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ISZ AMERIKOS

uni-

ISZ VISU SZAUU. Akivos Žinios isz Lietuvos.

vieta

buvai

Sufragiscziu innagei!

Yra tai vokiszkas orinis laivas kuris nupuolė Luneville, 
Erancuzije ir fea likos paymtas per fcancuziszkus kareivius 
kurie mane buk tai neprieteliaus darbas.

Norints revolucijonieriai nesugavo karaliaus Manuelio, bet 
neiszsprudo isz ranku dievaiezio meiles. Apsispacziuos jisai 
su gyminaite Kaiserio. Manuelius ejna su kuningaiksztiene 
Dudley, kada lankėsi Anglijoi.

“Long Tadd” praszidamas 
valgyt gaspadines namo, nes 
buvo labai iszalkes. Pana Jen
nie noringai pavalgidino val-
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Metas XXV

Nepaprastai atsitiko Pari- 
žiuja ant vienos isz tenaitiniu 
ulieziu priesz nedelia. Szitai 
kada važiavo važnyczia, žeme 
atsidarė septinius metrus plo- 
czio ir du ilgio o in ta duobia 
inpuole vežimas su arkliu. 
Ant gilukio važnyczia ne sė
dėjo ant vežimo, tai ižsisaugo- 
jo. In penkiolekos minutu 
užstelejo isz tosios skyles lieps
na su dydelu smarkumu net 
žeme sudrėbėjo.

Žmonis dabar visaip kalba, 
vieni, kad pekla po Parižium 
ir kad už dydelius prasižengi
mus Dievas prisiuneze bausme 
ant Parižiaus, kaip ant Sodo
mos ir Gomoros.

Oralaivis Zeppelin IV.

Ant susivažiavimo daktaru 
Minneapoliui, Minn., czikagi- 
nis daktaras Murphy turėjo 
atskaita, kuriuoje iszrode, buk 
isz priežasties amerikoniezku 
daktaru kas metas mirszta 
600,000 ypatų arba 50,000 
kas menesis. Tasai daktaras 
paniekina amerikie ežius kurie 
daugiau rūpinasi apie gerove 
gyvuliu ne kaip apie žmonis.

Phtladelf ijoi senmerges su
tvėrė “senu panų” drauguve 
in kuria vienok priyma ir se
nus jaunikius, bet tik tuos ku
rie sudeda prisiega, kad neves 
jaunos mergynos.

Tūlas žmogelis isz Pittsbur
go, pameti savo paezia ir pa
bėgo in platu svietą su savo 
uoszvia. Po szimts knipeliu! 
Turėjo toji jo pati būti geras 
diegas, jog tasai žmogelis uosz- 
ve paemi o bobos iszsižade- 
jo.— “Tai-gi, uoszve kožnam 
žentui dakanka, o kaip szitam 
ir uoszve patinka.”

Ch'cagoje likos aresztuotas 
tūlas labai ne patogas viras, 
priek tam da ir visiezkai pai
kas, kursai szeezis kartus ap- 
sipaeziavo ir szeszios jo pa- 
czios gyvena da. Tapo areez- 
tuotas už daug-paezyste. Ste
bėtina ir žingeidu, kuomi tas 
žmogus būdamas nepatogu, 
ne protingu, ne turtingu vi
liojo moteriszkes? Turėjo tu
rėt tik jam vienam žinoma 
pragumą, kaip reikia intaisyt 
meszkere, ydant “žuvytes” ka
bintus!. Rasi, daug vaikinu 
ypač? senu bntu jam dėkin
gais, jei norėtu pasakyt savo 
slaptybe, kuom gali “apmonyt 
mergas.”

Profesoris isz Cornell 
versiteto padare dasekima isz 
varles, del kuriuos iszeme sme 
genas priesz keturis metus na 
ir da szendien gyvena.— Tai 
ne dydelis daigtas! Mes pa 
žinstame daugeli tokiu žmo 
niu, ka suvis ne turi smegenų, 
o gana ylgai ant svieto gyvena 
ir stato save už “mokintus.”

Paveikslas vertas 8180,000 
parduotas už $2.

Chicago. — Laike avietines 
iszkelmes 1893 mete tukstan- 
czei žmonių gėrėjosi isz milži- 
niszko paveikslo perstatanti 
Ugne Chicagoje, kuri isznai- 
kino kone visa miestą. Paveiks 
las turėjo 378 pėdu ilgio ir 47 
pėdas ploczio svėrė 8 tonus, o 
asztuoni artistai malavojo jin 
per visa meta, už ka aplaike 
180,000 doleriu. Nebuvo tai 
teip artistiszkas darbas, nes 
tuojaus po iszkelmei sudėjo in 
“baksa” ir tomis dienomis par
davė jin ant licitacijos už du 
dolerius kupeziui senu rakan
du.
Atiuokestis už 

milaszirdyste
Moberly, Mo. — Kalėdų die 

na 1878 mete in namus Jennie 
Crawford, inejo apdriskęs vai-

Ar-gi kur gali but geriau, 
kaip Amerikoi? Jokios lais
ves žmogaus nieke nevaržo, 
buk kuom nori, veik ka tau 
patinka, tik neperženk insta- 
timu ežios szaliee, o nieks tau 
kliueziu nedaria niekame, Ja
gu nesiseka vienas “business” 
— mesk jin, griebkis už kito 
o negeras tas, pasirūpink tre- 
czio ir t. t. Galima paymt pa- 
vizdi nuo tūlo kamandieriaus 
amerikoniszkos armijos, kur- 

- i sai paluosotas del pasilsio, vi- 
sai nesilsisi ir laiko dykai ne- 

jjį;- gaiezina, mat žino, jog “laikas 
i’Sf? tai piningas” ir reike isz jo 

>f’’l naudotis. Nusipirko Teksuo- 
sia kastinias nafto ir ant to 
gerai iezkirlo. Kad tik užsi- 

x ėmimas duoda gera pelną, 
amerikonas visai nepaiso ar 
jam tinka, ar ne. Ameriko- 

pelnui užviska brangesnis yra 
“good job”.
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M .j Daugelis dūsaudamas kal- 
ba: “Tiems karaliams tai tik u

yjj'gerai ant svieto gyventi!” Vie- 
^i/nok ne galima užvidet kara- 

liams ju gyvenimo, nes “ne 
riekas auksas, kas blizga,” ne 

, '^isi tie yra laimingais, kokiais 
sums iszžiuri. Daug laimin- 

; jesniu gali būti praszcziokelis, 
printis grina sanžine, ramybe 
luszios, varge gyvendamas, 
legu dydžiauses karalius, gy- 

i \enantis puikybėse. Aukso,
i deimantais kaiszyta karūna,
| , e vienam karaliui buna ersz-
| eeziu vainiku ant galvos.

>1

Tūlas žmogelis prisiuntė in 
muso redakcije gromata ir 
kvitą $2,50 kaipo užmokestis 
už “Saule,” ir aprasze apie sa
vo sapna: Sapnavo jis, kad 
numirė ir gavosi pas dangaus 
vartus. Szventas Petras pro 
vienas duris, klausia: “Kas tu 
esi?”

Žmogelis atsako: Asz Ta
mas Skuputis isz Pennsylva- 
nijos.

Szv. Petras:— Ar 
skaitytoju “Saules?”

“Teip buvau.”
“Ar užmokėjai prenume

rata?”
“Užmirszau.”
“Traukis szalin”— ir paro 

de ant peklos su ĮĮp^
Ka jus milemi ir teisingi 

skaitytojai ant tokio sapno 
pasakysite?— “Kas skaito ir 
užmoka už gazieta, del tokio 
tuojaus danguje duoda vieta.”

Klerikaliszkas randas bel- 
giszkas lepszavo, buk ne pasi
duos priesz straikuojenczius 
darbininkus socialistus, kurie 
pamėtė savo darbus ydant isz- 
kariaut palitikiszka ligybe. 
Nepraėjo ne deszimts dienu 
kaip randas indejo dūdas in 
krepszi ir prižadėjo, jog isz- 
pildins puse milijonines armi
jos pareikalavimus. Belgije 
turi apie 8,000,000 gyventoju. 
Užteko puse milijono suorga
nizuotu žmonių, ydant sukra- 
tyt visa vieszpatyste. Vela 
matome, ka gali inveikt orga- 
nizacije.

Kaip rodos szi meta turė
jome, atsilsi su nelaimėms ka- 
siklosia anglių. Bet nelaime 
nemiega. Baisi katastrofa pa
tiko anglekasius Finleyville 
arti Pittsburgo. Dydesne da
lis auku buvo Lietuvei, Len 
kai, Slavokai ir Rusnakai. 
Teip tai nelaiminga slavonisz- 
ka tauta dingsta del ameriko 
niszku milijonierių ir da sten 
gesi visom pajėgom neinleisti 
in Amerika tu vargszu. O gal 
ir butu geriau, nes nebutu 
tiek auku godulingu milijonie
rių.

Užstate savo p? ežia.
Gilbert, Wis. — Ignotas 

Bunczikas, nusipirko kelis me
nesius adgalos nuo Felikso 
Daszinskio grosersztori. Už
mokėjo 90 doleriu, paėmė ant 
saves skolas Daszinskis o ant 
reezto prekes krautuves norė
jo ižduoti vekseli, bet Daszins 
kis vekselio nenorėjo — galu
tinai padare sutaiką su Bun- 
cziku tokia: kad Buncziko pa
ti apžiūrėtu jo namus ir gas- 
padinautu jam, tai-gi, butu 
kaip užstatyta jam.

Bunczikas iszmokejo skolas, 
iszpilde iszligas santaikos ir 
nuėjo atsiymt nuo Daszinskio 
savo užstatyta paeze. Bet toji 
jau nenorėjo sugrižt prie jo; 
jiai geriau patiko gyvent su 
Daszinsku. Negialbejo praszi- 
mai, meldimai ir kerszinimai, 
Bunczikas net turėjo apskunst 
Daszinski už pnsisavinima ir 
atkalbejima “užstovo”. Da- 
szinskis pasakė sudžiai kad ne
laiko Bunczako paezios, o toji 
vėl užsispyrė nesugryžt pas 
buvusi vyra, nes jiai geriau 
pas Daszinski.... Sudže aty- 
dėjo teismą ant toliaus, ydant 
Bunczikas su Daszinskiu pa
darytu tuom tarpu tarp saves 
kokias nors “ugadas”.

Auksas medijo.
Mercer, Pa. — Kada Petras 

Bonneris, nukirtinejo supuvu
si medi priesz savo narna, ku- 
ris pataikė in ka toki kieta. 
Bonneris pažiurėjo in medi ir 
rado jame blekine kone surū
dijusia, kuria tuojaus ieztrau- 
ke, o nusistebėjo labai kada 
rado joje 128 auksiniu dvide- 
szimts doleriniu. Kada pasakė 
apie savo radini kaimynui 
Bates, tasai kalbėjo, jog tai 
gali būtie dalie paslėpto ekar- 
bo kuri razbaininkai paslėpė 
aplinkinėje mete 1813, apie 
kurios jam jojo tėvukas buvo 
kalbejas.

Amerikoje viską galema.
Wickfield, Mich.— Jau tik 

bus gerai, da taps invigdintas 
galėjimas pardavinet žmonis, 
kaip gyvulius. Apie pardavi- 
ma gana tankei girdėti o toks 
vela atsitiko priesz kėlės die
nas czionais, Sztai kokis tai 
W. D. Bertler, 26 metu senu
mo vyras, pardavė savo paezia 
kitam už 50 doleriu. Bertler 
rodos yra gana szviesiu žmo
gų o su paezia gyveno kano- 
gražiause. Stebėtina, kad ja 
pardavė ir tai da už teip žema 
preke. Pardavėjas pirkėjui 
davė ant raszto prižadejima, 
jog niekad nekalbės su par
duota paoze ir nesistengs pasi- 
matimo su ja. Motere norin
gai tiko pamest pirmutini sa
vo vira.

Užgynie su uodega.
Chatterton, Ind. — Indijonu 

kaimelije užgyme kudykis su 
uodega. Daktarai tvirtina buk 
kudykiui ant tikrųjų iszaugo 
uodega isz užpakalio apie ke
turis colius ilgio ir gali jia 
krutyt teip kaip bezdžionka. 
Vienas isz locnininku muze- 
jaus davė tėvams szimta dole
riu ant nedėlios, ydant važiuo
tu su juom po svietą rodint’ 
žmonims taja žmog-bezdžion- 
ka už piningus.
Akyva priežastis

atsiskirimo.
Chicago. — Mrs. N. Pj 

Northern, innesze skunda in- 
suda reikalaudama persiskiry ' 
mo su savo vyru, su kuriuom’ 
nenori gyventi, del to, kad jo 1 
sios vyras meileje labai yra at j 
szales o apart to labai nužiu--' 
rintis, užvydus, nedaleidže jiai 
lankytis ant susirinkimu, ba-' kata George Tadd, prasimines 
liu ir kitokiu palinksminimu, 
kur randasi virai, kad neda
leidže jiai turėt pažinties su jo
kiu kitu viru, neleidže ejt in1 
banka, kur randasi “ju” pi- kata. Pasiskundė teip-gi kad 
ningai, o da ir draudže kalbu; turis atszaldytas kojas, apru- 
tis su kontraktonum kuris tte-į Pino jin ir sziltom paneziakom. 
to jiems namus. Moteriezke t>e» 
to negali gyventi ir nenori b.*, laiszkeli
ti paezia tokio vyro, kuris jiai 
to vieko gyna ir todėl nori jin 
pamest ant visados. — Ar ne
geriau padarytu vyrui, jagu 
jin pames?....
Nepaprastas kankinimas 

vaiku.
Dallas, Tex. — Harry Pear

son likos nubaustas kalėjimu 
ant 12 metu už kankinima sa
vo vaiku. Nesenei penkių me
tu Williamas numirė isz kan- 
kiu, nes vela tomis dienomis 
mirė asztuoniu metu Jokūbas 
teip-gi isz priežasties kankiu, 
kuriuos tėvas degino su inkai- 
tusiu geležiu ir muezdavo su 
kuolais, jog vaikai vos gyvi pa 
siliko. Jiuju pussesere teip-gi 
likos nusiunsta in kalėjimą 
ant deviniu metu už pagialbe- 
jima tėvui kankyt vaikus.
Rado piningus kasiklosia.

Sandar, W. Va. — Kunin- 
gas laike pamokslo pagarsino 
savo parapijonams, jog vienas 
isz jo parapijonu rado kasik- 
losia po akmeniu tris tukstan- 
czius doleriu.

Senesni gyventojai miesto, 
tvirtina, buk tie piningai pri
guli prie kokio tai Bently, kur 
sai priesz 28 metus tapo toi 
kasikio! užmusztas. Bently ne
tikėjo in bankas ir savo pinin
gus paslėpė kasikloje. Mirus 
jam, szeimyna piningu nesura 
do, o žinojo kad turėjo. Radė
jas tvirtina gal tai Bentlejo 
piningai.
Veluk szokt in vandeni ne 

kaip kabot.
Morgans, Mo. — Magdale

na Geghen, tarnaite pas Jacob 
Armourdale, likosi netikėtinai 
užklupta per tūla negrą, kuris 
pareikalavo nuo jos piningu. 
Mergyna užtikrinejo, buk pi
ningu nesiranda namieje, tada 
negras pradėjo kankyt jia, o 
po tam pradėjo po kambarius 
jeszkoti piningu. Neradęs vie
nok ju, vėl pradėjo kankyt 
moteriezke. Vaitojimai ir 
kliksmai jos suszauke kaimy
nus, bet negras paregejas at- 
beganezius žmonis, szoko per 
langa ir pabėgo. Žmonis pasi
leido vytis piktadari, bet anas 
dabegus upe inezoko in stovin- 
czia valti ir nuplaukė ant vi
durio.

Matydamas, jog žmones ren 
giasi vytis jin toliaus, stojo 
valtije szaukdamas: “Nesinori 
man kabot ant virvutes, szoko 
in vandeni ir nuskendo. Geg
hen randasi pavojingam padė
jime.

Valkata iszejdamas paliko 
'i sekanezio turinio: 

“Prižadu panomis Jennie 
Crawford $5,000 už patarnavi- 
ma o Juzei Crawford teip-gi 
$5,000 už milaszirdyste ir ma
lone, už panezekas $1, bet už
mokesti aplaikys tik po mir- 
cziai. George Tadd.”

Radusios laiszkeli nusijuo
kė ir nieko sau isz to nedare, 
bet Jennie paslėpė jin ant at
minties. Tadd szi pavasari mi
re, palikdamas 50 tukstaneziu 
doleriu, kaipo savo turtą. Jen
nie Crawford atsimyne sau pa
likta laiszkeli ir atsiazauke in 
suda. Teismas tęsęsi gana il
gai, net galutinai sūdąs pripa
žino p. Jennie Crawford 5150 
doleriu, kaipo atliginima už 
milaszirdyste.

Na, tas tik turės 
danguje.

Rockford, Tenn. — Willia
mas E. Ward, gyvenantis pa
vargėliu name nusprendė pas- 
ninkaut. Wardas iszpasninka- 
vo 57 dienas be maisto, bet už 
tat ir gyvaste turėjo atiduot. 
Paeiszventes jis mat pasnin- 
kaut kad ir Dievui tuom in 
tikt ir kad jin tiesiog in dan
gų inleistu. Kas-žin ar paik- 
szae neapsiriko. Juk Dievas 
neyra eziksztuoliu ir žmogui 
maisto nepavidi — nereikalau
ja jie kad žmogus niekintu Jo 
dovanomis ir badu nueižudin- 
tu save del ingiymo dangaus.

Jam mirus baisu buvo žiū
rėt ant jo kūno, kuris buvo 
teip baisiai iezdžiuves, kad tik 
kaulai apvilkti buvo skūra. 
Del ko save numarino badu, 
nieks nežino, bet pirmutinia 
priežastis buvo tikimiezkas fa
natizmas, nes kalbėdavo, jog 
“pasninkauja del Dievo.”

Senukei iszaugo du dantis.
Taylor, Ind. — Jenei Rat- 

tensen, 95 metu senukei, tomis 
dienomis iszaugo du dantis, 
vienas žemai o kitas augsztai. 
Senele neturėjo ne vieno dan- 
czio — priesz tai o dabar 
džiaugėsi, jog ejna jaunyn o 
ne senyn.

Varle skilvyje.
Hempstead, L. T. — Pati 

Harry Shveinbergo kėlės ne
dalias adgalios buvo nusidavus 
su draugėms in girria o ydant 
apmalszyt trcszkuli, atsigėrė 
vandene isz tekanezio upeluko. 
Gerdama pajuto, kad kas su 
vandeniu perejo per gerkle, 
bet manydama jog tai szmotelis 
žoles arba kas kito, visai tuomi 
nesirūpino. Po keliu dienu 
pradėjo at jaust viduriuose dy- 
deli troszkuma ir visad turėjo 
dydeli norą ant valgio. Valgė 
ir gere labai daug, bet pajėgos 
jos vieton stipret, pradėjo ejt 
menkyn.

Daktaru gyduoles nieko ne
gialbejo: spėkos su kožna die
na mažinosi ir moteriezke vi
saip pradėjo nikti ir vysti.

Josios vyras būdamas aptie- 
korium, patsai pradėjo tirynet 
liga savo paezios ir patyrė ve 
liaus, jog viduriuosią kas tokie 
randasi — gyvas! — Patsai 
pradėjo stengtis be pagialbos 
daktaru ižgaut isz viduriu mo
teries ta “gyvulėli” — na ir jo 
stengimai pasiliko su gerom 
pasekmėmis, nes ižgavo isz 
skylvio dydele varle, kuri gy
veno ekilvije su virezum mene
si laiko—dykai.... Dabar 
Shvensbergiene jauezesi visiez- 
kai sveika ir spėkos sugrįžta.

Aut ko atveda “ubagu” 
izelpimas.

“Vieszt. L” No 60, tilpo 
žinute, kad Krasnojarke polici 
ja užtiko “ubagu dirbtuve”. 
Ten vaikai pavogti vežami, ir 
be meiles sužeidžiami t. y. su
laužomi aklais padaromi kuo- 
baisiausiais budais, o po tam 
tokie dalijami elgetoms, kad 
su tokiu vargszu, butu galima 
isz gailestingųjų žmonių iszvi- 
lioti daugiaus auku.

Reikia pastebėti tiktai ste
buklingose vietose, kaip: Vil
niuje, Žemaicziu Kalvarijoje, 
Szidlavoje ir k., kiek tokiu ne
laimingu pamatysite ir supras
kite, kad tai gal nevienas isz 
tokiu dirbtuvių iszleistas. Tai 
gi praszalinimui tokiu baisy
bių, kam daugiaus prigulėtu 
pasirūpinti? Jug elgetos už 
vis daugiausiai naudojasi prie 
bažnycziu, po akimis dvasisz- 
ku vadovu. Tai be abejo tiems 
svarbiausiai ir reiketu apie tai 
pasirūpinti, bet ežia jug jie 
netiktai, kad nedaro skrandos 
musu dvasiszkiems, vadovams, 
bet tie isztvirkeliai lyg koke 
“draugai”, padedantis, tamsuo 
liūs ieznaudote. Reiketu mu
su žmoneliams apie ta geriaus 
pagalvoti, ir laikraszcziuose ta 
klausima placziaus pagvildenti

my>g
Paveikslas parodo visokius innagius kokius naudoje 

angliszkos sufragistes Anglijoj, kariaudamas už liges tiesas. 
Su tomis tai innagems, kerta telegrafinius dratus, degina 
gromatas ir su kuriais daro kitokias bledes.

Buvusis karalius Portugalios Manuelius 
apsipaezious.

v
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Miestas ant dugno mariu
Lemnas, Graikije. — Ant 

dugno mariu, graikiszkas lai
vas atrado senoviszka miestą 
gulinti 25 metuosia gylumo. 
Griuvėsiai guli trie miles tolu
mo. Arkijolokai padaris sten 
gimus isztirineti kokis tai 
miestas ir ar senei likos užlie
tas.

Atkersziniinas čigonu.
Viednins, Austrije. — Isz 

Nagia Baezkarat, Vengrijos 
danesza in czionais apie pasi
baisėtina atkerszinima čigonu 
vienam isz ju bandos. Szitai 
tas nelaimingas čigonas pribu
vo in valscziaus rednami pada
vęs savo pravarde kaipo Jano- 
szas Bokskura, praeze virszi- 
ninko, ydant apymtu jin nuo 
bandos čigonu kurie stengėsi 
jin užmuszt už tai, kad jis pa 
rodės pedsaki žandarai viena 
isz ju bandos, kaipo žmogžu
dį. Virszininkas valscziaus 
atydave čigoną po apgloba 
žandaro, kursai neturėdamas 
jam geros vietos, patalpino lig 
laikui areszte. Ant rytojaus 
vienog nerado jau ten čigo
no. Manyta isz pradžių buk 
čigonas pats pabėgo. Tuotar- 
pu pasirodė, kad banda čigo
nu iszvoge jin isz areszto; it- 
degino akis, isztrauke liežuvi 
o potam prilenkė du medžiu, 
auganezius szale viens kito 
pririszo viena koja ir ranka 
prie vieno medžio kita koja, ir 
ranka prie kito ir. ... palei
do. Žinoma medžiai smarkei 
paleisti atsilenke ir tokiu bu- 
du suplesze kankintini in 
szmotus, kuriuos rado kaban- 
czius ant medžiu.

Piktadarei prasiszalino in 
nežinoma vieta, bet policija 
jeszko ju rūpestingai visosia 
gubernijose.

§ Geneva, Szvaicarije. — 
Austrije suszauke visa armija 
isz Tiroliaus ant rubežiu Mon
tenegro ir Novi Bazar.

Parduoda dvarus.
Gegužes 2 ir 31 d. Vilniuje 

bus parduodami inskolinti 
Kauno gub. dvarai, iszviso 12 
dvaru. Tarp kitu parduoda
mas A. A. Stoliupino Becziu 
arba Karalinavos dvaras. 
Ukm ap.
Kunigu permainos’

Žemaicziu vyskupijoje.
Kun. Vladislovas Tomasze- 

viezius perkeltas isz Vieszvenu 
filijos in Kražius klebonu; 
Czekiszkes klebonas kun. Gai
galas perkeltas in Tirkszlius 
klebonu; Vabalninko kam. 
kun. Puidotkas paskirtas in 
Klykuolių filija; Papilės kam. 
kun. Venclauskis paskirtas in 
Palenu filija.
Kunigu permainos

Vilniaus vyskupijoje.
Kun. Peliksas Minginas pas 

kirtas Dysnos kamendorium; 
kun. Alfonsas Chaleckis pas
kirtas Sokolkos kamendorium; 
kun. Augustinas Antuchevi- 
czius isz Sokolkos Taboriszkiu 
kamendorium ir serganezio 
klebono pavaduotoju; kun. 
Benonas Kai, Lubino klebo
nas, ir kun. Juozas Rovinskis, 
Ciechanovskio klebonas, ju 
paežiu praszyman, sumainyti 
vietomis; kun. Antanas Da- 
linkeviczius, Gervecziu klebo
nas, ir kun. Anicetas Butkevi- 
czius, Nauj. Vileikos klebonas, 
paliuosuoti 4 menesiams pasi
gydyti.

Trumpi Telegramai.
§ Rymas. — Popiežius Pi- 

usas vela nusilpno daktarai 
mena buk sveikatos jau netu
rės daugiau.

§ Dretna, Kanada. — Mies
telis likos atlankytas per mil- 
žiniszka Ugne, kuri padare ble 
dės ant $300,000.

§ Pottsvilla, Pa. — Miss 
Mary Condron likos aresztavo- 
ta už žudinsta savo naujei gy-> 
mūšio kūdikio.

I)

I <

i
i

1
I

_SlVBC.iL


Pasivaikszcz’ot iszejo B.lli,
Prie szonoejo teip—gi Tdli,

Ir josios brolis bu jeis radosi, 
Kuris ant szio paveikslo slapstosi.

.— Kur josios brolis ?

Czion prie varpinlczios sto
vėjo keli svtt'mi žmonis o tarp 
jiu miescz:onie kiszko^skas. 
Tas nuolatos kalbėjo, ir tan- 
kej vieszino tabaku visus, ro
dos buk kad nor cziaudejimv 
nuomone jio usztvirtinetu. 
Ant iszbalusio vejdo tuojaus 
buvo galema nor ir isztolo pa 
žint jame kraveziu.

Jau jie apsaki viską, jog 
Bužalskas ėjo pate vienas ir 
jog szandidamas isz Vilijos szv. 
Jono, gavosi ant pliniu. Nes 
kokiu epaeabu ?

Kriauezius mirgterejo aki 
mis ir atadari savo tabakier
ka.

Guodotini — tari—taj-gi tas 
t ajp ant delno. Bužalskaj ira 
doras žmogų’, nes neprideri 
juoktis isz to in ka mes visi 
tikime. Dėlto guodotini, Die
vas jin aplejdo ir in puoli.... 
Dieve atlejsk visus griekus . . . 
in rankas bieso.

Vardan Dievo Tėvo ir Su-

BURTAI
Apisaka apie būda žmonių 

gyvenaneziu praeitam 
szimtmetije.

in-
ne

ipa- 
apie

suvis 
apie

Barbora turėjo jaunikiu 
vales, ba milemus, trauki 
tiktai turtaj nes ir gražus vej- 
delis merginos. Toji vienok 
lig sziam lajkuj ne parodi da 
to, kad prie kurio isz jiu butu 
daugiaus prilanki, negu pride
ri būtie. Prie jiu buvo links
ma szneki, nes kada nuėjo na
mon pamirezdavo apie juos su
vis. Džiaugėsi isz tos priežas 
ties ne mažaj tėvas ir motina 
ipatingaj tėvas, nes viras del 
savo vienturtes pats norėjo isz 
rinktie. Jau jej primindavo 
taj apie tai, taj apie kita, nes 
duktė tiktaj nusiszipsojo ir pa
sakius, jog ant to turi da lajko 
pabėgdavo isz stubos, o 
tingaj kada jej kalbėjo 
jaunaji vajta isz Slavno.

Bet ne buvo ijje tejp 
nekalta, kajp netrukus 
taj dasižinosime.

Ties namu Bužalskiu tiktaj 
per rinka, giveno abivatelus 
Kosmauskas nevet kaip rodos 
isz szlektos paejnantis, norint 
prie jos suvis ne prisiriszinejo 
užganadintas privilejom val- 
no abivatelo miesto Kiszkovo. 
Tolau biski no jio buvo namas 
pono Motiejaus, mejsterio 
kriaucziezkos amatos.

Norint budo buvo navatno, 
vienok buvo pirmutiniu kriau- 
czium ba lajki net ciela tuziną 
darbininku pas save, tejp jog 
Mikolas tiktaj kaip vyriauses 
ant darbininku prie peržiureji 
mo ir kerpimo turėjo uszsiemi- 
ma. Ponas Motiejus turėjo tej- 
pos-gi dnkteri jau daejusia in 
metus Zofije, ir ne karta misti
no, jog gal po savo smert pa
liks varstotą Mikoloj.

Mikolo pravarde Jažykevi- 
czius paėjo isz Gniezno tejpos- 
gi isz geros gimines kriauczisz 
kos. Gnieznas tuolajk ne bu
vo tokiu didelu, ne buvo tiek 
amatninku ir vertelgų kaip 
mieste Kiezkove del to pribu
vo in czionajs, idant tolaus ir 
geriaus iszpraktikavot save to
je amatoje, igi ne uždės ant 
locnos rankos varstoto, apie ka 
jau ne vienkart mielino, 
turtu jam ne stokavo, o 
buvo pažinetamas isz savo 
ribes, ir numanomo savo 
siemime, taj del to-gi tikėjosi 
geros klotes ate j te j e.

Buvo patogas jannikajtis. 
Augezto ūgio, mejlaus vejdo 
apdabinto juodaje ueelejs. 
Szventomis dienomis rėdėsi 
pujkej, pagal tuolajkine mada 
jaunumenes Poznanskos — ap 
linkines. Atadarita ploszcziu 
eu palerina, žepona po apaeze 
ploezcziaue pajuoeta vilnome 
grąže juoeta, placzee kelnes, ii 
gus czebatus ant galvos neszio 
jo keturkampi ezlika. Kada 
priek tam paemi in ranka laz
da stora in szakutes prikalta 
vinueziu, tada suvis neiszrodi 
ant kriaueziaus o grejeziau ant 
kokio taj galuno. O tuolajk no 
tint Mikolas buvo gudrum, ka 
da tae but rejkejo, buvo taj 
sau jaunikajtis tikus gero bu
do tejsingas ir tikraj nobažnas. 
Merginos-gi miesto isz szaliee 
žiurėjo nekarta ant jio, nes 
Mikolas igi tam lajkuj trauke- 
gi joms isz kelo. Szirdis jio ro

Ant 
kad 
do- 

usz-

dos buvo kuicieant prieimi- 
luojencziu raudonvejdžiu mer 
ginu, o nevet stengėsi ne ne- 

r pajsint ant to, kas tuorn la , 
biau. merginas kirkino ir da- 
veedinejo prie slaptos rusti- 
bes.

Prie kelo poznansko stovė
jo fabrikaj milinėj. Ten give
no ponas Konopka su savo 
sunnm Baltramiejum, ponas 
Gržonskis Kasperajtie ir kiti.

Vis taj guodotini abivate- 
lej ženklivi vertelgaj, jausian
ti ant saves apgloba privileju 
miestiszku. Isz tos priežastes 
mieeczionie Kiezkovskas eu 
pujkibe žiurėjo pasipūtės ant 
miesezioniu kitu miestu, nes 
anų tokios galibes suvis ne tu
rėjo.

Tejp iszrodi vieta ir aplin
kine, kurioje smutna dalis mu
so istorijos atsigrajins.

III.
Miestelije krutėjimas sze- 

dien ne paprastinas, ba taj di
delis atpuskas arba atlajdos. 
Žmonis vaiksztineja taj kuo
pom cielom taj po kelis taj pa 
vieniu; taj vežimais, taj briez- 
kom taj raiti. Bažniczioje ne 
pusi žmonių ne tilptų, nes ir 
tieje kurie ant szventoriaus, 
isz girs Dievo žodžius ir joje 
Dvaee savo nor akimis ne ma
to, viską jaueze savo duszioje 
ir mato jojo visus apvaiksz 

1 cziojimus ceremonijų, žinodami 
jog kuningas meldžesi už juos.

Bažniczioje-gi tejp prikimsz 
ta, jog ir lazda ne peretumtum 
Lomkos po kairėj ir deszsinej 

’ szalej buvo pilnos prikimsztos 
tejpo-gi, daugiause mieszczio- 

1 nimis ir mieszczionkom, kiti 
stovi susispaudė in viena o kuo 
pa, tiktaj lomkos del ponu ir 
kitos del senesniu miesezioniu 
priesz altorių buvo da tusz- 
czios.

Nes ir tos netrukus pamate 
savo sveczius. Atvažiavo 
ponstva isz Žuvininkinu, Tu- 
rostovo, nevet ir isz kitu ap 
linkiu miestu ir užemi savo 
vietas bet da viena buvo tuez- 
cze isztikro del kokios augsz 
tos ipatos buvo palikta.

Nepoilgam ir toji likos už
imta. No duriu davėsi girdėt 
sznabždejimas ir trepsėjimas, 
žmonis prasiskire ir padare ke 
le kokiam tai viruj, kuris nu- 

1 ėjo tiesok ant paliktos vietos.
Viras tas buvo mažas, sto

ras ir rudu plauku. Veidas 
jio toje valandoje pareditas in 
galibe ir pujkuma ant pirmo 
pažiūrėjimo buvo galema pa
žint jame nespakajnuma koki 
tai, ba nor stovėjo sau, arba 
sėdėjo nesijudindamas, nes akis 
iszsistate kaip pas veži lakšti
ne spakajnej in visas szalis, 
kaip žejbas.

Inejas in lomkas guodotinaj 
atsisėdo, o po tam akie atkrej- 
pi ant bažniezios.

Buvo tai ponas burmistras, 
gaspadorius miesto.

Priesz bažnieze ant szvento
riaus žmonis renkasi in dides
nes ir mažesnes kuopeles ir ka 
tokio pamaželi tarp saves 
sznabžda. Apieka? lengva at 
mint.... apie atsitikima Bu- 
žalskio ant balu. Ne tiktai 
mieszczionis ne galėjo užlaikit - 
slaptibes nes ir žuvininkaj ap- 
saki savo kajminam kas nak- 
cze atsitiko dabar isz to žmo- 1 
nis tvėrė sau, visokes kalbas 
ir istorijes kožnas kiek nor pri < 
dedamas. ]

ser-

buti

naus ir Dvasios .... persi 
žegnojo visi ant žodžio biesas,
— o ponas Nicinske, kas ten 
ant szventos vietos velne mi 
navos?

Kriauezius norėjo ka tokio 
atsakit, kada tame vienas isz 
kuopeles, druczej cziaudelejo, 
po tam kitas ir treczes.

— O matote, guodotini— ta 
ri nudžiugęs Nicinskas —Juk 
tejsibi juk turėjote sucziaude- 
tie. Jago ne butu tejsibi.

— Hm! hm! — sunurnejo 
kokie taj eu sermėga ir isz ba
lusiu vejdu — jau tai ten, nes 
ne buvo, ba kaip-gi doras 
krikszczionie galėtu gautis in 
tais balas ir tai da ten ....

— Kur tai szedien .... gal 
.... tegul ne pasakau — tari 
tuojaus kriauezius — kur sze
dien atliko szokius ....

— Brr! susikreti viras 
megoje.

— Gali but ar ne gali
— atšaki kitas augeztas ir su 
dideleie usaje viras niekas isz 
muso prie to ne buvo ir teip 
greitai tuojius tvirtint ne ga 
lema. Božalskas doras kriksz- 
ezionis, in bažnieze vaikez- 
ežioje spaviedi atlikineje prie 
Szvento Sakramentu priejtine- 
je....

— Nes inbiesa.... Dieve 
atlejsk sunkus griekus.... 
ne tiki! — pertauki kriau- 
czius.

— Jago da karta primieite 
ta ten.... paszauki žmogus 
sermėgoje — taj sau ejsiu. 
Neturiu ausu ant klausimo to
kiu vardu.

Ir kiti iszpejki.
— Ba taj guodotini — tej- 

nosi kriauezius juk isztart ka 
tokio panaszaus neira grieku, 
jago nieko pikto priek to ne- 
simislini. Juk ir kuningas ant 
pamoksliniczios kalba apie 
czertus, raganistas ir raga 
nes....

— At.... ka jam vale taj 
ne mum. Jis turi galibe ant 
piktos dvasios, del to-gi jos ir 
ne bijosi. Kas kitas....

— Ne suvis kitaip atsitiko 
tari igi sziol tilentis matomaj 
kajmuoti-ukininkas — atsi- 
davi velniuj o jis ten jin nune- 
szi.

— O matote guodotini! — 
paszauki nudžiugęs krauczius 
jog ne jis rejkalavo, tejp tie- 
sok mest ta nužiurejima ir isz 
traukės smili pirezta apmeti 
aplink rodidamas juom in su- 
sikuopinusius, po tam iezemi 
savo tabakierka ir kalbėjo tos 
lauš nes ka jis ten vejki?

— Usztiesa, gal poteriu ne 
kalbėjo — atšaki žmogus ser
mėgoje.

— Ne “adinos” gal jam ne 
užėjo ant mieles — tari kitas.
— Tejp ant tanciu su raga
nom.... brr! — atsiezauki 
mažaj kalbantis.

— Brr! — dadavi visi ki
ti, nežinodami del ko,

Tame stajgaj uszpakalije- at 
siszauki balias:

— Tamistai, ponas Nic:ns 
ke, isztikro gražiau iezroditaj 
andaroke negu žepone ir kel
nėse.

Žmogus tejp guodotinas ir 
bovinasi bobiszkom kalbom 
vietoje nuejt ant ražaneziaus.

Visi dirstelėjo in ta szali. 
Buvo tai ponas Kosmauckas, 
kuris matidamas ilgliežiuvi 
kriaueziu burelije svetimu, 
dasiprato, tuojaus, jog jems 
pasakoja nauja naujena. Pri

siartines areziau iszklauei nor 
pabajgos.

Kaip gi tas iszkolojimae 
kriaueziaus visus ezalcziuapi- 
oute. Taj tas taj kitas sukrėtė 
galva, nes nerado atsakimo. 
Tiktaj kriauezius ne pameti 
javo drąsos.

— Ot.... Ak.... guodo 
tinas.... tari pakiszdamae ta- 
bakierka ot žmogaus sau tejp 
sau biski pasikalbi in jokes 
bobiszkas apkalbas ne tejein- 
gas ne insiduodamas, ba kas 
tejsibi. Kad butu czion Bu- 
žalskas tai-gi. ..

— Taj-gi tamistaj užva
žiuotu lazdele per nugara — 
piezauki ponas Kosmauckas 
ejdamas sau.

— Taj ne gražu guodoti- 
nas paszauke jam krauczius — 
asz esmių mejsteris — krau- 
cziazkae abivatelus, ne vale ma 
ne ne in andaroka apvilkinet 
ne lazda grasint. Kagi tas tur 
ženklit?

— Nes Kosmauckas jau to 
ne girdėjo. Igi tam lajkui 
klausitojej, po prakalbaj pono 
Kasmaucko, kajp jau ne turė
jo noro klausit kalbėjimo mies 
czionio ir pradėjo skirstitis, 
ir tik netrukus pasiliko vienas 
krauczius su mažaj kalbancziu. 
Abudu atsirėmė in varpinieze 
ilgai ka tokio sznabždejo, "ju
dino galvom iszdestinejo ran
kom. *

. dToji pati žine užemi nustė
ręs nes taj in spasaba daugiau 
liežuvinga. Ka no ajszkiause 
žinojo jau, jog Bužalskas liko
si per pikta dvase nunesztas 
ant balu.

— Matote, kumute — tari 
in kajminka koke taj seniva, 
ne graži moteriuke su cžfep- 
czium ir marga skepeta, s— 
Dievas man ludintojum, jogjne 
milu apie tokius dalikus daug 
kalbėt.... Nes taj užrustįjįi- 
mas Dievo.

— Jėzau, Jėzau — naudo
jo kita kalbėta tejsibe, jog ten 
tu pliniu.... kajp žinote.... 
nes taj buvo tiktai kalbėta, o 
dabar paczios žinome jog 
tejsibe.

— Taj tiktaj vienos raga
nos isz muso aplinkines galėjo 
būtie — kajp taj saugotis 
rejke.... o kuningas kalba 
ydant in raganas ne tikėt.

— Kad tik galėtume pama 
tit Bužiene — atsiliepi kokia 
tai ijje mums vieką iezdaj- 
nuotu, nes Bužis jej turėjo 
apie taj pasakit.

— Na, na! — paszauki — 
motere czepcziuje ir margoje 
ekepetojejto nesitikėkit, ba to 
jam ne vale niekam sakit, gal 
tik vienam kuninguj ant spa- 
viedes... Neštai ne sunku dasi 
žinot kas ten buvo — dadavi 
pasigirdama — asz taj žinau.
Moteres atsitrauki no jos apie 

žingsni ir pažiurėjo in akis.
— Žinote?! — paklausė — 

kajp-gi galite žinot?!
— Ar ir jus ten buvote? — 

paklausi miesciioni.
Ant to uszklausimo moteri 

czepcziuje užvirė baise rustibe, 
vien kart kajp ir isz ne užga- 
nadinimo isz savo pasigirimo 
inpuoli in nužiurejima. Tilejo 
valanda, nes moteres matida- 
mos grajenezes jos akis uszsier 
gelavima susijudino no savo 
vietų, ant ženklo susipratimo 
ir pradejo'skirstitis.

— Kas 
ir asz ten 
uszsidegus 
ant manes 
ten buvo.... ha!.... Kož- 
nas mane pažinsta mieste ir 
aplinkinėje ir žino kuom es
mių.

— O tai ne norėjau asz jus 
užrūstint — perpraezinejo 
miesezione — kuri davė ta 
nelajminga uszklausima — 
žinoma vis jog isz jus nobažna 
motere....

(Toliaus bus.)

Montore vis grąžei pasielgė, 
Tiktai ant vieno Pirito tankei 

pasibeldže,
Ne senei veseile atsibuvo, 
Tai dalibuk juoku buvo. 

Pirmiause, gere kiek tik tilpo, 
O pilna bakūže prieivilko, 
Ant treczio floro tas buvo, 

Ta glauna evodba atsibuvo.
Gražu buvo žiūrėt,*

Kaip nuo virezaus pradėjo 
nuejtinet,

Ba jagu girti buvo,
Tai ne vienas in dieze par

griuvo.
Net szliubinius žiedus pamėtė, 

In purvyną sutupe, 
O kiek tada pridarė juoku, 
Ir sarmatos del Lietuviu;
Dalibuk geda del visu, 

Nuo svetimtaueziu.
O apie viena piemeneli nuty

lėsiu,
Ir to da negarsysiu, 

Kaip in senmerge insimilejo,
O ko jis užsinorėjo?

O varvalas, 
Kad jin galas!

Smittville tik mergos kelos, 
Bet visos be dalios, 

Viena teip jau vyra gavo, 
Na ir apsipaeziavo.

O dalibuk puikei bovijosi, 
Galvas su visokeis ynageis 

skaldėsi, 
Biles ir peilei darbe buvo, 

Net ir bobos su pokereis pri
buvo!

Vaina kaip po Skutam, 
Ar kaip po Janinu.

Daktaras darbo turėjo, 
Kol guoges susiuvinejo; 

Paskui palicmonai pribuvo, 
Dydžiausia kaltininką pagavo. 

Boba norėjo viro ne duot, 
Pradėjo palicmonui in akis 

szokt,
Tas kaip boba in kampa pa 

suko,
Tai net ranka iszsuko. < 

Palicmonai ta vira, jo boba 
ir vaikus, 

Nugabeno in palicijos namus, 
Užmokėjo už bile 35 dolerius,

Ir da prova atsibus,
O kaip priesz suda stos, 

Tai da daugiau piningu pa
klos.

Szaltinis Netikėjimu. F aku ta iszpilde.

drįsta pasakit, jog 
buvau? paszauki 

boba — toji kuri 
taj pasaki gal pati 

.. ha!

Atėjo duonkepis in svecziue, 
Su nuomone, kad kostumeris 

pribus,
Du dolerius padėjo, kad alaus 

parneeztu,
Tas ir viskes parneeze, 

paisė ant kasztu.
Už tai susibarė,

Ir laruma padare, 
Paezauke paliemona, 

Paėmė in koza tik viena. 
Mat, duonkepis prasiezalino, 

O gaspadine ne spėjo, 
Bet ir ta ne trukus nutvėrė, 

Ir in koza uždare.
Ant rytojaus prova buvo, 

Boselei abudu bausme užmo
kėjo,

Tai mat, kaip žmogus storojes, 
O kitaip stojęs 

Kostumerio nenusipirko, 
Ne naudojo nieko,

Dvileka doleriu praszpicavo. 
Kaip rodos fzuni pabueziavo.

Kur dėjosi nesakysiu, 
Tik del saves pasiliksiu.

ne

Da kareivei inejo in bažuy- 
czia Parižiui, vaikszcziodami 
szia ir te be mažiausios paguo- 
dones pamate epaviedniezioje 
kuninga, klausanti spaviednes 
ir pradėjo juoktis ir sziditi, 
kuninga ir ta kuris spaviedo- 
josi.

— Juokingas daigtae,— ta
re vienas in kita,— turiu ir 
aez pasilinksminti. Palikie 
mane czionais ant poros minu- 
tu, vakare susiejeive teatre.

— Ka mislini padariti? — 
paklausė antrasis.

— Ne klausinekie! Prisijuok
sime in vales. Ir nuejas žiū
rinėjo in paveikslus ir lauke 
pakol kuningas iszejs isz spa 
viedniezios: kaip iszejo tada 
mus kareivis nuėjo paskui ko- 
ninga in zokristije.

— Mielas kuningeli, nore- 
czia spaviedotis: bet tilekime 
kad jus matomi! Tikiu kad 
kuningas žinai, jog kareivei 
ne ira Dievo baimingai, o la 
biause asz; del to meldžiu do
vanoti tai, kad asz ne turiu 
tvirto tikėjimo. Norecze kad 
kuningas man iezaiezkinturr. 
ne kuriuos klausimus, koki isz 
priežasties mano manimo gal 
ir ne teising’, bet pakako man 
jie, idant paniekincz:au ausine 
iezpažinti.

— Bet ponas esi kataliku? 
užklausė kunigas.

— Žinoma,-- atsake karei
vis.— Ž nomas daiktas aplai- 
kiau gera ir dora auginimą ir 
pirma negu pasilikau karei
viu, tankei atlikinėdavau isz 
pažinti. Bet ta ka maeziau, 
skaicz:a'i ir girdėjau apie spa- 
viedne, atgrasino mane nog 
jos; pabaiga gali kunigas da- 
simislinti.

— Labai gerai— atsake ku- 
ningas.— Bet ponas neiszro- 
dai ant tokio netikėlio kokiu 
save perrtatai. Dzsispaviedok 
ponas o tuojaus pamesi savo 
ne tikėjimą?

— Bet be paaiszkinimo ne 
dristu. Non ežia kad kunin 
gas davestum man reikalą ti
kėjimo.

— I ' i pagiedok tamista 
eu tvirta (>• ž I j ma pataisiti 
savo given iua, tada teip kaip 
asz tikėsi apie reikalą tikėji
mo.

— Kaip tai gali būti?
— Ot teip: kad tamista n 

pasidarei netikėliu tiktai per 
luoša givenima, ne mislijei 
teip blogai apie tikėjimą pa
kol ne pasileidai ant klaidaus 
kelio.

Kareivis sueisarmatino, po 
valandai svarstimo mėtėsi ku- 
ningui ant kaklo ir tarer

— Tas ira szventa teisibe: 
kaip tai gali būti kad man 
paežiam ta mislis neatėjo ? Da
bar spaviedotis ne galiu, pa- 
sakisiu kuningui, kad atėjau 
czionais del to, padariti jumis 
blede ir užjuokti jusu dyasiez- 
ka stoną. Pakorok mane už 
ta neiszminti, būdamas vado
vu, duodu kuningui žodi ma
no, kad ateisiu toja dienoje 
kuria paskirai.

Ir dalaike žedi. PaJariae 
ta pirma žingsni ant kart nus
tojo visu netikūcziu ir lig pa
baigai savo atnžio užlaikė ti
kėjimą krikezczioniazka.

Mužikas per spaviedi prisi
pažino,

Jog petniezioja nžeimani- 202 Puslapiu
kiaaszinio; 

Kuningas baisei nubarė.
Ir ant galo tarė, 

Galvyja! Žinai jog isz kitu- 
ezo buna visztukas, 
O tu tokie ablaukas! 

Petniezioja kiausza edei. 
Perka pekla užsip-lnei, 

Už iszganinga pakuta, tai 
padarys’,

Del mania, marga lauka ap
dirbsi,

S ivo žirneis užsėsi, 
Aparsi ir užakesi.

Klaupk ir muszkis in krutinę, 
O žiūrėk kad vieką iszpildy 

tumei vaikine!
Mužikas ilgai ne dnravo, 

Paemi ka reikia in kleboni- 
je atvažiavo;

Suarė dirva, užsėjo ir užakejo 
O kuningas per ta laika insi- 

remias žiurėjo.
Džiaugėsi kuningas isz mu

žiko, 
Jog toki kvaili atitiko; 
Marga lauka apdirbtas ir už 

setas, 
Tai yra sziek tiek vertas, 

Kas diena pasėli atlankinejo, 
Ar digsta žirnei, prisikiezias 

žiurėjo.
Kastai ? ne diego ne matiti, 
Rodos ne nebuvo pasėti. 
Kada jau menesis sukako, 

Kuningas paszauki mužiką ir 
sako, 

“Klamyk, žmogau kas tai 
gali būti

Kad pasėti žirnei ne nori dig 
ti?

Pats maeziau graži sėkla 
buvo, 

Lietaus ne buvo tai ne supuvo, 
Mužikas palei ausi, 
Druczei pasikasi,

Ir sako- Žirnei ne digs, ba 
a p viry ti!

Kuningas tari: Tai kaip ga
li digti ?

Jagu isz virto kiauszo gali 
visztuks būti.

Tai kodėl apvirias žirnis ne 
gali iždygti?

Mato kuninga jog ne ant 
kvailo pataiki, 

Apsisuktas in pakaju nu
trauki;

Bet jau pakuta kitokia uždą 
vinejo, 

Apdirbti dirvos ir užsėti, ne 
davinėjo.

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS 

KRIMINALISZKAS
APRASZIMA8 f

Verte D. T. ir F. W. BOCZKAUSKAS

- 6x9 col. Dydumo

DALIS i.
MOTERE BE SZIRDIES.

I.
ANT KRASZTO PRAPULTIES.

Duris kambario Petro Randai 
atsidarė pamaželi ir Mikolas, 
su pluosztu,j>opieru po pažaste, 
inejo smagei.

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo su nepakajum in 
veidą kasijeriaus.

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popieras ant 
rasztiniczios priesz Petru, pa
sirėmusi ant alkuniu ir 
užsidunksojusi.— Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku .kas priguli, nes 
sunkei' labai eina; tenais kur 
ant tikro mislinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. ’ 
Tiesiok pasakius, stokas mums 
szimta tukstaneziu frankui

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

W. I). Boczkowski-Co. 
Mahanoy City, Pa.

DIDELIS
L1ETUVISZKAS

DA1NORIUS

SUSIDEDANTI ISZ

...380... 
DAINIU

368 Pat. 6x9 col. Dydamo

PREKE 81.00
Nusiuntimo kasztus 

mes apmokame.

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

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti 
Preke — lOo.

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

KtJBINA SUL VA.
Perdėjo ant Lietuviszko D.T. B,

Preke — 10o

KUR BUNA
Mano brolis Andrius Kacilauskas 

paeina isz Vilniaus gub,. Traku pav. 
Aukszdvaris gmino, Druskeliszkiu 
kaimo, pirmiau gyveno Wilkison . 
Mioh. o dabar nežinau kur praszau 
atsissaukt ant adreso. (*gg o;)

G. Kacilauskas.
Box 334. Darragh, Pa J

Mano tėvas Simonas Piskinaa apie 
40 m. senumo paeina isz Vilniaus 
gub., Vilniaus pav., Sarkaucziu sod
žiaus praszau atsiszaukt ant adreso.

J. Piskinas, (*gg oi) 
Box 189, Suckahoe N. Y.

Mano brolis Juozas Bruožis kuris 
iszvaževo isz Newarko suvirsz 20 m. 
dabar nežinau kur randasi, paeina isz 
Vidgiriu kaimo, Karklinu gmino, 
Vilkaviszkio pav., Suvalkų gub , tu
riu svarbu reikalą jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso, 
(gg oą) Kaz. Bruožis
178 Ludlow St, Stamford, Conn.

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

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Gareingiauai Chaldiraku 

Pereiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — 10o.

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

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

638 Penn Avė.
Pittsburgh, Pa.

Lietuviij
Gydytojas

Dr. KOLEH

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietaviizkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo k as z tas 
mes apmokame.

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

Vienas pscze eu vaikais pa
liko, 

0 pats in Lietuva nuvyko, 
Ne ylgai tenais užtruko, 
Isz tenais adgal paremuko.

O ka, jau gana, 
Atsivežė ir mergyna, 

Ne turėjo ka ėst, pas savo pa- 
cze nuėjo, 

O ir su savim ta maieze turėjo 
Provijosi nuo paczios, kad 

abiem valgyt duotu, 
Ir nes’gailetu;

Pati isz pradžios, pikto ne 
mielino, 

Kuom turėjo pavieszino.
O ka? tas namieje sėdėjo, 
Darbo jeszkoti ne norėjo, 

Paczei ezerti nubodu, 
Na ir iszvijo abudu. 

Ant galo ir provotis turėjo, 
Tam drimbui mokėt prisudijo, 

Kad pati su vaikais turėtu 
užlaikima, 

Ir kad ne gyventu su svetima.
Tokiu tai turime cimbolu, 
O kad jia nuejtu ant sausu 

balu.

Matjoszus Milleris paeina isz Su
valkų gub., Mariampoles pav., apie 
20 m. kaip Amerike pirmiau gyveno 
apie Pittsburga o dabar nežinau kur 
praszau atsiszankt ant adreso:

A. Žitkus
Sugar Notch, Pa.Box 137

“KAPITONAS
VELNIAS”

Prietikiai Grano De Bergarac

Verte Iri Francam Kalbos
KUN. DR. M JUODISZ1US

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

404 Puslapiu. 6x9 col. Dydumo.

...PREKE...

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY, FA.

Mano drangas Jonas Baguszis pa* 
eina isz Suvalkų gub., Sejnu pav., 
turiu svarbu reikalą jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

A. Mazeitis
16 Diamond Avė.

Wilkes-Barre, Pa.

Sudla.
— Ar ludintojas jau kadai 

prisiegavai ?
— Prisiegavau....
— Kadai?
— Vienai merginai prisie

gavau jug bu jaje paezuosius...

Szios gadynes idealistas
— Ar isztikro paezuojesi bu 

turtinga mergina? Tai vireli 
turėsi piningu invalee.

— O ne! asz ne del piningu 
paezuojuosi; užmokėsiu sko- 
lea, tai man ne skatiko ne pa
siliks. Tai matai, jog ne de] 
piningu paezuojuosi.

Dr. holer garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
«avo paveikslą Siame laikraštyje. Dr. Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose. o paskuti* 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbutyie švento Lozoriaus, kur gydo tik pri* 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 6o6, dide
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar- 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitai 
ažkrčsi savo liga.

Nenatorališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI 
ir kt. išgydau j io dienų, o jei ne. tai pinigu; 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGySTES prašalinu j s8dienas. 
Ar jautiesi tnažum. jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyra.

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

H YDROCELĘ srba vandeninę rupturą gydau 
j 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimas 
nusišlapininio (peršėjimas) irdesėtkai kitų ženklų 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas 
Šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo 
išgydau trumpam laiko ir ligoniui nereik per- 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte M 8=30 vakare 
Pėtnyčiomls iki 5 popiet Nedaliomis iki 3 

popiet Ateikit tuojaus.

Ar Skaitei Kada laikraštį "LIETUVA?” 

Gal nežinai kur ja gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 motus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia 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 So. Halstad St., CHICAGO, ILL ,

kis
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ji UNION NATIONAL BANK j
MAHANOY CITY, PA. j

i I CAPITOL STOCK $125,000. SUBPLUS IB PBOFITS $300,000. ;
;; Suv. Valst Bandas turi musu banke sudėtu piningu. 11

J ji Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam j j 
• prie jueu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant i
! Įį ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus Į
J turėtumėt reikale su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis. ■

!g HARRISON BALL, Preridentaa, 6-ad. ryte lig 3 popiet ■
; F. J. NOONAN, Vice-Preridentas. Bubėtomis 9 lig 12-ad. .
! W. H. KOHLEB, Kamerine.

Da ne viskas.
— Badai Lepesziu iszkolojei 

no latru, apgaviku ir vagiu ir 
už tai užmokejei deszimts do
leriu bausmes?

— Na teip, nes tai da ne 
viekas ir ant to nepasibaigė, 
ba kaip asz turėsiu pinigu, tai 
da geriau iszkolosiu.

MALDAKNYGES
Kiti nenori priimt lotiniszku 

literų dėlto, kad bijo kad nau
jas alfabetas gali sugadint o 
gal ir visai perkeist pati japo- 
niezka liežiuvi (kalba), kad 
gal atgresintu žmones nuo se- 
noviszko liežuvio žinomo po 
vardu kliasiszko, literaliszko, 
raszomo arba lupiszko, esan- 
czio liežuviu kliasos mokintu 
žmonių nežinomo minioms; 
teipgi nežinoma katra isz japo 
niszku dialektu (ir japonu kal
ba nevienuoda) pripažint usz 
tikrai tautiszka.

Pastaramjam laike kad no- 
rineziu reformos alfabeto atsi
randa kaskart daugiaus, kad 
labai daug baigiusiu mokslą 
Europoje ir Amerikoje gailaus 
pataikė savo intekmia pergalei 
prieazininkua, randas Japoni
jos sutiko priimti.

Usz tautiszka liežiuvi pri
ima dialektą, kokiu kalba apie 
Tokio’a paskolinant daug tar
mių isz kalbos senoviszko Ja
ponijos sostviesezio Kjoto.

Kultūra, kokia Japonija bu 
vo priėmusiu nuo Kinu, neat- 
nesze Japonijai jokios politisz- 
kos naudos. Europiszka kultu 
ra, kuria Japonija priėmė 
priesz puse amžiaus tikrai po- 
litiszkai iszviste ja ir gal pa 
kelt žirniai visa szali kada ir 
žemesnes žmonių tkliasos galės 
apsiszviest.

Japonija pasiekus karta mi- 
litariszka galibe, nenori idant 
butu palaikoma usz treczeile, 
ar antraeile vieszpatiste; o kad 
norisi jai padidint ta savo 
vieszpatiste kuri užima toli
miausiuose Azijos lituose tik 
tris didelias salas ir daug ap
link mažu salelių, nuo seniai 
žiuri godžia akia ant Korėjos^ 
kuria jau bandė eiki uszka-. 
riaut bet nepasiseke, kaip ži
noma, nes Korėja pasiliko sav- 
redinga vieszpatistaitia.

Japonija stovėdama augez- 
cziausiai ant mongoliszku tau
tu, galėtu nubudint visai bus- 
tanczias geltonaisias rasas, nu
budint, inkvept savo dvasia in 
5 milijonine tauta kiniszka it 
isztremt baltaja rasa žmonių 
ne tik isz Azijos, bet isz visos 
Europos, o net ir tapt valdito- 
ja visos pasaulės. — Japonija 
pergalėjus karėj, nenorėtu jau 
ramiai tūnoti.

ir

Ba teip yra.
— Ar žinai, Dreiveraiti, no 

szedien ne turi pas mane sztore 
vietos.

— U—gi už ka, juk asz nie
ko ne padariau.

— Tai-gi už tai, jog nieko 
ne darai.

++*■

Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurtos tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis Ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę speciJaliSkų gyduolių, 

sutaisytų iš Šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpo kilų aptiokos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: >

Aukso Altorius, senas 
naujas arba Didžiausias 
Skarbasdel Krikszczioniszku 
Dusziu, su pridėjimu visokiu 
maldų. Didele knyga 1000 
pusjdrucziai ir puikiai apdar. 
in juoda audima, auksuotas 1 
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 i 
tiktai - - $2.50. i

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

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

Szaltinelis; 000 puslapiu; į 
apdaryta in juoda audima; 
auksuotas kryžius ir paraszas 
raudoni krasztai; Preke 75c.

Garbe Dievui, ant Auk- 
sztybes ir Szlove Szv. P: 
Marijai ant žemes, paranki 
knygute 040 pus; apd. in | 
juoda audima; auksuotas 
kryžius ir paraszas; raudoni ) 
krasztai; - Preke 75c. '

Aniolas Sargas, smagi t 
malda knygute spaudinta 1 
“Saules” spaustuvėje, 350 
puslapiu, visos reikalingos 
maldos, stacijos, graudus 
verksmai ir t. t. apdaryta in | 
tamsei rusva audima; auk
suoti krasztai, Preke 50c.

Aniolas Sargas, ta pati 
knygele kaip virsz minėta Į 
bet apdaryta in juoda skūra I 
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, Prancuziszko 
skureles minksztais juodais 
apdarais; apvalais kampais; 
auksuotis kvietkos, kryžius, 
parassai ir krasztai; 384 pus. 
su kabute, vidurije apdariu 
yra uždėta auksuota niukele 
ant celuloido kryželio; labai 
graži knygele: Preke §1.50.

Vainikėlis,mažiausia Liet, 
maldu-knygele, tik 3x3|col! 
ir puse colio storumo; juoda I 
audima, auksuotas kryžius i 
ir paraszas, Preke - 50c.

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

W. D. Boczkowski-Co. I
Mahanoy City, Pa.
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PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS
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9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka
ndus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi
tos knygos preke tiktai 25o.

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

O
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Del išvarymo soliterio............ $3.00
Del lytiškų ligų 50c. ir 81.00 
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir$1.00
Nuo kojų prakaitavimo............25o
Gydanti mostis........................... 50c
Antiseptiškas muilas.................25c
AntisoptiŠka mostis...................25c
Nuo dusulio.....................  50o
Proškos del dantų .....................25c
Nuo kosulio del vaikų.............25o
Kastorija del vaikų ... .10c. ir 25o 
Nuo viduriavimo ........................25o
Kraujo Stiprintojas.....................50c
Gumbo Lašai.............. 50c ir 81.00
Nuo plaukų žilimo.................... 50c
Blakių Naikintojas.....................10c
Karpų Naikintojas...................  10c

...  si.00 
.......75c 

, 5Oo irSl.OO 
50c. ir $1.00 
. 25c. ir 50c 

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

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

.... 25c. ir 50c 
•elleris .... 25c 

25c 
,25c

Kraujo Valytojas ..........
Gyvasties Baisumas .... 
Nervų Stiprintojas........
Vaistas nuo vidurių .... 
Nuo kosulio....................
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skilvinės prošknc 
Pigulkos del k> 
Nuo galvos skn 
Nuo kojų nuosį 
Nuo dantų gėlii. 
Nuo peršalimo 
Plaukų stiprintoj 
Linimontas arba 
Anatharynas plovimui . 
Nuo kirmėlių................ .

Vertybe žmogaus rėmėsi 
ant jojo puikios szirdis. Per 
puikia ezirdi pasirodo žmogus 
priesz Dieva ir priesz žmonis. 
Jagu žmogus turi tobulytis 
szaunysteja viduja saves teip 
pat ne vale jau ir isz virsz ap
sileisti, teip kaip puikam žmo
gui pridera. Tasai mandagu
mas. Dalynasi in dvi dalias: 
Gražus ir taikus žodelei be jo 
kios vertes, tai tik vidurinis 
szvelnumas, kuruos kožnas 
szpicukas iezmokias kelis to
kius žodelius, kaip papūga na 
ir su tokeis žodeleis, pasiro- 
dineje. Antra dalis manda
gumo paeina isz szirdies, — o 
kad paeina isz szirdies, tai 
mus smagyna ir linksmina, 
tinka del Dievo ir žmonių. 
Tai vadinasi 
mandagumas 
dos. Tokis 
privalo būti 
niotas tiktai
tumo duszios ir szirdies. Ame
rika turime daug tokiu manda
giu skistimu, kuriu kada pir
mu kartu, pamato tikrai man
dagu žmogų, tai ne žino, kaip 
ižsižioti ir no katro galo pra
dėti stumt nusliditus pagrastus 
žodžius. Mandagus žmogus ne 
kanecz turi būti mokintu, — 
tegul tik moka skaitit ar ir 
to ne moka vienok gali būti 
mandagum. Juk žinoma gana 
gerai, jog randasi ypatos su 
vidutiniu ir didesniu mokslu, 
o mandagumo jokio ne turi, o 
priek tam didžiausi staeziokai, 
sukezei, girtuoklei, paleistuvei 
ir tt.

Tikras krikszczionis jagu 
savo regulas užlaiko kaip 
krikszczionybe mokina, tai 
jau bus mandagus, bus doras 
ne paleistuvis, ne sukezius ne 
vagie. Mandagumas rėmėsi: 
ant dorybes, nekaltybes, nu
sižeminimo, meiles artimo, ant 
suvaldymo eaves ir milaszir 
dingumo. Giaras krikszczionis 
(cze kalbasi ne tiktai api ka
talikus, nes api protestonue, 
luteronus, baptistus ir visus, 
katrie tik apkriksztyti) pas to 
ki visada mandagumas užsi
laiko. Ne užmirszkite, jagu no 
ri būti mandagus, turi regulas 
krikszczionybes užlaikyti.
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Spocijališka tikrai lietuviška Trojanka arba Trojos Devynerios 25o 
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, Šaknis ir L L, kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
JW" Reikalaukite prisiuntlmo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus Ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu Jums brangi yra Jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA 

cpINCAS J. DAUNORA^
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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- 
traąir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o

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

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

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog ta 
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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Rubinas po talimuda grabalojo, 
O jojo ezventa kuna blusa kandžiojo: 
Rabinas tikojo, bluea pagavo, 
Blusa ieztraukus kakla maldavo:

Dovanok rabine, ne tinka tav pikti!
Ne norekie mano bluseles krauja pralieti!
Kraujas už krauja — paszauki rabinas,
Tu izraelaus veisle, tuojaus tav bus galas! 

Skruzdės turi kaupus, biteles darbszios korius, 
O tu dikaduonia siurbi žmonių kraujus! 
Tu eav prigerus krauju, linksmai ezokineji, 
Gili, krauja geri ir da iszjuokineji!

Be darbo, žmonių krauju maitiniesi, 
Ir da isz visu ir isz rabino tieziuojesi. 
Blusa tarė: Rabine ar tu in tai tiki, 
Jog tu žmonių krauja, da labiaus laki.
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APTIEKORIUS
229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y,

BISCHOFF’S
287 Broadway

JVew York, N. ’
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudeda In 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziausei. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.^
Szipkortes parduodame ant geriausiu G aylaivių visu Linijų in ir iu 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastarajame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkis Poparts tu 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingitusial,

Del vygados Tautieoziu laikome atydtrytt
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.

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

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 
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Rodininkas valstijinio sūdo 
apigardoje F. apsako tūlam 
vokiszkam, katalikiszkam 
laikrasztije, sekanti atsitikima:

Brolis mano su katruom per 
traukias buvau visokius susi- 
neszimus, atėjo viena karta 
pas mane ir apsakė man, kad 
jnženge in zokona Trapistu. 
Atidavė man apipeczetita de- 
žuke tardamas:

Dalikai, katrie mane ant to 
žingsnio priverti rasi tose po- 
pierose, bet ne gali jais atplesz 
ti greieziau, pakol ne gausi ži
nios, kad asz jau numiriau.

Pakavojau popieras ir ilga 
laika galvavau mislydamas, 
kas tai do dalikai galėjo teip 
greitai priversti broli, katras 
pirmiaus buvo katalikiszku ku 
ningu, paskui atekalunu, pa
siliko protestonu, predykantu 
ir jau norėjo apsipaezuoti su 
jauna ir bagota pana, ne žino
jau isz kokios priežasties su 
grižo prie bažniezios ir inžen- 
gi in drneziause zokona. Vie
nok guododamas vale brolio 
nežiūrėjau in popieras: po ke
liu metu kada gavau žine kad 
brolis numirė, tada paemias 
popieras pradėjau skaititi jo
jo iezreiszkinia.

— Atsiskires nog katalikisz 
kos bažniezios kaipo teologas 
buvau priimtas in skaitliu pro 
testoniszku pastorių: tada bu
vau nusiunstas už pamoksli
ninką in viena miesteli:

Ne užilgo po mano atvažia
vimui, viena vakara sėdėjau 
su pastorium G., mano perde- 
tinu, jio namuose ir su prezi
dentu W. ir su kandidatu teo
logijos protestonu, prie vino. 
Inžengias ube paszaukimo in 
kuningiste buvau vikaru pa- 
rapijoi E , bet norėdamas ap- 
sipaezuoti, f atstojau nog kata
liku vieros ir priėmiau tikey- 
ma protesnu. Sužieduotine 
mano buvo turtingu panele, 
duktė vieno isz protestoniszku 
kupeziu, o szlubas buvo pa
rengtas ant 15 Berželio.

Sėdėdami altonai gėrėm ir 
linksminomesi, tuom laik pa- 
szauke pastorių G., pas ligoni.

— Ar norėtum už mane nu- 
važuoti, mielas? — užklausė 
manes pastorius. — Teisibe 
kad pirmas prigulėjimas dva- 
siszkas toi parapijai ira jums 
ne smagus, bet man kaipo gas-

Atnagradinta meile ar
timo.

to

padoriui ne priguli palikti sve- 
cziue.

Apsirengiąs tuojaus nuėjau 
su pravadninku kurie mane 
nuvede pae lova mirsztanczio.

— Esmių naujei atsiunstu 
pamokslininku jueu parapijoj 
ir ate j nu isz paliepimo j ubu pa 
storiaus.

— Czionais ira kokis ne su
pratimas asz reikalavau kunin 
go kataliko, — atsake ligonis.

— Ar ponas ne esate evan 
geliku, — užklausiau nusiste
bėjas, — ba man pasakė....

— Teip ira — bet noreczia 
numirti kaipo katalikas.

Žodžeis jio nusistebėjau.
— Ir kas tamista prie 

pritraukė ?
— Užklausiau, — ar tamis

ta tiki in Sutvertoje katras už 
mus numirė ant križiaus? ja 
gu tvirtai tikėsi, bus jisai jums 
mielaezirdingas sudže.

Ligonis skausmingai nusi
juokęs tarė:

— Vienas mano tikėjimas 
mane ne iezgelbes, — atsake 
— noreczia iszsispaviedoti ir 
gauti iszriszima grieku. Buvau 
viena karta katalikiszku ku- 
ningu, atsiskiriau nog vieros 
ir pasilikau protestonu.

Žinau gerai kad pats tikėji
mas mane ne iszganis rodos 
kad Ponas Dievas atsake man 
tos paskutines malones, kad 
galeeze priesz kataliku kunin- 
ga iszsispaviedoti ir apturėti 
atleidima grieku.

— Atsiduso sunkei ir asza- 
ros nusirito per veidą. Buvau 
labai susijudinęs. Kas do at
sitikimas, vienas kuningas at
skalūnas pas lova mirsztanczio 
kito! Liga kas kartas didinosi 
ir ne galima buvo laiko gai- 
sziti.

Jagu buvai katalikiszku ku 
ningu — tariau — turi tai ži
noti kad laike prisiartinimo 
smerties, kožnas kuningas no
rint.butu 
gistes vis 
griekus...

Ir asz
kuningu, bet pametias katali- 
kiszka tikėjimą pasilikau pro
testonu. Tai-gi žinai jog szio- 
ja valandoja kada esi priesz 
vartus amžinasties turiu vale 
iszklausiti tave iszpažinties ir 
duoti iszriszima.

Nusistebėjas žiurėjo in ma
ne, o kada užtikrinejau jam 
teisibe mano žodžiu, džiaugs
mu praspindo jio veidas.

padarisiu, 
asz tave nunesziu in 
kur tave apžiuręs, 
teip kaip pasakė, o 
Austrijokas davė 
laikrodi ant atmin

Austrijos kariumenei, rado 
kareivis prusa ant lauko musz- 
tines pažeisti austrijoku aficie- 
ra kurie prasze, kad suvis pri
baigtu jio kanezes.

— Ne broliuk, — atsake 
kareivis — to ne 
vereziau 
lazarieta,

Padare 
dėkingas 
jiam savo
ties. Trumpame laike kaip at
sitarnavo vainos kareivis iezejas 
isz vaisko ir nukelavo in Ven
grija, norėdamas gauti pas 
ponus už kuczieriu. Kada jin 
privedė prie kuningaikszczio 
Auto Esterhazemo, tas pama- 
tias jin užsimislino.

— Ar tarnavai paskutinėje 
kariumenei? užklausė kunin- 
gaikeztis.

- - Teip — atsake kareivis.
— Iszgelbejei’gyvasti auetri 

juoku.aficieriui?
— Gal daugiau kiek vie

nam. Vienas isz jiu davė man 
sztai szita laikrodi.

— Tas tai man ir atėjo ant 
mislies — tarė kuningaiksztis 
pradžiugias. — Ne tiktai ma 
no kuczierium, bet busi teip- 
gi geriausu mano draugu ir 
pakol asz esmių turtingas, ne 
matisi tu vargo.

Ir kunigaiksztis iszpilde 
vo duota žodi.
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iezaižadejae, kunin- 
turi galybia atleisti

buvau katalikiszku

Testamentas.
Daktaras:— Ne vale ponui 

gerti ne vino, ne kitokio gėri
mo. Teip paezei uždraudžiu 
ponui gerti kavos, arbatos ir 
kitokiu gėrimu arzinaneziu 
nervas. Apie rukima ne sap
nuoki ponas, o visu riebiu val
giu saugokis ponas. Pakajuje 
reike sėdėti ir niekur ne ejti.

Ligonis:— O ar pas nota- 
riusza vale ejti ?

Dak.— Oj ko?
Lig.— Kad Testamentą pa- 

dariti, ba isz tosios kalbos dak 
taro matau, jog turėsiu nu
mirti.

GALAS

Restauracijoje.
— Ej, kelneri praezau man 

paduoti kita torielka, ba ant 
szitos kažin kokis pletmas ira.

— Tai ne pletmas, tai szmo- 
tas bifsztikio, ka ponas liepei 
sau duoti....

Kitaip suprato.
Mergina Ona:— Diretelek, 

Agute, kaip Adolfas su pui
kumu ezoka.

Agota:— Kad jisai nesu 
puikumu, tiktai su Marijona 
szoka.
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Szios gadinęs tarnaite.
Pribuvo in ofisą, ka jeszko 

tarnietoe mergina ir užklausė 
meklerie:

— Ar moki skalbti ir pro- 
siti plonus skalbinus ?

— Žinoma kad moku.
— O ar moki pati virti ?
— Ne labai, nes gal patai- 

kinsn. O kiek toji poni moka 
algos?

— Keturis dolerius ant ne- 
delos.

— Tai da butą ne szlektai. 
O ar daug vaiku ?

— Ketvertas.
— Ar ketvertas! Tai 

daug o kelos mergaites?
— Visos mergaites.
— O tai jau už daug. To

kios tarnistos ne galu priimti.
— Gud bai!— Iszejo isz 

of so, sėdo ant baisikelio ir nu- 
važevo.

KTCPA KORKINEIS
į^ldU galais

Kožnas Ruko

NEBO 
Cigaretus

10 už 5c
Pardavejei parduoda daugiau 
NEBO Cigaretu kožna diena.

už

Muso vaikai.
— Teveli, isz kur imasi vai

kai?
— Matai, Mariute, Dievulis 

pnsiuneze isz dangaus.
— Tai turbut už bausme 

Dievas prisiuneze tokius verks 
nius. Turbut danguje geru 
vaiku nesiranda.

SKAITYKITEo

o

Cigaretai
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Skaitykite! ±,.p;T".” 
gaus 5 isz virsz-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. FOCZKOWSKLCO.
Mat Jioy City, Pa.

olfoMoKoKoiioaoJioKoaioiaoKotioii

Garsiausi 
Amerikoje 
už tai kad 

esą geri.

PAVASARIS, PAVASARIS!
277TAI LINKSMIAUSIAS LAIKAS;
bet tik tada tikras 'r linksmas pavasaris, kaip žmogus paba
lina 13 savo kuno-organizmo Ilgį bei nesveikumus, kaip žie- 

I mos 3iurk3tų šaltį, kuris vargina. Vienok, jeigu to nepadary- 
ri git, tai liga kankins kunį kaip iš viršaus, taip vidurių, naikl- 
^ nant sveikatą ir gyvastį yt arSlauslas neprietelis ir teip besant

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKOBCZIŪ SKYHII'S-

P. v. OBJECUNAS IR KOMPANIA 
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.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 paezedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greioziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes ani 
vien geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve ‘ 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
bu tiesomis Russijos.

netik pavasaryje, bet vasarų ir niekad neturi jo
kios linksmybės ir ramumo, bet vargų.

KAD JAUTIESI ““i’iiS1 
smų pavasarį, tai išslgydyk, išvaryk ligų lauk iš 
kūno, kraujo, nervų Ir vidurių: o kad ta vlskų pa
daryti atsišauk lietuviškoj kalboj prio tikro 
Profcsonalio Daktaro Klinikos, kurs pagal reikalų 
pritaikys spcclaliSkai geriausias llelcaratas, kurtos 

kaip Šilti saulės spinduliai ISvaro žiemos Baltį, taip ligų išvarys lauk, be peilio, be sopulingų 
operacijų --vu • ,

Apturėsi tikrą linksmą pavasarį ir gerą sveikatą;
džiaugsies kaip šimtai išgydytų dėkavodaiul. 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 liekarstų pasiliko, 
bet gerai esu sveikas, kad daugiau nereikalauju vartoti,—taigi šimtų kartų dėkavoju Phila- 
delphios M. Klinikul, kaipo geram daktarui už pritaikinimų ir sutaisymų teip labai gerų 
llekarstų. Su guodone. Good bye Jurgis Dulskls, Box 81, Alfred, N. Y. Mr. Jur
gis Lutauskas, Jerome, Pa. St. Lludzevičla, 910 Pleasant str. Bc'oit, Wls. K. Olševlče, 
141-1 Boss st. Camden, N. J. Mrs. Kazimiera Jurevičienė, Box 220, Glens Falls, N.Y. 

Tūkstančiai žmonių džiaugiasi tikru links- 
mil D'lVHSHt’ill irdėkavoja už išgydymų nuo visokių šviežių ir užsenėjusių

” ligų. Nervų ir nusi pnėjimų, peršalimo ir kosėjimo, gal
vos skaudėjimo ir svaigimo, vidurių nesveikumų ir užkietėjimo, sėklos nubėgimo nuo 
saužagystės, greito pailsimo, negero ir sumažėjimo kraujo, toip-pat nuo limpančių lytiškų 
ligų Ir tam panašios rųšies vyrų nelaimių. Telp-pat moterų nuo įvairių skaudėjimų strėno
se ir kitokių ligų.

Kad negali nriKllt a9abi3kai, tai parašyk lietuviškai, o apturėsi rodų, l\au pilUUl paB.ib4 lr tikras llekarsfas, kurtos gali tavoišgy-
dyti ir turėsi Linksmą pavasarį. Visada rašant adresuok teip:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut St Philadelphia, Pa.

Valandos kasdien nuo 10 iki 4 po piet Nedūllomls nuo 10 iki 3 po plet 
Ir vakarais nuofi iki 8 Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

KAM SIRUTI IR VARGINTIS LIGOMS. KAD GALI BŪTI GREITAM LAIKE IŠGYDYTAS, 
tik reik atsišauki į Phlladelphijos M. Klinikų, kuris valdžios pripažintas delel žmonių labo. 

„DAKTARAS" skaityk šitų knygų, kuri parašyta naujausio mokslo ir labai reikalinga kaip 
vyrams teip ir moterims, turėt ta knygų. Atraslt daug paslaptybių ir pamokinimų apie kų 
ikšiol nežinojot Apturėsi dovanai, tik prisiųsk kėlės štampas už prisiuntimo kaštus

Philadelphios M. Klinikul.

GERIAUSIAS Armonikas ir Koncertinkas
GALI gauti pas mane ir užčediti sau 
25%. Turiu puikiausio darbo Vokiškas 
ir Itališkas armonikas dideliam pasi- 
skyrime. Parašyk tik man savo adre
są ir pridėk už pora centų marke, o 
tuojaus gausite mano naują iliustruo
tą katalogą No. 9, dykai, iš kurio ga
lėsit pasiskirti visokių muzikališkų in
strumentų ir lietuviškų knygų bei ge
rų britvų. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS 
812-614 W. 33rd St. Chicago, III.

P. S. Nesiunčia katalogą j užrubežius ne j Chicagos miestą.

Lietuviszka OOU B M
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo loonam 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 daaižinoti reike prisius 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip 
A. J. KEYDOSZ1US, 202TroySt. Dayton, Ohio.



Pacztal nngli,joja

pa-

W. RYNKEWICZIUS I
.. NOTAKIUSZAS..

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

.......PO riilZVBA BANDOS......

Mano Privatiezka Banka yra po 
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir 
pinigiszkus reikalus galima pas mane 
be j6fcįos baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujaneziu 
rupinu.

Didžiause Lietuviszka Agentūra 
pardavima Szipkorcziu ir Siuntimo 
Pinigus in Visas Dalia Svieto greieziause

* 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, J uostas, 
Kepures, Kartinas, Špilkas ir t. t.

Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus 
ir t.t., raszykite pas maiie o aplaikysite teisinga atsakyma.

Apsaugoji! Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.

lez visu picztu ant žemisz- 
kos pavirszes angelski pacztai 
yra geriausi ir teisingiausi api 
tai jau visi persitikrino. Ar 
žinotia, ir apie tai, jog ir vai- 
kus'gali preztu siunst inkur 
nori, Padekime: nori kas vai 
ka siunst in mokykla. Nuveda 

jantpsczto, užmoka kiek pri- 
' guli ir gromatneszis pristato 
in kur riekia lokiu spasabu 
ir pat, suve gali siunst in kur 
nori. Padekime: turi Londine 
koki pažinstams o ne žinia 
kaip pas jin gautis, nusiduodi 
ant psezto, o tave dastatys in 
vieta pasakyta. Gali pacztu 
tu siunst visokius žver liūs — 
didelius ir mažus laukinius ir 
naminius, o bus in prigulinezia 
vieta pristatyti.

Ant Pardavimo.
Namas ant vienos familijos 

ant loto 38 per 150 pėdu di
dumo, tuojaus už lietuvbzkos 
parapijos klebonijos Girard
ville. Atsiszaukite po No. 27 
Beach St. arba ant adreso:
(l^) Wm. Paulauckas
Box 411 Girardville, Pa.

D DELIS ALBUMAS!

TIK U2 30c< SU 
PRISIUNT1MU.

Artistiszku Fotografija ir vaizdu, 
kur telpa in “900 PAVEIKSLU” 
garsiųjų kompozitorių, poetu, literatu 
didvyriu, socijalistu, karalių, prezi
dentu, garsiu operos da nių, suokiu 
kostiumose, vilam pasaulij žinomu 
gražuoliu, gražiu moteriszku galve-

MUSU DRAPANŲ KROME randai visokiu Drapanų 
ir Apvedimu 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. * i

Žinios Vietines.
— Seredo apleido lenkisz- 

kas kuningas Poremba Szv. 
Kazimierio parapije ydant 
apimt parapije Manayunke 
Filadelfijoi. Keli szimtai pa- 
rapijonu ir gvardije Kazimie
rio Pulaskio su lietaviszku 
benu pahdejo milema pra- 
baszeziu eu aszaromis lig 
dingo stoties. Jojo vieta 
erne kun. Grembauckas 
Szenadorio.

Re- 
už 
isz

— Utarninke likos surisz- 
tas mazgu moterystes p. Vai
tiekus Jusaitis su panna Tere
sa Lasavickiute. Koras Bi
rutes puikei padainavo nauja- 
vedžiams. Prietelei ir pažins- 
tami padovanojo jauna pora 
puikioms dovanoms.

— Neužmirszkyte apie savo 
tautieti daktara Petriką jagu 
jum prireiktu. Rasite Kazu- 
no aptiekoje.

— Geriausi siutai vyrams ir 
vaikams dar parsiduoda Refa- 
viezio sztore, 138 W. Center 
St. Parduoda siutus po $8,50, 
$10, $12,50 lig $16, kiti szto
rai parduoda tokius pat siutus 
nog $12 lig $20. Tai kodėl 
mokėt daugiau jaigu galima 
pas Refaviczia gauti pigiau.(,g)

— Trnstisai iezrinkti per 
lietuviszka parapiję (?) spyrė
si kanecz, ydant sūdąs užtvir
tintu juosius kagreicziausia 
Perklausimas atsibus paženk
lintam laike. Buvusia sudže 
Shay padavė inneezima.

— Novemberi bus rinkimai 
daugelio uredninku, o ar Lie
tuvei apsvarstė pastatyti nors 
kelis tautieczius ant tikieto. 
Wake up! Iszrinkyte savisz- 
kius, juk kandidatu nestokime 
Mahanojui. Turime tinkamu 
jaunu ir senesniu abivateliu 
kurie be abejones gali pildyt 
visokius urėdus.

— Daktaras Petriką priima 
lygonius Kazuno aptiekoje nog 
10 lig 12 ad. prieez piet nog 
2 lig 4 popiet ir no 6 lig 8:30 

vakare.

— “Birutes” koro perstati
niai ir balius pasisekė gerai. 
Sveteliu buvo daugeli — isz 
visu szaliu, kurie linksminosi 
szirdingai ir draugiszkai. Bu
vo tai paskutinis pasilinksmi
nimas szia vasara, nes Bocz- 
kausku sale bus padidinta 
ženklivai ir darbas prasidės 
tuojaus.

— Lietuviszko Beno pikni
kas ant Pleasant Hill kalno, 
kurie atsibuvo ketverge buvo 
pasekmingas. Muzikantai pa- 
pelnino gerai.

— Visi szneka apie puikus 
siutus ka Refavicziu sztore dar 
parsiduoda. Siutu preke nog 
$8,50 lig 16, kitur reiketu mo
kėt daug brangiau. Galima su 
czedint $3 lig $5 ant kožno 
siuto. Ateikite pas Refaviczia 
138 W. Center St. (9g 00

— Mahanojūje dar lankosi 
William P. Mayhtw organiza- 
toris draugystes “Moose.” Ji
sai dar apsistojo Kajeno ho- 
telije. Todėl jaigu kuris isz 
Lietuviu norėtu prie szitos 
draugyjos prigulėti, tegul už
eina pas jin apie tai pasikal
bėti. Žinoma tik toki bus pri
imti ka gerai supranta ir kal
ba angelskai.

Didelis koncertas.
Surengtas naudai Tauti’zko 

namo “Mildos” bus N delioj, 
4 Gegužio 8 vai. vakare, 
Black Diamond Teatre prie- 

|Szaie L. M. Kazuno Aptieks, 
Shenandoah Pa. szito -puikaus 
ir iezkilmingo Koncerto Pro
grama iszpildys garsus Scran- 
ton’o Konservatorijos Daini
ninkai dainuos Solius, Duetus, 
Kvartetus ir grajis ko gražiau
sia Muzika ant visokiu instru
mentu. Todėl nuoszirdžiai 
užkviecziam visus atsilankyti 
ko skaitlingiausiai pasiklausy
ti gražiaus dainavimo. Ineiga: 
25, 35, 50^ ir Ložose $1.00

Asz siunoziu ta puiku Albumą už 
30o. Pinigus siuskit money-orderiais 
arba lo. štampais. Kanados štampu 
nepriimu. Paskubėkit, kol albumas 
neiszparduotas. Adresuoki! taip:

S. MAIOANSKY.
328 6-th. St., Oept. 40, New York,K. Y.

B RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis mnso tautietis 
Ragažinskas pargabeno visokio 
ima, Amerikoniszka ir Importitu

Bellshill. Szkotije.
. — “Einikio” bei girtuoklys

tes aukos. Snbatoj, 5-ta d. 
balandžio apie 10 y. vakaro 
ežia atsitiko nepaprasta “eini
kio bei girtuoklyste tragedija: 
ant Hattonrigg gatves, netolies 
Main Street isz kilo didelis 
lermas ir riksmas (pirm atsi
tikimo minėta gatve buvus 
tamsi, tuszczia ir tyka). Ant 
riksmo subege žmones atrado 
užmuezta lietuvi, nekoki Bla- 
da Braza ir du kitu, teipgi lie
tuviu, sunkiai sužeistu: Juozas 
Lavaszauskas gulėjo ant že
mes vos gyvas, o Jonui Bodres 
kui akis iszmuszta. Ant sce
nos tykszojo bala kraujo. Pri
buvus policija užmusztojo B. 
Brazo lavona paėmė in polici
jos stoti, o atsipeikėjusi Lava- 
szauska nugabenta in Glasgo- 
vo ligonbuti (Royal Lufirma- 
ry).

Istorija ežio atsitikimo bu
vus tokia:

Užmusztasis B. Brazas ir dar 
kiti 5 jo “draugai” (visi lietu
viai) visa subatos popieti 
vaikszczioje po kareziamae, 
girtuokliavę ir kazyrave isz pi 
ningu. B. Brazas iezkazyra- 
ves apie 7 svarus. Be kazyruo- 
dami ir begerdami susivaidijo 
ir B. Brazas su kitais dviem 
iszejes namo. Beeinant juos 
pasivijo anie tris lietuviai, s’u 
kuriais gere ir kazyravo. B. 
Bazas smogtas in galva su ge
ležim apkaustytu pikiaki ežiu 
iszsyk užmueztas; kiti du su
žeisti.

Užpuoliku pavardes: Alek
sandras Kinderas (Alex. Gil
bert), Julius Sungaila ir Petras 
Naujokas (Peter Smith).

Invykus tokiam atsitikimui 
užpuolikai bandė pabėgt. Bet 
policija tuojaus telegrafavo in 
aplinkinius miestelius, detekty 
vai apstojo visus kelius ir ge- 
ležkeliu stotis. Ir ta pat nakti 
A. Kinderas likos suaresztuo- 
tas ant Burnbanko stoties, 
Sungaila atrasta vienoj stuboj 
Blantyre, o P. Naujokas 
aresztuotas Bellshill’yje.

Dabar eina tyrinėjimai 
lyg szios tragedijos.

Visi dalyvausieji sziame 
sitikime gyveno Belhhill, isz- 
skyrus viena P. Naujoka kuris 
buvo atvažiavęs ta diena isz 
Glasgow in sveczius pas A. 
Kindera.

Užmusztojo Brazo likos 
naszle Lietuvoje su keliais 
vaiku ežiais. J is pats buvo 40 
metu senumo. — R.

Nervu malda.
Garsus Dr. Dana, paklaustas 

apie neuralgijos priežasti, atsa
ke: “Neuralgija yra nervu 
maldavimas sveiko kraujo,, 
Be svieko kraujo visas kūnas 
kenezia todėl, kad nervai ne
gauna užtektinai maisto. Svei
kas kraujas yra pasekme gero 
virezkinimo ir maisto asimilia
cijos. Jeigu virszkinimas nėra 
reguliariezkae, tai kraujas yra 
blogas ir visi kūno organai nu 
silpnėja. Tas parodo gero 
virszkinimo svarba. Kiekvie
noj panaszioj betvarkėj pata
riama Trinerio Amerikonisz- 
kas Kartaus Vyno E x'ras, jis 
veikia greitai ant virezkinimo 
organu, iezvalo juos, sustipri
na ir paragina prie veikmes. 
Jis tinka pilvo ligose, jaknu ir 
žarnų ligose, nes suteikia grei
ta palengvinimą. Aptiekose. 
Jos. Triner, 1333 1339 So. 
Ashland avė. Ch'cago, III. 
Kada tik linimentas reikalin
gas, vartokit Trinerio linimen 
ta. Jis yra geriausis.

gėrimu, Amerikoniszlcu ir Importitu 
Galima gaut visokia Arielka,, Vyniu 
Arako, Kimelio, Dziniu irt. t
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio

Duokyte dabar orderi o bus jumfr 
pristatyta ia namus,

54-56 N. Main SU 
Mahannv City

Parmos—Parmos.
Turu ant pardavimo 25,000 akieriu 

žemes, parduodu po tiek akieriu kiek 
kas reikalauja. Ant tos žemes yra 
tarpa s maži miszkai tarpais yra 
czista žeme kur1 galima arti be vali- 
mo. Isz tu miszku gal’ma pasibuda- 
voti krajavus budinkus arba tvoras 
apsitverti Preke žemes yra nog $8 
lig $20 už akeri ant lengvu iszmo- 
kescz’u, inmoket reike po viena do
leri už akeri o reszta suma gali mo
kėti kaip iszgali; kožna menesi arba 
kas metas per tiek metu ant kiek 
bus padaryta sutartis, ir laike bedar 
bes, l’gos 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 far- 
mos randasi Michigan steite. pale Mi 
chigan ežerio arti dvieju turgaunu 
miestu in kur atplaukė daugybe lai
vu. Turiu ant greito pardavimo far- 
mas Lake ir Mason pavietuose kur 
randasi geriausia žeme visoj valsti
joje o ir didž'ause 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- 
ko-ni 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 bažnyczia 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: (Og o,)

Anton Kiedis
Lake Co. Peacock, Mich.

Merchants Banking Trust Co
MAHANOY CITY, PA.

Geriausia jumis patarnauja kada reike 
"TT" s Administratore arba Eksekutoro, 
O Szitas Banka jumis patarnauja kaipo 
11 Apiekunai ir Trustees ir teisingai atlieka 

visus reikalus. . '
Dekite savo depositus in szita Banka ir 

susipažinkime. Szita Banka gal but jumis 
didele pagialba. Moka procentą ant sudėtu 
pinigu. Prigialbsta' jumis -pirkti namus. 
Duoda lengvas iszlygas del atmokejima skolų. 
Buna paranki juso biznije.

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

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

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

D. F.Guinan, Kasijerius.
M. Gavula.
W. J. Milės.

ŠU

SU-

at*

Szaukia Pagialbos.
Daugybe Mahanojaus žino 

niu szaukia pagialbos.
Jiu skaitlis kas kart mažinasi. 

Žmonių inkstai tankei szaukia pa
geltos. 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 mislinu 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 Suv. Valstijų.

Gera proga inciti in 
apsimokama bizni.

Parsiduoda puikiai ir gei a 
intaieyta dirbtuve temprenco 
Koetumeriu daugybe, biznis 
randasi Shenandoah, Pa. ir 
pareiduos labai pigiai ba loc 
ninmkas turi kanecz apleisti 
miestą, todėl pasiskubinkite 
ba kas pirmesnis tas geresnis. 
Apie daugiaus atsiszaukite in 
“Saules” ofisą. ( j 0

Mahanoy C ty, Pa.

KARPETAI Parduodam Karpetus nog 10c. lig 25c. 
ant masto pigiau negu karpetu sztorai. 
Už tai kad perkam tiesog isz fabriku. 
Mes perkam teip pigiai kaip ir 
didžiausi “Wholesalerei” ir tokiu budu 
galima pigiau pirkti ii' jumis suczedi- 
nam pinigą parduodami pigiai negu 
kiti.

f \ n . Mahanoy City, Shenandoah, vi U 111 (111 S Mt.CarmcI, Lnndsford.

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

Vienintele Lietnviszka Banka j>o priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suczedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnusdokumentus.Lietuvai 
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Rankos virsz paminėtu adresu.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 Kuptu- 
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 iszradi
mas lig szitam laikui* Kožnas vyras 
motere 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.

Atsiųskite 2c. stempa.

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

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama 
ir RUflirascnma.

MIELE BR0LE1 LIETUVEI 
NEGIRDĖTA NAUJENA!

C. P. HERMA, R. PH:
Iszrado stebuklingas dvejas gyduoles 
10 d. Balandžio (April) 1912m , jau 
nog to laiko tapo iszgyditu nog 
Dusulio 87 o nog Reumatizmo 108. 
Pasiskubinkite o gausite tikra pagial- 
ba, moteris ir vyrai, raszykite Liet- 
uviszkai ant adreso:
C. P. HERMA R. PH.l00Vhk,l:«ri5i.ATr-

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA
Laivai plauke tiesog tarpe Rusijos 

ir Amerikos. Didžiausi, puikiausi 
ir greieziausi Rusiszki Imperaliszki 
Pacztavi, nauji dubeltavi szrubinei 
laivai.
Ru**ia, 16,000 tonu. Kur*k, 13,500 tonu. 

C'iar, 13,000 tonu.
In Rottcrdania in 9 diena* be per*cdlnio. 

11 dienu be pervedimo in Llbava.
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA 

$33.00 Trccxlo* Klano* $35.00 
$45.00 Antro* Kla*o* $50.00 
$65.00 Pirmo* Klano* $75.00

Laivai Iszeina kas antra Subata.apie dau
giau e informacijos kreipkite* pas 
A.E.Jolin*oD,GcncraIP.Airt. 27 Broadway 
New York, N.If. arba pas vietiniu* agentus

— Praejta menesi mirė 27- 
ypatoe: 22 isz miesto o liknsie 
isz aplinkines. Tame paežiam 
menesije nžgyme 42 kudykei 
o vienas negyvu.

Į^IETUVISZKAfi 7 OTOGRAFISTAS

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

Indeda Fotografijas in Špilkas 
Kompasas ir 1.1. Puikei nutraukint ja 
Port-Kirtęs, Parduoda Reimus ir t.t

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu pininga paskirta siuntimai, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

27m. SENAS LAIKKASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZEINA K/S SEREDA BROOKLYN,N. Y.

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo 
ir paezios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacija 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina. isz tos priežastie iszlei- 
dome dideli žingeidu “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istoriszku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.
VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA 
Metams - - - S2.00. 
Pusei Metu - - §1.00. 
Užrubcžin - - - §3.00. 
JįgT“ Užsiraszyti galima visada 
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ 
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiurejimui 
siunoziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku” 
reikia siųst prenumerata (Money- 
Order af Registruotu laiszka pinigai) 
ant vardo leidėjo azituom adresu 

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

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, kad 

jau asz nesu daugiau nelocniniku ne virsz:ninku,ne darbiniku 
“All Nations Lankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofisą mano nanj »i vietoi

Kampas 22-nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos) 

Reikaluosia me džiu kreiptis prie savo seno pažistamo ] 
tokiu adreso*

PAUL V. OBIECUNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; 8.8. Pittsburgh, Pa.

po

Nauias Pavasarinis Tavoras

r
SziTAS

Bankas su 
visais ligei 
apsiejna, ne
paisant ar pi- 

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

Sen'antia National Btnka 
SchuyIk illo Paviete.

INTEREST PAID ON SAVINGS
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

29 MOTERIŲ GRAŽYBES
Tikini artistiszkus paveikslus 
gražiausiu moterių,m ssiun- 
cziame uždarytame laiszke

B. AUTURI

KATALOGAS^
Mano katalogais yra tau reikalingas. 

Jame rasite visokiu instrumentu, 
knygų ir notų. Jaigu norite buti 
geru muzikantu (ai 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 prisii sime jumis 
Grafafona su rekordereis keletą kal- 
buose. Nelaukite bet tuojaus raszy
kite, prisiusdami 2c. stem pa katalogo 
Prof. G. Twardo ‘’'LmTo.rV. r.

Del Visokiu
Pasilinksminimu

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

Fr. Strawinskas
1807 Carson St., Pittsburg, Pa.

Dr. Jonas C. Milleris
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

WILKINSONO NAME
Kampas Main ir Lloyd Sts. Shenandoah, Pa.

PRIIMA 
LIGONIUS

IKI 10 A D. RYTE 
2 IKI 4 POPIET 
7 IKI 8 VAKARE

BELL TELEPHONAS

Katik 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, Blankelai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus gerinus pirkti negu 
kitur.

tžT Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mehenov City. PpSZALIN SU NULIUDIMU!

•—♦J
LIETUVISZKAS ADVOKAT J 
Baltrus S. YaLkai > 
ATTORNEY, COUNSELLOR ANiž 
ADVOCATE OF UNITED 8TATE8 
COURTS.

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

Ądresa vokite:

B.S.YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku-LenklszkuVaistu.

Kiekvienas Lietnvtszkas Sztorninkafl 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galetu^nnri- 
pirkti ir nereikalautu lazduoti 
piningus dovanai kokiems nore apga
vikams tose apielinkese. Sztominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvaran tuoj ame.

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

” nuo Kurmeliu del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu......................•>^c*
U gni atrankia...
Skilvio Laszai...............
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios..............................75c.
‘ūieure’ arba gyd.Rumatyzmo (3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo........... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos 

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

Kojų............................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto...................15c.
Gyd. nuo Grippo...................... (1.26.
Plauku apsaugotojas....................50c.
Muilas del 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 Ausise....... 25c.
Gyduoles nuo Riemens..................50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu____ 15c.
Inkstu Vaistas...............25c. ir (1.00.
Akines Dulkeles.............................25c.

,25c.

.25c.

.25c.

Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 
abelnai skausmo ir skarbutis (1.26.

Gyd. nuo Parku ir Niežu........(2.00.
Gyd. nuo Dedervines................ (2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos (5.00’t

E. S cC£ E

Jaigu apsiimsite mokėti po ICc ant dienos, tai mes nusiasim jumis 
labai gražu Gramofona, (plokszta) sykiu ir 6 rekorderius ka iszgra- 
jina 12 visokiu lietuviszku dainų, valcuku, polkų, marszuir t. t. kurios 
patis galite sau pasiainkti. Gerumas szito Gramofono yra gvarantuotas 
Turime visokiu nauju lietuviszku, lenkiszku, rusku irt. t. rekorderiu. 
Raszykite tuojaus o gausite kataloga ir informacijas dykai. Atsiųskite 
2c marke ir raszykite ant szito adreso:
Liberty Commercial Co, 343 E. 9-th Str. New York, N.Y.

Pora Auskariu, Špilka, Žiedas, Bronzoletka su 
puikiais akmenukais ir gvarantita grino aukso, bus duota drauge 
su §100 dovana tiems kurie prisius tikra iszritzima žeminus padėto 
pozelio ir jaigu pirks nog mus 4 lotus kurie parsiduoda po (50.00 
už viena lota. ISZRISZIMAS ISZ 15

■ Sudekite numerius no 1 l'g 91angutese kad skaitant itz
visu pusu iszeitu 1 gei 15. Kožna numeri variuojant 
tik tyki. Prisiiukite iszriszima ne vėliaus kai]) už 15 
dienu. Ypatoms žeminus 18 metu nevalė imti dalybas 
iszriszime. Suraszykite aiszkei savo adresa. Prisiuskite 

—■ ■ tikra iszriszima, (bange praszykite kad prisiustumeju
mis mapas su informacijoms kaip gauti dovana.

- - - - - - - - - - - - — Mall Order Dept. S. 63 Park Row Room 1013 ^W11’
JI:-

Kožnas gal iszmokti buti Balbenum 
tiumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu. Raszykite apie daugiaus pas 

Nossokoffs Barber College pntXXr""
LO

’ I B

Naujas Iszradimas
Aprasziniii siunezia dykai
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas 

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
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 
tautyseziu. Raszykite tuojaus *nt 
adreso pas Specialistus:

Urs. Brundza & Go.
B’d way & So. 8-lk BrooklyiuN.

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga 
palytinti daug isz Lietuviu praeitea 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780puslapiu, preke:

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

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

Pralei 
prieki 
tote m 
leme j 

i. Tsm 
toojsūl 
laimia.
ir paša 
priguli 

nemini 
ižsižadej.
beta, s 
mieteli

• Paskui i 
milemo 
tnzns, i 
pikius a 
jog net i 
ligonbūt 
tenes, ir,

Lietuviszkas Agentas
ĮSZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortes ant geriausiu 
linijų’ in ir isz Lietuvos. Siunezia 
Piningus in visas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai.

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

į Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

§5.75 
Excelsior Watch Co.

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patentotas regulatoris 

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

siusimszita laikrodi 
visiems per C.O.D. 
už $5.75 per espres, 

jei nebus toks 
Nemokekyte nei Cento. 
Atminkit, kitur už
mokėsite už toki lai
krodi (35. Su kožnu 
Laikrodi duodam 
LenciugelL

901 CENTRAL BANK 
BLDG. CHICAGO, Ill

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in 
IETUVISZKA TLIi OTELI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

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

Tūrėjo 
veseile 1 
muszimaa 
mokėjo, ki 
lnsiene per. 
“įhikntim 
ant grindų 
nabuk Ko 
if z to. N t 
kariauna su 
Mat czionait: 
vie>zpatauje

j b jatm&marti tu 
' do koris inrm 

oo ant torielk

S. Norkewicz
401 Wut Mikutj An.

No. 6
Nusipirkite Bau 
Bateliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

Mieste. Tik $1 už Buteli 
Teipgi cria gausite ir visokii 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
prices laika, duokite save 
orderi o bus jums pristatyti

keleli

NO. t
Visan

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

-4GRAB0RIUS<h

Laidoja Kunus Numirusiu. ** * 
Riginus ir Vežimus del Pas r* j’iaĮIP"’ 
Krausto Daigtus ir L t. Viską atliek* M 
nogeriause ir puikiause. Su virsz auneui 
reikalais kreipkitės pas jin o busite ti«' • 
užganėdintais.
520 W. Centre St., Mahanoy Cit/.

"Draugi:” 
“bimbazelis” 
Skutu pjūd. 
savo “apaazta. 
įkibti. Jan 
ydant Lietuvei 
ifeikratytū nuo 
priaerio.

N’ekorie muse 
taueriai raukiąs: 
bjaspasako, jog 
W užmokėti už

{ta labai brang 
tap “brangiai




