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KAS GIRDĖT?
Persergekite tuosius, katrie 

geidže pribūti in Amerika, 
ydant kada pribus in New 
Yorka ar in kita pristova, 
ydant nesakytu, jog turi czion 
prižadėta darba, nes jagu kat
ras isz pribuiszu su tuom iszsi- 
tartu, tai jin užlaikys ir adgal 
siuns. Mat, tiejei viiszininkai 
teisinosi tuom, buk pribuna in 
czion ant kontrakto prie darbo 
o tas yra uždraustu.

J ago siunczete szipkortes ar 
piningus ant pribuvimo in 
czionais, tai inraszykite, kaip 
turi sakyti, jog pribuna in 
czion ant gyvenimo ir jog dirbs 
tai, koki darba gaus. Laikais 
nužiūri virezininkai ir ylgai 
klausinėja, bet ant pagalios 
paleidže, vienok daug padaro 
ergelio ir nereikalingu kasztu.

Mokslas tikybes yra neatbū
tinas del lietuviszkos jaunume- 
nes ir jau reikėjo seniau apie 
tai apmislyti, ba jau viena ka 
.lejna priaugusios jaunumenes 
nuėjo peklai ant preczetko; 
randasi ir tokiu priaugusiu 
vaikynu, jog apie tikybia ir 
moraliszkuma tiek iszmano 
kiek szuo apie pasninką.

Szedien dirva baisei užleista, 
usnis ir varputis nustelbė pa
matus tikybes. — Ir bus daug 
darbo kol toji dirva pradės 
geistina peną iždavmeti. Mes 
geriems užmanimams nepersz- 
kadinome niekados ir nepersz- 
kadinsime ypacz remsime kaip 
rememia norints nekurie to ne
nori mums pripažinti.

Ka padarytu sufragistes jago užtiktu karalių 
jojent.

Jago rėksnės sufragistes Anglijoi užtiktu karalių Jurgi 
ir jojo duktere jojent, kaip tai ant paveikslo matome, tai laik- 
raszczei turėtu apie ka raszyti per kėlės dienas. Bet karalius 
niekad pats ne joje, nes sergsti jin sznipukai isz visu szaliu.

už apgarsinima, nes nežino ko 
kia nauda atnesza apgarsini-

Tai-gi kaip rodos vela vie
nas žmogelis mirs isz ranku

Isz Rymo danesza, kad kaip 
tik pasveiks Popiežius Pijusas 
X tai ymsis prie reformos ka
lendoriaus darbu su tikslu ne
pajudinamai nustatymo Vely
kų szventes. Szv. Tėvas tai 
reformai esąs prielankus.

Luzernes paviete sėdo prie 
stalo keli ejnikinei. Vienas 
isz ju pralosze visa pede. 
Praleidias piningus (o buvo 
priek tam jau užsitraukęs) pas
tate savo paczia.... na ir pra
losze jaja.

Tasai ka ižgrajino motere, 
tuojaus nubėgo paymti savo 
laimia. Kada inejo in stuba 
ir pasakė, jog jieje prie “jojo 
priguli”, motere szoko ir teip 
nemilaszirdinga aptaise, jog 
ižeižadejas ir moteres ir skry
bėlės, smuko per duris ir 
szniokszdamas pabėgo namon 
Paskui motere ėmėsi už savo 
milemo virelio, kuriam visus 
tuzus, augsztukus, czirvus ir 
pikius atspaudino ant terlos, 
jog net reikėjo nugabenti in 
ligonbuti! — Tas ylgai pas- 
tenes, ir jau kaziriuoti nenorės

Turėjo tai būti pasiutiszka 
veseile Beaver Falk, Pa o 
muszimas torielku gerai užsi
mokėjo, kada jaunamarti Kuz- 
lusiene perszokus 293 kartus 
“atsikratimo” apmirė ir krito 
ant grindų. Daktarai tvirti 
na buk Kuzlusiene neiszliks 
isz to. Nuo keturiu dienu 
kariauna su gyvaste ir mircze 
Mat czionaitineje aplinkinėje 
vieszpatauje papratimas ydant 
jaunamarti turi szokti su kož- 
nu kuris inmeta kokia dova
na ant torielkos.

“Draugas” pranesza, buk 
“bimbazelis” atsibaladojo in 
Skrantus pjudyt lietuvius ir 
savo “apasztaliska muksią” 
skelbti. Jau dydelis laikas 
ydant Lietuvei susiprastu ir 
atsikratytu nuo to dreiverio- 
priczerio.

Nekurie muso lietuviszki 
biznieriai raukiasi kada ižduo- 
tojas pasako, jog tiek ir tiek 
turi užmokėti už apgarsinima 
jo laikrasztije, kad jiems isz- 
žiuri labai brangiai, stebisi, 
kad teip “brangiai cziadžina”

mas.
Amerikonai vienog žino ge

rai kaip dydele nauda atnesza 
apgarsinimai ir moka už juos 
labai brangiai — ir stebėtina 
lobsta smarkiai. Nekuriu vi
sas biznis remiasi tik ant ap
garsinimo. Bet teip-gi senos, 
visiems žinomos firmos teisin
gos be apgarsinimu neapsiej- 
na. Trustai, kurie konia visa 
prekyba apglobė, per apgarsi
nimus paduoda žinias apie sa
vo tavoms. N ekurie isz pra 
moniu Amerikonu, milijonus 
doleriu ižduoda tik ant apgar
sinimu — ir visai ju nesigaili, 
nes žino, jog ta iždavyste atne- 
sza jiems szimteriopa nauda 
arba atmokesti.

Ydant duoti skaitytojui su
prasti kaip Amerikonas bran
gina apgarsinima, paduosime 
ežia tik kėlės firmas kuriuos 
moka už apgarsinimus dyde- 
lius piningus. Ir szeip:

American Tobacco Co trau
ki je vieno meto iszmoka už 
apgarsinimus jos laikraszcziuo- 
se 1,000 000. (1 milijoną dole
riu, milijonas tur tūkstanti 
tukstaneziu savije). Dakta
ras Pierce $750,000, “C I. 
Hood & Co”—750,000. “Peru 
na Company” — $500,000. 
“Castoria” —$500,000. “Na
tional Biscuit Co”— $500,000. 
“Force Food Co” — $500,000. 
“Procter & Gimble Ivory 
Soap”—$500,000. “J. C. Ayer 
<fe Co” — $350,000. “Lydia 
Pinkham” —$350,000. “Scott 
<fc Bowne” — $300,000. “Pos- 
tum Food Co” — $200,000 
“Royal Banking Powder Co” 
$250,000. Visos tos firmos 
drauge iszduoda ant apgarsini 
mu 6,450,000 doleriu.

Abelna suma ant apgarsini
mu Suv. Steituose traukije 
vieno meto, kaip apskaityta 
isznesza, 600 milijonu doleriu. 
Graži tai suma!

Jie tyki in apgarsinimus.

Ant laivo “Kaiser Wilhelm 
11” iszplauke isz New Yorko 
in Europa artistai Metropoli 
tan Opera, ižgabendami su sa
vim $650,000 uždarbio. Dau- 
giause uždirbo tenoras Karuso, 
ba net $210,000, Farazas pa
ėmė $85,000, Destine $75,000, 
Garden $70,000, o mažiause 
Dintrame aplaike tik $65,000 
Visi yra Italais. Amerika 
tikrai yra prižadėtu sklypu 
del europiniu artistu.

keliu pesztuku o tuom yra 
Szimanas Paužis isz New Phi- 
ladelphios. (Placziau apra- 
szyta žinesia isz Amerikos). 
Jago žmogelis mirs, tai bus 
asztunta žudinsta Skulkino 
paviete. Keno tame kalte, jog 
tiek priviso muso paviete pei
lininku, žudintoju, apgaviku, 
melagiu ir visokiu paszleme- 
ku (kaip “Rspublikan” isz 
Pottsvilles iszsitare) 1 Argi 
ne kalti tame agitatorei ant 
lietuyiszkos dirvos” kurie su
pjudė tikus gyventojus czio
nais, kurie malszei gyveno pa
kol neinsimaisze terp ju visoki 
“tautieczei” triubindami savo 
mokslus, sėdami neapikanta 
vieni priesz kitus I Sztai vai
sei progresiviszkos dirvos!

Negalema užtylėti kad ame- 
rikonkos mergynos, jei nedi
desne puse, tai bent daugumas 
nemoka jokiu moteriszku na
miniu darbu. O del ko ? Del 
to, kad, ypacz neturtingu tėvu 
dukters, vos apleido mokykla, 
jau ejna in “szapa”, kur mo- 
.kynasi to, ko savo valesniame 
gyvenime, ypacz isztekejus vi
sai dirbt nereikalauja.

Jai virtuvia yra vieta, kuri 
“velniui geriausia maišia ga
mina”, o ta vieta yra uszkato
ris ir Icorneris o akademije — 
sale szokiu. Tas yra priežas
tim, kad tos muso “jaunos gas- 
padineles” tris daigtus geriau 
s'a žino, o ypatingai: naujau 
sias madas, visus szokius, ir 
valgius restauracijų.

Kokia nauda tada vyras tu
ri isž tokios paezios? Ydant 
gelbėtis —turi persiskirt. Pė
domis “amerikonku” seka jau 
ir musu “jankes” — atejteje 
turėsime ir mes nemažai “Old- 
meidžiu”. Kalte puola ne tik 
ant dukteriu, bet ir ant moty- 
nu, kuriuos nesirūpina, aprū
pint tuomi dukteri, kas jiai 
labjausia yra reikalinga vėles
niam gyvenime, kas labai pri
sideda prie jos laimingumo. 
Motynos nepildanezios savo 
pareigu ir privalumu, džiaug- 
damasios savo “panaitėmis”, 
gailedamosios ju baltu ranke
lių ir skaistu veideliu, gamina 
jom nelaiminga gyvenimą o 
paezios sau pažeminimą.

ISZ AMERIKOS.
Ar tik ne bus žudinsta 

vela Skulkino paviete.
New Philadelphia, Pa.— 

Jago Szimas Paužis nepasveiks 
nuo aplaikytu žaiduliu tai tu
rėsime asztunta žudinsta Skul
kino paviete trumpam laike. 
Laike pesztines karezemoje 
Vaitiekauckienes ant Water 
uliczios, ketvergo nakti Paužis 
likos paszautas in pilvą isz 
revolverio. Likos nugaben 
tas in Pottsvilles ligonbuti 
kur randasi mirsztan ežiam pa
dėjime.

Keturi vyrai likos areszta- 
voti už tai ir adgabentais pas 
skvajera Bendriki, o tas yra: 
Jonas Baksztys, Jonas ir Je- 
rominas Szatai ir Kazis Rau- 
linaitis, kuriuos tuo nugabeno 
in kalėjimą.

Atsitikimas buvo tokie: Tą
ją nakti augezeziau minėti 
kaltininkai radosi karezemoje 
Vaitiekauckienes, sztai Pau
žis atėjo prie duriu su savo 
draugais spirdamiesi inejti, 
nes duris buvo užrakytos. 
Vienas isz Szatu broliu gavės 
rakta, atrakino duris ir inleido 
Pauži su draugais, kurie ne- 
prigulejo prie tosios partijos 
(mat buvo tai katalikai ir prie- 
ezininkai). Ineja in karezema, 
tuojaus pasidarė musztyne, 
kuriuoje naudojo kėdės ir kas 
tik in ranka papuolė. Po tam 
musztukai iszejo ant kiemo 
kur prasidėjo szaudimas, su 
taja pasekme, jog Pauža likos 
mirtinai sužeistas.

Brangi barzda.
Portland, Ore.— Augsz- 

cziauses vaistinis sūdąs savo 
nutarime pripažino Charles 
Bechtell 800 dolerius už barz
da, kuria tai suma turi užmo
kėt saluninkas Bristovas. 
Bechtell’is yra senu žmogumi 
o karta atsilankęs in saluna 
Bristowo likos sumusztas per 
jin ir iezpesze jam ylga barz
da. Bechtellis apskundė už
puoliką ir prova laimėjo. Se
nelis gerai papelnijo už savo 
barzda.

Mažas kudykelis.
Loney Beach, Cal. — Gar

nys atsilankė in namus Danie- 
lio Hills, palikdamas mažiule- 
le dukriuke kuri svėrė tik du 
svarus o kuria maityna tik 
vienu laezu pieno kas valanda. 
Daktaras lengvai užmovė žie
dą ant rankutes lig alkūnei 
mažulėlės.
Mate dusze mirsztanczio 

uoszvio.
Montclair, N.J. — Mrs. 

David Baldwin, gyvenanti po 
No. 9 Christopher uliczios, 
tvirtina buk mate duszia mirsz 
tanezio kada apleidinejo jo 
kuna in nežinoma kelione po 
smert. Buvo tai dusze mirsz- 
tanezio senelio, josios uoszvio 
Nothaneliaus Baldwino, tu- 
rinezio 96 metus amžiaus. 
Kada stovėjo prie mirsztan- 
czio lovos ir lauke prisiarti- 
nanezio paskutines valandos 
senukas uždaręs akie, gylėj at
siduso o isz burnos paregėjo 
iszejnant kaipo migla, szese- 
h turinti peteliszkes sparnus 
visai panaszue in uoszvi. — 
Tegul skaitytojai patie nu- 
sprendže, ka apie tai mislint. 
Nubaustas ant'100 metu.

Jawell, Texas.— Atsibuvo 
pavietavam sude teismas nige- 
rio Washington Brown 38 me
tu senumo, už suteriojima bal
tos moteriszkes. Pagal tenai- 
tines tiesas, “Įžiuręs” ne gali 
nubaust kaltininką ant emert, 
per tai nubaudė jin ant szimto 
metu in kalėjimą.

Penketą kudykiu ant 
kart.

El Paso, Texas.— Marga- 
rieta Cummings apdovanojo 
savo vireli Jamesa su penketą 
kudykiu— dvi mergaites ir 
trejetą vaiku. Visi yra sveiki 
ir linksmi ir kaip rodos gy
vens.

Kalba su dvasiomis.
Kalamazoo, Mich.— Szim- 

tai žmonių atsilanko in namus 
Katrės Dennis, kuri praejta 
menesi buvo užmigus letar- 
giszku miegu ir pabudus da
bar tvirtina, jog buvo danguje 
ir kalbėjosi su žmonimis seniai 
mirusiais kuriu ji ne pažino, 
bet pažino anuos seni gyven
tojai tos aplinkines.

Kalbėjo, buk su žmogum 
mirusiu priesz 60 metu, kursai 
papasakojęs jai, jog gyveno 
toje apigardoje ir apie daug 
kitu daliku, apie ka žino se
nesni žmonis.— (Sapnas, dau
giau nieko! prideczkas zece- 
rio).

Prasi mergyna.
Williamson, Va.— In biurą 

papuos Katharin Rollberg, 
telegrafistkos kompanijos N. 
&W. inejus vakaro laike ko
kiam tai pleszikui, geisdamas 
jaja paymti in glebi, bet mer
gyna pagriebo jo revolveri isz 
maksztu szove in pleszika ir 
mirtinai sužeido. Po tam nu
ėjo in suda palicijos ir pasida- 
vedn rankas teisingystes, bet 
sūdąs paluosavo ja, nes ji veike 
cJėfc apsiginime.
In padangias su pagialba 

dinamito.
Ladysmith, Wis.— Nubodo 

gyventi ant ežio svieto turtin
gam farmeriui Petrui Fluri ir 
nutarė pasidaryt sau gala su 
pagialba dinamito. Padejas 
kelis szmotus dinamito, uždege 
knata ir atsigulęs lauke mir
ties. Drūtis ekpslozijos su
draskė Petra in szmotelius. 
Nesurinko ne szmotelio. Pi
gios tai laidotuves. Badai 
priežastim teip baisios pabai
gos Flurio buvo barnis su pa- 
cze.

Turtinga ubage
Emisville, Pa. — Apie 

nedelia laiko mirė pavietam 
ligonbutije senele pravarde 
Norman. Gyveno labai vargiu 
gai Pecziuje niekad nekuriuo 
del paezedumo o miegojo ko
ne ant grinu grindų. Dabar
tės po palaidojimui vargdie
nes, josios duktė jeszkodama 
ko ten senoje skrinioje atrado 
suvirizum 1650 doleriu bu- 
maszkuosia, auksu ir sidabru.

Nelabas viras, pasodigo 
paeze ant pecziaus.

Paugkeepsie, N. Y. — Pe
tras Sedleckis, jaunas da viras 
ana diena likos nubaustas in 
narna pataisos už nelaba pasi
elgimą su savo jauna pa
czia. Sedleckis nesenei susi
baręs su paeze teip perpiko 
ant josios, jog pagriebęs jia 
pasodino ant karszto pecziaus 
ir teip ylgai laike prispaudęs 
pakol drapanos neperdege ir 
kūnas nepradėjo spirgėti. 
Motere randasi Jigonbuteje.

ISZ VISU SZALIU.

Gera proga ineiti in 
apsimokama bizni.

Parsiduoda puikiai ir gerai 
intaisyta dirbtuve temprenco. 
Kostumeriu daugybe, biznis 
randasi Shenandoah, Pa. ir 
parsiduos labai pigiai ba loc- 
ninmkas turi kanecz apleisti 
miestą, todėl pasiskubinkite 
ba kas pirmesnis tas geresnis. 
Apie daugiaus atsiszaukite in 
“Saules” ofisą. (-j •})

Mahanoy City, Pa.

Norėjo sudegint ragana.
Sardas, Portugalije. — Bu

tu ežia užtrupuezio atlikta ęe 
remonija, primenante senus 
laikus, kada tikėta aklai in ra 
ganas, kurias skandino ir de
gino. Portugalai norėjo paro
dyt, kad da ir szioi gadynei 
randasi “raganos” ir kad jais 
reike degint. In namus Mari
jos de Conceidad, kuria laike 
už ragana” myne žmonių insi- 
veržus, paėmė jia suriszo, vis
ką grinezieje sunaikino, sukro 
ve lauža ir padėjo ant jo “ra
gana”, ydant sudegint. Užtru
puezio moteriszke butu pasili
kus auka minios fanatiku, jei
gu nebutu in laika pribuvusi 
paszaukta policije, kuri da isz 
gialbejo gyvaste moteriszkei, 
kuria labai suteriojo ir sumu- 
sze tikintieje, buk ji yra visu 
nelaimiu priežastimi.

Stebuklingas kudykis.
Parižius, Francuzije.— Ran 

dasi užmiestije maža mergaite 
neturinti da pilnai szesziu me
tu senumo vardu Adelina de 
Germain, kuri savo muzike ne 
tik pažadineja žingeidumą 
žmonise, bet nustebineja gar
sus muzikantus — pianistus. 
Mergaite skambina ant farta- 
piono kaipo geriausias artistas 
muzikes, bet kas stebetiniau- 
sia, kad ta maža jauna mergai 
te, kompomoja naujus szmote
lius, ant kuriu geriausi muzi
kantai turi džiovint galvas ir 
sukinti pirsztus. Maža Adeli
na gyme Bukareszte, Rumu- 
nijoi.

Kirmėlė žasij'e.
Boszarmeny, Vengrai. — 

Nemažai baimes pridarė sekau 
tis atsitikimas tūlai szeimynai.

Pas viena isz tenaitiniu ūki
ninku atsibuvinejo svodba, o 
žinoma, ant teip svarbios ap
eigos papjauta peneta žasi ir 
lig dienai svodbos patalpyta 
skiepe. Kada atėjo laikas viri
mo žąsies, po trumpai valande 
lei virėja iezgirdo kad puode 
sznipia, su didelu ižgaseziu pa 
mate, jog žąsis szokineja ir var 
tosi puode. Netrukus apsimal- 
szino. Virėja stovėdama ker- 
czioje su baime žiurėjo in puo
dą ar neiszszoks isz jo seniai 
papjauta žąsis. Tada virėja 
priėjo su baime ir žiuri isztie- 
sus kakla, persižegnojus — ar 
nedingo žąsis.... Sztai mato, 
kad prie žąsies guli teip-gi ga 
na dydele kirmėlė teip-gi isz- 
virta. Matomai kirmėlė apsi
rinko žasije sau vieta del ra
maus pasilsio o miegodamas 
nejautė, kaip ji nesze žasije in 
virtuve ir tik tada pabudo ka
da pajuto karszti.

Fabrikas aniolelin — 20 
vaiku surado skiepe-

Berlinas. — Isz priežasties 
mirties moteres muloriaus, pa- 
licije užtiko pedsaki ant ban
dos, kuri užsiyminejo nužudi- 
nimu kudykiu. Nuo kokio tai 
laiko toji banda toji užsiymi
nejo žudinsta kudykiu, o kiek 
auku žuvo isz ju ranku, tai pa 
licije da neieztirinejo. Lig 
sziam raszimui palicije rado 
dvideezimts kudykiu.

Augezeziau minėta motere 
mirė nuo uždraustos operaci
jos. Daktaras suprato tuojaus 
kas do priežastys buvo josios 
mirties ir davė apie tai žinia 
palicijei, kuri padarius krata 
namuose, rado 20 kudykiu už
kastu skiepe.

Keloleka ypatų likos aresz- 
tavotais o palicije stengėsi at
rasti ir motynas tuju nekaltu 
kudykiu.

Rado piningus muile.
Tulon, Francuzije. — Ka

reivis Levin isz 65-to szauliu 
pulko, prausdamaeis, muile ra 
do du auksiniu po 20 franku 
piningu. Būdamas teisingu vy 
ru, atydave piningus savo per- 
detiniame o jie už jo teisingys- 
te padare jin kokiu tai vyres
niu — piningus paleido.
Pasiszventimas ir meile 

motinos del kudykio.
Ancona, Italije. — Czionai

tineje ligonbuteje gulėjo pen
kių metu vajkiukas apszuty- 
tas karsztu vandeniu — peczei 
ir pilvas. Žaidulei jokiu budu 
neužsigyde ir daktarai prane- 
sze motynai, kad josios sūnelis 
turės mirti o tik vienu budu 
galima jin butu ižgydint — 
per iszpjovimo skuros sveikam 
žmogui ir pridėjimas ant žai
duliu vaiko. Ižgirdus tai mo
tyn a tuojaus sutiko paaukauti 
savo kuna del milemo kudykio 
o jago reiketu, ir savo gyvasti. 
Daktarai tuojaus ėmėsi prie 
darbo, iszpjove dydelius szmo- 
tus motyniezkos skuros ir pri
dėjo vaikui. Operacije nusida
vė pasekmingai ir vaikutis pa
sveiks. Motyna norints labai 
nusilpnėjo taja operacije bet 
nesiranda jokiam pavojui, in 
keloleka dienu abudu apleis 
ligonbute sveiki. Žine apie pa 
siszventima motynos del savo 
kudykio pasklydo po sklypą, 
turtingos ypatos ir vargszai 
siuneze visokes dovanas del 
motynos ir josios kudykio. 
Randas paaukavo motynai du 
szimtus lyrų.

Trumpi Telegramai.
§ Cardiff, Valija. — Kone 

visosia kasiklosia sustojo dirb 
ti 20,000 anglekasiu, kaipo 
protestas priesz tuosus kurie 
nepriguli in unije.

§ Buffalo, N. Y. — Vos už 
sibaige strikarinis straikas tai 
vela pakylo'straikas “kliarku” 
sztoruosia. Suvirszum 6000 pa 
mete darbus.

§ Detroit, Mich. — Mirusia 
lenkiszkas kuningas Muelleris, 
paliko $10,000 del 'apmokėji
mo parapijos skolų. Teip visi 
turėtu padaryt.

§ Natchej, Miss. — Per 
nuskendima laivo Concordia, 
pražuvo 22 ypatos.

§ Mexico City. — Pasi- 
keleleis isznesze in padanges 
tilta ant kurio ėjo pasažierinis 
trūkis. 168 Ypatos likos už- 
musztos, kurios pasikelelei 
apiplesze.

Du Prancūzai sėdėjo prie 
stalo ir gere alų. Ne žinia isz 
kokios priežasties susibarė. 
Vienas isz ju pagriebė deszra, 
kuri gulėjo ant torielkos ir 
mete su smarkumu in krutinę 
savo kaimyno, kuris isz stai
gaus persigandimo krito ne 
gyvas. Naszle nebaszninko 
apskundė kaltininką už žu- 
dinsta, sudže iždave viroka 
mirties. Bet jojo advokatas 
teip atsiliepe in sudže: “Kas 
su kardu užmusza, nuo kardo 
buna užmusztas, bet niekur 
neyra užraszita, jog kas ka su 
deszra užmusza butu užmusz
tas su kardu.” Apsūdyta isz- 
vede ant pleciaus žudinstos, 
budelis iszeme isz makszties.... 
milžiniszka deszra ir kirto su 
visom pajėgom in apnuogyta 
kakla kaltininko, jog net desz
ra ant szmoteliu truko. Kal
tininkas greitai paszokes nu
bėgo namon terp juoku visu 
susirinkusiu.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Joniszkls.

Kauno gub. Pas mus vis 
szis tas nepaprasto atsitinka. 
Sztai ir kovo 9 d. Junuszkevi- 
cziene besirengdama važiuoti 
pas savo vyra in Amerika, pa
sipasakojo savo kaimynams, 
nuo kuriu garsas nuėjo ligi 
policijos. Policija Januszkevi- 
cziene suėmė ir in kalėjimą in- 
kiszo, kol antstolis parvažiuos.. 
Lai būva pamokinimas vi
siems, jog nereikia girtis, kad 
važiuoji in Amerika.

Laižuva.
Kauno gub. Kovo 14 d., 

czionai invyko bjauri žmogžu
dyste. Aludėje begerdami su- 
sipesze žmones ir vienas jau
nas vaikinas tapo ant vietos 
paskerstas. Intariami žmogžu
dystėje du broliai B. suimti. 
Kuomet bus teismas — pla
cziau apie tai paraszysime. Vis 
tai baisios girtuokliavimo pa
sekmes.

Subaczius.
K. g. Tarp Subacziaus ir 

Slaveniezkio |stocziu traukiny
je tapo atrastas in skepetaite 
suvyniotas kūdikis. Kas jin 
ten pamėtė — nežinia Eina 
apie tai tyrinėjimas.

Džiugiai.
K. g. Szi kaina Rudiszkiu 

klebonėlis norėjo prie savo pa
rapijos prisiraezyti. bet žmo
nėms nesutikus J — pasiliko
me prie Joniszkio.J

Liudvinavas-
Suv. gub. Musu miestelyje 

skaudžiai sumueze viena mergi 
na atėjusia in “gužyne” vien 
tik už tai, buk ji nepraszyta 
atėjusi. Geda muszikams, jog 
jie už toki menka prasikaltima 
musza merginas, kurias reikia 
gerbti ir mylėti. Juk merginos 
moters, pilnoje to žodžio pras
mėje, yra musu sesers, drauges 
dukters, motinos, žmonos my
limosios ir t. t.

Gruzdžiai.
K. g. Linkaicziu kaime su

degė vieno ūkininko namai 
su visais padarais ir gyvuliais 
Spėjama, buk tai padegimas 
isz kerszto.

Džiugu kaimas jau kelinti 
metai rengiasi dalintis in vien 
sedžius bet vis neiszsidalina; 
reiketu 'pasiskubinti, nes vien
sėdijose daug patogesnis gyve
nimas, negu krūvoj.

— Linkaicziu sodžiuje su
degė vieno ūkininko namai su 
visais gyvuliais. Taip-gi sude
gęs 6 metu mergaite. Už mažo 
biskio but ir senukai sudege, 
nes atbege kaimynai vienmarsz 
kinius isz deganezios grinezios 
isztrauke. Nuostoliai dideli.

! Spėjama, buk padegta isz 
kerszto.

Pas mus gariniame malūne 
atsitiko baisi nelaime. Malū
no savininkui Deržinskiui be- 
trusiant apie maluna, ratas 
pagriebė ranka, kelius sykius 
apsuko aplink save, sudaužė 
galva ir ranka sutrynė. Nuve- 
žus in ligonbuti daktarai ligi 
peties nuėmė ranka Deržims- 
kis — arti mirties!

Paszuszvis-
Kauno gub. Pas mus per 

Szuezve lieptu eidami du jau
ni vaikinai inkrito in upe ir 
prigėrė. Keletą dienu jiedvie- 
ju jieszkojo, turbut vanduo 
tolyn nunesze.

Meillszkai-
Kauno gub. Nesenei beva

žiuodamas ledu inlužo žmogus 
su arkliu ir vežimu. Tai pa
mate, atbėgo 6 žmones ir be- 
gelbedami visi sukrito in van
deni Galu-gale dar vienas žmo 
gus pribuvo ir tik savo gudru
mu visus iszgelbejo nuo mato
mos mirties.



Ko tu po ezimta velniu teip nuliudea, 
Ar ka pametei ar esi pakliuvęs ?

Esmių broliti nulindęs o bedu neturiu!
Ba nemacziau “Birutes” židosudzuku!

— Kur židas ?

BURTAI
Apisaka apie būda žmonių 

gyvenancziu praeitam 
szimtmetįje.

— Nobažna motere tai tėjai 
be! — paantrino usztvirtmda- 
ma motere.------- Nieką ne nus-
kriaudinau o kas nori rodos, 
jago koke motere ligoje, pas 
ka pirmiause nusiduoda ? sztaj 
pas mane, pas Juoda Marina, 
kaip jus mane vadinate.

— Žinome, žinome....
— Sztai, kumute —pradėjo 

vėl savo Marina, — jago tai 
butu galema tikraj žinot, kas 
ten do vienos ira, tada but ga
lema apsaugot ne viena no 
pikto. Asz taj ten numanau ir 
temiju....

Tame uszskambejo balsas 
didelo varpo ant “Tikiu in 
Dieva” ir pertrauke kalba ne 
protingaj bcbaj. Moteres pasi 
naudoja isz progos, kanogrej- 
cziause atsitolino no nužiūrėtos 
jau jems Marinos.

— Hej poni Zenbiene!—pa 
szauki Marina in viena mies- 
czione —po neszparuj atejsiu 
pas jus taj jums daugiau pasa- 
kisiu. »

— O, ne, ne....ne rejke.... 
—iszsikalbinejo pabūgus Zen- 
bieni tuom uszeakimu atlanki- 
mo—ne rejkalauju!... O žodis 
Dievo! .. —tari pati in save.— 
Stebuklingas Jėzau permaj- 
nik!....

Ir netrukus dingo tarp kuo
pų žmonių ir stojo priesz bažni 
cze tejp kad galėtu drauge in- 
sigautin viduri.

Kita scena atsibuvinejo ne 
toli no bažniczios, nes žmonis 
to matit ne galėjo. -Mikolaa- 
gi ėjo in bažnicze ir ant uszsu- 
kimo prie namo Bužalskio, dau 
giau pasuko, negu rejkejo. 
Nužvelgi jis per pliezi bromo 
stovincze ant kiemo Barbora. 
Susilajke-gi, o po tam priėjus 
prie vartelu, atydari jajsejs, in 
ėjo ant kiemo, uždaridamas 
vėl paskuj save.

Barbora stovėjo buk figūra 
akmenine atsirėmus in siena. 
Vejda turėjo uždengus su ran
kom ir graudžej no szirdies 
verki, nor ne balsu, bet gale
ma buvo suprast apie dideli 
szirdies skausmą.

Mikolas stovėjo valanda ne 
drisdamas isz vietos pasijudint 
ir pertraukinet to skausmo, ku 
rio priežasti jau kone žinojo.

Ant galo priėjo arcziau.
— Barbute! — tari jauslin- 

gaj pamaži:
Barbora sudrėbėjo ir nulej- 

dus rankas pažiurėjo, apasza- 
ruotom akimis ant jaunikaj- 
czio.

— Barbute,—kalbėjo tolaus 
Mikolas drebancziu balsu — 
tu brangi verki, rūpiniesi....

Dabar Barbora balsu pra
virko.

— O brangus Mikole —pa- 
szauki ir kajp-gi ne galu 
verkt? Ar ne žinaj koke nelaj 
mi mus patiko?

— Nelajmi, nelajmi... —ta
ri nuludes Mikolas — taj—gi 
tuojaus jau nelajmi. Tėvas 
perszalo, del to apsirgo, nes 
Dievas duos pasvejks ir vėl.

— Ir asz to tikiuosiu—pat
virtino Barbora, —nes jau nie 
kados pirmiaus lajmingas gi- 
venimas ir būvis ne sugrisz.

— Kaip tai ne sugrisz?

— Pirsztajs mus iszkajszi- 
nes —trauki tolaus su verks
mu — kajp no uszpavietrintu 
no mus lenksis visi. . . . niekur 
ne dristu dabar pasirodint . . .

— Barbute, ka tu kalbi — 
paszauki su karszcziu jaunikis 
—vargini savo galva primusz- 
dama in jaje nebesirandanczejs 
dalikajs. Jog tėvas būdamas 
ne blajvam stone paklido no 
kelo ir nuėjo in balas, tai kož- 
nam girtuj tas atsitikt gali.

— Nes žmonis apie taj ki- 
‘tajp kalbės — atšaki Barbora, 
tu žinaj kajp tai žmonis apie 
tokius atsitikimus mistiną.

— O, kas ten žmonis! ....
— Ach! Mikole, — kalbėjo 

toliaus su didelu szirdies skaus 
mu — temiju kajp praejgej 
atkrejpinejo akis ant mus na
mo, o niekurie tai tejp žiopso- 
je, kad net susilajkinejo. Kam 
-gi asz dristu pažiūrėt in 
akis ?

— Ant Dievo Barbute! — 
paszauki Mikolas — buk spa- 
kajna. Žmonis pasznekes ir ap 
simalszins. Protingi žmonis ne 
isztars apie taj ne žodžio o ant 
kvajlu ne ira ka pajsint.

— Tejp sakaj Mikole, idant 
mane tiktai suramint — kalbe 
jo tolaus Barbora nuludus, — 
nes jago žinotum ka apie tai 
toji Juoda Marina po miestą 
skelbe, tai ... .

— Uh! toji vargsze—paszau 
ki Mikolas rustingaj — kaip 
asz jaje nutversiu tai nukirp
siu asz jai liežiuvio gala! .... 
Nes tu Barbate nesirūpink. 
Žvilgterk man m akie! .... 
Juk szviesios kaip saule ir ne 
nužiurenczios. Prislėgiau ir 
prisiegiu vėl, jog tave miliu di 
dėlėj del to ... .

— Ah, ne sakik dabar man 
apie taj!—tari su didelu skaus 
mu Barbora — ne padavinek 
pats save ant liežiuviu.

— Barbute brangi —tari su 
didelu susijudinimu Mikolas— 
kas tai turi ženklint? Ar-gi 
del kvajlu žmonių turetau isz- 
sižadet tavo meiles ? O! nieka
dos, o, niekados!!

Tame paemi jos ranka, ku
rios jam ne gine ir kalbėjo 
jauslingaj tolaus:

— Brangiausi mano, rasi 
manije apgineja visur ir kož- 
noj vietoj. Asz tave milema 
mano pervirsz milu, idant tu
retau pajsint ant bile kalbu. O 
brangiause mano, jago tu ma
ne teip mili, kaip asz tave, tai 
Dievas su mumis.

— Barbora ne atšaki ant to 
nieko, nes ranka jos sudrėbėjo, 
rankoje jaunikaiczio, kuris pa
jautęs prisiartino da arcziau.

— Žvilgterk ant manes — 
tari —praezviesk savo akutes 
ir pasakik man ar nori atmest 
mane no saves ?

— Ach! brangus Mikole!— 
paszauki pravirkus balsu Bar
bora — asz tau dovanaj ne pri 
siegiau mejle. Milu tave! 
teip. . . . miliu.... nes dabar ne 
man akis pakelt, ne man mis- 
lint apie mejle.

To buvo Mikoluj jau per 
daug. Paemi ir usz kitos ran
kos o suspaudęs paszauki:

— Tu mano givenime! .... 
Tu pati in save ka tokio inkai 
bineji ir kankini save visokeis 
regėjimais kuriu ne buvo ir 
ne bus. Buk spakajna, neužil
go uždėsiu savo varstotą, o ta
da beda tam, kuris dristu ant 
mano milemos Barboros nor 
pirszta uždėt!

Barbora nulejdo galva.
— Ne ilga j bus tas ir gal ne 

už Igo suskirs mus Szv. Sakra
mentas moteristes, — kalbėjo 
tolaus Mikolas. — Del to-g 
nesibijok brangiause mano nie 
ko ir nesistebek skelbimajs.

— Milemas mano Mikole— 
atsiliepi Barbora—žodžei tavo 
suramina mane ir inkvepe in 
mane nauja givenima... ach! 
kad jau ezedien galema butu 
iszsigaut isz Kiezkovo! . . . 
Nes . — dadavi nuludus vėl 
—da ne teip arti ba jaunas vaj 
tas isz Slovno stovi ant kelo.

— Mikolas sudrėbėjo.
— Nes tu jio ne mill vie

nok brangi? — paszauki pabu 
ges tuom priminimu Mikolas.

— Teisibe, nes gimditojej..
— Jago tu mane mili, tai 

apie nieką daugiau ne pajsau 
— tari dabar atsidusęs pilna 
krutinę, linksmas Mikolas—su 
laužisiu visokes usztveras, ba 
akivas, ar tavo gimditojej no
rėtu vajto, kurie ne tvirtas 
ira szioje dienoje, arba guodc- 
tino tikro abivatelaus.

Tame davėsi girdėt balsas 
motinos, ir barszkinimas in 
Įauga szaukentis dukteri in 
stuba.

— Lik svejka! — tari Miko 
las — o nesirūpink!

— Ejk su Dievu mano bran 
gus —atšaki Barbora pamin
siu tavo žodžius.

Tai pasakius skubej nueida- 
vi prie priemenes duriu, Mi
kolas pamaži iezejo ant uli. 
ozios.

Tuolajk jau buvo po perz- 
vanijimuj ant “Tikiu in Die
va” o nepoilgam uszgriovi var- 
paj ant pracesijos. Žmonis su- 
sikuopine pradėjo iszejtinet 
isz bažniczios ir giesme: “Die
ve geribej niekad ne pabajg- 
tas” pasklido po miesto ir cie- 
la aplinkine antrinta garsu.

Daugyba narodo, tejpc-gi 
ilga ejle po du, dvasiszkuju 
iezejo ant ezventoriaue, o pae- 
kuj juos kuningas eu Monetran 
cije eu Szveucziausiu Sakra
mentu. Žmonis puoli ant kėlu, 
ir kuningae su monstrancije 
palajmines, judinosi ciela pro 
ceeije tolau aplink bažnicze.

Mikolas insispaudi su proce
sija in bažniczia ir pasiseki 
jam sustot prie lamkos kur sė
dėjo ponas Motiejus mejeteris 
jio. Ne temijo vienok abudu 
vienas ant kito, ba prasidėjo no 
bažanetva. Orgonaj garsei už- 
grajino, orgamietras eu pagal
bininkais užgiedojo “Pulkim 
ant keliu”...., žmonie viei 
kaip nore eu atsidusimu puoli 
nusižemindami priesz Ta ezven 
cziause Jėzaus afiera, kuria jau 
kuningas pradėjo.

Nes-gi ir duszioje Mikolo 
graudu pasidari, gilėj uezsimie 
lino apie k a taj, girdėdamas 
graudu baisa giesmes ir tiku 
griovimą organu. Bet neilgaj 
buvo tokem palejime. Ticze 
ar ne ticze dirstelėjo ant lom 
kos.. sudrėbėjo... ten ezale bur 
mistro sėdėjo jio draugas, vaj- 
tas isz Slovno, jaunas urednin 
kas nes turintis dideli ženkli- 
vuma, o priek tam arendato- 
rius mažo dvarelo. Ant pažiū
ros buvo viras patogas ezlekta 
o jausdamas savo galibe mokė 
jo savo pavejkela perstatinėt 
tejp jog kas tik nužvelgi, nor 
ne norėdamas guodojo jin. Bu 
vo nevet burmistro kokiu taj 
gentkarcziu, gimines paczios, 
ir tūloje kalboje vaitas ant bur 
mistro vadino dede o buremis- 
tras ant vajto: Adolfe. Publicz 
naj-gi davinėjo vienas kitam 
prigulenczius titulus: ponas 
burmistre, ponas vaite!

Ant paregejimo to žmogaus 
kraujas mueze Mikoluj in gal
va.

Ne buvo jau jam tas slapti 
be jog vajtas stengėsi apie ran 
ka barboroe, tankiau atsilan- 
kinejepas Bužalska, negu to 
rejkalas, rejkalauje, ne tas ne 
ne buvo abejojencziu jog Bu- 
žalskas isztrauktu visas pan- 
czekas su dolerejs isz skrinios, 
jago jio duktė turėtu pasilikt 
vajtiene priek tam pone dva
relo. Ant galo, jog vaitas 
burmistru buvo gimines, del 
to-gi pate susikuzinuotu su 
buremietru, o tas del abivate- 
lo labaj daug ženklina.

Motina Barboroe da igi tam 
lajkuj ne davė aut saves pažint 
keno szali laiko. O da apie su- 
sineszima dukteres eu Mikolu

New Yorko prokuratoris Snowden Marshall, 
kuris kariaus prieszais trustus.

daug ne žinojo, nes tik tai ko 
tai dasiprastinejo, o kad paži
nojo vajkina kajpo iszmintin- 
ga, doro budo, ne dari tiem 
sueineezimams ne galo, ne tej 
po-gi toje slaptibeje prigelbi- 
nejo.

Ne Mikolas ne pati Barbora 
apie nuomone motinos nežino
dami tikta j jaje kajpo visame 
atsiduodancze ant valos viro, 
taj ir apie taj patis mielino, taj 
ira, jog vale ir tėvo bus vien
kart ir vale josos.

Nesistebejo vienok tuom Mi 
kolas neabejojo, jog jio mile- 
ma Barbora tekt turi jam ba- 
nor buvo jaunas žmo
gum prakticznu, žinojo gana 
geraj, jog vajta trauke prie 
Barboros ne mejle, nes-įpos 
turtaj. Ne abejojo ir tame, jog 
Barbora da lajkis jam savo žo
di, bijojosi tiktaj uszpajnioji- 
mu, užvilkinimo ir ne mielo 
padėjimo.

Ant galo Mikolas žiurėjo ant 
jio neprieteliezkom akims, žiu 
rejo ant to, kurie nori isztraukt 
jam isz ranku skarba bran
giausi. O isztikro da ne buvo 
ant svieto tokiu dvieju draugu 
kurie abudu drauge viens ki
tam vėlintu laimes prie vieno 
ir to paties daliko.

Mikolas apkvajtintas loc 
nom jauslem, kurios jio szirdi 
degino, ne mate ir nepajsejo ne 
ant nobaženetvos. Galvoje jam 
bubnijo ir dundėjo, o priesz 
akie ne karta paeirodinejo žej- 
baj. Norėtu iszejt iž bažnyczios 
nes ta pada rit ne galema, 
nes perdaug žmonių bažniczio 
je ir jio pajėgos butu per ma
žos, ba ir dabar vos gali kvė
puot prispaustas prie lomkos.

Po nekuriam lajkuj pajauti 
traukimą usz drabužio, ir 
eznabždejima.

— Sėskis tamista prie ma
nes, ba ten galema paeakit, 
tave uszspaus.

Doras ponas Motiejus tiek 
pristumdi kajminus, tiek pri- 
mindžiojo kojas, kad net pasi
seki jam padant vieta del Mi
kolo. O! jagu jie žinotu kalba 
Mikolo su Barbora, priesz va
landa ant kiemo, o dabar at
mintu jio mislis, isztikro ne bu 
tu tiek rūpinęsis ir nesiergela 
ve del jo. Mikolas su džauga 
mu sėdo prie savo gaspado- 
riaus, Dekavodamas usz jio ge 
radejiste.

Mikolas norėjo melstis ati
dengi kningas padėjo ant lom- 
kos ir temingaj in jas žiurėjo 
Matomai pamaželi sau skajti, 
ba in ta pati puslapi žiurėjo ir 
žiurėjo.

Tame iezgirdo vėl sznabžde- 
jima su bogszterejimu in ezo- 
na:

Kas tamistaj ? kas tau ? žmo
nis juokėsi, u-gi tu kningas, 
galema paeakit, lajkaj augsz 
tin kojom!...........

Ir isztikro, Mikolas uezsimis 
lines, nežinojo ka vejke, atada 
ri augsztienikas kningas, nes 
in jas ne žiurėjo. Dabar net

ateipejkejo Muszesi in krutinę 
perpraszindamas Dieva, jog at 
sidave kitokiam o ne nobažnom 
mislem, szventoje vietoje da 
puoli ant kėlu ir su nobažnu- 
mu iszklausi mi-ziu szventu.

IV.
Po nobaženstvaj, žmonis už 

gule miesteli, eusikuopino in 
visokes kuopeles, kalbėdami 
daugiause apie atsit kima Bu 
žalsko moteres praejdamos pro 
ta narna ž-’gnojosi, nor pama 
želi eznabždedamos ka tokio 
sau po nose, virai žiurėjo bliz- 
gancziom akimis.

— Jago tiktai norėtu isz 
duot raganas, ka jin ten nune- 
szi — atsiliepi kokis taj vie 
nas viras burelije prie karcze- 
mos Mauszkaus.

— O taj-gi — paantrino 
kitas žmogus nor žinotum. . . .

— Žmogus žinotum no ko 
turi nor saugotis — trauki to 
lauš pirmutinis — ba tos la- 
tristos ezedien prisiveja! jau 
pervirsz.

— Ž iloms, turėjo jin ten 
but ne mažai kad stora Buži 
pajėgė nuneszt. . .. usztvirtino 
kiti.

— Ir mums tas da atsitikt 
galėtu — atsiliepi vienas su 
labaj raudona nose.

— Jau ka man — trauke 
tolau pirmutinis — atsitikt ne 
galėtu tas ba neszioju ezkap 
lieriu ezventa Nes žmogus at 
sigintau piktos dvasios. Pae 
mus Luboviczuose vienok ne
žinau kas ten da viena buvo. .

— Prisižiurekit geraj jej in 
akis — pertrauki žmogus su 
raudona nose, -— buk pas jaje 
matit visada visztos kojukes.

— O taj sau žiūrėkit bo
bom in akie — atkirto — 
pirmutinis — o kas man ?

— U-gi — kalbėjo vėl 
žmogus su raudona nose — 
Juk kitokios rodos ne ira, ba 
nor joje ant lopetos ar ant 
apsvilintos kaczergos, taj jiu 
ne matit.

(Tolaus bue).

Asz ne viena karta sakiau, 
Jus mergeles persergejau, 
Kad su sportais neužsidėtu- 

mete, 
Ir už sporteliu neteketumete.

Pažinau jaunas moterėles, 
Ka leidže vargia dieneles, 
Virai karczemosia per nakt 

kaziruoje, 
Pacziules per naktis dejuoja.

Pareina girti, priesz diena, 
Sumusza girtuoklis ne viena, 

Ka vargsze gali padaryti, 
Ir kam paaiskunsti?

Ar czion stokas geru viru, 
Prociauninku, viru szcziru, 

Ka gera szirdi turi, 
Ant doru viru iszžiuri. 
Nes ka, tai neiszlaižyti, , 

U■•ai nenugramdyti, 
Ne turi baltu bruslotu, 
Kaip hoteliniu nigeriu.

O tikri virai, 
Sveiki kaip krienai, 

Veidus turi skaistus raudonai, 
Uselus juodus, ar geltonus. 

Tokius tai milekite, 
Uz tokiu ttkekyte, 
Tokie pf ežia miles, 
Apie j’aja tupinės, 

Naktimi nesivalkios, 
Kaip žmogus namieje miegos.

Ir mandra szarka pasvyla 
dega, 

O ir mergyna tankei nudega, 
Viena teip labai mandravo, 
Net szendien sarmata gavo.

Ant viru nežiūrėjo, 
Ne szneketi ne norėjo, 

O bet turėjo viena, 
Su tuom apsiriko biedna. 

R -tai ra’ti tokias mergeles, 
Del katrų b t ežiu oje virui ran

keles, 
T-:i> ir J-I j.h b cziavo, 

Perk t pm tyke gavo;
I -■ g .lo, 
Pasigavo.

Dabar mergele, kad ir karta 
mylėsi, 

Bet nieko ne padarisi, 
Jau ne rankelių nebvcz’uos, 

Ir da kožnas iszjuoks;
Kas save augfztyna, bus nu

žemintas, 
nuo viso svieto iszjuoktas.

Geriau mergele, pamesk visus 
niekus, 

O darik pakuta už griekus, 
Gal Dievulis susimilęs, 

Tavo jaunistes pasigailės.

Ir

uo-

Viena roza,

Du valkatos sileejosi prie 
artimo kajmelio ir vienas tarė: 
“Ejkie tu brolau in artimiause

Trumpi ir pamokinanti 
szmotelei.

Keliohka “poneliu” netike- grincze ir 
liuejo keliu juokdamiesi isz' git” Ta’ai inejna m gnncie 
dievobajmmga kajmuccziu ku|betnieko teD ne, bh- 
rie nuiminėju kepures priesz-----
stovila, kuri stovėjo prie kelio nos,‘ 
Vienas isz juju užklausė pra- 
ejuanezio kajmuoczio, 
ta stovila S. P. Marijos stovi.------- >-----  ---- -
prie kelio? Ant to kajmuotis: nesziau, nes tu nuneezk adga- 
“Ba czionais atsitiko stebuk
las”. “U-gi kokis?” — už
klausė szi
“Czionais vienas kvajlis atga-

da mėsos ant stalo del szeimi- 
—. Tuojaus prisisavino sav 
bluda ir atneeze kur lauke ant 

>, del ko j°j° draugas. Kada pavalgė 
į abudu, tarė: “Asz broliuk at-

lios bluda ir padckavok oi 
valgi”. Ta’gi nuneeze bludair

.... . ,. pradėjo deKavot, nesžtnooeaidiienczei ponelis. 1 , J ,,n.1 r sz.nkn nrie lo nu riksmu “( tnezoko prie jo su riksmu: “0tu 
rakali, suvalgei musu viralai:

»o savo protą, o buvo tokis Ja atėjai iez mus pasijuokt!'
kvailas, kaip ir tu ponaiti, 
melskitės czionaj’, tai gal ir 
jus atgausit savo protą”. Po 
nelis ant to nieko ne atsake 
bet su nulejstom ausimis ėjo 
tolau nuspjovęs.

“Del ko tuketanczius nubau 
di už viena? ’ — klausė Szven- 
tas Petras Jėzaus ‘ Paskui tau 
paeakisu, nes dabar paimk szi 
ta spieti bicziu in skepetaite ir 
sėskime in luotele, idant gau 
tumėms ant kitos szalies, ir nu 
plauke. Tame viena isz bicziu 
ingile Sz. Petruj, kuris perpi- 
kes inmete visas in upe. “Del 
ko visas bites inmetej m van
deni, jagu tik viena tave ingi- 
le?” paklausė jojo Jezusas, bet 
Petras gilėj užsimislijo ir nie
ko ne atsake.

Pardavė židas ūkininkui ar 
kli kuris buvo aklas, szlubas 
ir be liežuvio. Ūkininkas: 
“Juk tas arklis ira szlubas’.

Židas: “Nu, jug jis ne ejs in 
vaisku”. — “Nes jisaj ira ir 
aklas.” — “Kam jam akis, jis 
ne skajtis gazietu.”— “Ne tu
ri liežuvio.” — “O-gi kam 
jam liežuvis, jis ne bus advo
katu ?!”

Sztai visi apszoko nebageli 
pradėjo muszt i.z visu pusiu, 
jog vos su savo givaste iszBpru 
do

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti 

Preke — lOo.

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

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

Preke — lOo

...Tikriauses Kabalas...
Ai ba atidengimas paslapczin ateities

—su pagialba Kazim—
Pagal Garaingiauai Chaldiszku

Pereiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininko.

Preke — 10c.

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

W. D. Boakowski-Co.
520-522 W.South Al; MAuiy CimPl.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS— ■

P. v. OBIECUNAS 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- ■gžjS 
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,

Priima Piningus ant paezedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 15® 
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes ant įgj 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve ffi-sif 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro Jr- 
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanezius M f 
bu tiesomis Rusai jos.

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 
812-814 W. 33rd St. Chicago, III.

P. S. Nesiunčiu katalogą | užrubežius ne j Chicagos miestą.
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ii UNION NATIONALBANK
Nulapsejau in Melroso, 

Kocziola rankoje turėjau, 
In užkaborius žiurėjau. 

Po daugeli langu stovėjau, 
Visokias sznektas girdėjau, 

O galybe! 
Kokia bjaurybe. 
Ir bobos ir vyrai, 

Mala su liežuveis gerai, 
Juodina vieni kitus, 
Pavienius ir ženotus.

Terp poru nesutikimai, 
Pludasi kaip bloznai pasku

tinei, 
Beklausant ausis vysta, 

Kaip teip plūsti bobos drįsta!j

MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK $125,000. SUBPLUS IR PROFITS $300,000.

Su v. ValsL Randas turi musu banke sudėtu piningu.

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

9-ad. ryte lig 3 popiet 
Subatomia 9 lig 1W*

■H4+

j NAUJA KNYGA |
I-PO VARDU- a

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS

ANGLISZKO I
LIEŽUVIO BE I

PAGIALBOS KITO. | 

Yra tai praktiozniaase Knyga X 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo. X 

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 5 
pribuvias Grinoriua isz Lietuvos ® 
gali i> trumpa laika pats per • 
save Iszmokti Angelakai aaiek 
tiek kalbai-

Toji Knyga druoael apdarita 
ia Franouaini raudona audima 
ir kaMtooje tiktai j J , KaaaUa 
MflUntkno n»M apmoka f, 

BADUS HahanoyCitjr

Užtikau tris seseles,
Ir dvi mergeles, 

Buvo tai linksmos dienos, 
Ba tai dėjosi ant veseilos;

O-gi funiu pridarė, 
Jog nuo juoku susilaikyt ne

gali.
Tos tris sesutes, 

Nusimetė dresutes, 
Kad butu lengviau szokti, 
Net žmonie turėjo ižbegti. 

Na ir kaip vandos nusigėrė, 
Net viena trepais žemyn nu

nėrė, 
Baisei nebage susikūlė,

Jog net ezendien paeiti ne 
gali;

Kita velei dantie pamėtė, 
Auksinius, kaip apsivertė. 

Jagu kas nori nelaimia turėti, 
Turi pirma pasigerti,

Nuo nelaimes neižsisuks, 
Ir gal da sprandą nusisuks.

HARRISON BALL, Prezidentas. 
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. 
W. H. KOHLER, Kasierius.
I-I I 1 I 1 1I 4-1 I 1 1 I > I I I I

PAVASARIS, PAVASARIS!
TAI LINKSMIAUSIAS LAIKAS; * 

bet tik tada tikras <r linksmas pavasaris, kaip žmogus pūs
lina iš savo kuno-organizmo litį bei nesveikumus, kaip i> 
mos šiurkštų šaltį, kuris vargina. Vienok, jeigu tonepadary- 
tit. Ui liga kankins Lunį kaip iš viršaus, teip viduriu,noki
nant sveikatų Ir gyvastį j t aršiausias neprietelisirteipbėsant 

netik pavasaryje, bet vasarį ir niekad avinti Jo
kios linksmybės ir ramumo, bet varcį.

KAD JAUTIESteStt 
sniį pavasarį, tai išsigydyk, išvaryk ligą lauk ii 
kūno, kraujo, nervų ir vidurių: o kad ta visk| pa
daryti atsišauk lietuv šk >j kalboj rr o tikro 
Profcsonalio Daktaro Klinikos, kurs pagdreikalą 
pritaikys speciališkai geriausiasliekarstas,kurios

kaip šilti saulės spinduliai išvaro žiemos šaltį, taip ligį išvarys luuk, be peilio, be sopulincų 
operacijų

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

GUODOTINASAI DAKTARE IR SPECIALISTAI:
Esu labai dėkingus už gerą išgydymą, kad su llekarstoms teip gerai pasilikau išgydy

tu. nes pasilikau kaip naujai atgimęs, dabar linksma ir smagu, dar pusi llekarstų pasiliko, 
bet gerai esu sveikas, kad daugiau nore kabiųjų varto i,—taigi šimtą Įtartų dėkavoju Phil*- 
delphios M. Klinikų!, kaipo geram daktarui už pritaikinimą Ir sutaisymą L-ip labai g nį 
Hekar.-tų. Su guodone. Good bye Jurgis Dulskis, Box 81, Alfred, N. Y. Mr. Jur
gis Lutauskas, Jerome, Pa. St. Liudzevičia. 216 Pleasant str. Beolt, Wis. K. Olševlte, 
1111 Boss st. Camden, N. J. Mrs. Kazimiera Jurevičienė, Bos 226, Glens Falls, N.Y. 

Tūkstančiai žmonių džiaugiasi tikru links- 
Pim na vasariu Ir dGkavoja už išgydymą nuo visokių šviežių Ir užsenėjnsią 

ligų. Nervų ir nusi pnėjiinų, peršalimo Ir kosėjimo, gal
vos skaudėjimo ir svaigimo, vidurių nesveikumų ir užkietėjimo, sėklos nubėglmo nuo 
anužagystės, greito pailsimo, negero ir sumažėjimo kraujo, teip-pat nuo limpančių lytišką 
ligų ir tam panašios rųšies vyrų nelaimių. Teip-pat moterų nuo įvairių skaudėjimų sireno
se ir kitokių ligų.

Kad negali pribut asabišk ii, t ii parašyk lietuviškai o apturėsi rodą ® L7 pag Ibį ir tikras Lckarstas, kurios gali tave išgy
dyti ir turėsi Linkimą pavasarį. Visada rašant adresuok teip:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut St Philadelphia, Pa.

Valandos kasdien nuo 10 iki 4 po plot Nedėliomis nuo 10 iki 3 po pint. 
Ir vakarais nuo6 iki 8 Utarninkala ir Pėtnyčiomis.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KAD GALI BŪTI GREITAM LAIKE IŠGYDYTAS, 
tik reik ntsišaukt į Philadelphijoa M. Kliniką, kuris va džios pripažintas delelžmotiiųhba 

„DAKTARAS“ skaityk šitą knygą, kuri parašyta naujausio mokslo ir labui reikalingiksip 
vyrams teip ir moterims, turėt tą knygą. Atrasit daug paslaptybių ir pamokinimų apiek| 
ikšiol nežinojot Apturėsi dovanai, tik prisiųsk kėlės štampas už prisiunliiookalini 

Phiiadelphios M. KlinikuL >



Jonukas Naszlaitelio rauda.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga užsisakyti
MALDAKNYGES

Meili

Katalikas

Katalikas

Katalikas

Katalikas

Katalikas

.Tikrina h

SKAITYKITE

KUR BUNAU «nt eodėtn pit'f-

JAUNI VY
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

50,000
DYKAI E!EL VYRU

lentas, 
identas.

W. D. Boczkowski-Co. 
Mahanoy City, Pa.
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C!e “ prpnj^ 
• Ta”i 'ntįn į, 
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PiplGissn^ 
Pasato. Gnat

Gęšcįį
Pkc - k

— Ne, mano brangus kudi' 
keli, ne.—

Cit neverk, sesutes, 
Taip gražaus bijūno! 
Pražydės tuoj kitas, 
Toks gražus, kaip szitas.

Cit neverk, brolyti, 
Taip gražios lelijos!
Tuoj žydes gražesne, 
Už ana skaistesne.

Neverkszlenk menuli, 
Sidabruotu ponuli! 
Tave žvaigždes myli, 
Tau naktele tyli....

Man tik naszlaiteliui, 
Man tik vargdienėliui: 
Nesikeis tėveliai,— 
Skaudu man szirdelei.

Man neszviecz laimuže, 
Nunutil audruže,— 
Skursta man sielele: 
Mirė tevs, mamele.

Nieks manes nebmyli, 
Mano szirdžiai tyli 
Akmenys globėjai, 
Szvilpia man tik vejai, 

Ko asz troksztu, laukiu, 
Nieks manės neklausia, 
Nes asz praszcziokelis, 
Didis vargdienėlis.

Man jaunystes dienos 
Bėga, nyksta liūdnos; 
Vien kovoj už būvi, 
Man tik bėdos vienos.

Kai be saules pumpurs, 
Asz be mokslo skurstu; 
Knygos man užgintos, 
Szirdis užrakintos....

Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri pamatyti veltui. 
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pačto 

Money Orderi arba pinigus registruotam laiške, adresu;

r J. M. TANANEVICZ,
3249-53 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

ŠIT BANK
HITS- 
iOMPAMA /j 
S.HtteburfA,’ L 
rinoma Lietuviški • £ 
ari randas po 
alpinami locnoa ta-4Mį 
H50,COO.OO. gi 
zedūmoir nohl A 
n visas dalis Šrato - J 
oda Laivakorte; ir gy 
Notarijialnaii v:p| 

) vyste K. Vansn'd 
ildžia, tanai ptartį 
lentos BūtinkiacE! *-

Ir dJkiTOjs 
Ilsų. Nervu it 

Idarią nesreitu®t 'r 
negero Ir iob*®'110 ' 
rn| nelaimią. TtiP’P*' 

pribut^Ž

DELPHIA M pįil>

“Nevaloje pa's Maurus’’ “Vieša 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke ežios knygos 25o

Mano draugai Kazimieras ir Jonas 
Kairukszcziu abudu paeina isz Su
valkų gub., Girenku kaimo* Pakono 
para., apie 5 m. kaip amerike praszau 
atsiszaukt ant adrero

Fr, Leimon
1029 E. 85 th St. Cleveland Ohio

Gera rodą.
— Kas girdėt pas tave, teip 

tamsu, kodėl ne užžibini žva
kes ? gal ne turi ?

— Asz žvake turiu, tiktai 
zapalku ne randu.

— Tai kas tamsumoje jeez- 
ko uždegki žvake, tai tuojaus 
surasi.

f j 11 uret d Bldakcygee istorian 
natos ir laikrasxcsei, kvipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagia Draugas, Tėvynė ir t U 
Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito a 
ekspreso kasztos. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
914 W. fitraes. Wabaeev Clt>

itono>ęoRo«ęoięoRo«toROKo^oRowo

i PUIKUS SKAITYMAI į
£ NAUJOS KNYGOS a

BANKING HOUSE
Kampas Reade Ulicze 

Telefonai; Worth.2822.

Pati in savo vira:— Ar ži
nai Petreli, tavo žiemines kel
nes ir overkota kandie suedi?

Viias:— Tai dideli divai 
jog kandim buvo gardžios kel
nes.

Teip kaip motina.
Motina:— Onuk, ant tavęs 

Adomėlis skundžesi, jog tu 
nuolatos jin keiki ir visaip 
plūsti. Ka tu toki sakei?

Onuka:— Asz dabar jau už 
mirezau; nes asz atsiminsiu, 
kaip tu motinėlė vakare ant 
tevelo pluši.

WASllrt
TUUS^J

doj riti Aitą k'.i. tad*a ■ I 

Ml! veikli I ir

Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amer.: metams $2, pusei metų"$1 
Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei metų $1.50.

Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: metams $3, pusei metų $1.50.

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. 
(88 °l) Kaz. Bruožis 
178 Ludlow St Stamford, Conn.

— Tai kodėl jis nepareina ? 
Asz jo teip laukiu.

— Nežinau, mano sūneli. 
Užmigk, paukszteli, neszne- 
kek daug, nes tau skaudės gal
vele.

Vaikas užsikosėjo, pradeda 
raivitia isz skausmo. Bet kas 
apraszis skausmą motiniszkos 
szirdies, atjaus ji negut moti
na; panasziai nelaiminga. Per- 
plesztu savo krutinę, kad tik 
apmalszint skausmus kūdikio. 
Glaudžia prie szirdies, žiuri 
iszgastingom akimis in nuba
lusi veideli mirsztanczio kū
dikio— szaukia sielvartiniu 
balsu;

— O Motina Szvencziausio- 
ji— o Dieve mano susimilk, 
neimk nuo manes kūdikio!.... 
Balsas jos urnai užmirė, nuti
lo, galva nusviro ant priegal
vio. ... Gal ir teisbe.

— Teveli, jagu marios nu
mirusios, tai kodėl juju ne pa 
kavoje?

Mano brolis Petras Damauskas 
keli metai adgal gyveno Brooklyne 
o dabar nežinau kur praszau atsi
szaukt ant adreso

A. Damauskas.
Seminola Pa.

Mano vyras Julius Suvkus kurie 
prasiszalino 14 d. apriliaus nakti, pa 
liko mane dideleme nubudime paei- 
isz Kauno gub., Papilės para., tam
sus plaukai mėlynos akis netur vieno 
danozio prieszaie, kas apie jin žino 
praszau daneszt ant adreso (pp -o,) 

A. Suvkus
1405 S. Washington st Peoria Pa.

Audra siauezia! Viesulą 
staugia, oszia, blaszko medžius, 
griausmai sekdami žaibus ar- 
danezius juodus debesius tran
ko smarkiai; litus liejasi smar
kiai isz pritvinkusiu debesiu, 
ant žemes tukstaneziai upelu- 
ku kaip žalcziai smarkiai 
szliaužia kripiuotais takais in 
slėnius kur susiliejineja ir tve
ria tvenkinus, arba susilieję in 
krūva teka toliaus smarkiais 
upeliais, raujaneziais vislab 
ant savo kelio, užaneziais ir 
putojaneziais tartum isz ap 
maudos kada patinka ant savo 
kelio kuna, kurio ingraužt, ne 
nustumt sau nuo kelio nebe-
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Vaikas apsižvelgė aplink ir 
pamate ežia tęva ir motina sa
vo. Drebėjo dabar jau ne nuo 
szalczio, vien isz džiaugsmo ir 
baimes ... Trukiu važevo jo 
gimditojai — jei butu ne atli
kęs savo paraigu, rasi, butu 
sirata pasilikęs.

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yr* tai vienitiata gyditoju Pittsburgh, diplomivetaa 

’’’“3 V.rezivoi*, knri, tari lurim 15 main iazbindiaH, 
ppS'-įvsį \ gydime visokiu figų, lezgyde visoks. Kgu nepcisM* ia 

RS Eokioa priežastie, paeinu kaipo talt NaMaoa Trotimna

Ankstibas puuksztelis.
, — Kelkis Juozai greieziau 
— tavo dede numiri!

— A.... jautai jis per 
czes buvo ankstibas pauksz- 
telis!

Karczemoje prie stalo sėdi 
penki virai. Visi jie gėrimu 
apsvaiginti, kadangi vienas 
rimodamas ant stalo miega, ki
tas in siena atvirtes, užmerkęs 
akis su raudona nosia, niurna 
ka tokio po nosia ir aviruoja, 
kaip pakirstas medis, negalė
damas nulaikit sunkios gal 
vos ant sprando; treczias 
gargždai ežiu balsu, kaipo pa
prastas girtuoklis dainuoja lė
tai, nes liežuvis burnoj ka 
tik jau apverezia:

“Gerkim broliai uliavokim, 
Rito — ezventa — iszmiego 
sim”....

Tai vėl:
“Gerkim, gerkim uliavokim, 

Sziandien geras laike,
Kas geria, uliavoja, 

Tasai musu vaike”....
Kiti du sznekasi apie politi

ka, o nors jau viens kito nesu
pranta, ginczijaei ir trauko sta 
la su kumszczioms.

Dainuojantis urnai nutilo ir 
apsižvelgė aplink baisiom, 
baltom akimis. Pradėjo keltis 
nuo kėdės.

— Kur eisi? — klausia vie
nas isz beeiginezijaneziu apie 
politika nors ne vienas isz ju 
dvieju nieko nenuvokė apie 
ja, ipacz sziandien....

— Namon — atsako ezis.
— Kogi teip grait ? Palauk 

visi eisim.
— Manes laukia.... Vai

kas .... serga.
— Ar paezios neturi? ka?....

— Aha, bijai jos! —juokėsi 
antras, turbut baime tave va-
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— Gerai mano sunau, del 
iszgelbejimo givasties daugu
mui žmonių, kurie ja neabejo
tinai prarastu nelaimei atsiti
kus, nesibaisejai audros ir var-

Židiszkai.
Tatele! del ko kates nak- 

teip kniaukė

knygute« M-

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio. katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 
< ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime I

Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keiy I 
vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba ayflllyo 

k'Z—Triperi, arba gonorrhoea, Nuallpnelma, Abel- 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubogintus, Rheuma- 
K tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
—Pūslės Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
^== išgydyti sava nuomuse, privalai ir slapta, su ma-m 
= žais kaštais. i

Tūkstančiai vyru Rtgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
=== Ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė žl-

S== nios ir talpina Siam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
==Į "inoti. Netrotikiet sava piningu mokiedaml už prastus, 
= bevertės, vaistus iki kolalk neperskaitistl Šitą knygą Ji 
=— pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 4 
== , dytt Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
s— Męs užmokam irpačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa-
==S vardo ir adresą ant 5io kuponą ir išsiųsk ji mums šendena. 

U Kuponas dykai gautos knygos. 
g= Siusk ji šendena.

DR. JOS. USTER & CO.
sal L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

jz —J Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminul dykai 
--- 7 siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 

. vieną iš tuo knygų.

< Vardas ir pavardė.................................................................. .

Laikrodis seniai jau iszskam 
bino dvilikta valanda nakties.

Ant gatvių apsivieszpatavo 
tila ir tik girdėt lėti žingsnei 
naktinio sargo, kuris sau eina 
nuleidęs galva ir mosuoja savo 
policijantiszka paika. Seniai 
jau nutilo riksmai vaikijos, tu 
laisvu buieziu, kurioms nieks 
ne rupi, apart valgio ir zobo- 
vu. Visi miega.

Visu namu languose nema- 
tit žiburei, ir tik kur-ne kur 
pro pliszius langdangseziu ma- 
tit szviesa.

Vienam prastam nameli j, 
prie vienos isz užpakaliniu 
uliezaieziu matit langeliuose 
tamsus žiburėlis. Prastoi stu- 
belej, prie lovos sėdi vienatine 
moteriszke ir su skausmu žiuri 
in gulinti iszbliszkusi, sergan
ti savo sūneli, kuris tai užmer
kia akutias, tai vėl atmerkia, 
girdėdamas motinos skausmin
gus dūsavimus. Sudejuoja, 
taritum atjautes motiniszkos 
szirdis skausmus, tada motina 
kaip Aniuolas Sargas lenkiasi 
prie kūdikio bueziuoja ji, 
glaudžia prie savo varstomos, 
kaip peiliais, skausmais kruti
nės, klausia jo, ka skauda, ar 
ko nenori, glosto jo galvele, o 
akis jos pilnos aszaru, tarsi, 
praszo: “Sūneli mano, džiaugs 
me mano vienatinis, nepalik 
manes vienos”....

Vaikutis atmerkia akutias 
apsižvelgia po kambarį ir silp
nu balsu klausia:

— Mamite, kur ira tėvelis ?.
— Nėra da jo, sūneli mano, 

nėra da namieje.
— Kodėl jie nepareina?
— Nežinau, mano paukez- 

teli, nežinau aniuoleli....
— Ar veik pareis ?
— Pareis, pareis....
Vaikas sunkiai atsidusęs, su 

sunkumu prarijęs seiles, nutilo 
ir guli vėl užsimerkęs; kvėpa
vimas jo kas-kart darosi sun
kesniu ....

Szuo gulintis ant slenkeczio 
tikiai sulojo. Moteris pasike
lia, pribėgo prie langa ir žiuri 
pro ji laukan kur mato vien 
tamsa ir kelias žvaigždutes ant 
dangaus spinksojanezias.

Aezaros it žirniai pasirita 
isz akiu moteriezkes, atsiduso 
ir žiuri in dangų, matomai 
siusdama savo tike malda prie 
Dievo ir aukuodama savo 
skausmus ir kartibias Dievui....

Kūdikis pajuto motinos pa- 
sikelima ir pažiūrėjęs in ja 
žiurinezia pro langa klausia:

— Ko žiuri mąmite?
— Žiurau, vaikeli, kas eina.
— Ar tėvelis pareina ?
— Ne, sūneli mano, da ne...
Ir vėl priėjus prie kūdikio, 

1 glaudžia jo galvele prie savo 
1 krutinės.

— Mamite, ar tėvelis užpi- 
ko ant mus?— klausia sune-

Teisina.
Atbėgo in sztora motere ir 

atnesza tuziną kiausziniu, de
da ant baro ir rugoje:

— Kokius tu man davej 
kiauszinius visi pagedia.

Sztorninkas:— Ne turi ko 
pikt, ba dabar ne tiktai žmo
nis pagedia, nes givulej, visz- 
tos o ir kiauezinej pagedia.

timis ant stogu 
ir urzgė ?

— Ba kates 
nai ir diena ne 
veikti, tiktai miegoti

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

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

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

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

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

Garbe Dievui, ant Auk- 
sztybes ir Szlove Szv. P: 
Marijai ant žemes, paranki 
knygute 640 pus; apd. in 
juoda audima; auksuotas 
kryžius ir paraszas; raudoni 
krasztai* - Preke 75c.

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

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

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

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

Vainikėlis,mažiaus:a Liet, 
maldu-knygele, tik 3x3įĮcol.‘ 
ir puse colio storumo; juoda 
audima, auksuotas kryžius 
ir paraszas, Preke - 50c.

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

trasir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o

prie sargo butelio. Vaikas pri 
siartines apsakė maszinistui 
apie sugadinta kelia, po tam 
drebantis nuo szalczio atsi
kreipė ir norėjo eit in buteli, 
idant ten pult nuvargintam ir 
atgaut pajiegas, bet vos ženge 
žingsni puolė, neturėdamas vi
sai jau pajiegos. Butu parpuo 
les ant žemes, jei nebutu puo
lės in glebi kokio tai žmogaus 
kuris prisiartino prie vaiko 
tuomi tarpu.

— Gerai mano sunau! — 
tarė laikantis savo glebije Jo
nuką žmogus.

Vaikas suprato baisa, paži
no ji — buvo tai balsas tėvo! 
Sudrėbėjo smarkiai....

Tėvo akise nore matoma bu
vo gailestis, bet podraug ir pa 
eididžiavimae. Glausdamas 
vaika prie savo krutinės atkar

Introligatorne._
APDIRBT U V K KBTGU.

Priežastis skausmo.
Daktaras:— Matomai, jog 

tasai vaikinas ka toki suvalgi.
Motina:— Tai teisibe po

nas daktare.
Daktaras:— Tai toji liga 

paejna isz viduriu.
Vaikas:— Ne ponas dakta

re, tai muszimas, ba no tėvo 
gavau in kaili.

BISCHOFF’S
287 Broadway 

New York, N, i 
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai likta greit, 
atlikti tegal atsiszaaki in K

Seniausi V
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Dolerio ($100,000) yra moša kaaoija sudeda in 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greioziausei. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kurst.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.^ 
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir iu

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kenaujeneziu in Kraju pastarajame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkae Poperas ra 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

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

Ba niekiau.
Jis:— Ar gali būti kas nie 

kesnio negu suėjus in pora b( 
meiles?

Ijje:— O teip, ira! 
be moteristes.
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— Meluoji!— Mano pati 
man nieko nesako, negal, ba....

— Ka? Užriszi jai burna?
— E, tilek! Ji manes klau

so ir gera man.
— Tai tu niekai, kad ja vie 

na palieki....
- Kad ne jus tai nepalik- 

czia....

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams.
IŠEINA KAS KETVERGIS, CHICAGO, ILL.-

ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.

yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas 
geriausių redaktorių. •
netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
mams, bet lietuvių visuomenei, mi

nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijiniSi "pamo
kinantis lietuvius išeivius.
talpina visokias žinias iŠ visos Lietuvos, Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.
turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.

Mano pusbrolei Jonas ir Wladas 
Jučai pirmiau gyveno Pittburge o 
dabar nežinau kur, teip-gi Jonas ir 
Adomas Zaltautskai visi paeina isz 
Kaano gub., praszau atsiszaukt ant 
adreso.

Wl. Jlikas.
2809 Jane St. SS. Pittsburgh Pa.

S Skaitykite! Š
J gaus 5 isz virsz-minetu knygų, j( 
IT arba $1.25 vertes knygų už $1. J 
£ Raszykite kokiu norite. Mes o 
g. siusime knygas per paozta ir o 
o apmokame visus kasztus. Galite ® 
o pirkti kiek norite. Visos knygos JI 
* yra geros ir kožnam jie patiks. § 
K Raszykite szendie, Adresavokit °

o w. D. F OCZKOWSKI-CO. ■
■■

Mah moy Gty, Pa.
oMOMOMOMOMoMOMOMOMOMOMoMOli

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

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

Mažitej triobelej prie gele
žinkelio linijos sėdi vienas ke- 
turiuoliktu metu senumo vai
kas. Skuta jie sau bulves ir 
tartum visai negirdįs kas lau
ke veikiasi niūkia sau gaidas 
kokios tai daineles. Kagi ji 
apeina audra! Mate ir girdėjo 
jie jau ne viena eiki audra, ap 
si pratęs buvo su tuomi ir tas 
visai jo nebaugino.

Vaikas tas, vardu Jonukas, 
buvo sūnumi geležkelinio sar
go. Tėvas jo iszvaževo su ser- 
ganezia jo motina in miestą 
pas gidintoja, o jie pasiliko 
usz tęva pildit tėvo tarnista. 
Jau dares tai, Jonukas, nekar
ta ir žinojo visas tėvo parei
gas, todėl visai buvo ramus ir 
drasei pildė pareigas geležke
linio sargo.

— Al -gi ir pila tas lietus!
— tarė diretelejee in langeli
— kaip isz kibiro liejasi.

Ir urnai atėjo jam in galva 
mielis apie bledi kokia pada- 
ris patviniai. Atsiminė apie 
geležinkeli, atsiminė, kad ke
liu varsnų atstui upe teka vi
sai ezale relių geležinkelio.

— Aha! — tarė pats in sa. 
ve — sėdžiu czionais ramus, o 
ten gal vanduo suardė geležin
keli. Turiu eit pažiūrėt, idant 
truki perserget.

Priėjo prie langelio. Pažiū
rėjęs pro jin laukan, nenorome 
sudrėbėjo pamielij' 
eit laukan kada 
lija, graudžia 
tranko.

Atsisėdo vėl 
bet jau dabar ramiai 
sėdėt, rodėsi jam kad girdi bal 
ea: “Eik, eik!” — Jeigu prii
ma vanduo paplovė, geležinke 
lis sugedės, trūkis gali susi- 
muszt, inpult in upe ir daug 
žmonių pražūtu. Tos mielis 
liepe vaikui pasiezvest del ap
saugojimo nuo nelaimes žmo
nių. Kad buvo vakaras, uezei- 
žiebe žibinte ir jau nepaisyda
mas ant lietaus iszejo.

Ėjo smarkiai nuolat besisli- 
dinedamas ant szlapios žemes; 
vanduo buvo apeemee visa klo 
ni. Jonukas iezpradžiu turėjo 
brist per vandeni sulig kaule
liu, potam kaskart giliau net 
sulig keliu, srioves lietaus eu- 
szlapino ji visa iki sausam siū
lui, bet nesusilaike pato), kol 
nepaeiseke vietos kame upe ga 
Įėjo sugadint geležkeh. Mate 
dabar jau kad labai negerai 
butu pasielgęs, jei nebutu ejes 
pažiūrėt.

Vanduo apsėmė visa slėni, 
upe tikrai suardė geležinkeli, 
iezneezdama žemes isz po relių 
kad tos tik kabojo ir be abejo 
nes grūmojo nelaimia ateinan- 
cziam trukini ežioje vietoje. 
Jonukas apžiūrėjęs geležkeli, 
radęs ji sugadinta, vėl pradėjo 
brist atgal prie butelio, idant 
perserget ketinanti netrukus 
ateit truki. Perezlapusie dra
bužiai apsunkinėjo ji, panezio- 
jo kojas; mažas sargas skubin- 
damasie nuolat puolinėjo, bet 
kėlėsi veik ir skubino prie sa
vo butelio, kadangi žibinte už
geso, reikėjo vėl ja uezžiebt del 
sulaikimo trūkio. Galiaue atli
ko savo keliono uszeižiebe rau 
dona žibinte — ir sztai iezgir- 
do atitolintus atbalsius trūkio 
ėjimo. Iszejo isz butelio pake- 
le nuihuse sunkė ranka su ži
binte ir lauke — jau ji pate- 
mijo maezinistas, nes lokomo- 
tivo szvilpine suezvilpe, garas 

1 paleistas pro paezalinee dūdas 
sucipę; Jonukas ka tik galin- 

‘ tia nusistovet ant kojų, girdė
damas tuos atbalsius nusidžiau 
ge... Trūkis sulaikitas paleng- 
vele, ėjo, net kol nesustojo

— A?! —suriko keli balsai. 
Gal nori mueztie! Tuoj galim 
bandit.

— Tilek, tilek, nenoriu 
musztis, tik eisiu namon.

— Palaukk! Da iezeigerei- 
me.

— Sakau vaikas serga....
— Jug neesi daktaras, ne 

iszgidisi, o kad ir mirs, tai jug 
nesulaikisi....

— Ka mirt? Ar negal gi- 
vent? .... Ar asz neiszmaiti- 
siu . . . .

— Ar jau didelis? — klau
sia katras tai.

— Žinoma, kad nemažas, 
jau mokinosi....

— O, tai gaila ....
— Ko gaila ? .. ..
— Ei, tu! duok alaus! — 

pertrauke tas visai kaip kad 
ne viriezkae, tacziau kudikiez- 
kas, be jokio eanriszio kalbas, 
atsiliepimas vienas isz tarpo bu 
rio girtuokliu.

— Sėskis iszsigerk ant pra- 
szalinimo rupeseziu!

— Tegul musu visos bėdos 
ir vargai nueina....

— Ir vėl nedoras tėvas at
sisėdės geria del užmuszimo 
kirmino, kuris pradėjo graužt 
jo sanžine, del apkurtinimo to 
balso, kurs palieps jam eit na
mon, kur laukia mireztantis 
kūdikis ir szaukia: “Mamite 
kur ira tevelia ?” — Tacziau 
kur ira tas kur žudo save, mo
terį ir kūdiki!— Karczemoje!

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lieturitzkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

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

, Nervą, Ramatixma, Planelio 
Silpnybe ir Knuje Nubegias 
d ir pajinuKudoa neg Tėra, 
važy kiše aat adreoe

PKtstarf, Fa.

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

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

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

8 istorijos, 141 puslapiu apie J 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie g 
Ragana, karalaite ir aficieriu” j| 
“Del moterių ir apie moteres” £ 
“Aukso misles garsingu poetu o 
ir rasztininku” “Cigonka arba o 
pagriebta ir velei atgauta mer- 
giuke” “Mano džiaugsmas” J 
“Diedas ir boba” “Apleista ji 
naszlaite” Preke tiktai 25o. į 
------- ;------- -------------------- :-------r °5 istorijos, 137 puslapiu, apie > 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo j| 
belaisvis’’ “Lozorius” “Narsi jį 
mergina” “Užvydus vyras” o 
Preke szitos knygos tik 25o, o

7 istorijos, 90 puslapiu, apie £ 
“Ergelei pono Morkaus” “Du © 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” o 
“Iszreiksztas razbainikas” “Zy- į 
dai kaimose” “Nevydonas” ■ 
“Jurgis Skaptukas” Preke 25c 9

Ištaki AGENW IR KONTORAS BANKINIS
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

t tur^u dideli agentūra' ir kontora bankini
-'3^^ savo loonam name vertes $12,000.00 

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

iszsiunoziu in prisakyta^vieta, Iszmainau Rusiszkas piningas ant ameriko* 
niszku pagal teisinga karsa. Norėdami apie ka dasižinoti reike primos , 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiaase. Ądresavokite sziteip 

A. J. KEYDOSZIUS, 202TroySt. Dayton. Ohio.



W4. RYNKEWICZ1US
.. NOTARIUSZAS..

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

• .......PO FRIZŪRA RA N D OS 

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

Paezportus del keliaujancziu pa
rūpinu.

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

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

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

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

ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakymu. 
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.

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

Žinios Vietines.
— Gegužio 1 suėjo 15 me

tu kaip Admirolas Dtwey su
pliekė iszpaniszka flota Mani
loje. Už tai taja diena prami
nė “Dewey Day.”

— Miestiszka valdže prime
na visiems gyventojams ydant 
iszvalitu kiemus ir skiepus. 
Neužilgio padaris inspekcije o 
kur suras szaszlavu tai tuosius 
nubaus. Ymkites dabar prie 
darbo.

— Skulkino paviete praejta 
menesi 17 anglekasiu likos už- 
musztais kasiklosia, 13 ypatų 
mirė staiga mirczia, 2 ant ge
ležinkelio, 1 užmusztas per ga
rini sziupeli, 1 sudege, 3 fabri
kuosią, 2 žudinstos, 1 nusiszo- 
ve o 1 isz nežinomos priežas
ties. Iszviso 43.

— Parsiduoda visi naminei 
daigtai labai pigei, nes locni- 
ninkas keliauna in Lietuva. 
Kas nupirks galės parandavot 
ir stubas. Atsiszaukite po No. 
519 W. South Alley. —m. 13.

— Apsieaugokites neteisin
gu piningu kurie pasklydo po 
muso pavietą, ypatingai bu- 
maszkos ant Skrantu bankos 
ir penkcencziu. Randaviszki 
sznipukai jeszko kaltininku.

— Szi-kart Mahanojus “su- 
bitino” provoms visus miestus 
o ir už Szenadori pirmutinis. 
Isz Mahanojaus randasi Potte- 
villes sude 37 provos o isz Sze- 
nadorio 35. Nepasiduokyt 
Mahanojeczei, už tai turėsite 
dydesne garbe terp svetimtau- 
ežiu.

— Praejta ketverga Katre 
Patrikiute pasiliko pati J urgio 
Weitz. (Vaitkeviczio isz Shena- 
dorio). Buvo tai tyki vinezevo 
ne apie kuria areziausi priete- 
lei nežinojo. Ceremonije atsi. 
buvo Allentcwne, Kun . Ma
sonas suriszo mazgu moterys
tes.

— Pat McCollough nog D 
ulyczios likos sunkiai sužeistas 
Subatos nakti per dideli pasa- 
žierini automobilu kuris 
vaikezezioje tarp Mahanojaus 
ir Shenandora. Sužeistas vyras 
likos nugabentas in Aehlando 
ligonbuti kur turės keletą me
nesiu pabūti kadangi viena ko 
ja ir keli szonkaulei likos su- 
laužti.

— Nedėlios vakara mies- 
tiszkam lakope staigei mirė 
Andro Piter (prastai žinomas 
kaipo Volkan) Nabaszninkas 
buvo slavokas 38 m. senumo, 
vargingo gyvenimo žmogus, 
prastai sakant, buvo tai mies- 
tiszkas valkata. Subatos nak
ti buvo palodytas už koki tai 
maža prasižengimą ir kada 
policija nuėjo jin atlankyti, 
rado jin be gyvasties.

— Subatos nakti Skulkill 
Haven mire Juozas Klimavi- 
czia 35 m. senumo isz Maha
nojaus. Nabaszninkas paliko 
pa ežia su penketą vaiku.

— Lietuviszkas Y. M. L. 
Klobas turės savo metini isz- 
važiauvima Mahanoy Junctio
ns 26 Juniaus.

— Straikas Lehigh Vallee 
kasikiuose pasibaigė ir darbi
ninkai grižo prie darbo pane- 
deli ryta. Dabar vyrezininkaj 
unijos daiys santaika su kom
panija o darbininkai per ta 
laika dirbs.

SHENANDOAH, PA.
— Liūdnas atsitikimas ku

ris pervere visas ezirdie, atsiti
ko czionais praejta sereda. Ma
re Ulickiene, 29 metu senumo, 
norints da gana jauna mote- 
re, naszle su trimis vaikuczeie, 
kuriu tėvas ir vyras mirė nuo 
sužeidimu kasiklosia, nesze 
sunku križiu ant szios pasau
lės, skalbdama ir dirbdama 
sunkei ant iszmaitinimo savo 
vaikeliu, mirė galima sakyt 
nuo bado ir vargo. Nesenei 
apsirgo josios du vaikuczei 
ant szkarlatinos ir mirė praej
ta panedeli ir tik per ju mirti 
miestiszka valdže dažinojo apie 
baisu padėjimą Ulickienes. 
Sveikatos dažiuretojae su bur
mistru pasirūpino palaidojimu 
vaiku o motyna matydama lai
dotuves savo milemu, in puolė 
in liga ir atsiskyrė su ežia pa 
saule eeredos diena. Da pasi
liko vienas vaikutis 6 metu, 
kurie teip-gi serga ant ekarla 
tinoe nes su pagialba dakta- 
riezka prižiūra gal ižgialbes 
jin nuo mirties. Kun. Pautie- 
nius su pagialba geru žmonių, 
rūpinasi likusiam sierateliui 
teviszkos pastoges. — Ar-gi 
negerai butu, ydant Szenado- 
riszkei sutvertu milaezirdinga 
draugove, kurie rūpintųsi to- 
keie vargszais.

Paveikslas tėvo.
Priesz daugeli metu, numirė 

viename dideleme mieste kup- 
cziue, palikdamas dideli turtą. 
Buvo žinoma, kad turėjo viena 
sunu, katras buvo keloneje 
svetimose szalise, bet tame 
mieste jio niekas ne pažino. 
Po ne ilgam laikui pribuvo in 
miestą tris jaunikaiezei ir kož- 
nas isz jiu tvirtino, kad ira 
sunum kupeziaus ir tikru ap- 
laikitoju jio turtu. Sudžia lie
pė atneszti gerai priliginta pa
veikslą numirusio ir tarė:

— Katras isz jus pataikys 
su szuviu in ta vieta, kuria 
padariau ant krutinės paveiks
lo, tas gaus visa turtą nebaez- 
ninko tėvo.

Pirmutinis iszszove ir patai
kė ne toli antras da areziau 
treczias pradėjo cielevoti ir 
pradeja drebėti, nubalo ir ant 
galo pradėjo graudžei verkti 
ir mesdamas in žeme strielba 
tarė:

— Ne galiu ezauti, kad ir 
in paveiksią tėvo kuris būda
mas da givu mane teip milejo, 
roniti szirdi, katra mane teip 
jauslei prie saves glaudė, atsi
žadu geriau viso palikimo!

tiudže ta girdėdamas tarė:
— Doras jaunikaiti, tu esi 

tikru sunum ir vienatiniu ap- 
laikytoju— tėvo turtu, o ne 
tiedu kurie teip szaude, ba 
tikras sūnūs ne iždrys ne in 
paveikslą savo tėvo szauti!

Reikalinga.
Prastu darbininku ir molde- 

riu. Leiberei dirbdami nog 
sztukos gali uždirbti nog $2 
lig $2.50 ant dienos, molderei 
gali uždirbti $2.50 lig $3.50 
ant dienos. Dasižinokite apie 
daugiaus pas (g£ °l)
Missouri Malleable Iron Co.

East St Louis, Ill.

Isz Rosijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

Nepriėmė 100 tukstaiiczin
Turtuolis Pustoszkinas pa 

aukavo 100 tukstaneziu rubliu 
cerkves Danilovo vienuolyno 
pastatymui, bet szv. sinodas 
neprieme tos aukos, nes Pus
toszkinas priguli prie joanitu 
ektos.

Bieluga už 980 rubliu.
Palei Caricina Volgoje žve

jai sugavo stebėtinai didele 
bieluga ir pardavė ja ant vie
tos už 980 rubliu.

Rombu sandeiys
Manuilavo bažnytkiemyj^, 

Ekatennoslavo gub., nežinia 
isz ko užsidegė prigulinti ūki
ninkui Svieczinui ezieno dar
žine. Laike gaisro vienas pas
kui kita pasigirdo tris sprogi
mai

Pasirodo, kad daržinėje bu
vęs bombų sandelys.

Drama kalėjimo
Staricoje kalėjime aresztan- 

tai Drozdovas ir Grigorjevas 
norėdami pabėgti, apsvaigino 
sargybini ir atėmė nuo jo re
volveri, po ko insiverže mote
rių skyrium, kame užsidarė su 
viena pažindama moterimi. Po 
atsisakimo pasiduoti palicijai 
eme griauti lubas. Matydamas 
neiszeinama padėjimą, Drozdo 
vas nuezove savo pažinetama ir 
paskui save nusiszove. Grigor
jevas nebespėjo nusižudyti ir 
turėjo pasiduoti palicijai.

Bus padalintas
Mirusiojo rusu garsaus filo

sofo Tolstojaus dvaras Jasnaja 
Poliana, busiąs neužilgo pada
lintas aplinkiniame mužikams

Girtuoklybe ir skaitlines
Girtuoklybe Rusijoje dide- 

Jeisžingsneisženge pirmyn. Pra 
ėjusiais 1912 m. iždo manopoli 
nes operacijos rajone degtines 
parduota 96,472,220 kibiru — 
4,819 984 kibirais daugiau ne
gu 1911 metais ir surinkta už 
tai 825,171,549 rubliai — 42,- 
614,179 rub. daugiau negu 
1911 met. Kas link tekanezin 
1913 metu, tai pežiurejus sa- 
mata Valstybes durnos budže- 
to komisija iszskaitliavo, kad 
metinis nuo degtines pardavi- 
nejimo pelnas siekias 820 mi
lijonu rubliu.

Pirmąją vieta sulig girtuok
liavimo užima rusu sostines ir 
ju gubernijos. Sulig Maskvos 
gubernijines anezdeliu valdy
bos atskaitos. Maskvoje ir jos 
gubernijoje 1912 metais par
duota degtines 5,590,950 kibi
ru, sulyginant su praėjusiais 
metais 302,215 kibirais dau
giau. Peterburgas kasmet ski
ria girtuoklybes dievaieziui 24 
milijonus rubliu, tai yra vidu- 
tiniszkai po 16 lubliu kiekvie
nas gyventojas. Sulig policijos 
praneszimo, vienas užregistruo 
tas girtuoklis prisieina Peter
burge ant 22 žmonių, tuomet 
kaip Berlyne ant 369. Vienoje 
ant 1062, Paryžiuje ant 16,- 
962. Abelnai Peterburgo poli
cijos nuovaduose per vienus 
metus nakvojo 77,000 žmonių, 
paimtu nuo gatves apsvaigusia 
me stovyje. Visubaisiausia sos 
tinęs dalie tai Maskvos prie
miestis, kame girtuokliu paim
tu gatvėse skaiezius, siekia 
20,000 žmonių, tame skaieziu- 
je apie 3,000 moterų.

Su girtuoklybes augimu au
ga ir prasikaltimai, 1912 m. 
Rusijoje iszgerta 62,137 700 
kibirai degtines ir prasikalti
mu padaryta 1,747,557. 1910 
metais iszgerta degtines 88, 
338. 500 kibiru — 26,200,800 
kibirais daugiau ir 841,597 
daugiau.

Mirties atsitikimai nuo gir- 
tuoklybes Rusijoje buvo užre
gistruoti 1911 metais sekau- 
ežiu budu: pasipjovė girtame 
stovyje 375 žmones, pasikorė 
834, sudege degtinėje 3277, su 
sižeide ir sudege 4426, užsimu- 
sze krisdami 8757, nuskendo 
9165 ir pagaliaus, numirė nuo 
szirdies paralyžiaus persigeri- 
mo delei 12,527 žmones...

Ir tai tik cficialiezki, užre
gistruoti atsitikimai. Kiek ne
užregistruotu? Beabejo, daug 
daugiau!

Užklydo vilkai.
Kotnicu miestelyje, palei 

Vilnių, penki užklydę, vilkai 
sudraskė du vietiniu ūkinin
ku.

Chuliganą darbai.
Tolenkuose, Poltavos guber

nijoje, ūkininkas Olszanskis 
supykino kuomi tai vietinius 
chuliganus, ir pastarieji nuta 
rieji nutarė “pamokinti” ji. 
Nakti chuliganai priszlauže 
prie klėties, kame miegojo tris 
Olszanskio vaikai J r užrėmė 
ja. Apkrovė kieti sziaudais jie 
pad»ge visus budinkus ir už 
keliu minutu visas kiemas pa
virto in ugnini vandenyna 
Olszanskis su žmona paspėjo 
iszbegti. Subėgo visas kaimas, 
bet niekas nenorėjo aukoti sa 
ves del nelaimingu va'ku isz- 
gelbejimo. luomet Olszanskis 
pats puolė gelbėti vaiku, bei 
veltui: jin neužilgo iszvilko 
apsvilusi. Olszanskio vaikai 
sudege.

Isztekejo už razbaininko.
Odessa. — Duktė žydo 

Grunsbergo, Kliara, vieszinda- 
masi Prusnose, susipažino su 
patogu jaunikaieziu kokiu tai 
Stamm ir abudu tuo pamylėjo 
viens kita Kliara isztekejo už 
Stamm’o paslapta, tėvams ne
žinant. Sugrįžus namon in 
Odessa, pasakė molynai apie 
savo ieztekejima ir iezvažiavo 
su savo viru in Ryma. Tėvai 
atleido dukterei nepadoru pa
sielgimą ir buvo net užgana 
dyti net sztai tomis dieno
mis sugrižo juju dukrele su 
iszszauta ake ir sužeista ranka. 
Pasirodė, kad jos vyras buvo 
vadu bandos razbaininku o už 
jo suėmimą paskirta nagrados 
penki tukstanezei lirų. Tai
gi kada Kliara radosi su savo 
vyru kambarije, inejo tris vy
rai, pavadino Stamma judo- 
szium, szove in ji isz revolve
rio — nepataike in jin tik jo 
paczei in aki o antru szuviu 
pažeido ranka. Po tam žmog 
žudžiai da kelis kartus szove 
užmuszdami Stamma. Žmog- 
žudžei patyrė kad Stammas 
nusprendė iezsiymt isz bankos 
sudėtus bandos piningus ir 
pamest juos ant visados. 
Draugai da priesz laik atker- 
szino jam už neisztikimysta. 
Visi tris likos aresztavotais.

Ne visados melas iszcina 
ant giaro.

New York.— Ana diena 
tūlame isz banknamiu czionais, 
vienas isz rasztininku pasis
kundė virszininkui bankos ant 
savo nelaimes, buk jam neti
kėtinai, staigai ir pavojingai 
apsirgo pati, o neiszteklius ne 
daleidžia jam paszaukt gydin- 
toju; melde ydant bankieris 
paskolintu jam 50 doleriu ant 
paezios gidymo. Virezininkas 
bankos, liepe jam iszmoket 
reikalinga skaitlį ir paluosavo 
nuo užsiėmimo ant keliu dienu 
del pridabojimo serganezios 
paezios. In valanda po tam, 
bankierius niekam nieko ne- 
kalbejas nuvaž’avo in garsin
gu kazirninku urvą ir kaip 
nusistebėjo ir pasipiktino, kad 
jo rasztininkas vieton gidyt 
paezios liga, gydosi už paym- 
tus piningus savo liga “kazi- 
ru.” Bankieris nepasirodęs 
savo rasztininkui nuvažiavo in 
jo namus ir rado paeze sveika.

Apie vakara, telegrapo vai
kas atnesze kazirninkui laisz- 
keli, kuri perpleszes koperta 
akyvai perskaitė. Persitikri
no nuo ko tai buvo ir kas ja
me raszyta: “Tamista priva
lai rūpestingai dabot savo ser- 
ganezia paezia, todėl paliuo- 
suoju tamista nuo užsiėmimo 
bankoje visai.” Teip savo 
melu, rasztininkas paniekino 
save akyse bankieriaus, kad 
nieko ne gialbejo perpraszine- 
jimai ir meldimai.— darbo ne
atgavo.

Ant Pardavimo.
Namas ant vienos familijos 

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

BURIA VYRAS!
Ruptura

Varicocele
Prapolus Pajėgas

Užtrucintas Kraujas

Atima Jumis Vyriszkuma.
Uukia Iszmintingas

Likia Sveikas!

DR. O’MALLEY, SPECIALISTAS.

Dr.O’Malley(S~Sr' n J_ _  l Iszrasta per mane!DUMS (Naudojamas tik
■* w * mano ofise.

PRASARGAI Darbininkai katrie
pas mane dirbo, gal sakyte kad jie 
žino mano methoda ir pagal ju gydo 
be operacijos, jie gal ir pamegžioja 
mano rasztus. Bet randasi tik 
VIENAS Dr. O’MALLEY BUDAS 
ir naudojamas tik MANO OFISE.

Asz nepareinu jokiu gromatu lygoniu 
kadangi atsilankymas in mano ofisą 
parodysiu jumis kad turiu daugybe 
gromatu nog Lygoniu isz visu szaliu 
pasaulės kurie tapo iszgydinti.

DR. ALEX. O’MALLEY
158 S. Washington St. 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
kalbama ir susiraszoma. Suvirszum 
30 metu daktaravimo Wilkes-Barre 
muso glaunas ofisas. Prisiusk 2c. 
marke o gausi Knygute apie Ruptura.

B RAGAŽ1NSKAS

Szjomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokie 
garimu, Amerikoniszku ir Importitn 
Galima gaut visokiu Arielku,, Vyniu 
Arako, Kimelio, Eriniu irt. t 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porteri*- 

Duokyte dabar orderi o bus jumk 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St., 
Mahanav Citv

MIELE BROLEI LIETUVEI 
NEGIRDĖTA NAUJENA!

Merchants Banking Trust Co
MAHANOY CITY, PA.

Geriausia jumis patarnauja kada reike 
Tį“ dministratoro arba Eksekutoro.
I P 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. PrigialbstaJ jumis pirkti namus. 
Duoda lengvas iszlygas del atmokejima skolų. 
Buna paranki juso biznije.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriausea ir didžiausias sumas 

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.

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. Miles.

A. G. GROBLEWSKI
Cor.Elm & Main Sts. Plymouth,?*. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

G arsi u LI etų v Is zku - Lenklszku Valsta.

KARPETAI

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.ic’Vm.w”Vt'’

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA
Laivai plauke liesog tarpe Rosijos 

ir Amerikos. Didžiausi, puikiausi 
ir greieziausi Rusiszki Imperaliszki 
Pacztavi, nauji dubellavi szrubinei 
laivai.
Russia, 1G,OOO tonu. Kursk, 13,500 tonu. 

Czar, 13,000 tonu.
In Rottcrdama Iii 9 dienas be persėdimo. 

11 dienu lie persėdimo In l.ibu»a.
IN ROTTERDAM - IN L'BAVA

S31.00 Treczlos Klasos £33.00 
£45.00 Antros Klasos £50.00 
$05.00 Pirmos Klasos $75.00

Laivui It-zein a kae antra subata, apie dau
giaus informacijos kreipkitea pas
A. E. Johnson, General P.Agt. 27 Broadway 
New York, N.Y. arba pas vietinius agentus

29 MOTERIŲ GRAŽYBES
Tikiai artistiszkus paveikslus 
gražiausiu moterių,mt s siun- 
cziame uždarytame laiszke 
už 42c.
B. AUTURI

KATALOGAS^
Mano katalogas yra tau reikalingas. 

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

I zpamjos karalus A f >ueas, 
karti atlankiūf-jo artimam 
kaimelije mokslaine, kuriuoje 
jam patiko vaiku daineles ir 
deklemacijos teip, jog užklau
sė daraktoriaus: “Da karta, 
ponas profesoriau, jagu jum 
tai ne butu už daug.” Darak- 
toris vela liepe vaikams gie 
dot, o prie galo karalius ap
dovanojo jin auksu. įTada da- 
raktoris tare nusiezipsojas in 
karalių: “Da karta szvii šiau
šes karaliau, jagu jum ne bu
tu už daug.”— Ka galėjo da
ryt? Karalius juokdamasis, ap 
dovanojo da karta daraktori.

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuviszkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

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

V'

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 ir jumis suezedi- 
nam pinigą parduodami pigiai negu 
kiti.

-i -i i Mahanoy City, Shenandoah,
Lil ilex 11 S Mt.Carmel, Landsford.

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

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus ^»as mus pinigus, 
priekaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentns.Lietuvai 
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, kad 

jau ruz ne^u daugiau ne locniniku ne virsz'Dinku,ne darbiniku 
“All Nations Bankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofisą mano naujai vietoi

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

Reikaluoria me džiu kreiptis prie_savo seno pažistamo ] 
tokiu adreso-

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

gaujas Pavasarinis Tavoras

po

Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 
Moteliu, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant l’avasario. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu vasarinu Kotu del moterių ir mergaieziu 
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu 
kitur.

(3*" Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mehanov City, Pe

(Liniment

Q 
3
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Kiekvienas Lietnviszkas Sztominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
Suikias Lietuviszkas Gyduoles savo 

ztoruose ant pardavimo, kad,musu 
tautieczei reikalaudami galetu^nusi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nore apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes g vara n tuoj ame.
Egiutero No.l...............................25c.
Egiutero No.2.............................. 50c.
Zmijecznik........... 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai..............................35c.
Meszkos Mostis............................ 25c.
Trejanka........ .............................. 25c.
Linimentas vaikams....................25c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c
Liepiu Balsamas.........................25c.
Anty-Lakson del vaiku.............25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu..................... ,25c.
Ugniatra ūkis...
Skilvio Laszai. ........ ...... ......
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios............................ 75c.

.25c.
,25c.

‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo...........50c.
Milteliai apstabdymui Galvoe

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

Kojų......................................... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto................. 15c.
Gyd. nuo Grippo......
Plauku apsaugotojas.
Muilas dėl Plauku...

.$1.25. 

...,50c. 
...10c. 

Milteliai nuo Kepenų................. 35c.
Rožes Balsamas........................... 25c.
Kinder Balsamas.........................25c.
Bobriaus Laszai..... ....................50c.
8z v elnio toj as.................................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 Piemens....... .........50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu____ 15c.
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00,
Akines Dulkeles.......... ................ 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

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

Lietnviszkas Agentas 
.SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

E. c °

S

►1 -I a

a D

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.

Parduoda Szipkortes ant genausiu 
linijų’ in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in visas: dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai.

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

S' B t* n ® u>

NO. 6
Visan

S ZITAS

Bankas su 
visais ligei 
apsiejna, ne
paisant ar pi- 

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

Seniausia National Banka 
Schnylkiilo Paviete.

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 piningu paskirtu siuntimui, 
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.

FIRST 
NATIONAL BANK 

MAHANOY CITY, PA.

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

IETUVISZKA8 -< OTOGRAFISTAS

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Puikei ir pigei nutraukė visokes 
Fotografijas. Padaro dide lusFoto 
grafijas isz mažių ir indeda in ruimu.

Indeda Fotografijas In Špilkas 
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukia, ja 
Post-K.rtes, Parduoda Ruimus ir t i

No. 6.
kelet>Nusipirkite sau 

Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

Mieste. Tik $1 už Buteli 
Teipgi ežia gausite ir visokii 
kitu gėrimu. Ateikyte daba* 
priesz laika, duokite savi 
orderi o bus jums pristatytr

S. Norkewicz
IOS W.st Uihnor Iii.

PRIIMA f IKI10AD. RYTK 
T IGGN TTS 1 2 IKI 4 POPIET ■LIOUINIUB I 7 jjq 8 VAKARE

BELL TELEPHONAB

Naujas Isz radimas
Apraszima siunczia dykai
Kaip galima apsaugoti no liga ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas 

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežali, Papuozkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 20o 
Nuo Komu užtrinu tik 10c. Mes 
turime apie puse milijono laiszku bū 
padekavonemis nuo žmonių visokia 
tautyseziu. Raszykite taojaaa aat 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brund/a & Co.
B’dway & So. 8-th. BrooklyaN.

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knygt 
palytinti daug isz Lietuviu nraeites 
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., Phila. Pi,

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
J JETUVISZKA OTELI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

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

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS-4-GRABORIUS^

Dr. Jonas C. Milleris 
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

WILKINSONO NAME
Kampa* Main ir Lloyd Sti. Shenandoah, Pa.

Laidoja Kimus Numirusiu. Pasamdė 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus ir L L Viską atlieka kt 
nogeriause ir puikianse. Su virsz minėtu 
reikalais kreipkitės pas jin o busite vifim* 
užganėdintais.

Į 620 W. Centre St., Mahanoy City, f*




