —kalba pa 
kiezdama man po nose laiszka, 
nelaimi mano locno raszimo 
gromatos, kure rasziau in 
Vieržbna.

— Gal ir dabar ponas už- 
i ginsi ? Dabar matai pertikri

nau tave .... Tai teip, pa 
mirszt galema savo prižadeji- 

i ma, tai teip daro doras ir da- 
vadnas žmogus ? Turi ponas, 

, jagu to norėjai.... Na, pra
dekime savo pastanavijima—ta

Tikinėsiu jog ne busitie mie 
Ii skaititojej teip prisipirinejen 
czeis idant tuojaus jum apsaki 
tau apie tolesni trauki to ateiti 
kimo. Gana bus, jago pasaki- 
siu, jog ant ritojaue, vakaro 
sulaukus paslapcze iszsikrauete 
va su Tamoszium isz to namo 
net in kita gala Yarezavos. 
Per cielus metus saugojausi su 
eitikimo ant ulicziu su pone 
Klementina lenkdamasis iszto- 
lo no moterių nevet in jaje pa- 
naeziu. Bet vienok tas ne ap
saugojo mane no atnaujimo pa 
žintee kitose, kas teisibe, iezli- 
gose ir aplinkinibese eu.taje po 
ne apie ka velau pasakieiu.

Sztai tokiu epasabu atsibu
vo pirmutine role mano gra- 
jaue ant scenos svieto teip jaus 
lose kaipo ir dinste. Kitiem 
parsiejna paeenate tarp papras 
tinu iszligu ir paprastinu žmo
nių, mane mano gilukis isz 
pradžios mano jaunistes mete 
ant peno dviem ne vienos lities 
originalam, o ir po tam ne cze 
dmo tokiu prietelu ir protekto 
ritu.

Tinku su skaititojum, jog ne 
buvo kuom girtis del to istori- 
je gal ne patinka kam, nes vie 
nok kad aprasziau ciela teiei- 
be, usztvirtint gali draugas ma 
ko Tamosziue, kuris del para- 
ezimo tos istorijos muso praej- 
tes, prikalbinimo mane, n o 
t o b e n e jago rasis laikas ti- 
kaj ant perskaitimo tos rama- 
tos.

Vienok, jagu panaszei kaip 
priesz sunaikinimą Sodomos ir 
Gomoros rastųsi ant szimto 
skaititoju nor penki ar tris to
kie, kurie norėtu tolesnio trau 
kio atsitikimu mano dinste gi- 
venime —gatavas esmių geis
mam užganapadarit ir patai- 
sint tolesniu apraszimu taji 
mano ne puiku apraszima.

Vaikine, ne kaziriuok tai pi
ningu turėsi, 

Pas vaita skųst, reikalo ne tū- 
resi, 

Peczeje vienoje, 
Ne labai dydeloje, 

Yra keli desetkai Lietuviu, 
O terp ju, keloleka kazirninku 

Vienas pralosze 40 doleriu, 
Pas vaita nubėgo, 

Apskundė dzūkelius, ' 
Kaipo kazirninkus.

Užsimokėjo bausme, namon 
parėjo, 

O ir skundikas da 19 dol. pri
dėjo, 

Vaitas nuo Lietuviu gerai pa- 
pelno, 

Tik dolerukus kloję ant delno. 
Gerai darote, kaziruokite, 
Ant nieko nepaisekite, 

Ne del saves dirbate, 
Ne del saves pininga kraunate, 

Nuo geradueziu Lietuviu, 
Užtenka piningu del visu. 
Vienas mokytas Kerne atsi

rado, 
Isz kur ten kataloga gavo, 

Pradėjo virus glumytie, 
Stebuklingus daigtus iszmo- 

kytie.
Provijesi alaus, 

Baczkeles, ne daugiaus, 
Bet tas nesiseka, 

Bertainys neatsirita.

Virginijoi dirba po kėlės die
nas, * 

Turi laiko virelis ne vienas, 
O mislinate ne turi užsiėmimo, 

O j turi, prie gerymo;
Alų riaukė, 

Ir ejniki trauke.
Burdingbosis 386 dolerius tu

re j o,
Ir tuosius po karpetu frunti- 

neje padėjo, 
Vienas lig prijautė, 

Na ir prisitaikęs nukausze.
Kada boselis susižiurejo, 

Baisu riksmą pradėjo, 
Visaip bure ir gąsdino, 
Bet nieko ne gialbejo.

Da ir szendien larumae ne 
nustoję,

Ir visokius budus naudoje, 
Piningu nesuranda, 
Ne vagies neatranda.

— Lengviau Nenuma pri
verst atgal teketi.

Negu tekanti in ’pragaiezti 
laika suturėti.

— Jaunas kovoja su senais.
Po ilgai kovai stengėsi trium 

foot.
Ne nepasijuto kaip jaunes

nis nagais.
Pastvėręs už sprando suri

ko: Eik seni miegot!
— Szunies isztikimistes bo

tagu neiezmokiei:
Bėgs— pririszi; bet kad nu

truks, jau jo ne matisi.
— Kad vargas, užtupe tau 

ant sprando.
— Ne pulk, tik besiginda

mas su pasigailėjimu žiūrėk.
Kaip varszas veltu inveikt 

tave bando.
Sztai jau jo dantis atszipo— 

dabar tu pradek....
— Už ka-gi žmones mane 

persekioja.
Del ko apmaudos tulžie 

lieja.
Del ko ju akis ugnim neapi- 

kantos liepsnoja.
Niekina, keikia kaipi nie- 

kadeja.—
Ka-gi jiems blogo esmių 

padaręs.
Kuo prasikaltau?— Kas 

pasakis ?
Tu duszioj savo veremias 

atidaręs.
Teisibia liejiai žmonėms in 

akis!....

Vienas Shermone pede paėmė, 
Bet gaspadinei ne cento 

davė,
Da pasibludo, 

In karczema nusprudo.
Gere kaip verszis, insigailejo, 

Da ir kitiem davinėjo, 
Ant galo in kaili gavo, 

Jog vos namon parstropalavo.
Ardaka: vienas tilikas, 

Atėjo in sztora girtas, 
Prie visu kabinosi in akis, 

Sztai sztorninkas ižbelde jam 
dantis.

Perpikes, nubėgo atneszt re
volveri,

Ir mielino, jog viriszkai pa
dare, 

Sugrižo, ne rado sztorninko,
Ir ne turėjo veikt nieko.
Iszejas laukan pradėjo szau- 

d y t, 
Savo gaduma rodyt, 

Bet ne ylgai mandravo, 
Palicmonas pribuvo,

Priesz vaita nuvede ir prova 
iszejo,

Ant 8 menesiu in koza indejo.
Ir da 28 dol. užmokės, 

Jagu tik turės, 
O kaip ne turės, 
Už tai atsėdės.

Ten kur Ilinojuje, 
Ganė, ar kitaip vadinamoje, 

Kur yra keli Lietuvei, 
Ir teip tu randasi neiszma- 

nelei.
Keli virai susitarė, 

Daraktorka pasiėmė, 
Kur juosius mokina, 
Ir per lazda szokina.

Lekcije daug kasztuoje,
Cze da ne vienas net raudoje, 

O ir plaukus raujesi, 
Katras in mokslą gaunasi.

Neverkyte viruczei, mokykla 
nustos, 

Ba vakacijos užstos, 
Mokslas pasibaigs, 

Ir daraktorka iszkeliaus.

— O kad tave!.... kar
tojo Motiejus vaikeztinedamas 
pageležkeliu in ten ir atgal 
pildidamas savo tarnista.

— Kad tave! — atkartojo 
su kokiu tai koktumu ir pik 
tumu. — Viskas eina, viskas 
praeis ir szie vargai — pasi
baigs, pasibaigs — raminosave 
nelaimingas Žalnierius, earga 
geležinkelio Mandžurijoj.

Szaltie smarkus gnaibė au 
sis ir suko nosi, svilino veidą 
ir gele pireztus ranku ir kojų. 
Uszspaude giliau kepure, pa
taisė gobturi (baszlika) atmu- 
sze rankas paezoko, arba pa- 
tripseno, idant snezildit sting
stanti kojose krauja ir vėl uez 
sidejee ant peties sunku kara
biną pradėjo iezpalengvo 
vaikszcziot, kartais besižvalgi- 
damas, kartais pagrimzdes ko
kiose tai mislise. Gabaus pri
ėjės punktą paskirto sau ple- 
ciaus, sustojo ir žiurėjo in liūd
na aikszte.

— Hm kurgi jie? — klau
sė pats saves. — Kodėl Iva
nas ne ateina? Jau adina lai
ko kaip tas maskolius ežia bu
vo ir iki sziol dar nesugrįžta.... 
Tures jis “sukin synu” nuo 
komendanto, turės — kad tik 
ne gautųsi in areszta.... Gal 
kas blogo atsitiko jam?.... 
Bet negalimas daigtas, jog gir- 
decziau szuviue.... Gal sumi
go, gal suszalo?.... Tegu ta
ve! -— uszkeike vėl Motiejus 
ir apsigrižes ėjo vėl savo ne
karta jau pereitu takeliu szale 
geležinkelio.

Ve! jo mislis matomoi gri
žo prie kokiu tai mineziu, vėl 
kartojo savo “kad tave!”.... 
“tegu tave!”.... Nežinia ar 
tai buvo žodžiai iszreiszkiantie 
jo rezignac’ja, nusiminimą, ar 
keiksmą tu, kurie laiko ji ežio 
naie....

Ūmai kilstelėjo galva apsi
žvelgė, iszgirdo kokius tai at 
balsius kadangi buvo nera
mus ne matidamas ant ple- 
ciaue sandraugo Ivano.

— Tu Dieve!.... sznabž- 
da apžvelgdamas aikszte — 
tai s žalis!.... Nieko ir nieko, 
vien sniegas, kalnai — ir ira 
usz ka ežia.... Tu Dieve, 
kam ežia.__usz ka?....
delko?.... Užėjo ant pilimo 
geležinkelio, kurie kaip juodas 
siūlas ant baltos paklodes pa
tiestas gulėjo, ir vėl apsižvel
gęs aplink truktelėjo pteziais 
ir atkartojo. “Ir ira cz a uez 
ka?....

Potam pradėjo vėl besigali- 
net su tais jausmais, ir mieli
nais, kokie nedavinėjo jam ra- 
mibes, dare jam daug smagu
mo, o teipgi nemažiau skaus
mu suteikinėjo.

— Ah, atsiduso mielidamas
— metas tam laiko, buvo ta 
pat diena Didžios Subatos, 
kaipgi smagu buvo tad laukti 
Veliku dienos!.... Ten, toli, 
ten namieje vėl teippat laukia 
szventes, vėl žmones bažniezio- 
je meldžiasi — o jis? — jis 
teip toli nuo ju atitolintas, jie 
ežia ant ezlczio tarp pustiniu 
kaipi vilkas barezkina nuo 
ezalczio dantimis ir tikoja ant 
žmogaus givaeties. . . . Ten 
drauge su seseria triūse ant 
kiemo, idant viską pagamint 
ant ritojaus, idant nieko visai 
nieko neveikt dienoje teip 
dideles szventes, idant parėjus 
iž bažniezioe praleist diena ant 
pasilinksminimu rateli jaunuo
menes kaimo, ipacz antra die
na Veliku, nes pirmoje net ir 
svietiezku žaisliu darit “grei. 
kas”. — Czia jis nežino kas 
szvente, czia nėra jam bažni- 
czios, uez nieką nėr “grieko’’
— žudint net žmones nedrau
džiama, tacziaue prisakimo. . . 
Ten gimtines kaime kaipi 
brangina žmones gyvasti žmo
gaus, kaip milisi, tartum vai
kai vieno tėvo gražiai ir ramiai 
sau givena. . . . Milejo jis vi
sus kaiminue, milejo, labiaue 
uez vieką kita Katre Jonu, 
kuri teip gera ir meili jam bu-

i vo, gal ir dabar nabagėlė, jei 
neieztekejo, gal dūsauja — 
Kaipgi troksztu jis nulėkt in 

- tas mielas ezalis pamatit gim
tines kaima pamatit visus tuos 
kuriu pasiilgo, bet ar gali
ma? — Negalima, kol nemes 
to sunkaus karabino, tos rudi-

nes “ezinelio” nuo savo spran
do ir tos baronezines kepures 
Duok Dieve greieziau atlikt' 
ta sunkia nevale, ta sunkia 
baudžiava! O, jeigu dar rast" 
Katrute, jeigu ji jo laukia 
kaip tik t-ugrižses jie namon, 
vėsės ja ir giveees laimingai 

Tila aplinkui, kurios neper 
ukineja ne atitolinti balsai baž 
niezios varpu, kurie teip bu 
davo gražiai gaudžia, azankda- 
mi maldingus in bažniezia, o 
kurie sziandien Didžioj Suba- 
toj atsigavi ir pasiilgusius ju 
skarnbo sulinkemina, Czia vis 
tila, negu vėtros bujoja ir 
staugia Kaipi kad prieiklau 
sinedamae ar tikrai vėtros stau 
gia, iszgirdo, koki tai lig skam 
ba, lig žvangsejima, bet nie
kur nieko ne matit net ir Iva
na visai nepasirodo.

Vėl neramios mislis apie 
Ivana sudrumstė jo smagias 
mislis apie gimtine.

— Kurgi tas 
Klause — kodėl 
pareigu, argi jau 
valandos? Kas
nutu reik mums sneieit prie 
“viadukto”, dabar jau kelin
tas czesas, nematit jo.

Pradėjo eit prie viadukto, 
idant pasitikt su Ivanu, arba 
jei ras mieganti prikelt ji, ka 
da urnai iezvido nedideliam 
atstume kelioka žmonių apsi 
glemžusiu kailiais, kame isz- 
žiurejo kaipi kad meszkos. Ke 
Ii isz j u pradėjo draekint ki- 
liefais geležinkeli, kiti padė
jo kokias tai dežiae po relems 
dėt.

Motiejus pirmoje valando
je pastiro bet netrukus uezsi- 
dege jame apmauda ir surikęs 
visagerklia: “Ivan, poidi siu- 
da!” — mėtėsi prie piktada
riu. Iszszove du kartu isz ka
rabino.

Tokiu pat garsiu riksmu ap 
eivilkusie kailiais žmones atsa 
ke ant jo surinkimo, mėtėsi ak 
lai prie žslmerio. Motiejus tu
rėdamas apsaugota uezpakali 
per akmenine siena “viaduk
to” stovinezio prie geležinke
lio supratęs pavoju atsirėmė 
in siena ir isz°zo-e in began 
ežiu-’ prie ■> > žmones dar tris 
karte’. ?’e> iru lamas laiko 
užlioduot i karabino, mėtė
si prie uezpuolusiu jau ant jo 
su peiliais suspaudęs drueziai 
rankose ginklą ir varste aklai 
bagnietu kunus uszpuolu. Bet 
sztai nelaime! bagnietas lūžo 
prie pat užmovos, Motiejus 
pastvėrė karabina usz vamzdes 
ir kuczgaliu pradėjo gintis 
valdidamae rankoje sunku ka
rabina, kaipi lazdele, : kuomi 
gal pats butu besietebejee, bet 
nebuvo laiko ant to; net nema 
te kaip aplink jo gulėjo su
žeisti kraujuose paplukę ir mi 
re vaitodami ir knarkdami, 
isz skausmo.

— Pražūsiu! — Tegu tave 
— usz ka! — kalbėjo besi
gindamas, kad neinstenge jau 
apsigint nuo uszpuolu, kurie 
nore neezaude, matomai ne 
norėdami szuviaie praneszt ki
tiems sargam apie save, bet 
aklai skverbėsi ir veržėsi prie 
besiginanezio kareivio. Ant 
galo kada rankose Motiejo lu 
žo karabinas ir jis gineei tik 
jau geležinia vamzdia kara
bino, vienas isz rangesniu usz
puolu kada, kiti užgauti jo 
sandraugai griuvo, pasinaudo 
damas isz progų szoko prie 
besiginanezio kareivio ir dure 
peiliu, isz visos galės stumda
mas ji in krutinę Motiejau.s

Motiejus kaipi pakirstas 
vuosis užsisvirojo ant kojų ir 
griuvo ant žemes, ne matida
mas jau nieko, nes užpuolo?, 
kaipi kad persigandę iszkriko, 
palikdami savo užmupztus san- 
draugue; ne mate teip-gi kaip 
prie jo visa ezuole jojo pulkas 
joeziu su ilgom ragotinėm. 
Butai kazokai, kurie iszgirdo 
szuviue Motiejaus leidosi lin
kui tos szaliee isz katros buvo 
girdėti szuviai.

Prijoję prie vietos kovos 
Motiejaus su užvuolom, vienas 
nuezoko nuo arklio ir priėjės 
prie gulinezio Žalnieriaus krau 
juose su galu karabino ranko
se, prieilenke prie jo.

— Givas dar ?— klausė va 
das joeziu.

— Givas— atsake kazokas 
iszsegiodamas Motiejaus dra
panas ant krutinės.— Bet. 
žaizda didele.

— Paimt ji ant arklio ir 
nugabent in ligonbuti — Ma 
ladec isz jo, pate vienas kovojo 
su Chunczuzais, atliko baisia 
kova.— Jeigu pasveiks gaus 
augsztesne ranga ir križiu už 
savo didviriszka pasielgimą.

Apžiūrėję geležinkeli, rado 
sugadinta, ipacz sujudinta že
me, kur pradėjo kast ir atrado 
dvi dežias su dinamitu. Jo- 
cziai kurie nugabeno mirtinai 
pažeista Motiejų per viorsta 
atstumo rado lavona Iwono, 
kuris turėjo perskelta galva.

Ant ritojaus dienoje Veliku 
kada ten toli vakaru szalije, 
gimtines kaime Motiejaus ir 
kitur žmones grižo isz bažni- 
czios ir ėmėsi prie atsigaveji- 
mo, Motiejus gulėjo mažam 
laukuose stovincziam ligonbu 
tije, baigdamas savo givenima.

Kada priesz ’įnirsiant pas
kutiniu kartu atmenumas pas 
ji sugrižo, kada apsižvelgė ap
link ir nieko aplink saves ne 
bemate, kada iezvido kabanti 
ant sienos juoda križiu, atsi
duso, aszaras aptems jam akie, 
mislis nulėkė paskutiniu kartu 
in ten, kur randasi tie kurie 
ji milejo, gal ir dabar mislija 
apie ji— bet ar žino kaip 
szvenczia jis czionais szvente 
Veliku? Kada ten viskas at
giję, viskas grižta prie give- 
nimo— jis ežia baigia pasku- 
tinias valandas savo givenimo. 
Tos mintie matomai surengė 
jam skausmus, veidas jo skaus
mingai iszeikreivino— “Tegu 
tave”— tarė— pakele dar kar
ta akie, pažiurėjo in kabanti 
križiu— ir nutilo....

Krutinę jo liovėsi judėjus 
ant visados, mirtis paliuosavo 
ji isz nevalios, paliuosavo nuo 
skausmu— pasibaigė jo tar- 
nieta — pasibaigė smagios 
svajones apie gimtines kai
meli....

Tuo tarpu prie geležinkelio 
vėl vaikezeziojo du Žalnieriai 
su karabinais ilgose sermėgose 
su gobuturiaie ant gaivu, da
bodami geležinkeli nuo Chun- 
czuzu.

.Moraliszka Kabala... 
Katra iszdeda žmogaus ateiti 

Preke — lOo.

GERA PROGA!
Gramatika angliszkos kalbos mokytis 
be mokytojo, apdaryta - - JI.00 
Vaiko Drangai arba kaip mokytis skai
tyti ir raszyti be mokytojo - 15c 
Naajas Bodai mokytis raszyti be 
mokytojo - - - - 10c
Aritmetika mokinimuisi roknndn su 
paveikslais, apdaryta - - • 35c

Viso $1.60

Kas atsius iszkirpes szita 
apgarsinima isz ‘-Saules” ir $1 
per money-orderi tai gaus visas 
4 knygas 60c. pigiau.

P. MIK0LA1NIS
BOX 62

NEW YORK, N. I.

/ysidiilf Ki<f r r’< ilrjgts itlcriii 
natos ir laikra°xczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagia Draugas, Tėvynė ir L L 
Priaiuosdami knygas apmokekyUpaute v 
ekspreso kasztus. Adresas:

Litbaanian Bindery.

žanga vyrams 2^. MoteremsĮladelt.jm per ~~~ ‘

PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

o 
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a o

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 o 
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne £ 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- I 
tos knygos preke tiktai 25o. —

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir afioieriu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso misles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25o.

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” -‘Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o.

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant kranto prapulties” “Mis- 
tras ir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o

o 
r o 
v o r o 
v o

8 istorijos, 122 puslapiu apie jį 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” - 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausme^už szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25o,

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25o

Skaitykite! i“,.p,Tu2 
gaus 5 isz virez-minetu knygų, 
arba $1.25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paozta ir 
apmokame visus kasztus. Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. F OCZKOWSKI-CO.
Mah moy Gty, Pa.

OMOMOMOMOMOMOMOkOMOfcoMOMOlt
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Dr. KOLER
Lietuvių

£ Gydytojas

638 Penn Avė. 
(^Pittsburgh, Pa.

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde k tori 
tavo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yrą 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskati
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką bevo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri* 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILI išgydau vartodamas gyduol^šoš. did^ 
Ij išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeigu 
keuti išbėrimus ant viso kūno, gedimą Durnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulą, 
ateik, o u žsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikai* 
:os tavyje. Nelauk, kol visai sublogai ir king 
užkrSsi savo liga,

Nenatnrališkus IŠTEKĖJIMUS visokiaiibt 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI 
Ir k t. išgydau j io dienų, o jei ne, tai pinisul 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negalei paei
nančias iš SAUŽAGySTES prašalinu i s3dienai. 
Ar jautiesi mažinu, jog neturi tos pačios vyrilkd 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuoh. 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galžtuo 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo k* 
nalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo, 

IIYDROCELĘ arba vandeninę rupturągydu 
| 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimu 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desetkai kitų ženklą 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, ašišgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugu 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir yiias kitai 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per- 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte M 8:30 vabr1 
Pėtnyčiomis Iki 5 popiet Nekėliomis Iki 3 

popiet Ateikit tuojaus.

Ir Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?’ 

Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA’
Eina Jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pčtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI, 
3252 Sa. Halstad St, CHICAGO, ILL

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuviszkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

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



Ko reikia del tautos gy- 
vibes?

Tautiszka kalba.

leztikro daug, labai daug 
nubunda duezioje atmincziu, o 
kaip smagios tos atmintis ipacz 
kaip saldžios jos mums tada, 
kada apima mus kokia liūdnas 
tie ir sela, kada tos mintis atsi
liepia savo balsais ir it tonai 
kokius muzikes nuramina be 
siblaezkanczius jausmus; skarn 
ba jos kitusik it varpai lidin 
tie paskutiniu kartu keliau
janti in amžina, pasilsi; teip 
mintis nekarta lidi tuos pra- 
ejtus laikus, kada givenos tarp 
tu no ko atskire mus likimas, 
kada visas apsiautimas visa 
gamta, kaip mums rodėsi mu- 
siezkai supranta ir pasznabž- 
dose žaliu medžiu lapu ir ūži
me miszku ir nuiniamine sodu 
ir liūliavime tekancziu upeliu, 
ir paukszteliu cziulbesije kai- 
pi kad girdėjome savaja kal
ba. Dėlto ta szalis, kur žmo
gus užgema, kur gimė jotiszka 
ta szalis Tevine, ta szalis kur 
laisvai skamba tonai prigimtos 
kalbos teip miela szirdžiai ir 
brangi žmogui, kad uez ja gi- 
vasti aukauja noringai.

Ir kam Dievas daleistu su
grįžt in ta brangia tevine ir 
rast ja jau ne tokiam baisiam 
padėjime, sugrįžt ne kaipo in 
svetimus namus, kur kitas gas- 
padoriauja, sugrįžt ramiai, be 
baimes — ah, kaip laimingu 
jaustųsi tada, kada pasitikęs 
praejgi prakalbėtu anas gar
bindamas Dieva ta kalba, kuri 
tau patinstama ir miela! . . .

Gražu ira tas, gražiai iszžiu- 
ri ant popieros, bet broliai ir 
sesers mieli!,‘užgaukime sau in 
krūtis ir iszklauskime, ar guo- 
dojame mes savo ta brangu iž
dą, ta prigimta kalba, ta tevu- 
cziu musu testamentą ar pali
kimą ? Ar tos kalbos, to iždo 
ne niekinate?

Tik prisiklausikim gerai mu 
su vaiku kalbai, idant persi- 
tikrint kaip daug savo kalba 
guodojame. Rots ne visi gim- 
ditojai abjutinais esą ant to, 
kad ju vaikai žeidžia skaudžei 
savaja kalba, kad kalba miszi- 
niu svetimtauszkos su savaja 
kalba, ir tai jau negut tik in 
tėvus, o užnamije visai meta ja 
szalin kadangi mislija jie jau 
kittautiszkai ir su laiku jie be 
abejones bus atpuoliais, tėvams 
jeigu givi dar bus svetimais, 
bet teipgi daug ira tokiu ka 
ant to daliko visai szaltai usz- 
žiuri ir kaipi kad tas visai ju 
neapeina.

Gimditojai kurie sako, kad 
nereikalinga ju vaikam tautisz 
ka kalba ir jausmai, tuomi pa
ežiu sako kad ju vaikai jiems 
nereikalingi ir tegul ima juos 
svetimas gaivalas, je nesirūpi
na ju gint nuo ano.

Moteriszke.
Vainiku moteriszkes, niekad 

nevistaneziu, visugražiausiu 
ira dora szirdis, o papuoszia to 
vainiko ira patogumas.

Viro vėl grožibia ira pajieg- 
lumas, protas ir charakteris 
arba būdas. Tai ira Dievisz 
kos galibes dovanos, tai ipati- 
bes kurios kelia žmogų tobu- 
libeje, žodžiu — tai dievistes 
žmoguje.

Moteriszke savo gražumu ir 
patogumu pritraukineje prie 
saves, kaipi kad pavasario 
kvietkele darže, o szirdžia 
szvieczia ir gaivina; kaip saule 
dangiszka žemiai, teip graži 
skaisti szirdis moteriszkes neat 
būtinai reikalinga szeiminai ir 
tautai. Nebūk ant dangaus 
saules, kas bus su pasaule? Ne 
buk doros moteriszkos szirdies, 
o kas taptų su szeiminom ir 
tauta? Nesai kad ir virai pra 
žadintu virszminetas dievisz- 
kas dovanas, t. i. protą, pajieg 
luma, charakteri, viro būda ir 
tvirtuma, arba trumpiau sa
kant nupultu moraliszkai vi
sai, o tuomtarpu doru moterisz 
ku szirdžiu nebutu štoko, tai 
nors tada nebutu geros tvarkos 
tautoje ir szeiminose, vienok 
žuvimas tautos negrumo, ka
dangi ira viltis, kad doros mo
tinos busianezia gentkarte isz- 
aukles gerai ir ta atgaivis ta, 
kas mirė, sugražis tvarka, ka
dangi:
“Krutise motinu tautos givibe 
Krutinę motinu ir nuodai,

Nuo kuriu silpsta prieszu ga- 
libe— 

O amžinai givena tautos vai
kai.

Bet jagu moteres traukiasi 
szalin nuo dirvos savo galibes 
ejna ant dirvos viru darbams 
ir veikalams paskirtos, arba 
persikeitineje in vaszkinias le- 
lias, tada su tikra baime ir pa
sigailėjimu reikia žiūrėt in szei 
minas ir tauta, kuriai nuopuo 
lis tikrai jau grumo.

Moteriszke, kaip garbinga 
ira tavo pasiuntiniste, kaip 
augszta buitim esi pildidama 
tikrai savo pasiuntinistes pa
reigos, kad panaszios buites 
niekur ant žemes nerasi kadan
gi:
‘Genijų tavo apsiausta pasaule 
Kuri žmogus mato, jaueze nuo 

latos; 
Jis kasdien jam spindi kaipi 

kad saule, 
Jis esti gi vata, szeiminu ir tau

tos. —
Tu kasdieninio givenimo esi 

tvarszlia: 
Tu jo reditoja ir grožibia esi; 
Tu visabuvio medžio esi szake- 

lia, 
Isz kuriuos pražido žmonija — 

tu esi 
Nedžiustancziu versmia josios 

givibes. . . . 
Tu anioliszkas paraigas pildai: 
Tu pirmutine mokintoja dori- 

bes, 
Tu duezia žmogaus tikiba pri

pildai. 
Nes jis po tavo valdžia dar ma 

žulelu iszmoksta 
Mielinti, jausti, kelt danguos- 

na szirdi, 
Po tavo intekmia jisai isznoks- 

ta— 
Tu teip-gi pirmiausia jojo kai 

ba girdi. . . . 
Tu busianezio žmogaus diegą 

daigini; 
Kvapu ji szildai, inkvepi jaus

mus; 
Tu krūtimis savo ji maitini— 
Kam-gi pirmiausiai priklauso 

žmogus? 
Kaip tavo vaisius, jis tav pri

klauso!
Usz savo vaisiu tu atsakai! . . 
Laiminga, jei klausai Dievisz- 

ko balso, 
Tada tu stovi augsztai, augsz- 

tai. . . .
.... Teip, nėr garbingesnes 

stoties ant žemes, kaip mote- 
riszkes, motinos, iszpildanczios 
savo pasiuntinistes privalu
mus; nieks daugiau labo žmo
nijai suteikt negali usz mote- 
riszkia; kuri savo vaisiu ne
pražudo, o atiduoda svietui 
sveika, be jokiu dvasiszku pu
vėsiu, be užmezgos dvasiszkos 
korupcijos. Ar gal but sma
gesnis džiaugsmas dorai moti
nai uez ta, kad mato savo vai- 
kelus iszaukletus teip kad gė
risi jais žmones ir Dievas? O 
vėl ar gali but kas kartesnių 
dorai motinai usz jansma, ko
ki pažadineja jos szirdije ne
doras vaiku pasielgimas? — 
Ji, kuri pagimdė, iji kuri isz- 
maitino savo krūtimis, iji, kuri 
vargo, naktis nemiegojo del 
kūdikio, tas kūdikis, tas vai
sius jos atsimoka jai piktu! . . 
Kas vienok kaltas tame? Ar 
nepati motina, kuri auklėda
ma nepilde priderianeziai savo 
pasiuntinistes privalumu, kuri 
daleido kūdikiui pasilikt jai 
svetimu? . . .

Rods, neviena gal pasakis 
del nuteisinimo saves, kad žmo 
nes jai kūdiki pagadino, kad 
piktas svietas iszvede isz doros 
kelio, tai tnszczias tvirtinimas! 
Raszantis sziuos žodžius ir nė
ra kuomi kitu, kaip sunumi 
neturtingos motinos, sūnūs mo
tinos, kuri dar in duezia kūdi
kio inkvepe doribe ir pajauti
mus, kuriu jokie svietiszkos 
pagundos jam neiszpleeze ir ne 
iszpleez, nore seniai motina at 
skirta nuo jo, kurie givena ne- 
globoje motinos, ne po valdže 
tėvo. Valditojais jo pasielgi
mo ira vien doros pamokini
mai gimditoju, žodžiai pasėti 
in jauna duszia, žodžiai, kuriu 
szventinibe pažino gerai, kada 
moka jau atskirt pikta nuo ge 
ro, usz kuriuos tai pirmutiniai 
mokintojai jis pasilieka amži
nai dėkingu.. . .

Motina, kuri trokszti idant 
tav butu dėkingais tavo vai
kai, rūpinkis visupirmiaueiai 
puoezt ir redit ju duszias neda 
nk isz savo dukrelių vaszkiniu

lėliu, nesirūpink tuomi padarit 
ja patinkanezia žmonėms turi 
juk suprast kad tas protingam 
negal patikti, jis žiuri m du
ezia, o jagu atranda joje puvė
si, jei nemato joje ezirdies — 
rnenga anaiptol paniekins. Jei
gu vienok parodija (nuduota) 
doribee, melu ir klastingu tei
singumu paviktu tavo dukre- 
liai prisiviliot silpnaproti ne- 
užmirezk kad ji nebus laimin
ga. Kodėl, jau neaiszkinsiu, 
gal tame daugiau usz mane isz 
manot. .. . Atkreipsiu vien 
atida kad kaip dukterie, teip 
ir eunue privalote iszduot žmo
nijai naudingus, iszduot svei
kus morliszkai, kas ira galeje 
kiekvienos motinos, kiekvieno 
tėvo; motinos sakau pirma, ka
dangi motina kūdikiui ira pir
mutine, tėvas tik globėjas szei- 
minos ir naminis tiesdaris, kuo 
met motina duszia ir givibia 
jus esą. Gimditojam privalo 
rūpėti labjausiai idant ju vai
kai nebutu milžinais su kara- 
liszkom dusziomis, idant nebu
tu iezlaižitom “c'citem” arba 
nubaltintais grabais, idant ne
butu tnezcziais, teip kad vė
lesniame savo givenime nerei
kalautu pripildinet tu tuszti- 
biu visokiais pageidimais ir 
nedoribemis.

(Toliaus bus.)

l

Juozas ir Marijona.

Senovės laikuose giveno vie
nas turtingas ūkininkas, kuris 
turėjo du sunu, viresnis buvo 
vardu Jonas o jaunesnis Juo
zas.

Jaunesnis sūnūs Juozas, mi- 
lejo suejtie su mergelem, pa- 
szneket ir pabaikaut. Geriau- 
se jis 'milejo ir pažinojo neto 
limo ūkininko dukterį kurios 
buvo vardas Marijona.

Viena karta, iszejo Juozas 
in kaima ir sutiko ejnancze 
Marijona, teip jie pasieznekejo 
ir jau norėjo skirtis kas sau, 
teip Juozas susznekejo su Ma
rijona jog ateis ta nakti pas 
jin in staine tai daugiau pa- 
sznekes (Juozas vienas gulėjo 
visada stainioi ir dabojo ark
lius. Atėjo naktis, Juozas nu
ėjo in stoine ir lauke Mariukos 
igi dviliktai adinai, tas lauki
mas buvo ant tuszczio. Mari
jona buvo gera mergaite o ir 
da davatka, tai miegojo per 
visa nakti spakainei o jau Juo
zui ir rūpėjo. Teip antra nak
ti ir vėl teip pasidarė. Na jau 
trecze nakti, Juozas su piktu
mu lauke ir mielino jog jagu 
jau ne ateis tai jau suvejee 
kur, duos in skūra. Pasėdėjo 
kokia adina, girdi jog rodos 
kas tokis inejo per dūręs, gir
di jog ateina pas jin, intejo 
Mariuke. Juozas atsistojo pa
ėmė ija už rankos, pabueziavo 
ir teip linksmai sėdėdami pra- 
sznekucziavo igi dviliktai, ta
da Marijona atsisveikino su 
Juozuku ir prižadėjo ateitie 
tankei.

Cze galima euprastie, jog ne 
buvo tai tol tikra Marijona, 
nes tiktai pikta dvase perai- 
verezius in Marijonos paveiks
lą.

Toji tai pikta dvase.— Ma
riute, teip ėjo net per du me
nesius. Juozukas teip sudžiū
vo jog kaip tik galėjo pavilkt 
kojas. Ant galo ir tėvai mate, 
kaip jiu Juozukas, kas kartas 
menkin ėjo ir pradėjo klausi
nėt kas jiam darosi.

Viena karta, kada tėvas ge
rai prispirs Juozą idant pasa- 
kitu kas jiam ira. Juozas ne- 
iszkentes ir pasakė. Tada tė
vas paslapta, nusiuntė viresni 
sunu idant pavaktuotu, nes tas 
per visa nakti vaktavo ir nie
ko ne mate. Isz rito, atėjo 
abudu sūnūs ant pusrieziu, 
teip tėvas ir užklausė:

— Na ka Juozai, jau mažu 
neatėjo szenakt pas tave Ma
rijona?

Juozuke atsake:
— Kur-gi ne bus.
Tada Jonas sake jog jis ne 

mate.
Tėvas tikrai suprato jog tai 

ira pikta dvase ir ant vakaro 
parvežė kuninga. Kada sute
mę, kuningas nuėjo in staine 
ir pradėjo kalbetie maldas o 
paskui ezventint kamaraite 
Juozo. Mariute bijodama 
szvento vandenio, lindo po

ten, 
tave 
nie-

Juozuku. Kuningui beszven- 
tijent, praėjo ir dvilikta adina 
ir Mariute likos pas Juozuką 
ant visados. Ant ritojaus nu
vežė juos abudu in szluba, 
Juozas iszsispaviedojo pirma 
o paskui Mariute pradėjo spa- 
viedotis tais žodžeis:

— “Kada asz buvau mer
gaite 7 metu, vasaros laike, 
kada visi iezejo in lauka dirb- 
tie, likom namie tiktai dvieje, 
asz ir kitas senukas turintis 
275 metus o kuris buvo didelis 
raganius, teip jis mane pasi- 
szauke ir iszpasakojo visa slap 
tybe raganiszkumo ir paskui 
jau buvau tikra ragana. Da 
buvau suvis jauna o jau dau
geli vaikinu pražudžiau. Ka
da buvau 15 metu, nuėjau in 
girre vuogaut laike didelios 
szventes, nuėjau in kraszta 
raisto ir ėmiau tolin ejtie ir 
giliu klimtie, ant galo pakilo 
vėtra ir asz pražuvau, o mano 
dusze nuėjo in pekla kur per 
penkis metus keneziau kau
kes.”

Po szlubui parvažiavo na
mon ir sutaikei giveno. Už 
kokio tai laiko, Mariute pra
dėjo praszitie pas Juozuką, 
ilant jis su ijei važuotu in sve- 
czius, kur ije buvo per penkis 
metus ir da pasakė jog gaus 
už jia pasogo. Juozukas tiko.

Mariute dadave:
— Kaip nuvažiuosim 

tai mumi inleis in pekla, 
pastatis pas duris ir lieps
kur ne ejtia o mane nusives to 
lin in pekla, tada tu nebijok 
nieko, ejk tiesiog per trejes 
dūręs, ten rasi prirakita lici- 
pieri, tai tu paimk du sziau- 
duku ir padekie jiam ant 
sprando križiavai, tada jis pra 
szisis ir mels tave, idant tu 
jiam vereziau inkaititum dra- 
ta ir imtum jin kapot, neg tu 
tada nesigailėk jio ba jis ir 
duszelu nesigaili, o pankui 
iszeik ir vela atsistok pas dū
ręs, tai kaip mes ateisim, tai 
jie kiaušis, ar tu ten buvai ? tai 
tu sakik kad ne

Ant ritojaus iszsirenge abu
du in pekla, sėdo in puike ka
rieta kuri buvo prisiunsta. 
Iszpradžios da mati žeme o 
paskui nieko, teip leke per 
septines paras Ir ant galo sus
tojo pas peklos vartus. Ati- 
dare velnes vartus o jie intejo 
in pekla. Juozą pastate pas 
dūręs ir liepe stovėt, o Mariu
ką nuėjo su velneis tolin in 
pekla. Juozas tuojaus nuėjo 
prie vienu duriu, atidarė, pas
kui prie antru ir ant galo rado 
licipieri prirakita, uždejes 
sziaudus križevai iezejo nepai- 
sidamas ant jio praszimo ir nu- 
ėjas pas dūręs atsistojo, ne il
gai reikėjo laukt ba tuojaus 
atėjo Mariute su velneis. Vėl 
nes tuojaus paklausė, ar jie 
ten ne buvo, nes jis ginesi, ir 
gavės maieza iszejo namon. 
Pareja namon, Mariute liepe 
užtvert dideli darža ir tais eza- 
kutes kurios radosi maieze pa- 
sodit. Ant ritojaus iezaugo 
puikus židintiejei medžei At
ėjo toki du ponai nupirkt ta 
darža o buvo tai du velnei o 
tam sode duezios, nes tiem ne 
pardavė. Pardavė Panelei 
Szvencziausei, už gera giveni- 
ma ant szio 
ateinanezio.

HABKISON BALL, Preridentas. 
F. J. NOONAN, V ice-Preiidentas. 
W. D. KOHLER, Kasierius.

Skaitymo ir Raszymo
D Ei. VAIKU, 13a.

Mrs. fankhurst garsinga Anglijos sufragistka tik 
praeita sanvaite likos paleista isz kalėjimo

Biznis.
Ijje:— Mano brangus Mai- 

kuti, ar da man prižadėsi vie
na daigta?

Jie:— Ka tik nori, mano 
milema Mariute!

Ijje:— Szitai, jagu mudu 
kadai po apsiporavimui nore- 
tuva atsiskirti, tai pavesk taje 
prova del mano brolo. Matai, 
jie yra advokatu, tai norint 
papelnis.

Jauna pati in pati.
Mano Karolau asz nežinau 

ko mudu in ten einava.
Kas gali būti akyvu žiūrint 

kaip szliuba yma?
— Matai mano Mariute bū

das žmogaus yra tokis jog 
mėgsta žiopsotis ant kitu ne
laimes; kaip mudu vinezevojo 
tai buvo daugybe žiopliu.

givenimo ir ant

“KAPITONAS
VELNIAS”

Prietikiai Cirano De Bergarac

Verte Iri Francam Kalbos 
KUN. DR. M JUOD1SZIUS

Yra tai labai 
užimanti ir juo
kinga apysaka, 
padalinta in tris 
tomus. Visi tris 
tomai vienoje 
knygoje.

404 Poslapio. 6x9 col. Dydomo.

...PREKE...

MALDA KNYGES

KUR BUNA
Mano draugas Julius Sinkeviczia 

18 m. kaip amerikia^ paeina isz Su
valkų gub., Kalvarijos Jpav. Slaba
dos sodžiaus, turiu svarbu reikalą 
jis pats ar kas kitas praszau atsiszaukt 
ant adreso. (gg •©;)

J, Žvirblis
825 W. 18 th st. Chicago Ill.

Mano broliai Petras ir Kazimieras 
Kavalanskai paeina isz Suvaiką 
gub,,j Kalvarijos pav., menkupiu 
kaimo pirmiau gyveno Plymouth 
Pa. o dabar nežinau kur jie pats ar 
kas kitas praszaa duot žine ant adre- 
bo. (gg -og)

Mrs. Eva Rimanavicziene
1 Luzerne st. Lee Park 
Wilkes-Barre Pa,

Mano giminaitis Jonas ir Eva 
Sviantiaskai paeina isz Vilniaus gub., 
Traku pav,, Darsuniszkiu para., apie 
tris metai adgal gyveno Chicago o 
dabar nežinau kur jie pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso, 

Jno Szimukauskas,
8730 Houston Ave,

Chicago 111,

Mano pusbrolis Andrius Preiksza- 
oza paeina isz Kauno gub.. Raseinių 
pav., Tauragės para,, du metai adgal 
gyveno Philadelphijoj isz ten iszva- 
ževo in Chicaga o dabar nežinau kur 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso.

G. Andrejaitis.
Box 7. New Baden Ill

Mano dedeū Jonas Janauskas paeina 
isz Suvalkų gub, Mariampoles pav., 
Gudeliu gmino apie 16 ar 17 m. 
kaip amerike turiu svarbu reikalą 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso (gg ’oi)

Ch. G. Žėglis
526 E. 8 th St, Kewanee II

Martynas ir Jurgis Gasparas paei
na isz Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Rudaminos gmino, atsiszaukite ant 
adreso,

Jno. Casper
Box 86 Seanor, Pa.

STOMAS VISU STOTU
Didele knyga api 1300 puslapu 
Visos 6 dalis drueziai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Bocxkowtki-Ce.

MAHAN0Y CITY, PA.

w-j i 11 n-i 11 u į m-M į j imi 11111 i'i i i t i n i-H i m n-Mį,

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. ValfiL Randas turi musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

9-ad. ryte lig 3 popiet 
Subatomis 9 lig 12-ad.

PAVASARIS," PAVASARIS! 
_ 7? TAI LINKSMIAUSIAS LAIKAS;
bet tik tada tikras Ir linksmas pavasaris, kaip žmogus paša
lina 19 savo kuno-organizmo ligų bei nesveikumus, kaip žie
mos šiurkštų šaltį, kuris vargina. Vienok, jeigu to nepadary
sit, tai liga kankins kūnų kaip Iš viršaus, teip vidurių, naiki
nant sveikatų ir gyvastĮ y t aršiausias neprietelis Ir teip besant 

netik pavasaryje, bet vasarų ir niekad neturi jo« 
klos linksmybės Ir ramumo, bet vargų.

KAD JAUTIESIEMS
Brau pavasarį, tai išslgydyk, Išvaryk ligų lauk iš 
kūno, kraujo, nervų ir vidurių: o kad tą vlskų pa
daryti atsišauk lietuviškoj Jcalboj prio tikro 
Profesonalio Daktaro Klinikos, kurs pagal reikalų 
pritaikys s pečiai i ška i geriausias liekars tas, kurios 

kaip šilti saulės spinduliai išvaro žiemos šaltį, taip ligų Išvarys lauk, be peilio, be sopulingų 
operacijų ->kV, ; ■, K

Apturėsi tikrų linksmą pavasarį ir gerą sveikatą;
džiaugsies kaip šimtai išgydytų dėkavodaml. IŠ DAUGYBES nor keletą patalpinam:

GUODOTINASAI DAKTARE IR SPECIALISTAI:
Esu labai dėkingas už gerų išgydymą, kad su liekarstoms teip gerai pasilikau išgydy

tu, nes pasilikau kaip naujai atgimęs, dabar linksma Ir smagu, dar pusė llekarstų pasiliko, 
bet gerai esu sveikas, kad daugiau nereikalauju vartoti,—taigi šimtų kartų dėkavoju Phila
delphia M. Klinikų!, kaipo geram daktarui už pritaikinimų Ir sutaisymų teip labai gerų 
llekarstų. Su guodone. Good bye Jurgis Dulskis, Box 81, Alfred, N. Y. Mr. Jur
gis Lutauskas, Jerome, Pa. SL Liudzevičla, 216 Pleasant str. Beloit, Wls. K. OlševiČe, 
1-114 Boss st. Camden, N. J. Mrs. Kazimiera Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N.Y, 

Tūkstančiai žmonių džiaugiasi tikru links- 
m U D3. Vasariu IrdSkavoJa už Išgydymų nuo visokių šviežių Ir užsenėjuslų 

ligų. Nervų ir nusilpnėjimų, peršalimo Ir kosėjimo, gal
vos skaudėjimo Ir svaigimo, vidurių nesveikumų ir užkietėjimo, sėklos nubėglmo nuo 
saužagystės, greito pailsimo, negero ir sumažėjimo kraujo, teip-pat nuo limpančių lytiškų 
ligų Ir tam panašios rųšles vyrų nelaimių. Telp-pat moterų nuo įvairių skaudėjimų strėno
se Ir kitokių ligų. . -r-

Kad negali pribut asablškal, tai parašyk lietuviškai, o apturės! rodų, 
° pagalbų Ir tikras llckarstas, kurios gali tave Išgy

dyti Ir turėsi Linksmą pavasarį. Visada rašant adresuok teip:
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 

1117 Walnut SL Philadelphia, Pa.
Valandos kasdien nuo 10 Iki 4 po plot Nedaliomis nuo 10 Iki 3 po pieL 

k Ir vakarais nuo 6 iki 8 U tarn Inkais ir Pėtnyčiomis.
KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KAD GALI BŪTĮ GREITAM LAIKE IŠGYDYTAS, 
tik reik atsi šaukt į Phlladelphljos M. Klinikų, kuris valdžios pripažintas dalei žmonių labo. 

„DAKTARAS“ skaityk šitų knygų, kuri parašyta naujausio mokslo Ir labai reikalinga kaip 
vyrams teip Ir moterims, turėt tą knygų. Atrasit daug paslaptybių ir pamokinimų apie kų 
ikšiol nežinojot. Apturėsi dovanai, tik prlslųsk kėlės štampas už prisluntlmo kaštus

Pbiladelphlos M. Klinikų!.

ALL NATIONS!DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS— o c

P. v. OBIECUNAS IR KOMPANIA ' 
Cor. 12-th. & Carson St., 8.8.Pittsburg, Pa.

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie- 
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 
greioziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes anl 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve» 
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K. Varaszaus į 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro ( 
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
8 u tiesomis Russijos.

few?

L Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APT1EKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių-apgavikų ir gydyti Juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APT1EKA savo ligų metų prityrimu iSrado daugybg specljallškų gyduolių, 
* sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ilgas.

Tarpo kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: >

Aukso Altorius, senas 
naujas arba Didžiausias 
Skarbas del Krikszczioniszku 
Dusziu, su pridėjimu visokiu 
maldų. Didele knyga 1000 
pus; drueziai ir puikiai apdar. 
in juoda audima, auksuotas 
kryžius ir paraszas, raudoni 
krasztai. Preke tik §1.00,

Didelis Szaltinis; Dangisz 
ku Skarbu; naujausis spau
dimas pagal tikra, 10 ir’6 
sulyginime pagal naujiji 
Szaltins pirmo spaudimo; 
puiki didele knyga 1000 pus; 
puikiai ir drueziai apdar. su 
auksiniu kryžių ir paraszu; 
apvali krasztai su auk. kabute 
minkszti juodi skurini apdar. 
Preke szitos puikios knygos 
tiktai - - $2.50,

Balsas Balandėlis arba 
mažas szaltinis, 711 pus; 
apdaryta in juoda audima; 
auksuotas kryžius ir paraszas 
raudoni krasztai. Preke 75o.-

Balsas Balandėlis; naujau- 
sis spaudimas, puiki knygele 
drueziai apdaryta in skūra; 
apvalais kampais; auksuotas 
kryžius; paraszas ir krasztai 
su auksuota kabute; labai 
puiki knygele; Preke $2.00,

Szaltinelis; 600 puslapiu; 
apdaryta in juoda audima; 
auksuotas kryžius ir paraszas 
raudoni krasztai; Preke 75o.’

Garbe Dievui, ant Auk- 
sztybes ir Szlovo Szv. P: 
Marijai ant žemes, paranki 
knygute 640 pus; ayd. in 
juoda audimu; auksuotas 
kryžius ir paraszas; raudoni 
krasztai: - Preke 75o,

Aniolas Sargas, smagi 
malda knygute spaudinta 
“Saules” spaustuvėje, 350 
puslapiu, visos reikalingos 
maldos, stacijos, graudus 
verksmai ir t. t. apdaryta in 
tamsei rusva audima; auk
suoti krasztai, Preke 50o.

Aniolas Sargas, ta pati 
knjgele kaip virsz minėta 
bet apdaryta in juoda skūra 
apvali auksuoti krasztai 
Preke - - 75c.

Mažas Naujas Aukso 
Altorius-; Prancuziszkos 
skureles minksztais apdarais; 
apvalais kampais, auksuotas 
kryžius, paraszai ir krasztai 
385 puslapiu. Preke $1.25.

Mažas Naujas Aukso 
Altorėlis, Pranouziszko 
skureles minksztais juodais 
apdarais; apvalais kampais; 
auksuotis kvietkos, kryžius, 
parassai ir krasztai; 384 pus. 
su kabute, vidurije apdariu 
yra uždėta auksuota mukele 
ant celuloido kryželio; labai 
graži knygele: Preke $1.50, 

Vainikėlis, mažiausia Liet, 
maldu-knygele, tik 3x3j|col! 
ir puse colio storumo; juoda 
audima, auksuotas kryžius 
ir paraszas, Preke - 50c,'

Vainikėlis,ta pati knygele 
apdaryta in skūra = 75c.‘

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

Kraujo Valytojas ..........
Gyvasties Balsamas .... 
Nervų Stiprintojas........
Vaistas nuo vidurių 
Nuo kosulio....................
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skilvinės proškn* ....‘ 
Pigulkos del k> 
Nuo galvos skp 
Nuo kojų nuos] 
Nuo dantų gėli r. 
Nuo peršalimo 
Plaukų stiprinto. 
Linimentas arba 
Anatharynas plovimui 
Nuo kirmėlių ........

... $1.00 

.......75c 
, 50c irSl.OO 
50c. ir $1.00 
. 25c. ir 50o 

25c. ir 50o 
.... $1.00 
...... 25o 
....... 25c 

. 10c. ir 25c 
....... 10c 

.... 25c 
.... 25c. ir 50c 
•elleris .... 25c 

25c 
,25c

no

Del išvarymo soliterio......... $3.00
Del lytiškų ligų........ 50c. ir 81.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir 81.00 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis............
Antiseptiškas muilas .. 
Antiseptiška mostis ... 
Nuo dusulio..................
Proškos del dantų .... 
Nuo kosulio del varkų 
Kastorija del vaikų 
Nuo viduriavimo .. 
Kraujo Stiprintojas. 
Gumbo Lasai..........
Nuo plaukų žilimo. 
Blakių Naikintojas. 
Karpų Naikintojas.

. 25o 

.50o 
. 25o 
..25o 
. 50o 
. 25o 
. 25o 

10c. ir 25o 
.......25o 
.......50c 

50c ir 81.00 
...........50c 
............10c 

............. 10c
Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25o 

Taip pat i3 Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknįs Ir L L, kokios 
tik yra žinomos Ir žmonių vartojamos.

TpSf" Reikalaukite prisluntlmo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.
Kreiplantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodamo tikrai sąžiniškus Ir teisingus 

patarimus kiekvienoje ligojo.
Jeigu Jums brangi yra (ūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 

atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

Jįį
APTiEKORlUS

229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y,

ĮIMuviszka AGENTŪRA ffiSDUWSM®
Asz esmių po kauoija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes $12,000,00 

Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus

iszsiunoziu in prisakyta' vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko* 
niszku pagal teisinga kursą, Norėdami apie ka dasižinoti reiks prisiusi, 
marke ant atsekimo, Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip 
A. J. KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton. Ohio.

BISCHOFF’S
287 Broadway

New York, N. Y
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai likta greit, 
atlikti tegul atsiszaaki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Takotanozin Dolerio ($100,000) yra muša kauoija sod A in
Pinigas siunozime in Kraja kao greioziausei. (rediszka kasei 
Pinigas visa kraszta iszmainome pagal karsti
Pinigas priimama ant procento ir iszdaodame ant pareikalavimo/*
Szipkortes parduodame ant geriausia Gaylaivia visa Linija i> ir iu

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenozia in Kraja pastotajame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas ia 

paliadyima Konsulio.
Atjeszkojima Dalia atliekame kuotelaingiausial.

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

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mos visas minėtas reikalas greicziaaseli teisingiausei, ir 
pigiaasei galite atlikti.

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telef onaest WortK2822.

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. BOCZKOW8KI-CO. 
MAHAH0Y CITY, VA.



W. RYNKEW1CZ1US
.. NOTABIUSZAS...

233-235 W. CENTRE ST., MAHANOY CITY, PA.
PRIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU 

—..PO FRIZŪRA BANDOS......

Mano Privatiszka Banka yra po 
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir 
pinigiRzkus reikalus galima pas mane 
be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujaneziu pa
rūpina.

Didžiause Lietuviszka Agentūra 
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo 
Pinigus in Visas Dalis Svieto greieziause 
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali 

Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas, 

Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus 

ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma. 
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigius nog Ugnies.

MUSU DRAPANŲ KR0J1E randai visokiu Drapanų 
ir Apredimu del vyru ir vaiku. Sziame laike ka tik 
aplaikeme visokiu nauju puiku Vasarinu Siutu ir pra- 
szome ateiti ir peržiureti o jaigu pirksite tai busite 
užganedyti.

Gromata prisiunsta.

Žinios Vietines.
— Redin go geležkelis in- 

eteige popierinius puodukus 
del gėrimo ant stoties. Kas 
norės gerti vandeni turės nu
sipirkti už centą popierini 
puoduką. Tokiu budu apsi
saugos daugelis nuo visokiu 
ligų.

— Penktam varde burdin- 
gieris sumusze savo gaspadine- 
le kada vyraa buvo iszejas in 
darba. Skvajeria White nu
baudė mueztuka ant užmokėji
mo kaeztu.

— Keli sanarei iždavimo 
“mainiereku popieru” likos 
paszauktais priesz suda už iž- 
davima popieru apgavingu 
budu tiems, kuriem ne privalo 
buvo ižduoti. Keli “grinorei’ 
gavo popierue net iez Hazle- 
tono. Dabar viekas iszsidave 
ir turės krauetintis iez dineto 
von!

— Panedeli vakara Bocz- 
kaucku ealeje Sz. Jono Blai- 
vystee Draugyste laikys szo 
kius. Inžanga vyrams 25^. 
Moterems ir merginoms 50.

— Nedėlios vakara 27 die
na szio menesio choras isz Mt. 
Carmel turės dideli koncertą 
Boczkausku ealeje. Szitae cho
ras yra žinomas kaipo vienas 
isz geriausiu lietuviezku choru 
amerike, ir broliti moka dai- 
not. Skaitykite apgareinima 
kitoj vietoj.

■— Mahanojaus choras teip- 
gi turės dideli teatra su balium 
30 diena szio menesio. Bus tai 
paskutinis teatras ir balius 
prieez vasari.

— Utarniko vakara pasek
mingai nusiseko Teatras ir 
Balius, kurie buvo parengtas 
per vietine L. S. S. A. Kuopa 
46 Publika buvo visame užga
nėdinta.

— Menesi je Kovo Aehlando 
ligonbuteje 320 buvo ligoniu: 
59 nuo pažeidimu kasikloaia, 4 
ant geležinkeliu, 8 vaikai ir 
19 privatiezku ypatų — 75 
vyrai ir 86 moteree ir vaikai. 
Iez paszaliee 869 ypatų aplai- 
ke daktariezka pagialba o pri
buvo atlankyti žmonių 1506. 
Aehlando ligonbute yra labai 
“bizi”.

— Pati kriauczio Ražaiczio 
atsiskyrė su sziuom svietu utar- 
ninko vakara. Velione sirgo 
per ilga laika. Turėjo apie 
27 metus amžiaus ir apeierati- 
no maža kudykeli.

— Jau didelis laikas ydant 
tos visos parapines taeines pa 
lautu o visiems ymtie už ko 
naudingesnio, garbingesnio 
ant pakėlimo muso tautos. Ar
gi visi tieje balta...., cicili- 
kai, szliuptarnei ir t. t. ne yra 
vaikai vienos motynos Lietu
vos. Ar-gi ne esame broleie 
isz vienos Tėvynės, pribūdami 
in ezita laisves szali kariaut, 
ne vienas prieszais kita, tiktai 
visi su vienu tikslu — kariaut 
už duonute ir pagerinimą savo 
ir savo vaiku bute. Ko-gi 
mums reike ir ko mes geidže 
me 2 Sutaikos brolyczei! Jago 
turėsime sutaiką terp muso 
(kaip tai kitados buvo) tai gy
vensime kaip užpeczkije pas 
Poną Dieva. Meskime taisės 
neapikantas vieni ant kitu, nes 
tos mums giaro neatnesz tik 
paniekinimą akyse kitu tautu, 
gyvenkime broliszkoje meileje, 
neskirkimes ant partijų ir ne- 
darikime jokio skirtumo terp 
“ciciliku” o “ezventabeždžiu,’’ 
juk visi esame krikszczionis ir 
Lietuvei, prigulinti prie vie
nas parapijos, garbindami ta 
pati Dieva, kuris mus visus 
sutvėrė. Brolyczei! sutaikos 
mums reike, o tada gyvensime 
malszei ant ežios aszaru pakai 
nes. Juk ir teip gyvenimas yra 
trumpas ant ežio svieto, pasi
naudokime per ta trumpa lai
ka daryti gerai ir gyventi bro- 
liezkai o turėsime karalyste 
dangaus ir ant ežio svieto.

SHENANDOAH,TA.
— Per inkritima kibirksz- 

ties iez žibinties in bertainuka 
parako, likos baisei apdegintas 
Jonas Balulis Ellengovno ka- 
eikloeia. Likos nugabentas 
in Ashlando ligonbute — pa
dėjimas jojo yra pavojingas.

— Kada Stasis Mahovskis 
ėjo namon su Ona Herringiute 
likos užkluptas per Tamosziu 
Barlaw, Frana Raisa, Tama 
Kelley ir Kaži Auszra ir bai
sei sumusztas. Po tam tieje 
keturi ižgamos iszžagine Ona 
paliko jaja apmirusia dingo 
tamsoje nakties. Palicije vi
sus suėmė ir nugabeno in Potts- 
villes kalėjimą.

— Už bloga pasielgimą ir 
nepataisa likos ana diena užda
rytas Pottsvilles kalėjime jau
nas vaikinelis Antanas Szums- 
kie, kuris tėvams pridarė ne
mažai ergelio.

“Kantata”
Prof. C. Sosnaosko, St. Peterburgo 

Dvasiszkos Akademijos.

Didelis Koncertas 

27 Balandžio Boczkaucku Salėja 
MAHANOY CITY, PA.

Tokio koncerto Mahanoju- 
je da niekad nebuvo. Cho
ras isz Mt. Carmel dainos ir 
kitu garsiu Lietuvos Kompoz
itorių veikalus kaipo tai Nau
jalio, Sosnauskis, Petrauska, 
Szimkaus ir Gndavicziaus. 
Szirdingai užpraszo visu Lie
tuviu iszgirsti tos garsingos 
Kontatos. Koncertas prasidės 
8 vai. vakare.

Inžgana tik 50 35 ir 25^ 
Vaikams 15^.

B&“ Kožnas gal iszmokti būti Balberium 
tiumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu. Raszykite apie daugiaus pas 
Nossokoff s Barber College

KATALOGAS^
Mano katalogas yra tau reikalingas. 

Jame rasite visokiu instrumentu, 
knygų ir notų. Jaigu norite būti 
geru muzikantu tai raszykite pas mus 
o mes prisiusime visa informacija 
lietuviszkai iszdrukuota, kaip galite 
iszmokiti greitai ir gerai grajit bile 
ant kokio instrumento. Jaigu norite 
linksmumo savo stnboj tai prisiuskite 
mumis $-5 o mes prisiusime jumis 
Grafafona su rekordereis keletą Lai
buose. Nelaukite bet tuojaus raszy
kite, prisiusdami 2c. stempa katalogo
Prof. G. Twardo

Fort Mills Corregidor, P. I. 
Kovo 10, 1913

Brangus Pone:—
Labai d ktvoju Tamistom 

užteip puiku “Kalendorių*' 
kuri man prieiuntet. Teipos 
labai dekavoju už “Saule” ku 
ria aplaikau kožaa siki kada 
tik pacztavas laivas atplaukė 
isz Amerikos. O tas atsitinka 
beveik siki in dvi nedelias, ir 
mes tos dienos labai laukiam 
be skirtumo, ba kožnas tikisi 
gaut szioke ar toke žine nog 
savo prieteliu. Asz ana diena 
lankausi Manilo ir ta diena 
U. S. Mail atėjo isz A neri 
kos, tai apie p: cz.ta teip kaip 
ant kokio jomarko, kožnas ti
kisi gaut szioke ar toke žine 
n -g eavo prieteliu.

Taigi ir asz kaip sulaukiu 
“Saule” tai skaitau no prad
žios iki pabaigai apie Lietu- 
viszkas žines isz Lietuviezku 
ka:meliu, ir daug kartu randu 
linksmu ir kaip kada liudnu 
žinių apie savo prieteliue ir 
pažįstamus.

Nežinau kaip ilgai c šia ant 
Filipinų busiu, labai ira nuo
bodus cze givenimae tarpe 
pus-laukiniu žmonių kalta ir 
paproczei yra visai man nesu 
prantamy, ir turi but visados 
apsiginklavęs, ba jiem negali
ma niekados iezsitiket kolei 
mato kad tu esi už ji drūtesnis 
tai jis tau yra geras ir paklue- 
nae bet jeigu gera progi pas - 
taikia tai tau isz užpakalio 
peili instneigs ar galva su “ho
lo” perskels.

Asz mielinu szimeta ar mažu 
kita meta sugriebt in Ameri
ka, jeigu ne ant visados tai 
nors ant kokios poros menesiu 
ant vakacijos, ir terp kitu ti
kiu aplankit Redakcija “Sau
les”.

Praszau dovanot ka teip 
prastai paraszau, ba ne esu pa
pratęs nedauk raezau tai ir 
pamirszau raszit, naujenu jo
kiu neturiu pas mus nėra Lie
tuviezku Kaimeliu, o szeip 
jus gaunat jeigu kokios svar
besnes naujenoe atsitinka per 
Telegrafus daug greicziau ne 
kaip per gromata. Pasilieku 
su guodone jueu.

Frank Runkavitz.
Sergt. 86-th Co. C. A. C., 

Fort Mills Corregidor,
Philippines

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti 
Preke — 10c.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigonka isz Egipto 

RUBINĄ SULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D. T. B,

Preke — 10c

...Tikriauses Kabalas...
Alba atidengimas paslapcziu ateities 

—su .pagialba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai Chaldiszku 

Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Uigoniszku Burtininku.

Preke — 10c.

Prisiuskite 25o. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paczta.
Kaaztus nusiuntimo mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W. South Al; Mahanoy City,Pa.

NAUJA KNYGA 
-PO VARDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO.

Yra tai praktiozniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
pribuvias Grin orius isz Lietuvos 
gali in trumpa laika pats per 
save is z mokti Angeliškai sziek 
tiek kalbėt

Toji Knyga druozei apdarita 
ia Krano arini raudona andima 
ir knnztaoje tiktai J ]. Knaatas

SA.UUA Mahanoy City

J 
\«

Fanuos—Fanuos-
Turu ant pardavimo 25,000 akieriu 

žemes, parduodu po tiek akieriu kiek 
kas reikalauja. Ant tos žemes yra 
tarpa’s maži miszkai o tarpais yra 
czista žeme kur galima arti be vali
nio. Isz tu miszku galima pasibuda- 
voti krajavus budinkus arba tvoras 
apsitverti. Preke žemes yra nog $8 
lig $20 už akeri ant lengvu iszmo- 
keseziu, inmoket reike po viena do
leri už akeri o reszta suma gali mo
kėti kaip iszgali; kožna menesi arba 
kas metas per tiek meta ant kiek 
bus padaryta sutartis, ir laike bedar 
bes, ligos arba kokios nelaimes pa
laukėme su užmokeseziu. Turiu ant 
pardavimo teipgi ir geresniu farmu 
su troboms, sodais ir aremais laukais, 
visokiu didumo ir prekių. Szitos fer
mos randasi Michigan stejte. pale Mi 
chigan ežrrio arti dvieju turgaunu 
miestu in kur atplaukė daugybe lai
vu. Turiu ant greito pardavimo fer
mas Lake ir Mason pavietuose kur 
randasi geriausia žeme visoj valsti
joje o ir didžiause Lietuviszka Kolo
nija kur jau 132 Lietuviai turi nusi
pirkę farmas ir dar puikei ir linksmai 
sau gyvena ir kas metas Lietuviu 
skaitlis kas kart dauginasi ir žeme 
eina vis brangiu ir geresne žeme 
greitai iszsiparduos, todėl mieli bro- 
lei Lietuviai jaigu norite sau ir savo 
szeiminai geresni, linksmesni ir svei
kesni givenima turėti, kur nereikes 
sunkei dirbti po bosu ir jaigu norite 
dirbti del saves tai pirkite farmas 
tarpe Lietuviu farmeriu. Vaikams 
arti mokslaines, trumpu laiku Lietu
viai ketina statyti savo bažnyozia ir 
bus tikra antra Lietuva. Norite pirk
ti galite atvažuoti pamatyti szita 
vieta, kadangi asz pats ežia tarp Lie 
tuviu ant tu farmu gyvenu ir esmių 
farmeris ir žinau apie ka kalbu. No
rintiems platesniu žinių, raszykit pas 
mane o gausite knygute ir mapas ka 
viską perstato apie szita Kolonija. - 
Atvažuokite arba raszykite ant szito 
adreso: (gg o,) j

Anton Kiedis
Lake Co. Peacock, Mich. f

26m. SENAS LAIKRASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZEINA KAS SEREDA BROOKLYN,N. Y.

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausius žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo 
ir paezios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacijų 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina. isz tos priežastie iszlei- 
dome dideli žingeldu “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istoriszku 
atminimu nes pirmas da Lietuviezku 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.
VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA 
Metams - - - 82.00. 
Pusei Metu - - 81.00. 
Užrubežin - - - 83.00. 
JrgT" Užsiraszyti galima visada
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ 
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiureiimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku” 
ręikia siųst prenumerata (Money- 
Opder ar Registruotu laiszku pinigai) 
aht vardo leidėjo azituom adresu

JJ.PAUKSZTIS&CO.
120-124 Grand St. Brooklyn. N. Y.

Uetuviszkas Agentas
[SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

'.iSlSl;

PININGAI DARO PININGA!

TIK reike pradėt czedyt o tada juso piningai 
dirbs del jus. ■
MERCHANTS BANKING TRUST CO. 

banka yra geriause vieta del sudėjimą piningus.
Banka pagialbes jumis juso užsiemime 

arba prigelbes pirkti namus.
Szita Banka yra visada prietelis del savo 

Depositoriu, todėl dekite Piningus 
Banka o turėsite giara prieteli.

in Szita

LIETUVISZKAS ADVOKATAS
Baltrus S. Yankaus
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.

Geriauses ir didžiausias sumas 
piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gels- 
žinkeluose, laivose ir t.t. Isriaimeja 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresa vokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.I.

D.M.Graham, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

...DIREKTORIAI...
C.L.Adam, Vice-Prezidentas.

A. Danisze^iczia.
L Eckert. •

D.F.Guinah, K as i j erine 
M. Gavula. 
W. J. Milės.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Pirkite dabar del Veliku.KARPETAI ...IR... DUONAI
Guinan’s

Prekes pigios idant jumis pagelbėt 
pirkti. 10c. nog masto ant visu 
Karpetu. Galima pirkti dabar o 
mes palaikiame ir kada jumis 
reikes tada-galesite atsiymti.

Mahanoy City, Shenandoah, 
MLCarmel, Landsford.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku-LenklszkuVilsti.

Polithania State Bank
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.

Parsiduoda pigiai.
Nauji namai ant trijų fami- 

liju, kurie randasi prie lietu- 
viszkos bažnyczios Minersville, 
Pa. (N<w Additon) Kampines 
lotai. Kreipkitės ant adreso:

Clappier Shoe Store, 
(ggo)) Minersville, Pa.

Ant Pardavimo.
Kampinis namas ant penkių 

familiju ant viso loto, pirmam 
varde Mahanoy City. Teipgi 
randasi didelis tvartas isz 
katro galima padaryti namus 
del gyvenimo. Raudos atne- 
sza $52 ant menesio. Apie 
daugiaus daeižinosite “Saules” 
ofise. (-^e o 1

Parduoda Szipkortes ant geriausiu 
linijuj in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in visas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai.

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gymines ar patinstamus tai ra- 
szykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkorcziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. Raszant prisiu- 
skite už 2c. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Yalgomu ta voru ir Buczerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

$25 Grafafonas už $21
(su 16 Dainomis)

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokam© 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbath visokius Rejentalnus dokumentus Lietuvai 
reikaluos ,jw»u. krrinkites prie vieninteles Lietuviszkoa Bankos virsz paminėtu adresu.

Garbus Tautecriai:
1 į JL^ikau už garbe praneszti iums, kad 

jau at-z nes'i daigiau ne Įpėdin, ku ne vi ;-szn inkų, ne darbini k u 
‘‘Ali Nati na ha k>je ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofi.a mano nauj u vietoi

Kainpas £2-nd. & Carson Streets
(10 blok i nuo mano buvusios senos vietos) 

Reikaluoria me'džiu kreiptis prie savo seno pažistamo po 
tokiu adreso-

PAUL V. OBIECUNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; S S. Pittsburgh, Pa.

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

-^GRABORIUS^

ib

RUSISZKA — AMERIKONTSZKA — LINIJA. 
...rŪIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR ČBEICZUUSl GABLAIVAJ...

Garlaivai iszeina kas dvi nedaląs tarp N<(w Y<-rko o Ruaijob be jokiu peretojimn.
PUIKI GARLAIVAI: CZAR-KURSK-RU8SIA

In Rotterdama 6 dlenaa. In Libawa 11 dienu.
S33 Treczla Klasa
S45 Antra Klasa _ ,
S6O Pirma Klaua $70 I Apie daugiau* dasižinoaite pas agentus arba

A. E. JOHNSON A CO.,- GEN EDAI, I’ASSENGIR AGENTS-27 BROADWAY, NEW YORK, N.Y.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo. 
Krausto Daigtus ir t. L Viską atlieka ka 
nogeriause ir puikiause. Su virez minėtus 
reikalais kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa

Szaukia Pagialbos.
Daugybe Mahanojaus žmo 

uiu szaukia pagialbos
Jiu skaitlio kas kart mažinusi. 

Žmonių inkstai tankei szaukia pa- 
gelbos. Szitai gromata parodo ka 
viena motete sako apie Doan’s Pi- 
gulkos del Inkstu. Mrs. Wm. Horey 
isz Hillso Feezes sako: “Doans Kid
ney” pigulkos praszalino skausmą 
mano peczuose ir kitus netvarkumus 
kurie buvo priežastim nesveiku inks
tu. Asz tikrai mielinu kad nesiran
da geresnios gyduoles už Doan’s 
Kidney Pills.

Ant pardavimo visuose aptiekose 
50o. baksukas. Nepamirszkite varda 
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- 
Milburn Co. Buffalo, N. Y, parda 
vejai del Su v. Valstijų.

Asz užlaikau Columbijos Grafofo- 
nuB su Lietuviszkom dainom, kurias 
iszgieda labai garsei ir aiszkei. Ant 
abieju pusiu yra po kitokia dainelia, 
rekordai yra padariti gana druezei 
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas 
rekordas prekiuoja tik 75c.

Jaigu ne turi mano kataloga tai 
prisiusk už 2c. pacztinia markia o 
apturėsi didelipuiku kataloga kuria- 
mia rasi visokiu geriasiu Armonikų, 
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu 
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku 
ir Malda knygių kokiu tik randasi 
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru 
gromatu raszimui su puikeuseis ap 
skaitiniais ir dainomis su drukuotais 
aplink konvertais, tuzinas 25c. penki 
už $1. Sztornikams, agentams ir 
pedliorems parduodu visokius ta vorus 
labai pigei. Reikalaukitia visokio ta- 
voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus 
pas tavorus, adresas:

W.Waidelisll2X£7t

.25c.

.50c.

gaujas Pavasarinis Tavoras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Pavasario. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu vasarinu Kotu del moterių ir mergaieziu 
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu 
kitur.

£ETPae mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City. Po

BELL TELEPHONAS

PRIIMA 
LIGONIUS

IKI 10 AD. RYTE 
2 IKI 4 POPIET 
FIKI"8 VAKARE

Dr. Jonas C. Milleris 
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

WILKINSONO NAME
Kampai Main ir Lloyd Sta. Shenandoah, Pa.

No. 6
Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka____

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokii 
kitu gėrimu. Ateikyle daba 
prieez laika, duokite sav< 
orderi o bus jums pristatyt/

RUPTURA
VYRU - MOTERIŲ -VAIKU

IR JOS ISZGYDIMAS
BE PEILO - BE OPERACIJOS 

BE PATROTIJIMO LAIKO.

Asz kožna diena gaunu paliudijimus 
nog iszgydytu, ka porodo kad be- 
abejones mano būdas gydimo Kupiū
ros ira vienatinis spasabos del iszgydi 
mo ligos. ManoCHEMIC-ELECTRO 
Spasabas del gydymo Rupturos yra 
dar placziai žinomas kaipo geriausias 
spasabas del gydimo Rupturos ir 
ypatos kurie kentėjo su taja liga dar 
gal rasti pagialba. Nerandasi 
jokio namino iszgalbejimoper paczta 
arba per nesziojimo diržio. Ta visi 
žino. Iszradimas mano spasabo 
gydimo ant visados visokiu sztamo 
Rupturos yra tai didžiausias iezradi- 
mas lig szitam laikai* Kožnas vyras 
motore ar vaikas gal but iszgyditas 
be senoviszku budu baisos operacijos 
asz iszgydu be oparaoijos, be peilo, 
be patrotijimo laiko. Atsilaukykite 
arba raszykite o gausite knygute 
apie gydimo Rupturos.

Atsiusiute 2c. stempa.

DR. ALEX. O’MALLEY
158 So. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviazkai ir Lenkiokai mini kalbam n

Kiekvienas Lietuviszkas SztorninkaB 
teipgi privalo užlaikyti visada moša 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kadjnoBU 
tautieczei reikalaudami galetu^nusi- 
pirkti ir nereikalautu iszdaoti 
piningus dovanai kokiems nors ąpp; 
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mee gv a ran tuoj ame.

Egiutero No.l.
Egiutero No. 2....................... ......
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai...............................35c.
Meszkos Mostis..............
Trejanka......................... .
Linimentas vaikams.... 
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Balsamas............
Anty-Lakson del vaiku 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.......................,25c,
Ugni at raukia.., 
Skilvio Laszai.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir 

Kruvinosios...........................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemaŪmo Pilvo.......... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos.

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

Kojų.......................................... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto..................15c.
Gyd. nuo Grippo................ ,...$1.25.
Plauku apsaugotojas...................50c.
Muilas dėl Plauku........... ..........10c.
Milteliai nuo Kepenų..................35c.
Rožes Balsamas............................25c.
Kinder Balsamas......................... 25c.
Bobriaus Laszai.......................... 50c.
Szvelnintojas.................................35c.
Kraujo valytojas...................... $2.00.
Nervu Ramintojas...................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

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

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

.25c.
.25c.
.26c.
.25c
,25c.
,25c.

.25c.

.25c.

10c.

KURSK—Balandžio (April)
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S. Norkewicz
401 Wist Miknoj An.

Naujas Iszradimas
Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligM 

Plauku puolimą ir užsiauęinima, 
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 20o. 
Nuo Komu užtrinu tik 10c. Mes 
turime apie puse milijono laiszku su 
padekavonemis nuo žmonių visokia 
tautysezia. Raszykite tuojaus ant 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-tb. Brooklyn.^.

Reikalaujant Armonikų 
įtoncerlinkų ar kitokių 
muzikališkų instrumentų.

Pakol kur pirksit, pirma 
parašykite man, aš prisiu
sią Jums savo Katalogą, iš 
kurio matysite jog prie ma
nęs galima gauti visokias 
puikiausias Vokiškas bei 
Itališkas Armonikas už že
mesnę kaiua negu kur kitur.

Rašyk šen<H man, pridedama už 2cmarkę ir 
savo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.

M. J. Damijonaitis,
812 W. 33rd St, CHICAGO, ILL.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausia Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu 
piningus až žemiaase preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirtu siuntimai, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių ęo 
kaaoije, taigi meldžia visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka sa minėtais reikalais.

Sa godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City,Pa.

29 MOTERIŲ GRAŽYBES 

Tikiai artistiszkus paveikslus 
gražiausiu moterių, m -s siun- 
oziame uždarytame laiszke 
už 42c.
B. AUTURI

FIRST 
NATIONAL BANK 

MAHANOY CITY, PA.

SziTAS

Bankas su 
visais ligei 
apsiejna, ne
paisant ar pi- 

ningiszkas reikalas yra 
mažas ar didelis.
Go iausias būdas pasi
rūpinti save su pininga
is ant ateities, yra tuo- 
jaus pradėt czedint o 
laike pareikalavimo 
turėsite ant ko pasi
renti.

Seniaoiia National Banka 
Schnylkillo Paviete.

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

Del Visokiu
Pasilinksminimu

Reikalaujate GERU Gėrimu. 
Pirkite nog savo Tautieczio 
kuris teisingai jus užganedis. 
Atsiųskite adresa o gausite 
kataloga dykai.

Fr. Strawinskas
1807 Carson SL, Pittsburg, Pa.

‘APSZVIETA* Moksliszkai Istoriszka Knyga

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patentotas regula tor is 

užsukamas isz virszaus, 
del Moterių ar Vyru, 18k 
gvarantuotas ant 20m. 

siusim szita laikrodi 
visiems per C.O. D. 
už $5.75 per expres,' 

jei nebus toks
Nemokekyte nei Cento. 
Atminkit, kitur už
mokėkite už toki lai
krodi $35. Su kožnu 

- Laikrodi duodam
QO.7a LenciugelL

Excelsior WatchCo.

palytinti daug isz Lietuviu praeitos 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 mot 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo 

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramski, 943 S. 2nd. St., PMIl.„Pi.

Jaigu kai3a busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite inJ IETUVISZKA JLJ OTELI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets.
Ten busite sveitingai priimti. Gausite 
pavalgyti ir galima pernakvoti.

B RAGAŽINSKAS

JjIETUVISZKAS 4 OTOGJRAFISTA8

M. VARZINSKAS 
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Puikei ir pigei nutraukė visokes 
Fotografijas. Padaro didelus Foto 
grafijas isz mažių ir indeda in reimua

Indeda Fotografijas in Špilkas 
Kompasas ir t,t. Puikei nutraukiu? ja 
Pont-K«rtes, Parduoda Reinius ir t3

Sziomis dienomis maso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, Amerikoniszka ir Importita 
Galima gaut visokia Arielka,. Vynia 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t 

/Teipgi skambanozio Alaas ir Porterio 
L Daokyte dabar orderi o bos jamir 
pristatyta Ib namas.

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City-

Dr. IG. STANKUS
Lietuviškas gydytojas, gydo visokias Ilgas 

▼yru, motoru, vaiku ir daro operacijas.
OFISO VALANDOS:

Is ryto nuo 9 iki 11, nuo 2 iki 4 po plet
Ir nuo 7 iki 8 vak. Nedaliomis nuo 9 iki 

11 Ir nno 1 iki 3 po pietų.
1210 So. Broad st., 

Philadelphia, Pa.




