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KAS GIRDĖT?
Vokietijoi praejta meta bu 

vo patžudinscziu 18,072 ka 
sau iez geros valios atėmė gy 
vaetes. Tai ženklai augeztos 
vokiezkos kultuves.

Lenkiezki laikraszcziai ne- 
kurie dideliai turi kreiva aki 
ant gubernatoriaus Pensilva
nijos Tenner kurie pasiraeze 
ant tiesu nauju bažnytinių kad 
bažnytiniai turtai visoki nors 
žmonių piningais parūpinti 
priguli vien irlandiezkiems 
vyskupams. T 'J 
visi dar turtai bažnytiniai t. y. 
net ir puikus murai su auksz- 
tais boksztaie lenku, lietuviu 
ir rusinu, Rymo Kataliku pri
klauso vyskupams irlandame, 
žmones katalikai prie to viso 
neturi mažiausia privilegija 
apait mokėt piningus kokiu 
dvaeiezkija pareikalaueenti. 
“Gazeta Ridineka” rodavija 
savo rodakams kad neužsileis
tu žmones tuomi d kretu ir 
kad užapelavotu in aukez- 

’ cziausia teismą Wailiingtone.
Mat pertaisydami Harris 

burge senovės bažnytines tie- 
• sas, užriezo žmonėms galutinai 

burnas, kad neturi nieko dau
ginus daryt kaip tiktai jeigu 

< duot, tai ir tylėt.
• 'Bu tuomi, regis dabar be ne 
tik užsibaigs visi parafijiniai 
ergeliai.
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Apriliaus menesi, atplaukė in 
Amerika 43,000 ypatos.

Pagal apskaita tūlo advoka
to, tai Suv. Steituosia randan 
658,748 kriminalistu. — Ir tai 
vadinasi dydele apszvieta in 
civilizac’je ?
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Metas XXV
Balkanų vieszpatysteles su

vienytomis pajiegomis nulau
žė garsei Turkijos ciesorystei 
ragus, aplaistė savo žmonių 
kraujais placzius tyrus, bet 
prie tikro laimėjimo neprilei
džia didejie buldokai, ir kaip 
d czkiai sako, mažiukai turi 
klausyt ir pagal buldoku 
skambinimą szokt.

Ne kas zin kiek galima sa
kyti, bet civilizacijos laikai su 
savo vainikais vis dar atsiduo
da barbarizmo dvoksne.

ISZ AMERIKOS

Tūlas Amerikonas iez Kan
sas apsako, jog buvo Budinto

jom, kaip vienkart apgirdinta 
Taigi jie sako kad' 200 kiaulių, kuriuom in jova 

Ha pripilta buvo spirito. Kada 
kiaules pae'gere, elgesi vieiez- 
kai panaezei in gilta žmogų, 
nes buvo teip jauslo budo kai
po ir pieigerias žmogus. Kiau
les prisispaudinejo viena prie 
kitos ir jauelei kraksejo. Svi- 
ruojimas ir painiojimas kojų 
vienkart visas ju pasielgimas 
liūdino, kad alkoholus vieno
ke intekme iezverineje kaipo 
ant žmonių teip ir ant kiaulių, 
jog po jo intekme vieni, teip— 
gi ir kiti stovi ant vienos vie
tos gyvuliezkumo, jog neyra 
jokio skirtumo terp kiaules o 
pasigerusio žmogaus. Kožnas 
skaitytojas dabar aiezkei ma
to, kaip labai nužemineje mus 
girtuokliste, jog daro ligeis su 
kiaulėms.

Nuo pirmo Julajaus ezime- 
ta, visos kasiklos fabrikai ir t. 
t. turės mokėti savo darbinin
kams mokesti kas dvi nedelias. 
Tris nedelines “pedes” visai 
praszalins.

Szia nedelia atplauks in 
N<w Yorka ant salos aszaru 
Ellis Island 30,C00 atejviu 
Yra tai dydžiauses skaitlie at-

Hei moteriukes! Ar žinote, 
jog be sveikatos neyra laimin
go gyvenimo. Jagu nosyte bū
ti sveikos, tai naudokyte kano- 
daugiause szviežio oro ir ves- 
kyte blaivu gyvenimą Neger- 
kyte jokiu arielku o kad ir 
kiek norite ižgerti, tai labai 
mažai. Aluje randasi truciz- 
na, kas daug gere taji iszpu- 
cze, pradeda nosis melst kaip 
skilvys, toliaus kūnas pavirsta 
in pulus ir turi be laiko tara- 
bantitis isz ežio svieto m kita, 
kur ne gaus ne biro ne guzu- 
tes. Katros daug gere, greitai 
pasensta isz patogios moteres 
stojesi suklarus maisze ir ant 
nieko netinka.

Maudinkites labai tankei; 
tas priduoda del patogystes ir 
svejkatos, tiktai neužsiszaldin- 
k y te. — O kas labjause: už
laikykite szvarei grinczes.

Meginkyte moteriukes ta 
prisilaikyti o netrukus liksyte 
patogiom “leidem.”

Redaktoris Newett, kuris apšmeižė buvusi 
prezidentą Roozevelta.
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Redaktoris laikraszczio “Iron Ore” apšmeižė buvusi prezi- 
. denta Roozevelta, buk jisai naudolavo apsvaigynanezius 

gėrimus ir tankei pasigiardavo. Ana diena atsibuvo teismas ir 
gilukmingai užsibaigė. Džiure pripažino Roozeveltui 6 centus 
paszkadavones o redaktoris atszauke apsmeižima ir visi iszejo 
iez sūdo linksmi.

Užmuszta per szventa 
paveisklu.

Peoria, Ill. — Mrs. Mary 
Ncrthy, klūpodama priesz 
szventa paveikslą Szv. Jurgio 
su ražanezium rankose, likos 
užmuszta per trūkimą virvu
tes nuo paveikslo o kuris buvo 
dydeluosia rėmuose, puldamas, 
moterei ant galvos Sūnūs ra
do savo motyna da klupuo- 
janeze negyva su permusztu 
pakausziu.

Pardavė paežiu ir sunu 
už bertainl alaus

Gibbstown, N. J. — Pe
tras Belagna, Italas, pardavė 
savo psezia ir dvieju metu, au
nu už bertaini alaus, kuris tu
rėjo verties 8 doleriu. Pirkė
jas tojo tavoro ir buvo Italas 
vardu Antanas Pasarella. Bū
dami tevyneje, abudu milejo 
Karolina Merena Belagna ap- 
sipaeziavo su karolina ir pri
buvo in Amerika. Tomis die
nomis pribuvo ir Pasarella ku
ris pirko nuo vyro Karolina, 
kuri tiko ant vieko o Belagna 
džiaugėsi jog teip lengvai atsi
kratė nuo paczios ir sunaus.

Apreikštas per sapna apie 
mirti savo paczios.

Geneva, N. Y. — Edwar- 
das Ruthmyer, etalone, laike 
miego iezgirdo baisa savo pa 
ežios szaukenti jin pas save, o 
kuria buvo palikus namie prie 
geros sveikatos. Nelaukda
mas ilgai kagreieziausia nuva
žiavo namon o radęs duris už- 
rakytas iezstume su keliu ir 
rado paezia negyva ant lovos. 
Rutmeyris neturėjo vaiku o 
niekas negali daeiprast iez ko
kios priežasties Ruthmeyriene 
mirė.

Stebuklingas iszgidinimas
New York.—“Herald” laik- 

rasztis placzei apraezo atsitiki
ma stebuklingo ižg:d nirro per 
vandeni-isz ezaltinuko Lurd’e. 
Iszsigidinimo to datire dvile- 
kos metu senumo vaikas Lo
uis Gallagher, sūnūs Edwardo 
Gallaghero, kaustitojaus ar 
klu givenanezio Brooklyn. 
Buvo jie no trijų metu sergan- 
cziu ant kojos, kad be kujoko 
ir plieniniu sprendžinu vaikez 
czioti ne galėjo. Gimditojei 
dovanai rūpinosi važiot jin pas 
visokius gidintojus ir klinikų '. 
Ant galo kada jau pagelba 
žmoniezka nieko ne maezino ir 
iszsieemi, nusidavi tada in 
bažnieze Motinos Dievo Szven- 
cziausios Marijos isz Luid’o, 
kur intaisitae ezulnelie ant pa- 
naszumo ezulnio stebuklingo 
Lurd’o. In pagialba Motinos 
Dievo daugiause tikėjo dievo
baiminga motina serganezio ir 
nebuvo jos viltis apmaudinga 
ir ne apsigavo tame savo tikė
jime. Po ilgu maldų vietinio 
prabaszcziaus Porcile darodino 
jis motinai paimti vandenio iez 
Lurd’o ir nusinesztu eu savim 
namon, kuriuo merkinta koja 
vaiko. Motere paklausi rodos. 
Dienoje 6-to Gegužio vaikui 
pasidarė daug geriau, o dieno 
je iszkelmingos szventes Ne
kalto prasidėjimo Szv. Mari 
jos Panos, jau vaikas galėjo 
be lazdos imti dalibas iezkel- 
mingoje procesijoje ir ira da
bar visiszkai sveikas. Kun. 
prabaszczius, gimditojei, vai
kas ir visi parapijoms ira per 
sitikrine jog tas ižgidinimas 
atsitiko stebuklingu spasabir. 
Apraszimas to stebuklingo at
sitikimo, kaip jau augszcziau 
priminėm varda laikraszczio 
talpinasi ne katalikiszkoje ga- 
zietoje, o kuri užtvirtineje, ba 
pati persitikrino ant vietos to 
atsitikimo.

Septini vaikai in 
dvieju metu.

Marinette, Wis. — Mrs 
Newton pagimdė ketvertą vai
ku ant kart — dvi mergaites 
ir du vaikus. Asztuoniolika 
menesiu adgalios, pagimdė tre
jetą ant kart. Visi sveiki ir 
gyvi.

Ruko paperosus, nenori su 
juom gyventi

Clrcago. — Salomėja Pet- 
kin, pamėtė savo vyra Rollo 
už tai, kad be paliovos rūky
davo paperosus. Sudže pri
pažino moterei, už teisinga 
priežaste ir davė jiai atsisky
rimą. Rollo surakindavo 
kaip kada po 30 dežukiu pa- 
perosu ant dienos.

Erelis nutvėrė kūdiki
Denver, Colo. — Dydeles 

erelis czionais nutvėrė kudy- 
ki ir nunesze in padanges, po 
tam nusileido su savo auka ant 
salos upes Platt. Žmonis pas
kubino nelaimingam vaikui 
in pagialba ir nusivijo ereli 
pirmiau negu spėjo sudraskyti 
jin. Vaikas yra trijų metu 
senumo ir vadinosi Petras 
Klotz. Aplaike kelis žaidu- 
lus nuo nagu kraujegeno 
paukszczio, bet isz to nenu
mirs, žaidulei neyra pavojingi.

Vilkui suode kūdiki.
Helena, Mont. — Ant fir

mos M. S. Davis priesz nedelia 
laiko dingo dvieju metu su 
nelis o visi stengimai jojo su- 
jeszkojimo buvo ant niek. Da
bar ana diena tėvas užtiko 
girrioje sudraskyta szlebukia 
kudykio ir kelioleka kaulu, 
kuri kaip iszrode, turėjo vilkai 
suėsti.

Gilkningas radinis senam 
name.

Bridgton, Pa. — Kranas 
Andrees nupirko sena narna o 
kada jin pataisinejo rado po 
grindimi drūta geležinia skry- 
ne, kuria atidaręs, radęs dau
gybe bumaszku ir aukso. 
Andrees suskaite isz viso 5,- 
642 dolerius. Badai tieje pi
ningai prigulėjo prie seno sku- 
puoliaus M. J. Blondes, kuris 
mirė 22 metus adgalios.

laika Ua 14 centu pirko $1,740

Geras budus prigavimo 
jaunikiu.

Pittsburgh, Pa. — Mergina 
Agnieszka Badurik, 22 metu 
senumo, likos aresztavota už 
neteisinga naudojima paczto 
del prigavystes. Agnieszka 
buvo apsigarsinus daugeluose 
laikraszcziuose pajeszkodama 
sau turtingo jaunikio, o kada 
su kokiu susineszdavo, praszy- 
davo ydant tasai jiai prieiuns- 
tu dovanu kaipo atejnanczei 
paczei ant pirkimo szlebes. 
Tokiu budu surinko daugeli 
piningu nuo kvailiu kuriu at
sirado isz visu daliu Ameriko. 
Badai surinko in deszimts 
tukstancziu doleriu in kelis 
metus.

Szirdis truko isz 
gailosczlo.

Minneapolis, Minn. — Ana 
diena mire Mrs. Sofie Green 
ant uždegimo plaucziu. Tu
rėjo jieje 58 metus teip kaip 
ir josios vyras, milejosi abudu 
per visa savo gyvaste, o kai
mynai tankei girdėjo kaip vie
nas isz juju kalbėjo, jog gyve
nimas vienas be kito butu ne- 
iszlaikomas. Kada Green mi
re, josios vyras priejas prie 
grabo, dirstelėjo ant josios 
veido ir ant vietos krito be ža
do, mirdamas in kėlės minu- 
tas. Paszauktas daktaras pri
pažino, buk Green mire nuo 
szirdies trūkimo isz dydelio 
gaileeczio. Dabartės abudu 
likos palaidoti ir užkasti in 
viena duobe. Neatsiskirdami 
ir po smerk

Brooklyn, N. Y.— Skudur- 
ninkas Maks Tulinas, ana die
na pirko nuo tūlos moteries 
pupda senu drapanų už ku
riuos užmokėjo keturiolika 
ceųtu. Kada skudurninkas 
petžiurejo savo pirkini namie, 
rado juose maža turteli, o kad 
pa»e daug nemokėjo rokuot, 
paczauke savo kaimyną, kuris 
perskaitęs piningus, rado, jog 
iezįviso buvo 1,740 doleriu. 
Norints palicije jeszko Tuti
no; bet tasai jau ant pusiau 
mariu, plauke in Europa.

Anlaike szipkorte už dyka.
New York.— Ferencz Va- 

eziji nuėjo pirkti szipkorte in 
Brema in ofisą North German 
Lloyd linijos. Kada padėjo 
patingus už szipkorte agentas 
atitume adgal, kalbėdamas Fe- 
renczui: “Matai, esi giluknin- 
guį.nes tu esi deezimtas milijo 
naJ pasažieris ir tau duosime 
szipkorte už dyka, nes nuo už- 
degimo kompanijos perplauke 
ani muso laivu deszimts mili- 
jonpi ypatų o tu turėjai taji gi- 
li^ninga numari."

Netikėjo iii bankas.
Toledo, Ohio.— Juozas Be- 

ruoskis, netikėdamas in bankas 
instuvo 400 doleriu in sena sur 
doija, o kada norėjo daugiau 
priįę juju dadet, rado jin tuez- 
cze^nee piningu jame nerado 
Badai vienas isz draugu Juozo 
nuvaktavo kur deda piningus 
ir juosius prisisavino.

- Bviise pasirodineje 
mieste.

Devara, Conn.— No tūlo lai 
ko kokis tai juodas paveikslas 
pradėjo vakarais vaiksztinet po 
miestą ir žiūrėti in langus. Gy
ventoje! miesto daug kartu no
rėjo jaje suymti— nes nieka
dos pagauti ne galėjo. Po mies 
ta pasklido tuojaus kalba, kad 
dvaee vaikszczioje vakarais, del 
to daugumas gyventoju bijosi 
vakare isz namu iszeiti. Krei
pėsi tame veikale in valdže. 
Szerifae pasirūpinės 8 sau pa- 
gelbininkus, pradėjo susekine- 
ti navatna nepažinstama ypa- 
ta, nes niekados susitikt su ja
je ne galėjo, ba visados atliki
nėjo savo atsilankimus prie- 
szingoje daliję miesto.

Ne senei priesz vakara 8 va
landa narsus susekejei paregė
jo, kad kokis juodas paveiks
las szoka tankumine medžiu 
prie publicznos mokslaines. 
Priėjo artin:—nes kad rodėsi 
jem, jog paveikslas szoka buk 
ne ant žemes o ore, del to pra
dėjo szaudinti 50 szuviu puoli 
in paveikslą, o tas vis ant tos 
paczios vietos ne palau na sau 
szokti. Tada drąsesni priėjo da 
arcziau ir norėjo suduoti jei 
lazdom ar kumszcziom- nes jiu 
ypai atsimuezinejo tik in ora 
nedalipstedami paveikslo. Ant 
pagalos tas slaptingas paveik
slas kreipėsi in mokslaine eiti 
o paskui jin ėjo daugelis subė
gusiu akivu gyventoju. Per tri
jų eolu platumo pliszi lange 
mokslaines paveikslas inejo in 
vidų ir dingo ne žine kur....

O kad tas buvo prie daugė
to regėtoju ne nužiurinetu teis- 
kalbistoje, del togi visi taji at 
sitikima palaiko už tikra teisi- 
be.

Nevat didžiausi netikėlei in 
dvases pripažinsta už teisibe 
kad toji navatna ypata ne yra 
žemiszku sutvėrimu o tikra 
dvaee.

ISZ VISU SZALIU
Kaip kainiuotis isz 

kiauszo iszperejo vclnc.
Leibuitz, Austrije. — Kai- 

melije, arti czionais, gyvena 
kaimuotis, kuriam niekas ne
sivedė ir jokio gilukio neturė
jo, nes gyveno dydeliam var
ge. Nesenei ižgirdo jisai, jog 
randasi tokis piningas vadina
mas “inkluzas”, kuris turi tą
ją galybia ir verte, kad ižduo- 
tas vėl sugrįžta pas locninin- 
ka. Daug kartu mistino apie 
tai, bet nežinojo kokiu budu 
taji pininga gali aplaikyti. 
Pradedant pavasariui, atsiba- 
ladojo in kaima čigonai; čigo
nai ėmėsi prie darbo o cigon- 
kos pasklydo (Jpo kaima ubą- 
gaudamos ir burti del lengva
tikiu. Viena isz ju atėjo ir pas 
taji kaimuoti o iszkvotus savo 
kitrumu isz jo, daeiprato, kas 
jam ant szirdies guli, prižadė
jo už du renskus, duoti rodą 
kokiu budu gali ingyti “in- 
kluza.” Žmogelis tuojaus su 
džiaugsmu, iszkrapszte pasku
tinius piningus, atidavė burti
ninkei ir pagal josios rodą pra 
deda fabrikuot “inkluza” kas 
rėmėsi ant sekanczio recepto: .

Per 18 dienu nesziojo po pa 
žaste, kaires rankos, yisztos 
kiauszini isz kurio turėjo isz- 
siluksztent piningas suteiken- 
tis dydelus turtus be jokio sun 
kio darbo; per visa ta laika 
nevale jam pagal prisakima 
raganos ne sipraust, melstis ir 
ne ejti in bažnyczia. Vargin
gas žmogelis, tikintis in tai 
druczei, dare su noru viską ka 
tik jam cigonka paliepė. Ne
smagumas ir kanke buvo ne
maža, bet raminosi tuom, kad 
po 18 dienu jau turės pininga, 
kurie jam užmokės už visas 
kaukes, nes be darbo pasiliks 
laimingu ir turtingu.

Kas-gi darosi! Po 18 dienu 
pajuto žmogelis, kad kiausze 
kas judinosi o būdamas tvirtu, 
kad tai “inkluzas,” iszyma at- 
sargei isz po pažasties, bet tas 
isz puola jam isz drebancziu 
ranku ant žemes ir susikūlė o 
isz kiauszo iszejo viszcziukas 
gyvas ir ejna sau toliaus. Ži
noma, kiauszas gulintis po pa
žaste iszsiperejo. Persigandus 
baisei pati žmogelio tuom ste
bėtinu regėjimu, nutvėrė kirvi 
ir mielindama savo lengvati- 
kyeteje, kad tai velnes iszejo 
isz kiauszinio, kirto su kirviu 
in mažiuleli vieztuka, kuri su- 
trine in mažiaueee daleles, nes 
isz priežasties pereigandimo 
apsirgo pati ir liga vos gyvas
ties jiai neateme.

Lengvatikis žmogelis, bran- 
gei užmokėjo už savo akyvu- 
ma ir godumą turtu, be užpel
no; nuvargo da labjaue, o “in
kluzas” gala gavo po pencze 
kirvio. Sztai prie ko daveda 
burtai žmogų, o kaip tankei 
da galema girdėti muso žmo- 
nyse apie tikėjimą in raganys- 
tas ir burtus.

Trumpi Telegramai.
§ Portsmouth, Va. — Bai

si vėtra sunaikino 39 namu 
pakraszcziuosia mariu ir daug 
sužeido ypatų. Bledes dide
les.

§ Clrcago. — Ugnis sunai
kino dirbtuve Lake Tanning 
Co. Blede $200,000. Nak
tinis sargas sudege.

§ Auburn, N. Y. — Miko
la Goslinski, 22 metu, likos 
elektrikiuotu už žudinsta savo 
draugo laike pasigėrimo.

§ Minersville, Pa. — Irena 
Urevicziute 2 menesiu mergai
te, užtroszko lovoje terp pata
lu (?) gulėdama su motyna.

Akivos Žinios isz Lietuvos.

Nebe-

Dar
Ad-

Kretinga.
(Telsziu apskr.) Bevažiuo

jant inkauszusiu kumpanijai, 
vienas ju, Bonczkus, nukrito 
nuo savo vežimo ir pakliuvo 
po tekiniu. Pervažiuotas il
gai netrukus pasimirė, 
pirma degtines auka.

Linkuva.
(Panevėžio apskr.). 

priesz Kalėdas (1912 m )
vente Lumbeliu kaimo ūkinin
kas Kleinotas, grįždamas nak- 
ti girtas isz kito kaimo isz me
tiniu sukaktuvių, inrobliojo 
Muszos upėn, kur ir rado sau 
gala. Nore buvo “žuvauta”, 
bet nesurasta. Nelaimingasai 
atrasta netikėtai tik dabar per 
Velykas. Jisai iezbuvo van
denyje apie 4 menesius.

Antra auka. Taip-pat apie 
Kalėdas po Puknioniais atras
ta euszales aketeje vaikinas, 
kuris grižo girtas isz Linka- 
vos.

Kurtuvėnai.
(Sziauliu apskr.) Jau ne- 

biliko Kurtuvėnuose ne vieno 
žydo, nore seniau ju buvo dau
giau puses miestelio, 
žu jie pradėjo nykti, o 
visai jau ieznyko.

Kovarskas.
(Ukmergės apskr ).

diena Velykų per votyva pa
kilo gaisras. Kadangi vėjo 
nebuvo, tai sudege tiktai tris 
namai. Gaisro priežastimi esą 
papirosai.

Pama- 
szimet

Pirma

Trupinelei.
— Alaskoje rado nepersenei 

ilti sloniaus 12 pėdu ir 10 eolu 
ilgio, o svėrė 300 svaru. Iltis 
randasi dabar vienam isz ma
žėju San Francisco.

— Vienas vokiszkas mate
matikas apskajte, jog auksas, 
kuris randasi jurese —mariose 
perstato verte ant 1,450, 000, 
000,000,000 doleriu, (1 kvadra 
lijona 450 trilijonu doleriu.)

— Tvirtina buk peczetes 
gumines (rubber stamps) ir žirk 
lūkės, kūrės naudoje kunduk- 
torei ant trukiu del ženklinimo 
tikėtu, buvo naudojemi jau tie 
daigtai 1000 priesz Kristų.

— Gromatos isz Parižiaus 
in Berlina atejna in laika 1Į 
adinos o lajkajs nevat ir grej 
eziau buna siunstos ant to in- 
tajsitom rurom.

— Szvecijoje “stritkarei” 
retaj kada susilajko ant uli 
ežiu, ba nevat moteres ira pri- 
pratusios smagej szokinet ant 
stritkariu ir nelajme atsitinka 
labaj retaj,norint uliezinis elek 
trikinis vežimas bėga smarkei.

— Vokietijoj ira miestas 
vadinamas Marknajkircten, ku 
rio visi giventojej, kuriu apie 
in 15000 ne uszsiimineje dau
giau niekuom, kaip tiktai isz- 
dirbimu skrinelu.

— Angliszkos gazietos pada 
vi ne senei žine kad kalnuose 
uralu, Rossijoje, girriose atiko 
miesteli, kurio gyventoje! kal
ba suvis nesuprantamu niekam 
liežuviu turi, savo randitojus, 
ne pažinsta jokios mokes pa- 
dotku ir teip tolau, gyveno sau 
valni lig ežiam laikui niekuom 
nekludinti, bet dabar ne teks 
netrukus tos savo valnistos ja 
go civilizavoti budelei atrado.

— Persai tiki jog aezaros 
žmogaus yra didele gyduole 
ant užsisenejusios lygos silpnu
mo. Laike szermemu, kožnas 
isz esaneziu ypatingai gyminiu 
gauna pinti mingszta kuriuom 
szluosto aszaras po tam nesza 
pas savo kuningus, kurie isz- 
spaudže ir suvarvina in bonku 
tęs, kūrės paskui parduoda del 
augszcziau minėtu ligoniu.

Philadelphia, Pa,
Straikuoja czion ne tiktai 

Szprekel cukernee darbininkai 
bet ir visi dokiniai. Kompa
nijoms daugiaus bėdos yra su 
straikieriais doku negu su cu- 
kernes. Ateina szipai isz Eu
ropos su tavorais, nėra kam 
juos iezlioduot; atsitinka, kad 
szipas turėdamas keliauninkus, 
turi savame laike Philadelphia 
apleist, tai tavoms vežasi ne- 
iszlioduotus.

In cukernia Szprekel pradė
jo lydint palicijai eit dirbt ita- 
lijonai, juos iszeinant isz cu- 
kernes, apstoja vesdavo palic- 
monai, bet kad straikieriai ne
galėjo per palicija ju pagriebt, 
tai ant Washington Ave per 
langus bent kuo tapo apmėty
ti. Dabar skebus atveža ir 
ižveža freitkariuos uždarytus; 
einant trūkiui freitkariu, nie
kas nežino kuriame freitkarij 
skebai susodinti tampa isz 
miesto iszvesti lauk.

Ant straikieriu aukas ren
ka patis straikieriai su paliu
dytais dokumentais, bet apie 
pora lietuviu eina rinkt aukas 
tik su eztoro knygute ir be jo
kios peczieties. Gal susigaus 
tuos kalektavotojus pinigu su 
szuninems juodukai rezginėms.

Matyt buvo “Saulei” atsi- 
szaukimas tikro straikieriu ko
miteto, kad cukernes straikie- 
riai neturi jokiu reikalu su ko
kiais presos komitetais kaip 
kad nekuris esąs pasigarsinęs 
Merkis.

Isz szito aiszku kad stojusi 
straika randa pritarėju, kuriu 
straikieriai ne tik nepažysta, 
bet ir nereikalauja.

Kuomi Philadelphijos cw- 
kerninku bei ddkiniu straikai 
užsibaigs, sunku inspet.

— Lietuviai prie saliunu 
czion kimba strimagalviais. 
Priesz 11 metu led radosi vie
nas ir pirmutinis S. Arbaszaus- 
kas ant kampo Reed ir S. 2-nd 
St. dabar jau yra 5 lietuviszki 
ir 2 angliszki.

— Paskutinia diena Gegu
žio buvo pikninkas teip vadi
namo Republikonu Kliubo 
kuriame be pesztyniu neapsiei
ta. Priežaeczia musztyniu bu
vo koksai special palicmonas 
Lietuvis, bet gavo ir jisai ne
malonaus szarmo.

f Birželio 2 diena tapo pa
laidotas su bažnytinėm apei
goms Baltramiejus Ragutis 
apie 60 metu amžiaus žmogus. 
Ilgus metus jisai dirbo cuker- 
neje sunkius darbus, keli me
tai gavo už sarga taigi prie 
lengvo darbo.

A. a. Baltramiejus Ragutis 
priklausė prie draugyscziu S. 
Antano ir Petro Armino. Szv. 
Antano draugyste dalyvavo 
laidotuvėse in corpore.

— Doku straikieriai greitai 
musei susitaikins.

Berželio menuo.

Berželio sulaukus.
Baig’seje po laukus.
Mat, gegute pradėt kimti, 
(Vėl pradės veversius imti.) 
Mergos Daige drobes austi, ’ 
Nereikes po stakles snausti.
Dabar boboms daugiau darbo, 
Papinuti dilges spardo, 
Ar neras svecziu slapuku, 
Iszperetu kur visztuku.
Virai silsisi po sėjo, 
Kol szenpjutis nepriėjo.



siklaus su tulu akivumu. Sztai 
vietoje Bužalsko, ižduotas vi- 
rokas likos ant jos, virokas bai 
sus tuose lajkuose, nes teisin
gas, ant kokio uszsipelnijo. Pa 
liepta buvo ant nuskandinimo. 
Nusiunsta kuningo idant at
verstu prie Dievo uszketejuse 
nusidejela, idant stovint jau ko 
ne ant slankszczio amžinistos 
apczistintu savo saužine isz 
purvu nusidėjimu, nes bedie
ve motere ne girdėt apie tai 
ne norėjo. Kaip giveno, teip 
ir numirė, be mažiausios gaj- 
lastes szirdije, o pilna piktibes 
kejkdama didžiausejs prakei
kimais viską plovodama pa
baigi savo givenima. Kokis 
givenimas toke ir smertis.

Rožyte ana diena isztekejo, 
Už Piterio jauno iszejo, 

Bet tas niekszas czion nepasirodė, 
Jog Rožyte jo pati neparodo.

—Kur Piteris?

BURTAI
Apisaka apie būda žmonių 

gyvenaneziu praietam 
szimtmetije.

— To bus mum gana Zien- 
baucke, galite jau sau ejti. 
Iszsipilde jau miera nedoribes 
Marinos Kvasnauckiutes. Sze
dien da tejsingiste užmokės už 
jos darbus. Nuvesti jaje in 
kalėjimą. Tegul ten buna pa
kol virokas ne bus atskajtin- 
tae.

Tarnaj nutvėrė boba ir 
iszvedi isz sales; neatsispiri- 
nejo, ba jau jautėsi prapuolu- 
se.

— Guodotinas susirinkimas, 
—pradėjo dabar iszkelmingu 
balsu burmistras.—Žinome da
bar visi geraj apie viską. Ne- 
kaltibe guodotino obivatelaus 
pono Bužalsko pasirodė ka no 
aiszkiause. Tegul asz busiu 
pirmutiniu, kuris suspausiu jio 
delną ir iszreiksziu jam savo 
džiaugsma jog nekaltibe jio 
iszejo ant virszaus.

• Visi rodos buk ant duoto 
ženklo pasikėlė no kėdžių ir 
sudedinejo teip labaj pertikrin 
tam viruj szirdingus velini- 
mus suspausdami jio delną. 
Ponas Motiejus net apsiverki 
isz džiaugsmo.

— Tai asz — kalbėjo— bu
vau isz duszios pertikrintas, 
jog Tamista ne esi kaltas. Mi- 
lejau Tamista kaip locna savo 
broli ir visados meldžiausi 
idant Dievas milaszirdingas 
teiktųsi sugražinti Tamistai 
sveikata, galema pasakiti, ka 
nogreicziause.

Žmones tuolaik laukia sto
vėdami su nekantribia lauke 
su nekantribia kas atsitiks su 
Bužalsku. Tamsunu kuopa 
buvo tvrirtais persitikrinime, 
jog Bužalskas už savo prasi
žengimą bus apsudintas ant 
nubaudimo. Czion ir ten atsi
liepinėjo balsaj.

— Szkada, gaila 
ko! geras tai buvo 
Visi jin guodojome. 
gi kad toji pikta dvase neprie- 
telus muso, padare jin nelai
mingu, nuneszus in tais pra
keiktas balas — kalbėjo senas 
jau su pražiluseis plaukais vi
ras isz aplinkines miesto Kisz- 
kovo.

— Szventa tai teisibe, jog 
ka jau Dievas nori isztirineti 
ant to nusiuneze križius. Ir 
man rodos, kad tas priežodis 
iszejna ant Bužalskio. Asz ne 
tikiu idant jis su pikta dvase 
turėtu susineszima —atsake ki 
tas draugas pirmo.

— Ir asz teip mislinu, nes 
mielas kajmine, kaip, kokiu 
spasabu Bužalskas galėtu gau
tis in tais plinias ir ne nuskens 
tu, jago....

— Ot,—pasigėrė sau ir bū
damas neblajvam stone, neži
nodamas kur ejna nuėjo no 
kelo ir paklidias nuėjo' per ba
las. Stiklelis ira taja pikta 
dvase, kuri užtraukineja nelai
mias ant žmonių.

— Tas tai jau tikra teisibe 
—atsake pirmas—nes, nes žmo 
nis pasakoje jog Bužalskas in 
biesa netiki ir praejdamas pro 
tais balas ne poteriavo o del to 
ir velnes, kuris harcavojo ta 
nakti su raganom ant gluosnio, 
turėjo ant jio galibia.

Bužais- 
meisteris. 
Nes ka-

— O, žinoma, jog ne pote
riavo —tari kokis tai treczias 
obivatelis, viras petingas su 
raudonu vejdu ir dideleis ūsai“ 
su rudom akimis ir su nose ant 
kurios buvo galema matiti vi
sus koloms.— Kaip-gi geras 
krikszczioms galėtu inpulti in 
rankas velnio ant tokios vie
tos?

— Ir jus ten isztikro galėsit 
papult,jago kajpo doras kriksz 
czionis pasėdėsite pas Mausz- 
ku nor igi dvilektai prie stikle 
lo — atšaki ėnergieznai drau
gas.

Tas matomai muso usoeziuj 
nepatiko, ba akis sublizgėjo 
rustibes pilnos, o ir ant vejdo 
buvo galema suprastie jog ne 

, milejo, idant isz jio kalbos kas 
szpoeautu. Kas-žin kaip butu 
igi galuj daejus tas vejkalas 
ir kas butu tolaus atsitikę, ja- 

i go ne butu staigai pasikel bale
■ sai nusidivinimo isz. visu 
i lu kuopos.
> — Kas-gi tai buvo?
> Sztai ponas Bužalskas
> siaubtas buriu savo senu prie- 

telu pasirodi brome ratusziaus.
> Ant isžbliszkusio jio veido bu-
■ vo galema ajszkej suprastie 
i pėdas perbūtos sunkios ligos.
■ Nes isz kitos szalies buvo pate 
. minta ritaneziasias aezaras isz 
i jio akiu nulejstos galvos, tas

regėjimas sujudino patemijusus
• lig gilumai szirdies.
, Buvo tai aszaros džiaugsmo
• jog Vieszpats Dievas teip gar-
> bingu spasabu iszrodi jio ne 
i kaltibe priesz ciela svietą.
s Czion szale jio ėjo ponas Mo 
i tiejus, kaipo ezirdingas priete- 
i lūs Bužalsko. Per vejdus upe- 

lu tekejo aszaros doram Motie 
juj, kuris nežine del ko teip 
labai ir kuom džiaugėsi, kad 
net aszaros panevale iszspaus- 
dinejo isz akiu.

Žmonis kurie pirmiaus sznab 
dėjo visaip apie apskunsta, 
paregėjo dabar jin valna visi 
nutilo ir tik placzej atadaria 
akis o kiti ir burnas akivaj in 
jin žiurėjo. Visi susijudinejo 
matidami teip baisei nuvargu
si ta drūta svejka vira. Tikė
dami pirmiaus druczei in kal
te Bužalsko, pradėjo dabar jau 
abejot tame kame igi sziam 
laikui teip druczei laikėsi.

Isz visur mati Bužalskas in 
save atkrejptas akie susikuopi- 
nusiu žmonių. Nes tas pažiurę 
jimas ne vienas ne iszrejszkine 
jo ne užganadinimo rustibes ne 
noro o matit buvo jame szirdin 
ga velijimą. Jauti jog tie patis 
kurie laike jio ligos stengėsi 
durie iszlaužezt jio name dabar 
gailedameei žiurėjo rodos aki
mis perpraszinejo jin usz savo 
nedora pasielgimą. Jis visiem 
dovanojo. Liga daugelo jio isz 
mokino. Pažino, jog Viesz- 
pate Dievas gejdo ne tik jam 
vienam, nes ir visomenej paro- 
dit tikra kele givenimo ižga- 
ningo, idant saugotus! girtavi
mu, saugotusi tos piktos dva
sios —arielkos, kuri prie visko 
žmogų daveda nor ir doriausi. 
Jagu tie žmonis, kurie jin da
bar geidže praszitie praboezini 
mo, kalbėjo, jog lajkesi su pik 
ta dvase tai turėjo tikra teisi- 
be. Paetanavijo del to atitolint 
jia no eaves neimtie daugiau 
joe in lupas savo, ba arielka 
padari ta jog be biskio butu 
pasilikęs auka burtu.

Kas stojosi su Marina Kvas- 
nauckiute? —kožnas dabar pa

sza-

ap

paniekinimo publicznoi (&Ne 
reike jo to suvis ba Ij pvas 
duoda smutka nes netrukus 
ir vėl suramina kas Jin mili 
ir nepamirszta apie Jin o Jis 
niekados to žmogaus ne apleis.

— Mikole brangus! Žinau 
ir jaueziuosiu jog pasirodžiau 
tada silpna. Nes pamirszkL 
me apie ta viską. Džiaukimės, 
jog Vieszpats Dievas pavėlino 
sugrižsztie tėvui in sveikata, 
idant muso laime ir džiaugsma 
paddint. SS"

Tame inejo motina Barbo
ros Mikolas su guodone priėjo 
ir pabuezevo jos ranka

— Ka-gi mano mieli val
kelei — tari in abudu — gei 
džete mislinu abudu labai, 
idant dabar kada tėvas pasvei
ko praneszcze jam apiejusomei 
le tarp saves. Gal to su didelu 
nekantrumu laukėte?

— Abudu paraudonavo ant 
tokiu klausimu ponios Bužals- 
kienes. ,

— Na nieko, gerai, gerai! 
Žinau gana gerai kaip tai ira 
su insimilejuseis. Ir asz buvau 
jauna, pažinstu szirdis jajmu, 
buvo ir man toki laikai, kad 
geidau susiriszt mazgu amžinu 
moteristes.

Abudu dabar prisiartinę 
prie motinos su didžiause de- 
kingiste pabuezevo rankap jo- 
sos. *

— Nes da vienas Barbute! 
Ka-gi pasakis ant to vaitas 
isz Slovno, kada dasižinos, jog 
jin apledi. Oi. uszsirustins jis 
ne mažai, kada persitikrins 
jog permainai jin vaita sese 
runa burmistro ant darbininko 
kriaucziszko.

— Barbora uezsiergelevue 
stovėjo nežinodama ka turj ant 
to atsakiti.

— Nieko ne kenke! Ne ga 
lema savo ezirdi priverstibei 
ant to prie ko ne tur pristtiszi 
mo. Meile paeina no Dievo 
Dievas matomai geidže, idant 
Mikolas prigulėtu prie tavęs 
o ne vaitas, del to-gi žmogus 
niekados ne gali pneezintie va 
lei Dievo. “Ka Dievas suekire 
to žmogus ne perskirs!”

Da ta paeze diena jautri mo 
tina apie laime savo kūdikio 
pastanavijo veikale ateitee sa- 
vo duktee paezneket su viru.

Tuolaik nežine kokiu epasa- 
bu tas atsitiko, gana tik to, 
jog godus naujenelu ponas Mo 
tiejus, kuris dasižinojo no mi- 
lemo savo darbininko Mikolo 
apie jio užmanima, akivas bu 
vo žinotie kai ejnasi jam pa
sivedimas tame užmanime.

Pastanavijo kanogre;cziause 
nubėgt pas savo drauga ir su 
jnom pasidalit tai laime, ka ir 
doras žmogelis priek tam gei
de isz meiles krikszczioniezkos 
padėt Mikolui apsipaezevime.

(Tolaus bus).

Velei usztekejo saule paka
baus ir laimes usztvaroje Bu- 
žaleka. Bužalskas su kožna die 
na pradėjo sugražinet prie svei 
katos ir pajėgas ir po neko
kiam laikui buvo vėl teip svei 
kas kaip ir pirmiau, nes ant 
veido jio kas tokio malavojosi 
kas pritraukinejo kožna prie 
jio. Dingo teisibe senovės links 
tnibe kokiu kas mati pas 
Mauezku ar Icku, ba jau pas 
juos daugiau ne atsilankinejo, 
nes usz tai galema buvo matit 
jame žmogų iszmintinga, su 
mejlum pažiurejimu atvera. 
Ne buvo jau tai tas Bužalskas, 
apie kuri kalbėjo ponas Motie 
jus “ir prie vieszines ir prie 
pesztines pirmas” Pastanavijo 
jis dabar lenktis blogu draugie 
ežiu, nesivalkiojo jau dabar 
po miestą ir karezemas o gei
de laika kuri jam Dievas da 
paliko pergivent ant szio svei- 
to, praleist tikumoje savo na
me.

Ipatingai buvo galema pa
žintie atmaina jio budo Seniau 
usz didele sau palaikitu, kad 
butu susidraugavęs su burmis 
tru ižduodamas savo dukteri 
usz jio seseruno pono vaito isz 
Slovno. Szedien buvo suvis 
kitaip. Susineszimas su vaitu 
isz abieju szalu labai atezalo 
Abudu jauti ne prilankuma 
prie viens kito, ipatingai ponas 
Bužalskas.

Mikolas tuolaik tankei atlan 
kydavo Bužalsku narna. Tėvas 
Barborai kuris pirmiau žiurėjo 
ant Mikolo szaltai kaipo ant 
darbinko kraucziszko Dabar 
kas kart labiau buvo szirdin- 
gesnis ir labiau prisiriszinejo 
prie jio kaipo prie jaunikai- 
czio doraus verto paguodones. 
Motina Barboras o ir pati dūk 
te žiurėjo ant to suneiszpasa- 
kitu džiaugsmu. Ipatingai 
Barboros szirduke juokėsi ir 
džiaugėsi, jog tėvas žiuri teip 
meilum pažiurejimu ant jios 
numileto. Jau mate dvaseje sa 
vo jog visos usztvaros sulauži- 
tas, jog jej jau ne ira dabar 
jokiu perszkadu, kad gales 
turėt sau už vira Mikola o ne 
ta nekenezama vaita, tos jaus 
los dadavinejo jei nauju pajė
gu, Barbora vėlai atgijo vėl 
buvo toke linksma graži ir 
skaisti, kaipo ir seniau buvo.

O kas dabar veikesi duszio- 
je Mikolo ? Cielas svietas rode 
si jam dabar gražesnis mieles
nis, viskas rodos jiu dabar vi 
lojo savo nusiszipsojimu. Jau 
ti savije naujės pajėgas ant gi
venimo. Jiam dabar giveni
mas buvo labai brangus. Priesz 
jio dvasiszkas akis dabar pra- 
sislinkinejo visi abrozai atei- 
nanezio laimingo givenimo sto 
ne moteristes.

— Milemiause mano Barbu 
te! — kalbėjo ne vienkart. — 
Brangi mano kokis asz dabar 
laimingas ba neira man ant 
svieto didesnes laimes ir ne 
geidžiu jau kitos, jog žinau, 
kad tu mane mili ir jog tėvas 
tokiu meilum 
manes žiuri.

— Dievas viską surėdo — 
tari Barbora — Dievas visa 
galis nusiunti ant jio ta liga 
idant datirt ir pertikrint jin 
givenime. Tas pertikrinimas 
ne tik jam vienam nes ir vi
siem iszejo ant gero, Dabar es 
miu tvirta jog ne atsakis man 
jis savo teviszko palaiminimo.

— O, mano brangiausi!
— O, milemas Mikole!
— Matai brangiausi. Ne 

ira tokio pikto kas neiszejtu 
ant gero. Kaip tu milema ma
no rūpinaisi, tose smutnose die 
nose, kada žmonių liežuvei no- ta eme po 20 doleriu. A gance 
rejo iszstatit jus ant gėdos ir geszeft.

pažiurejimu ant

‘ Ne divai.
Vienas židas, per ilgus me

tus kupeziavimo ir paezedumo, 
1 surinko ne maža turteli ir ant 
' senatvės troszko pasilsėt, ro 
1 dėsi jiam, jog geriause bus, 

kaip iszsirengs su savo famili 
je in kelone atlankit biski svie 
ta, kaip mislino, teip padare.

Važinėdamas po daugeli že
miu, užvaževo in Azije ir su 
silaike prie ažero Galilėjos ir 
užsimanė persikialt. Sėdo ta 
da ant dideles valtes su savo 
szeiminele ir pradėjo plaukt. 
Židas stovėjo szale perkeliko 
ir akivai prisižiurinejo ant Vil
nių, ant galo klausė:

— Ar tai yra tasai ažeras, 
ka per jiam tankei Jezusas per 
sikelinejo?

— Teip atšaki Pervaznin- 
kas.

— Nu! nu! Ai! ai!—niur 
nėjo in save židas.

Po kėlu minutu velei ta pa
ti užklausė ir perkelikas ta 
pati pasakė!

Kol priplauki kraszta, židas. 
po kelis kartus ta pati klausė

— Nu tai per tam vandeni 
Jezusas po kelis kartus per 
plaukinėj®.

— Na teip, tai yra marios 
arba ažeras ka per jeiees per 
kureis Jezusas tankei perplau- 
kinejo.

Stojo prie kraszto. Židas 
iszlipo su familije ir klausė 
perkeliko kiek už perkelima 
reike užmokėt?

— Dvideszimts doleriu atsa
ke tasai.

— Ai vai! Ai! vai! Tai ne 
divai, jagu Jezusas vis ant jiam 
plauki su savo valcze ir žmo
nis perkelinejo jagu kožna kar

Konetike vienas isz saluno ėjo, 
Ir revolveri kiszeniuje turėjo, 
Kerszino del visu, kad nuszaus, 
J ago isz kelio nepasitrauks.

Na ir susikivirczino su_vienu, 
Ejnancziu vaikynu,

Vėl su savo revolveriu iž- 
gaždino,

O bet to nesitikėjo ir nepa
sijuto,

Kaip in ntigus palicijos in- 
smuko,

Paėmė in džela, o kada pro- 
va buvo, 

Badai ana nedelia atsibuvo, 
Tai kad ir kėlės dienas sėdėjo 

Tai 34 dolerius užmokėjo. 
O kad nebutu užmokėjas, 
Dabar, kaip rodos, revolve 

rio nenesz'os, 
Ir nuszovimu negrumoe.

Davenporte vaikynas dvi 
mergynas turėjo, 

Vienai ir kitai apsivest pri 
žadėjo, 

O kad sodes per daug fundino, 
Na ir abidvi apsargino.

Mato vaikynas, kad bus ries 
tai, 

Ir ne'szeis gerai,
Kad dvieju paežiu ne isz- 

maitys, 
Ka darys ?

Skvernus in ranka suėmė, 
Ir in Lietuva iszpleszkejo, 

Szendien lykusios mergynos, 
Dydelei nusiminusio“.

A p ūsai g kyte mergele1, 
Jus kvailos aveles, 

Matote kaip su tom atsitiko, 
Prigavo abi ir kaip ant ltd" 

paliko.
Dabar gana raudos, 

Vargo turės ir bėdos, 
O kur dabar pasidės? 

la ligonbuta ejti turės

Veluk ant sėdynės szunvote, 
Negu boba pusgalve, 

Kaip asz po svietą atsilankau, 
Tai vieko ir visaip matau. 
Ant svieto niekad nebūna

gero, 
Kur boba joje ant vyro savo, 
Tankiause jagu suejna in pora, 

O boba buna tampesne
vyra, 

O jagu tokia boba, 
Pasikėlė in unara, 

Blusas atezere, 
Kas dien alaus prigėrė, 

Tai niekas pas tokia vertes 
ne turi, 

Ant kožno isz augezto žiuri.
Norint trandys byra, 
Proto galvoje neyra, 
Ir kad primanytu, 

Savo sena vyra numaryto, 
O jauna paymtu!

Kaip priežodis sako, 
Mums priesz akis etato: 

“Galva žyla, 
Pasiutimas svyla.” 

Dora ir szviesi moteris, 
Nesirūpins kitais suvis, 

Savo vyra myli, 
Priesz jin nutyli;

jago kokia gauna lakudra.
Tai jau gana, 

Turi ergeli lig smert, 
Ir turi tankei pasigiart. 
Tokiu poru gana yra, 
Ka boba pametus vyra, 

Del to, kad senas, 
Negudrus, kaip jaunas. 

Jagu jaunas ir etragus butu, 
Tai ir viską jam atyduotu, 

Ba jau neviena teip padare, 
Jago trumpai pabuvęs boba 

pavarė.
Tokia boba susimilejimo ne

turi,
Kad ir ligoje be prižiuręs guli. 

Gerai vyrai apsižiurekyte, 
Jago mergyna už paeze ren

kate, 
O jago buna dori tėvai, 
Buna dori ir vaikai.

už

O

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuvuzkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

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

Apie moteres ir ju vei
klumą.

* New Yorko moterėles ir 
mergeles sunaudoję konia 14, 
500 svaru milteliu ant savo 
veideliu,

* Buffalo mieste randasi 
lenkiszkas kliubas susidedan
tis isz moterių sufragiseziu.

* Anglijo kas metas apsive- 
da suvirszum 300,000 poru.

* Trileka moterių buvo 
kandidatkos ant miestiszku- 
uredu Coloradoje o isz tu 12 
likos iszrinktos.

* lezpanijoi randasi orkies- 
tra susidedanti isz 25 nebiliu 
mergynu po vadovysta teip-gi 
mergynos kuri turi tik viena 
ranka. Nesenei atgrajino visa 
opera - Rigoletto”.

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra i sided a žmogaus ateiti
- Preke — 10c.

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

RUBINĄ KULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D.T. B.

Preke — lOo

...Tikriauses Kabalas...
A) ba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai Chaldiszku 

Peniszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — 10c.

Prisiuskite 25c. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paczta.
Ka-z.lufl nusiuntimo mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.Soalb Al; Mitunoy City,Pa.

FU1KUS
SKAITYMAI

k NAUJOS
Knygos

Dr. Lyman Abbatt.

*fs^Dr Lyman Abbatt, redaktoris laikraszczio 1 Ojtlook"sj. 
senei garsino buk pakajus terp visu vieezpaty-:c?iu negreiti 
užžydes, isz priežasties dydelio nesutikimo terp vieszpatysaia.

.„ISTORIJE SZVENTA...
SENOJO,ĮR NAUJO INSTATYMO

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Viszpatis užgimimui lyg Paskutinio Šulo.

PARASZE 

VISKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS 
SU 50 PAVEIKSLELU.

n.

7

2 Istorijos, apie Parižiaus Nu 
skureli; Ingrabanas; 259 pus. 
Preke......................................50c.

7 Istorijos, apie Dorybe ir Mi- 
laszirdingumas; Paskutinis Pini
gas; Laisve; Pražuvę Miszkai; 
Apleista Naszlaite;Jieszkok Szi- 
rdyje; Lape ir Vynuoges; 120 
puslapiu, preke - - - 25c.

8 Istorijos, Keidosziu Onute; 
Kaimynai; Kuo baczka prismirs 
tuo ir dvoks; Sena boba kitresne 
už velnią; Navatna lyga na- 
vatna gyduole; Du medejei; In- 
žeidingas neatbolnumas; 124 
puslapiu, preke - - - 25c.

9 Istorijos, apie Barbele* Mo
kytoja; Velniszkas tyltas ant 
upes nemuno; Auklė jimas svei
ko ir serganezio kudiko; Hero- 
dos boba; Kas nepažinsta Dievo 
tas nepažinsta tėvu, Per tamsy
bes ir szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Dulcte malkakerezio; 
121 puslapiu, preke - 25c.

13 Istorijos, apie Kupcziausau
nu jurgi; Kapitonu tunika ir jio 
denezika jeremka; Vargingas 
gyvenimas ir smertis; Javorovas 
ir jo kliūtis; Gaidžio pamokslas; 
Nebūtus daiktas; Tris raiezius; 
Tris pamokinimai; apie žmogų, 
velnią ir dundeli; Dusze paku- 
tavojeneze liep je; neszvaru; 
labai dideli szelmi; Sidabro 
stikline arba sakyk visada 
teisybe; 108 pus preke - 25c.

3 Istorijos, Sūnūs mulkinus; 
Geras medėjus; Iszklausyta 
malda vargszo; 64 pus. - 15c.

Vaideliota, apisaka isz lietuviu 
senovės gyvenimo su paveiks
lais, 177 puslapiu preke - 35o.

3 Istorijos, apie Nevaloje pas 
maurus; Vieszkelio duobies; 
Karalaitis žmogus; 112puslapiu 
preke 25c.

Savizrolas, didis klastorius, la
bai juokingas, 46 pus; - 15c.

Prakeita, pukus apraszymas, 
202 puslapiu, preke - 50c.

Jonaszas Korczakas,puiki istor. 
262 puslapiu, preke - 35c.

2 Istorijos, apie Szakinas nedo
ras žydas; Du draugai; 136 
puslapiu, preke - - • 25c.

Skaitykite...
Iszsirinkite virezminetu 
knygų vertes už $1.25, 
prisunkite mumis tik $1 
o aplankysite per paczta

arba aiszkant sakant, kas prisius 
$1 gaus knygų vertes už $1.25. 
Mes siusime knygas per paczta 
ir apmokame visus kasztus. 
Galite pirkti kieknorite. Visos 
knygos yra geros ir kožnam jie 
patiks. Raszykite szendie!

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

BAUSME UŽ PERŽENGIMĄ.

lumo. Preke Tiktai 35c.110 Puslapiu. 6[x9į Coliu
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

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

Asz esmių po kaucija Ohio valstijoj# 
turiu dideli agentūra ir kontora bankiii 
aavo l°cnam oame vertes $12,000.00 

.Z Parduodu laiva-kortes ant geriausia ir 
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus ii 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tUOJUI 

lezmainau Rusiszkus piningus ant menko- 
Norėdami apie ka dauižinoti reike prism

SKAITYKITE

iszsiunoziu in prisakyta vieta, 
niszku pagal teisinga kursą.
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite niieįp

A. J. KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton,Oto

BANKING HOUSE 
Kampus Reade Ulicze 

Telefono*.* IFor/A 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

Neto York, N. Y, 
Kas reikalanna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in t/

Seniausi
Bankini

Narna 
Uždėta ISISni.

Pinigus siunezime ir Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linija in ir isz 

K rajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka teisingiausiai,

—: Del vygados Tauviecziu 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 greieziausei, teinngiaowi, ir 
pigiausei galite atlikti.
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SITE

Tikra Meile.
Isz kaukaziszko mincziu.

Sulejmanas Bekae, turejae 
dakteri Fatma kuriaje tikrai 
didžiuotis galėjas. Apart jio- 
sos patogumo, rangumo, darb- 
szumo, buvo iezmintinga mer
gina, nes mokėjo austi puikiau 
sius audimus, puikiausius kau
rus, drobias ir trumpai pasa
kius visoki gražu moteriszka 
darba, kurio vienok niekur 
nesimokinusi, kad Karbandin- 
kos, (Karbandincai ira tai žmo 
nes kalnuocziai, czerkaziszkos 
kilmes, givenantie kainuosią 
Kaukazo, uszsiimantie augini
mu bandų galviju ir pleszi 
mais) kalbeja, jog buvo tai 
1 fotides”, t. i. mergina-amat- 
ninkas. Apart to buvo meili ir 
gera del visu po kožnu inžvel- 
giu atsakanti ant paczios del 
gero “džigito’’ — arba musisz- 
kai pasakius smarkaus, bu
draus vaikino, nes pas jiuosus 
džigitas reiszke smarku, narsu 
drąsu joti ir kariautoju, kokiu 
tarp ju ira daugelis, kadangi 
ju būdas givenimo to reikalau- 
je no ju o kokiu tai nestoka 
buvo aule (kaime) Akmetbe. 
Namieje Sulejmono Beko 
apart jio loenos szeiminos gi- 
venens da jaunas džigitas, pa
imtas kitados in nelaisvėn isz 
kitos kilmes kalnuocziu, kurie 
vienok vieiszkai apsisavinens 
pamirezene apie savo teviszken 
ir tevinen, giveno pas Beka, 
ne kaipo vergas, o kaipo sū
nūs ir pagelbininkae, kadan
gi Kazbulatas paejas isz bajo- 
riezko gimimo, todėl Bekas tu 
rejo jin usz ligų eav žmogų.

Labai gerai buvo giventi 
Kazbulatui namuosia Sulejma 
no Beko, buvens miletu, kaip 
kad tikras sūnūs, o pati i* at- 
ma guodėjo jin ir milejo, kaip 
kad savo tikra broli; usztat 
mokėjas vienok atsimokėti 
Kazbulatas priderenežiai, mi
lejo ir jis savo duondavi ir po
ną, o Fatma milejas labjaus 
usz savo givaeti — bet meilen 
savo neeziojo giliai szirdije 
paslėpta ir iszreiezkima jiosos 
laike usz didelen nuodėmėm

— Fatma ira mano eesere— 
mislijo jis nuolatai, kuren man 
Allachae davė.

Fatma milejo Kazbulata 
kaipo savo geriausi biezuoliu, 
kaipo broli gera. Kazbulatas 
turejas metu 15 kuomet pate
ko iu nelą^Ven Beko. De- 
BZimts metu jau buvo praeja 
no to laiko, bet negalėjo už- 
mirszti savo nevidoną. Buvo 
tai džigitas vienmetis su jiuom, 
kuris labai nuskriaudens jin. 
Kazbulatas nesziojas savo szir 
dije kerszta ir apmauda ir tik 
laukens progos idant tais tul
žis iszliet isz savo szirdies ant 
ant jio ir atmoniti Ijiam usz sa
vo skriauda. Ir sztai kartibe 
toji da likos labai padidinta, 
kadangi dasižinojas kad nu- 
mileta jio-Fatma insimilejo in 
taji jio nevidoną Batyr-Beju!

Fatma pati, usztikedama 
kaip broliui, iszreiezke Kazbu
latui savo mislis ir jausmus 
szirdies, kuren paaukavusi del 
Batyr-Bejaus.

— žinai, geras mano Kaz- 
bulatai — kalbėjo in jin Fat
ma — asz Batyr-Beju teip di
deliai miliu, kad tik pamatau 
jin — tai jau esmių laiminga. 
Mirsiu, jagu jio motere nepa- 
siliksiu.

LING BOtf
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Nuliuden pargrižinejo in 
aula džigitai no laiko kovos. 
Daugelis garbingu, narsiu, jau 
nu viru pasiliko ant lauko 
musztines, bet skausmingiau
sių daliku buvo tas, kad nevi
donai paėmė in nelaisvėn gar
su džigitą Batyr-Beju. Kilme 
su kuriaje kariavo, kovojo su 
jiais jau no daugelio metu; 
kaip viena szalis teip kita sten 
gesi pranokti savo prieszus bar 
gurne, o pertai papuolusiam in 
nelaisvėn grūmojo baisi kan- 
kintine mirtie. Usz jokius tur 
tus belaisvio iezsipirkti negalė
jo no nelaisvės ir mirio, jaigu 
nelaisvis buvo uzdentu— bajo- 
riezko gimimo — ture neatbū
tinai mirti, o prastas iki mir- 
tiai belaisviu būti.

Aule, sugrįžus džigitams, 
tuojaus dažinojo su liudnumu 
Kabardincai apie nevaisingu
mą uszpuolu, apie nuotrota sa- 
viszkiu.

Fatma dažinojue, jog jiosos 
numileta Baty-beju paėmė ne
vidonai in nelaisvėn, nubalo 
kaip drobe. Apkvaito ir griu
vo apalpus isz baisaus sopulio 
szirdies ir sielvarto, ant žemes. 
Atgaivino jia geras jiosos bi- 
cziuolis Kazbulatas, o kuomet 
mergina atitoko, kalbėjo in jia 
su gerumu:

— Kelkis milema 'sesuo, ne 
sielvartauk ir nenusimink. Kas 
tiki in Allacha ir Jin mili, tam 
Jis dapades ir suramins; atitok 
Besite, ir paklausik ka tav pa- 
sakisiu, asz tav sugražinsiu ta 
vo numileta Batyr Beju.

Ir iszbego isz grinezios; vė
liaus Fatma iszvido jin iszjo- 
jenti smarkiai isz kiemo ant 
smarkaus juodžio.

* * *
Vėlai nakeze atjojo Kazbu

latas in nevidoniszka aula; pa- 
likens arkli usz kaimo nuėjo 
peeczes in viena grineze. O 
kad tenaitine tarme gerai kal- 
bejas, nieks jio negalėjo pažin 
ti jog buvo vienu isz ju nevi
donu. Naudodamas isz to pra
dėjo iszsiklausineti gudriai szei 
mininko stubos, apie vaisiu 
szios dienos kovos su kaimi- 
niszka gimine, o isz'atsakimu 
patirens apie Batyr-Beju, kur 
besiranda ir jog ritoj bus rus- 
cziai nukankintas, nes pirma 
suezaudins jin teip kad ne už- 
muszti o tik sužeisti labai ir 
net prisisotinus visiems jio kan 
ežiomis nužudis. Kazbulatas 
sudrėbėjo, girdėdamas toke 
pasaka szeimininko.... bet 
nedave anam nieko patemiti 
ant saves ir tik uszklauses:

— Ka, ar vergas tokie ži- 
mus žmogus kad jin teip kan
kine ?

— Ne teip dideliai žimue, 
bet vis ira uzdenas ir vienas 
isz geresniu džigitu. Jis teip- 
pat elgęsis su musu vergais, 
u da ir bargiau, tegul dabar 
pabando kaip tai gerai būti 
vergu.

Kazbulatas atsiminė, jog 
Batyr-Bejue, tikrai nemiela- 
szirdingai apsiejtineje su be- 
laisveie ir vergais, jog baudime 
neturejas rubežiaus rūstume ir 
bargume, usz tat ir teisinga8 
atmonijimas lauke jin.

Buvo paskutine naktis jio 
givenimo nes ritmetij turėjo 
but nukankintas ir nužudintae. 
Vienok Batyr-Bejus, kaipo 
didvirie, narsus kariautojas isz 
klausės viroko su szalcziau- 
siu krauju, be baimes mažiau 
sios ir atsake su puikibe ir pa
sididžiavimu, jog achmetiszki 
džigitai ne tik moka gerai 
musztis, drąsiai kavoti, bet mo 
ka ir mirti be baimes ir ne pra 
szo suvis susimilejimo. Batyr- 
Bejus buvo uszdaritas kiuteje, 
kuri buvo kalėjimu belaisviu 
aule. Batyr-Bejus gulėjo ant 
pusiau supuvusiu sziaudu tik 
vienmarszkinis nes nuimta no 
jio rubus.

Kazbulatas atradens szeimi- 
ninka belaisvio, prakalbe- 
jens in jin.

— Liaiskite mane pas jiusu 
belaisvi, Batyr-Beju, iez kai
mo Amchmetes, nes esmių pa
siuntiniu no musiszko mullos 
(kuningo), idant su juom pasi- 
kalbecziau priesz miri.

Praezimui jio likos užgana 
padarita, kadangi ipata dva- 
siszkoji ira pas kalnuoczius 
Kaukazo dideliai guodojema, 
užrūstinti muilą ira pas jiuo- 
eus ne tik nuodėmė didele usz 
kuren Alla ch as ruecziai nubau 
dže toki žmogų, bet kas nuže
mina ipata mullos tas uszsipel 
no ant bausmes kuniezkos.

Batyr-Bejus ramiai miego 
jas, kuomet Kazbulatas inejo 
in vidų kalėjimo pas jin, nu- 
budens nusistebėjo labai iszvi- 
dene savo nebieziuoli, Kazbu
lata, kurio vienok iszsik ne 
pažinens per uszsimiegojima, 
paklausė:

— Ka, ar jau laikas 1
— Ne! asz atneszu tau 

džiaugema ir laime, o ne mi
ri. Negaiszink laiko dėkis ma
no rubus ant savens ir eik iez 
czionais ramiai; usz aulo gano
si mano arklis, sekis ant jio ir 
begki namon kur lauke ant 
tavęs nubudus tavo milimoji, 
kur lauke tave laime didžioji. 
Skubinkis.

Batyr-Bejus atveres pla- 
cziai akis žiurėjo in savo ižga- 
nitoju, kurio balsas rodėsi 
jiam pažinstamu.

Vaikai angliszko karaliaus Jurgio.

Sztai ant paveikslo matome kuningaikszczius Jurgi ir 
Henriki, sūnūs karaliaus Jurgio, kurie atejteje gali užžengti 
ant karaliszko sosto Anglijos. Vaikai buvo iszkeliave ant va- 
kacijos in Carnwall.

— Ar tai tugi, Kazbulatai 
czionas esi ?.... Tu nori ma
ne no smerties gelbėti ?.... — 
paszauke.

— Teip, asz esmių ir noriu 
iszgelbeti tave, neeistebek! 
Eik! nesiklausk manės, vė
liaus dažinosi apie viską — 
ejk, ejk, skubinkis.

Batyr-Bejus nudžiugęs, per 
sirede in drapanas Kazbulato.

— Iszgelbetas! O Alia! ne 
ira didesnes laimes, kaip toji: 
milet ir būti miletu!....

Kazbulatas pasiliko kalėji
me vienmarszkinis su savo 
draugu vienatiniu kindžalu 
(peiliu)

Ant ritojaus giventojai au
lo nusistebėjo, radę vergą be 
givasties, o ipacz atsistebėt ne
galėjo, jog belaisvio veidas su
vis nebuvo panaezus in veidą 
to, kuri vakar paėmė in ne
laisve ir patalpine ant nak
ties in kalini. Negalėjo teipos- 
gi iszaiszkiti sau to daliko iez 
kur gavo belaisvis kindžala, 
jaigu vakar no jio viską atė
mė, uszdare kalini tik vien- 
marszkini, kuri tai kindžala 
turėjo inmuszta belaisvis in 
krūtinėn ties szirdže.

* * »

Su neapraezomu džiaugsmu 
mėtėsi Batyr-Bejus link savo 
numiletai Fatami, kurios vie
nok pirmutiniai žodžiai buvo 
“Kur ira Kazbulatas?”

— Pasiliko tenais usz mane! 
— atsake.

Akie merginos, kurios teip 
szvelniai, teip meiliai visuo 
met veizėjo in jin, dabar teip 
rnseziai sužeibavo, kad Batyr- 
Bejue nor buvo džigitas, nu
tirpo isz baimes.

— Traukkie no manes, sza 
lin no manes! — paszauke 
mergina. — Tu nedžigitas! Ne 
noriu tokio mileti, kokiu tu 
esi, nenoriu daugiaus tavęs 
matiti! Traukkie ezalin no ma 
nes, nesiartink link manene, 
tegul tau tas buna amžinu kir
minu grauženeziu tavo saužine, 
tegul negivas Kazbulatas nuo
latai stovi tavo akise, tenebūna 
tau ramibes duezioje, szalin 
no manės, traukkie kuogrei- 
cziausiai no manes, nes nega
liu dabar žiūrėti in tave.

Kazbulatas uszsipelnijo ant 
amžinos atminties savo prakil
niu darbu, savo pasielgimu, 
ipacz tarp merginu jio vardas 
su guodone ira minėjimu, nes 
savo dainelesia garbina jin. 
Ir jaigu viena mergina nori 
pasigirti priesz kita savo mi
liniu sako: “Jie mane labiaus 
mili, negu Kazbulatas Fatma” 
Nebeira didesnes usz ta pagi
rs.

Ir szeip ir teip ne gerai.
Sudžia:— Ar žinaj, usz iezsi 

laužimą isz kalėjimo busi sun
kei nubaustas! Vagis:— Jau 
ieztikro ne žinau ka dariti. Ne 
senej ponas sudže nubaudė] ma 
ne jog in kieti insilaužiau, da
bar vėlėj turiu sunkej kenst, 
jog iez kalėjimo iszeilaužiau. 
Nežinau ka pradėt!

Moteriste.

(Turkiszka Legenda.)
-------- i

Ilamdi Naim’as ketino apsi- 
vestie, bet niekaip negalėjo 
pasirižezt ant to žingsnio Bai
minosi jis, idant apsivedimti 
neueztrutint sau givenimo^ 
idant nereiktu po laikui gailė
tis. Ilgai bemislidamas tarė 
in save:

— Paklausiu patarimo 
szimto žmonių, ir pasielgsiu 
pagal didesnes dalies nuomo
nes.

Kaip pasakė, teip ir padare.
Klaueinedaves rodos ka tik 

suėjo; vieni patarinėjo jam, 
idant apsivestu, kadangi gy
venimas nevedusio yra tus- 
czias, nuobodus ir nesmagus, 
ipacz kada jau senatve artina
si, tad nevedusiam vargas, 
nes nebetur szeiminos, kuri ga 
h but ramiseziu jam senatvėj, 
bet kiti vėl smarkiai peike gi- 
venima stone moteristes, kalbe 
darni, jog pati tai jungas, ant 
viro sprando, tai vergyba, ku
rioj vyras turi vargti per sa
vo givenima, turi turėt daug 
rupeseziu, ergeliu ir sunkini, 
biu, idant maitinti ir užlaiky
ti paezia ir szeimina, vienu žod 
žiu kad givenimas nevedžio 
daug geresnis ir smagesnis, nes 
jis visuomet turi laisve, arba 
Kuosa valia. Jau buvo klau
sės tu patarimu pas devines- 
deszimts žmonių, o vienog ži
nojo, arba patire apie-tai, kaip 
geriau gyvent, ar nevedusiam, 
ar paeziuotam tiek, kiek ir 
pats žinojo nesiklausęs. Ant 
galo snpikes nusprendė pirmo 
geresnio, ka pasitiks, paklaust 
da syki rodos ir padaryt, teip, 
kaip tasai pasakys.

Vienkart ankstibam ritme
tij iszejes jis ant gatves žval
gėsi ar nepamatys ka praej- 
nant. Ir sztai netrukus lauke- 
mas pasirodė, jodamas ant laz
dos, kaip kad ant arklio. Ma 
tomai buvo paikezas kokis.

— Isz kelio! — szauke juo
kingas raitelis — nes tuojaus 
su jodinsiu....

Ilamdi—Naim’as pasitraukė 
in szali. Mate, jog tai žmogus 
beprotis, todėl nenorėjo prie- 
ezintis prisakimui, bet kad bu
vo nutaręs “pirmo geresnio” 
kuri sziandien paregės, pasi
klaust rodos, atsiliepe in joti:

— Ej, prieteliau! Sustabdik 
savo žirgą ant valandėlės, tu
riu in tave maža reikalą.

— Kogi nori? — uszklause 
smarkiai su pasididžiavimu jo
tis, skersuodamas po kelia. — 
Sakykgi greicziau, nes matai 
kaip mano žirgas nerimsta....

— Sztai, užmanau apsives- 
tie, o todėl noriu klaust tavęs 
patarimo. Jotie per valandė
lė mislijo, papūtęs ubus, o po- 
tam atsake:

— Mano mielas, atsakysiu 
tau szeip. Moteris dalinasi in 
tris skirius. Isz pirmo skiriaus 
moteriezke tave miles ir bus

prisiriszus prie tavęs, isz antro 
skiriaus bus tau neisztikima,
neprietelka, iez trecziogi ski
riaus bus tau prietelka ir ne 
prietelka podraug.

— Na, iez kelio, nes su jo 
dinsiu!

Ir nuszuoliavo ant savo na- 
vatno žirgo.

— Ka-gi jie ežia man priez- 
nekejo— tare in save Ilamidi 
-Naim’as— kaip-gi pažint isz 
kokio skiriaus kokia moterisz- 
kepaejna? Reikia jo paklaust, 
o gal jie paaiszkis.

— Ej, prieteliau! buk ma
lonus luktert truputi!

Jotie smarkiai sustabdė sa
vo žiiga ir ateižiurejes in už
pakali atsiszauke:

— Ko nori?
— Pasakik man, prieteliau, 

kaip galema pažint moteri, ko 
kio jiji skiriaus?

— Visai lengva! Moteris 
iez pirmo skiriaus, ira tai mer
ginos. Mergina kuri nepažino
jo vyro, jeigu apsivesi su ja 
pamilęs tave ir prisirisz prie 
tavęs, bus tau isztikima. Mo
teriezke iez antro skiriaus tai 
naszle turinti vaikus nuo pir
mo viro. Jeigu su tokia apsi
vesi, givenimas tavo nebus 
smagus, nes iji daugiau miles 
savo vaikus, negu tave. Mo
teriezke isz treczio skiriaus tai 
naszles bevaikes. Jeigu su to
kie moteria apsiejtineei geriau 
negu mires, jos vyras, tai tave 
pamilęs ir bus tavo prietelka, 
bet jeigu nemokėsi jos gerai, 
milet, tai nuolat^mislis apie mi 
rusi vira ir tavęs nekes.......
Ej iez kelio!....

Ir vėl jau szoko smarkiai jot 
savo keliu, bet Hamidi — 
Naimas da ir trecziu kartu su
stabdė jin klausimu:

Pasakik man, iszmintingas 
žmogau, kuomi tikrai esi? Ar 
iszmintingu žmogum, ar paik- 
szu, kadangi tavo patarimai 
visai iszmintingi, o elgimasis 
paikas, jug joji ant lazdos o 
nuduodi, kad ant smarkiausio 
žirgo joji?

— Esmių Beni-Amir’ae, o 
priežastie mano elgimosi yra 
toji, kad palaidojęs jau dvi 
pacziae, gimine mano liepia 
man būtinai paeziuotis dakar- 
ta, o kad iezvengt to sunkaus 
jungo, nuduodu beproti!.... 
— Ej isz kelio, n s sumindžio
siu.

Ir nuszuoliavo sau ant laz
dos apsižergęs!....

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

638 Penn Avė. 
Pittsburgh, Pa.

Dr. Koler garsinasi tavo (ikrą pravarde ir turi 
savo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
gimus ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavoi ligonbučiuose, o paskuti* 
liais matais prieš išvažiuojant j Ameriką bnvo 

Kgonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri* 
/etiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILI išgydau vartodamas gyduolę 6o6, dide
li išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilj. Jeigu 

enti išbirimns ant viso kūno, gedimą burnoj. 
,rba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulu 
Ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar 
os tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kita 
iškrėsi savo liga.

Nenatnrališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bt 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPEK 

r kt. išgydau j io dienų, o jei ne, tai pinigu 
ugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales pači- 
ančias iš SAUZAG YSTES prašalinu i t8 dienas, 
•r jautiesi mažu m, jog neturi tos pačios vyriškos 
pėkos. kaip pirmiau? Jei teip, tai uegaišuok, 
■a nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
•ūti vyru.

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

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
jo minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
iegitnas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimas 
■jsišlapinimo (peršėjimas) irdesėtkai kitų ženklų 
uie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
avo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga* 
akus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitar 
los ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krauji 
gydau trumpam laike ir ligoniui nereik pe: 
aukt savo darbo

FISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakaft 
?tnyčiomis Iki 5 popiet. Nedėliomls iki ū 

popiet Ateikit tuojaus.

waaaMmO

— Tetuk ko toji maszina 
teip cipe ?

— Kvailas esi, jagu ne ži
naj.— Jagu tau lieptu tiek 
vežimu traukt tai tu da labiaus 
ciptum.

1 nsiniilojus žalnierls.
— Tikėk man, Mariuk, jog 

vietoje karabino, veluk tave 
nesziotau.

— Del ko?
— Ba ne rejkalautau tavęs 

ezvejeti.
Mergina be szvejtimo ae ap- 

siejtau. j

KUR BUNA
Mano tikra sesuo Maryona Baltru- 

szaieziute, 17 metu kaip amerike že- 
nota su Petru Pupkie 16 metu adga- 
lios gyveno Malianoy City Pa. dar 
nežino kur randasi josios pajeszko 
Elzbieta Baltruszaicziute kuri nese- 
uei pribuvo isz lietuvos. Tegul ji pat 
•r kas kitas duoda žinia ant adreso.

(9F °i) 
Mrs. Elzbieta Szatas,

417 W. Spruce St. Mabanoy City Pa

Mano broliai Juozas ir Jonas Kui
zinu 16 m„ kaip Amerike paeina isz 
Kauno gub , Szilales para., teip-gi 
ir Mikas Jakszta, Derkintu kaimo , 
turiu svarbu reikalą praszau atsi
szaukt ant adreso:

Mary Aurilla.
Box 270. Clinton Ind.

Mano szvogeris Tamoszius Zvin- 
gela paeina isz Suvalku gub., Wil- 
kawiszkio pav., Gižiu gmino kaimo 
ir para., praszau atsiszaukt ant adre
so.

T. Bartuszka;
48 Pettebone St, Luzerne Pa.

Mano brolis Jonas Avižienius pa
eina isz Suvalku gub., Mariampoles 
pav.. Javaravo gmino, Baliuniszkiu 
kaimo., pirmiau gyveno apie Chi- 
caga, jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso.

M. Petrikiene.
2589 E Clearfield St, 

Philadelphia Pa.

Mano vyras Antanas Szesna paei
na isz Suvalku gub., Starapoles pav., 
Szunsku kaimo, Mokolu gmino, 4 
pėdu augszczio, biski geltoni plau
kai ir ūsai, akys mėlynos, 56 m. am
žiaus, 25 m, Amerike, gyveno vis 
aplink kietas anglis, asz jau penktas 
metas kaip Amėrike ir jio negaliu 
surast jis pats ar kas kitas praszau 
atsiszaukt motyna ir 3 dukteres, ant 
adreso,

M. Szeszniene.
153 N, 19-th St. SS, 

Pittsburg Pa.

Mano pussesere Anelka Aglins- 
kiute paeina isz Suvalku gub., Wil- 
kavyszkio pav., 4 metai kaip Ameri- 
kia, pirmiau gyveno Illinojaus steite, 
o dabar nežinau kur praszau atsi
szaukt ant adreso:

Ant. Januszaitis
Box 129 Donora, Pa.

Mano Susiedas Steponas Tautvai- 
sza 10 m. kaip Amerike pirmiau gy
veno Duquesne, Pa., o dabar nežinau 
kur, paeina isz Kauno gub., Jonisz- 
kes para., turiu svarbu reikalą pra* 
szau atsiszaukt ant adreso:

K, Wacziulis,
5 Vine St. Valpell, N. II.

Mano pusbrolis Vincas Simanavi- 
czius paeina isz Suvalku gub., Vilka- 
viszkio pav,, 14 m. kaip Amerike pir
miau gyveno apie New Yorka o da
bar nežinau kur praszau atsiszaukt 
ant adreso t?

V. Zubavioz
526 N. Bromley avė. Scranton Pa.

Mano pusbrolis Simanas Pekevi.. 
ožius paeina isz Vilniaus gub. Traku 
pav., Žežmariu volos., Bubliu kaimo 
antru syk amerike. pirmiau gyveno 
Racine Wis., o dabar nežinau kur, 
teipgi mano draugai, Alijosioku pa
eina isz Kauno gub., Kauno pav. 
Rumszkiu volos., Pranveniszkiu kai
mo, girdėjau gyveno Racine Wis. 

praszau visu atsiszaukit ant adreso
And, Kalvinas

1636 Misouri avė.
So. Milwaukee Wis.

Jonas Norkaitis paeina isz Kauno 
gub.. du metai adgal gyveno Nanti
coke, Pa. du metai adgal kaip aplei
do savo dede Vinca Norkaiti ir nu- 
važevo in Cbicaga no to laiko apie 
jin nieko negirdėjau, turiu svarbu 
reikalą jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso.

E. Kupstas
63 W. Union st. Nanticoke, Pa.

Ar matei kada-nors laikrašti 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS” yra 8-niq puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, pusei m. $1 
Džslenluose metams $3, pusei metų $1.50 

Rašydami laiškus adresuokite 

DRAUGAS PUB. CO. 
2634 W. 67th St. Chicago, 111.

Ir Skaitei Kada Laikražtį "LIETUVI?" 

Gal nežinai kur jų gauti?

“LIETUVA”
Eina |au 21 melus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI, 
32S2 So. Halafad St., CHIC180, ILL
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i UNION NATIONAL BANK:
MAHANOY CITY, PA.

I CAPITOL STOCK *126,000. SUBPLUS IB PBOFITS 2300,000. ■
' Suv. Valsu Banda, turi musu banke sudėtu piningu. k

i Mokume antra procentą aut sudėtu pinigu. Procentą pridedam ■
prie juBU pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant į

ar atneBzat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus į 
turėtumėt reikalą su musu bunka, nepaisant ar mažas ar didelis. Į

HABRISON BALL, Preiidentas. 0-ad. ryte lig 3 popiet •
F. J. NOONAN, Vice-Preaidentaa. Subatomia 9 lig 12-ad. t
W. H. KOHLER, Kasierina. j

■|.| I I l'l-n 1 I 1 liti Į Į 14

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-Ncw York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientau&us 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

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

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpo kitų aptickos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: y

Kraujo Valytojas .......... ;.... $1.00
Gyvasties Baisumas.................... 7-r>c
Nervų Stiprintojas.........50c ir $1.00
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir $1.00 
Nuo leosulio.....................25c. ir 50c
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50c 
Skilvinės proSkn® .....................$1.00
Pigulkos del k' i................ 25c
Nuo galvos s k a "no ...............25c
Nuo kojų nuosj i .... 10c. ir 25c 
Nuo danui gėlin .....................10c
Nuo peršalimo ................... 25c
Plaukų stiprintoj .... 25c. ir 50c 
Linimentas arba , tolloris .... 25c 
Anatharynas ploviniui.................25c
Nuo kirmėlių..............................25c

Del išvarymo soliterio.........$3.00

Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00 
Nuo kojų prakaitavimo.........25c
Gydanti mostis........................50c
Antiseptiškas muilas............ 25c
Antiseptiška mostis................ 25c
Nuo dusulio............................50c
Proškos del dantų ..................25c
Nuo kosulio del vaikų.........25c
Kastorija del vaikų ... .10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo.....................25c
Kraujo Stiprintojas..................50c
Gumbo Lasai............50c ir $1.00
Nuo plaukų žilimo................. 50c
Blakių Naikintojas..................10c
Karpų Naikintojas................. 10c

Specijališka tikrai lietuviška Trojanka arba Trojos Devynerios 25c 
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, Šaknis Ir 1.1., kokios 

_ tik yra Žinomos ir žmonių vartojamos.
7-^ Reikalaukite prlsiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais. “^Į 

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

Jeigu Įums brangi yra |usų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į LIETUVIŠKA APTIEKA 

c^MyiNCAS J. DAU NOR

APTIEKORIUS '
229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS—

P. v. OB1ECUNAS IR KOMPANIA
Cor. 12-th. & Carson St., S.8.Pittsburg, Pa.

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

Priima Piningus ant paezedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes an1 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Russijos.

^WILADCLFHJA
TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ

M EPIC AL CLINIC J

Kuriems buvo pirmiaus gyvenimas pilnas kan
kinimų ir varginimo nuo visokių ligų silpny
bių, pakartęs; besant išblyškę, išbalę, sulinkę, 
sukniubę, vos kojas pavilko, bet kad atsišaukė 
prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, THE PH. 
M. CLINIC, aprašant arba apsakant ligų, kas 
kenkia, tad tapo pamatiškai trumpam laike 

išgydyti ir dabar yra sveiki, 
laimingi, ir iš gilumos širdies 
dėkingi, taip sako išgydyti:

UŽŠVIS SAULELE 
Į MUSU LANGELI!

GARBINGAS DAKTARE^ Apturėtas liekarstas vartojant vis ir vis sveikata ėjo geryn ir 
lengvyn, o ta užsenėjusl mano liga, nuo Jūsų tikrų galingų gerų liekarstų, kaip sniegas nuo 
saulės spindulių nyko. Dabar Jau pasilikau visai sveikas, nes krutinę ir galva nustojo skaudėti 
teip ir kosulys visai išnyko. Pirmiau buvau silpnas, sukllurgs-sukumpgs, o per galybg ausš- 
člausio mokslo ir tikras liekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkuvojantis tik Pbiladel- 
pbios M. Klinikul. Su guodono M. P. Sakalauskas. 3231 Emerald Ave., Chicago I1L

Mrs. Petronėlė Bakutėnė, 125 2nd st. Somerville, N. J. Telpat dėkavoja už išgydymu, nes 
pirmiau jį gydė didžiausi New Yorko daktarai, kurie negalėjo pagelbėti, o vienok Philadelphl- 
jos M. Clinikas, atsakančiai į trumpį laikį, moteriškę padare sveika nuo labai didelės ir apse- 
nėjusios sunkios ligos. Mr. M. Kazloros, 1612 Chestnut st. Trenton, N.J. Nemažiau yradėkln- 
gas už išgelbėjimį Jo gyvasties Ir išgydymų nuo nervų, krutinės skaudėjimo, silpnų plaučių, 
kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpliavimo. Lygiai labai dėkavoja Mr. J. Rusiks, 333 15th av. 
Newark, N. J. Mrs. D. Karasevičia63 Bouth st. New Britain, Conn. Mr. Julius Blrsenas, 318 
Franklin st. Port Washington, Wis. Mr. Jonas Tamulis, R. D. I. Malboro, Muss. Mr. Jos. 
Jureviče, 147 W. First st. Fulton, N. Y. Mr. Ant. Čeras, 858 So. Swanson st. Philadelphia, Pa. 
Ir tūkstančiai kitų, kurių negalime į laikraštį sutalpinti.

Todėl, jeigu esi nesveikas ir greitam laike tikrai nori išsigydyt, tad kreipkis čion, kur tūk
stančiai kaip į pamačlyvų vietį traukia ir tampa išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu
viškai, nes gromatnešis su mandagumu priduos laiškįikas kenkia, o busi Išgydytas. Džiaugsies 
pasilikdamas sveikas ir laimingas ant visada. Nėra skirtumo kokia liga sergate ir kas kenkia, 
nes jeigu speciališkai profesionališkas daktaras KHnlko pripažins, jog gali būti išgydytu, tai 
gali tikėti, kad apturėsi tikrų pagelbų; be peilio be operacijos, bet su tikroms llekarstoms nuo: 
inkstų ligos, skaudėjimo sųnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. Užkietėjimą, 
skaudėjimų ir nedirbimų vidurių. Galvos skausmų, širdies, kepenų, kosulio ir plaučių ligas. 
Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo, slogų, nuo abelno sveikatos nusilpnėjimo, 
dyspepsijos, neuralgijos bei nervų ligos; telpat nuo jaunystės išdykumo klaidų, sėklos nubė- 
gimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių slaptų užsikrečiamų ligų. Telpat moteriškų Il
gų, kaip: skausmingų mėnesinių ir kitų visokių ilgų, kurios tik varginimui žmonių atsiranda. 
Rašant visada reik adresuot teip; —

THE PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 WALNUT 8TBEET, PHILADELPHIA, PA.

Atsilankantiems arabiškai ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo 10 iš ryto |kl 4 po p.
Nedėlioj nuo 10 Iki 3, o Utar. Ir Pėtn. vakare nuo 6 Iki 8. >

Telpat reikalauk nuo Kllnlko knygos „DAKTARAS", o bus prlslqsta. ,

Introligatorne.^>
APDIRBT UV K KITGU.

/yridiila t<rcr n alcakcygeB istorian 
natos ir laikrasicsei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagia Draugas, Tėvynė ir Lt. 
Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasstus. Adresas:

Lltbaanlan Bindery,
114 W. Sprace. Mehapey Gity

“SAVIZROLAS
Juokingas £ 

Apraszymas
45 puj. 6x9 col. dydamo, Preke 15c.

W. D. Boczkowiki-Co. Malianoy City, Pa.

SURINKTOS ISZ LIETUVOS
Yra tai rinkimas gražia Dainelių. 
78 pas. 6x9 coL dyd. Preke 25c.

DAINOS

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

"GERIAUSIAS Armonikas ir Koncertinkas
GALI gauti pas mane ir užčedlti sau 
25%. Turiu puikiausio darbo Vokiškas 
ir Itališkas armonikas dideliam pasi- 
skyrlme. Parašyk tik man savo adre
są. ir pridėk už pora centų marke, o 
tuojaus gausite mano naujų iliustruo
tų katalogų 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. Nesiunčia katalogu j užrubežius ne I Chicagos
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ŽIŪRĖKITE KAIP MES AUGAM
$103,000 PRIAUGIMO PER VIENA META.

SHENANDOAH, PA.

MAHANOY CITY, PA.

Klini

KARPETAI

Olandras

H c

Naujas Pavasarinis Tavoras

B RAGAŽINSKAS

BELL TELKDUONAS

O QUARTS orBEER$

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

Seniausia National Banka
Schuylkill Paviete.

— Martinas Yuodeezka par 
dave Block Hoteli del J. A. 
Manduro.

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

rie*
ira

Sziomis dienomis muso tautietis 
Ragažinskas pargabeno visokio 
ima, Amerikonisxka ir Importita

Lietuviszkas Agentas 
jSZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

NO. 6
Visan

Dr. Jonas C. Milleris 
(LIETU V1SZKAS DAKTARAS)

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

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

D.M.Graliam, Prezidentas. 
W. Rynkiewiczia. 
J. Honisby.

WILKINSONO NAME 
Kampu Main irUoydStl. Shenandoah, Pa.

— Ona Romanskiute 14 
metu senumo, mirė nuo džio
vos.

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

-4GRABORIŲS4*

Polithania State Bank
Corner 22-ud. A Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS-

Garsiu LletuvIszku-LenklszkuValiti,

.Taigų kada busite 
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
J IETUVISZKA OTELI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

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

Vienmtele LietnvUzka Ranka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo MJ'O ir dainiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
priskaiiHiu kas pine n etų. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam •iAih- n*dii‘ k*-li-ne5. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus.Lietuvai 
-eikaluoM-jų u. k -i k-ies prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.RUPTURA

VYRU - MOTERIŲ -VAIKU

IMBREV

c INKARE

H,-

29 MOTERIŲ GRAŽYBES
Tikini artistiszl<us paveikslus- 
gražiausiu moterių, nu s siu n ■ 
cziame uždarytame laiszke 
už 42c.

B. AUTURI "iXfr.“-

Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 
abelnai bkausmo ir akarbutū |1.25.

Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines...............$200,
Gyd. nuo Paalaptingoe Ligos $5.00.

$5.75 
Excelsior Witch Go.

r»l?TTltf A f IKI 10 AD. RATK
t 2 IKI 4 POPIETLIGONIUS Į 7 1KI 8 VAKARE

ri ' , . i’ o Mahanoy City, Shenandoah,V llllllclll S Mt.Carmcl, Landsford

_ _  S. Norkewicz
401 wist uhiboi Ah.

Visiszkas Turtas Gegužio (May) 3, 1912 - - $751,192.63
” Lapkriczio (November) 1912 - 790,858.99 
” Gegužio (May) 1, 1913 - - - 854,209.58

Pasidaugino Turtas per Meta - - $103,006.95

\ ZA-

Žinios Vietines.

m .

k 
nil
er

k 
5
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MUSU DRAI’ANU KROME randai visokiu Drapanų 
ir Apredimu del vyru ir vaiku. Sziame laike ka tik 
aplaikeme visokiu nauju puiku Vasarinu Siutu ir pra- 
szome ateiti ir peržiureti o jaigu pirkaite tai busite 
užganedyti.

W. RYNKEWICZIUS j
.. NOTARIUSŽAS..

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

....... PO PR1ŽDRA BANDOS......

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

Paszportus- del keliaujaneziu pa
rūpinu.

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

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Iszcluoda 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 aplankysite teisinga atsakyma.
Apsaugoji! Namus ir Naminus Daigtus nog L^gnies.
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— Darbai gerai ejna ir ro
dos ėja teip paezei per visa 
laika. Acziu Dievui.

— Lietuvei grąžei gyvuoje 
ir smarkei ymaei už skaitimo 
“Saules” ir “Linksmos Valan
dos.”

— Vertėtu ydant jaunume- 
ne susirinktu ant kokios sales 
ir užsiyminetu skaitimais arba 
uždėtu literariezka kliuba.

— Pradedant nuo vakar, 
visi klarkos kromosia aplaike 
puse dienos szventes. Per 
June, July ir August aplaiki- 
nes po puse dienos ant pasi
linksminimo.

— Redingo kompanije mo
kes darbininkams Mehanojui, 
Gilbertone ir St. Nicolas ap
linkinėse subato.

— Gerai pažinstamas vi
siems buvusis aptiekorie ap- 
tiekoje p. Kazuno, Salamonas 
Jankus, apsipaeziavo utarnin- 
ko diena su panna Ona Mille- 
nute Mount Karmuosia. Po
nas Jankus turi tenais savo 
locna aptieka.

— Koroneris Moore savo 
raparte laike Gegužio menesio 
paduoda, buk anglekasese pra 
žuvo 15 darbininku, ant gelež- 
keliu 5, staiga mirezia 7, neži
nomu priežaseziu 2, o vienas 
nuo apsiszutimo, žudinetos, 
pasižeidimo su karabinu, kon
vulsijos, eavžudinstos ir žu- 
dinsta kudykio.

— Mrs. Katre Marinczakie 
ne laukdama karuko prie savo 
namo, likos permesta ir su
žeista per ejnanti vežimą, ku
rio ratai praėjo per kojas. Su
žeidimai nepavojingi.

— Dažiurekite savo karvu- 
kiu, nes jago bus suymtos ant 
nlicziu tai užmokėsit bausme.

— Ant S. L. R. K. A. sej- 
mo, kuris atsibuvo ežia nede- 
lia Brooklyne iszkeliavo dele
gatai isz miesto pp. V. Lapins
kas, M. Kundrotą, A. Sodeika 
ir Kun. Dargia.

— Dr. M. J. Petrikas, lie- 
tuviszkas medecinos ir chirur
gijos ligonbutes specialistas 
priima ligonius kasdien nog 
10 lig 12 ad. priesz piet. nog 
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 
vakare. Kazuno aptiekoje 
237 W. Center St. (-j -y)

— Siausdama aplinkui Ug
ne ant kiemo, Ona Matuszai- 
cziute, 4 metu mergaite, baisei 
apdege kada ugnis apėmė jo
sios ezlebukes.

— Jonas Siva, graborius ir 
Stasis Turtelis randasi ligon- 
buteje nuo sužeidimu kokius 
aplaike laike susidūrimo su 
vežimu Vinco Szneiderio. Vie
nas isz arkliu užsimusze o ka- 
ravonas likos suteszkytas.

— Tvartas Jono Chovane- 
co, kuriame radosi daugybe 
tavoro prigulintis prie Kaz 
Kopcziuno sztorninko, sudege 
ana diena. Blede isznesza ant 
$3.000.

— Skvajeris Birsztonas nu
siuntė in kalėjimą Stasi Palu- 
kevicziu už neteisinga prisiega 
ir apsipacziavima su naszle 
Ona Simanavicziene turėdamas 
paczia Lietuvoje. Stasis prislė
gė iszimdamas laisnus ant ap- 
sivedimo, buk ne turi kitos pa- 
czios, o tuom kart pasirodė 
kad turi Lietuvoje paczia ir 
du vaikus. Taja žine padavė 
palicijei Stasio szvogerka Ma
re Burogiene.

“Mieliiszirdlngas
Tūlas ponelis pujkej pasire 

dės pribuna pas pone garsinga 
ir pažinstama abelnaj kajpo 
motere geros ezirdies ir gausios 
mielaszirdistes ant biednu pa 
vargelu.

— Poni!....
— Pone!....
— Pažinodamas ponia isz 

girdėjimo, a žinodamas kaip 
dideli skarbaj milaszirdistes 
ira pon'oi szirdije, dristu, no
rint ne pažinstamas, praneszti 
ponej apie viena biedna ne
laiminga familije X Tėvas ser 
ga, motina nedagaliueje suvis .

— Ach! ...
— Ketvertas vajkn, isz ku

riu vienas prie krūties, o kitas 
lovoje guli apsirgęs ant sun
kios ligos, sena apjakus mo- 
cziute ir suparalizavotas die
dukas.

— Ach!....
— Žodžiu pavargėlėj. Ja

go szedien lig penktaj adinaj 
po pietų ne užmokės raudos 
usz tris menesius už stuba, taj 
locnininkas namo iszmeta juos 
ant ul'czios....

— O biedni žmones! Kiek 
isznesza toji raudos mokestis?

— Dvilika doleriu.
— O, nelaimingi žmones! 

Tarnauju ponuj, o vienkart 
dekavoju, jog davej ponas 
man galėjimą iszpildinti gera 
mielaszirdistes darba. Nes 
kas esi ponas jog teip puikei 
kalbi vardan to vargo nelai
mingos szeiminos?

Ponelis turėdamas piningus 
jau kiszeniuje atsako:

— Asz, guodotina poni, es
mių locninku namo, kureme 
givena toji ne laiminga szei- 
mina....

-------- ----------------------------
W$25 Grafafonas už $21

(su 16 Dairiomis)

(Apgarsinimas)

Ir atėjo vasara.
, Ne visi turi malone dž:aug- 

tis linksma vasara ir jos malo
numu, su visoms gausybėm?, 
gėrybėms ir paukezedu dai 
nome; nes jeigu žmogui ozo
nus, krutinę, kaip su szakems 
bado, o teip jaueziasi silpnas, 
sukliuręs ir vos kojas pavelka, 
su yvairiais sunkumais, tai to 
kieme vasaras eziluma ir sau
les spinduliai kaip kokia naez- 
ta slogina, isz virszaus ir isz 
viduriu organizma liga kaip 
kirminas sveikata ir gyvastį 
graužia, žinoma tokie žmo
nes negali nieko gero tikėtis, 
jeigu apsileis liga ir neeigydys. 
Mr. L Klimą“, 55. ElLworth 
St. Wo:c:ster, Mase.

Kuris pirmiau buvo sunki
namas ir varginamas ligos kaip 
kokios akmenines naeztos sun
kybėms ir-nesitikėjo, kad tu
rės kada nore linksma diena, 
bet kaip apraeze savo liga ku. 
ri ji vargina in ta vienatinėm 
tikram Klinikni in Philadel
phia, po vardu The Philade. 
M. Clinic, 1117 Walnut Str. 
ir jam buvo prisiųstos liekars- 
tos ir visi reikalingi pamokini
mai ir kas reikia; tad isz nu- 
liudusio pirmiau žmogaus sztai 
ka raezo jo paties žodžiai eu- 
lyg Philadelįlra M. Ciinic; 
ezirdingai dekavoju už sveika 
ta neskaitytus kartus ir už vi
sa vyrięzka drūtuma,
ko galybe ir geriausia gydy 
ma, platyasiu terp visu pažįs
tamu reikalaujancziu pagelboe 
sveikatai, kad teip gerai pa
gelbėjo. Beabejones per ge
ruma Daktaru I h la. M Kli 
mko ir geras liekaretae, teisyn- 
ga gydymą, džiaugėsi linksma 
vasara Mr. L. Klimas, kurie 
savo pažįstamiems rod i ja aptu
rėti linksma vasara ir būti 
laimingais ateiezaukti žodžiu 
ar lietuviszkai paraszant kai- 
kenkia Ph. M. Klinikui ir jo 
pn fesonaliszkiems daktarams

Parsiduoda Namai.
Parsiduoda ezitie namai 

Mahanoy City, Pa. 436-438 
W. Spruce St. 212 214 W- 
Spruce St. 216-218 W. Spruce 
St. 605-607 W. Centre St. 
Dasižinokite “Saules” if.se.

(j 1)

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

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

W.Waidelis .

Su t runų »ytas Raportas Banko
MERCHANTS BANKING TRUST COMPANY 

Mahanoy City, Pa.
Nog prisiegto Raporto Gegužio (May) 1, 1913

ASSETS.
Pininginis ir Rezervinis turtas
Priguli nog Banku
, , . • f PaskolaInvestmentai •{ . •Į Bondsai
Rakandai irFikszczerei
Overdraftai

Total Assets

LIABILITIES.
Kapitalas Inmoketas
Geležinis turtas -
Profitai - -
Depositai ...
Neiszmoketi Dividendai
Skola Bankams - - .

$69,544.66
5,336.33 

657,715.04 
118,354,38

3,220.00 
' _ J*9-17 
8854,209.58

$125,000.00 
75,000.00 
18,645.59 

631,647.63 
40.00 

_____3,876.36 
$854,209.58

Kasierius. 
kas-kart dau-

LIETUVISZKAS ADVOKATE 
Baltrus S. Yankau 
ATTORNEY, COUNSELLOR AN] 
ADVOCATE OF UNITED STATE 
COURTS.

Geriauses ir didžiausias bui 
piningo iszlaimeja provose at 
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gt 
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaim 
provas kurios kiti advokatai atsako 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresa vokite:

B.S.YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y.

Gera proga ineiti iii 
apsimokama bizni 

Parsiduoda puikiai ir gerai 
intaisyta dirbtuve temprenco. 
Kostumeriu daugybe, biznis 
randasi Shenandoah, Pa. ir 
parsiduos labai pigiai ba loc- 
nininkas turi kanecz apleisti 
miestą, todėl pasiskubinkite 
ba kas pirmesnis tas geresnis, 
kas nupirks tai locninikas isz- 
mokys kaip visa bizni varyt. 
Apie daugiaus atsiszaukite in 

“Saules” ofisą. (-J 4) 
Mahanoy City, Pa.

Parsiduos pigei.
Namas 16 pėdu ploczio ant 

West Mahanoy St. Mahanoy 
City, Pa. Galima tuojaus insi- 
kraustit. Atsiszaukite po No. 
238 W. Centre 8t. Mahanoy 
City, P*.

Pazalavimas plauku.
Varis daro toke intekme 

ant organizmo žmogaus, jog 
žmonis dirbantie fabrikuose 
varies gauna pažalavima plau
ku. Nes tai gali gautie tiktai 
tie darbininkai, katrie dirba 
prie varies per ilgesni laika 
ir tai tankiause gauna pažala 
vima plauku ant barzdos; ant 
galvos tas atsitinka ne teip 
tankei’ir tai greicziau pas tuos 
kurie, turi szviesus plaukus, o 
ne pas tuos, kuriu plaukai tam 
sus arba juodi. Priesz ta paža
lavima ne galema užbėgt, ne- 
mazgojimu ne niekom. Net ta
da atgaus plaukai buvusi savo 
kolora kada darbininkai gavu 
šie pažalavimo plauku nustos 
dirbę tokiuose fabrikuose. Bet 
ne visi darbininkai papuola po 
tom intekmem varies. Buvo 
tokie vienas darbininkas, ku
ris dirbo 27 metus užsiiminėjo 
polituravojimu misinginiu isz- 
dirbimu, o plaukai ne patroti- 
jo savo prigimto koloro (mi- 
singis ira maiezita varis su ci
nu.) Buvo velei atsitikimas, 
jog darbininkas turentis pir- 
miaus baltus kone plaukus in 
penkis menesius velau po nus- 
tojimui dirbti fabrike variniu 
iždirbimu, gavo pažalavimo 
plauku, o del to tas ira mato
mu, jog paeina no organizmo 
žmogaus, ir no to kaip ilgai 
darbininkas dirbo dirbtuvėje 
variniu iždirbimu. Su givuleie 
teipoe-gi tas pats dedasi. Vie
nas avinas kuris tankei eida 
vo gerti vandeni, kureme czie- 
tino ir plovė vari ir buvo isz- 
etatitas ant garo no varies po 
laikui keliu metu vilnios ant 
viso pažaliavo kaipo žole.

Geriause auga olandras 
bioj derlingoj žemej kuri 
sumajezita su ,{ piesku. Idant 
geraj augtu ir keriutusi rejke 
neatbutinaj kad butu pasodin
tas dideluose slotkuose, (cebe- 
riuoet) kad galėtu szaknis ge
rai augt ir ne daejtinetu prie 
sienų stotkelo kureme auga ta 
da turi szaknis toji džiūt ir ne 
gali majtite sivajs savo sza- 
kelu. Vasara rejke pastatite 
in szilcziause vieta ir gausej 
lajstit vandeniu, idant-gi turė
tu daug žiedu rejke per žiema 
perlajkiti szaltam rujme ne 
lajstant vandeniu, pavasa- 
ri-gi kada temperatūra pasikė
lė, rejke lajstit sziltu vande
niu. Nerejke vienok niekados 
laikiti olandru sziliuose paka
luose, kuriose kurinasi peczej, 
ba ant medelo atsiranda sama
nos, o nekarta nevet teip daug 
kad labai kenke medeluj ir 
greitai gali susidarkiti, antra 
kad auguole turi savo lapuose 
ir pumpureluose žiedu szkadli 
vas daleles, kurios gadina orą 
pakajuje ir tas kenke svejka- 
tai giventoju.

Dydžiausias deimantas
Kasikloja “Premier” Preto 

rijoj (Afrikia) surado deiman
tą kurys yra didžiausias ko
kius tik lig sziol surado. Ta
sai deimantas svėrė 3 025 ka
ratus.

Verte jiojo bus galema apcie 
nevot kada nusiszl f tvos; bet 
jau ir dabar .daleis o, jog bus 
brangiausias ir už “Excelsior” 
deimantą kuris svėrė 969 kara 
tus.

Isz deimantu nuszlifavotu 
didžiausiu yra “K< hinoor” ku 
ris svėrė 106 karatus.

Ant Pardavimo.
“Keller House” po No. 136 ir 
138 East Centre St. Mahanoy 
City, Pa. Parsiduos namas, 
laisnei, fikszczerei ir t. t. Vie
nas isz geriausiu ealunu Maha- 
nojuje. Dasižinokite ant vie
tos. (gp o?)

Ant pardavimo.
Parsiduoda krauczysta labai 

geroi vietoi, jeigu kuris krau- 
czius skursta prastoi vietoi, 
arba norintis pradėt ant savo 
rankos, tai nėra niekur gražes
nes ir puikesnes vietos kaip 
aez parduodu, kuris norėtu 
apie tai platesnes žinios raszy- 
kit laiszka ant adreso. <ų) 

A. Josepson,
412 Honsdale SL Greenridge 

Scranton, Pa.

IR JOS ISZGYDIMAS
BE P E I LO - B E O RE R AC IJ OS 

BE PATROTIJIMO LAIKO.

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

Atsiųskite 2o. stempa.

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

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

JOT* Kožnas gal iszmokti buti Ba-berium 
tiumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu. Raszykite apie daugiaus pas 

Nossokoff's Barter College,2UI?u,uCg"i'“.':
m
m

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patento!as regulatoris 

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

si tįsi m szita laikrodi 
visiems per C.O. D. 
už $5.75 per expres, 
“WC jei nebus toks 
Nemokekyte nei Cento. 
Atminkit, kitur už
mokėsite už toki lai
krodi $35. Su kožnu 
Laikrodi duodam 
Lenciugeli.

901 CENTRAL BANK 
BLDG. CHICAGO, Ill

garima, AmerikoniBtka ir Importita 
lalima gaat visokia Arielka,, Vynia 

Arako, Kimelio, Dzinia ir t, t 
Teipgi skambanosio Alaas IrPortsric 

Daokyte dabar orderi o bos_ jamit 
pristatyta ia Mamas, 

54-56 N. Main 81 
Mahanoy City.

DYKAI
Szitie Dubeltavi Kekorderei, ant 

vienos puses grajina muzike ant kitos 
puses dainuoja. Duosime dykai tiems 
kurie atsiszauks pas mus ir kurie turi 
Fonografus,
HOFFMAN BROS. Y'

j^IETUVISZKASp1 OTOGBAFISTAI

M. VARZINSKAS 
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Puikei ir pigei nutrauks visokep 
Fotografijas. Padaro didelufeFotc 
grafijas isz mažių ir indeda in reimu?

Indeda Fotografijas in Špilka? 
Kompasas ir 1.1. Puikei nutraukiu* ja 
Post-Kartės, Parduoda Reinius ir t,*

Isz viso
D. F. GUINAN,

Geras patarnavimas muso Banke atnesza 
giaus Deposiferiu.

Užsimokės jumis turėti piningiszkus reikalus su szita 
Banka. Pennsylvanijos Valstija ir Malianojaus miestas laiko 
piningus szitam Bauke.

Merchants Banking Trust Co.

Parduodani 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 būdu 
galima pigiau pirkti ir jumis suczedi- 
nam piuiga parduodami pigiai negu 
kiti.

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

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

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, kad 

jau arznesu daugiau ne locniniku ne virszininku, ne darbiniku 
“All Nations Batikoje ant 12-tos. gatvėn” ir kad dabar 
atidariau ofisą mano naujni vietoi

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

Reikaluosia me tižiu kreiptis prie^savo seno pažistamo ] 
tokiu adreso-

PAUL V. OB1ECUNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; S S. Pittsburgh, Pa.

IX’ o. 6.
Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVIGZIAUS
Geriausia Arielka _____

Mieste. Tik $1 už Buteli 
Teipgi ežia gausite ir visokį) 
kitu gėrimu. Ateikyte dab? 
prieez laika, duokite sa* 
orderi o bus jums pristatyt*

Kiekvienas Lietoviszkas Srtorainhi 
teipgi privalo užlaikyti visada mom 
puikias Lietuviszkas Gydaolea rato 
oztoruose ant pardavimo, kad.mojD 
tautieczei reikalaudami galėtumus- 
pirkti ir nereikalautu isidaoti 
piningus dovanai kokiems nors apn- 
vikarus tose apielinkese. Sztoraiuai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokite 
musu tyras Lietuviszkas Gyduolę 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l................................25c.
Egiutero No. 2................................60c.
Zmijecznik..............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai................................35c.
Meszkos Mostis............................. .25c.
Trejanka..........................................25c.
Linimentas vaikams.....................25c.
Gyduoles nuo Kosulio.................26c
Liepiu Baisumas.......................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku............. 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

’’ nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu....................... .25c.
Ugniatraukis..................................25c.
Skilvio Laszai............................... 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios..............................76c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3,60. 
Gyd. del nemalimo Pilvo......... 60c.
Milteliai apstabdymui Galva 

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

Koja.............................................26c.
Geležinis sudrutintojas sveikata 50c. 
Vaistas nuo Papauto.................16c.
Gyd. nuo Grippo.....................$1.26.
Plauku apsaugotajam................. 50c.
Muilas dėl Plauku..................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų.................35c.
Rožes Balsamas............................ 25c.
Kinder Balsamas......................... 25c.
Bobriaus Laszai........ .................. 60c.
Szvelnintojas..................................35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas....................$100.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus.............................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)...............Ž5c.
Pamada Plaukams...................... ,25t
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise......25c.
Gyduoles nuo Liemens......... ...... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu----- 15c.
Inkstu Vaistas...............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........... ................ 26c

po

Mes norim lr.d kožna szeimina žini otų apie “AMBREW” Lager Alų. 
Žintme kad “A n bnw’ LagtrAlvs yia daug skanesnis ir sveikesnis už bile 
koki alų biavoio ] ediibtas ir ta paiviitinsime. Yra tai sumaiszasgrino. pu 
tiojarczio, sveil o t lai f prdiib av :tz geriausio miežiu apyniu ir selykiu 
tas pats ka g( riausi biavoiai nai doja. Gvarantinta perSuv.Val.no.22115N

PABANDYKITE VIENA KVORTA TO ALAUS DYKAI
Ir jaigu nebiiH teip kaip geilauei. t. ai u- kada ge ete tai prieiunekite lei-zta adgalios o 
tuojaue Biigriižineline ;luinie plnlngue. Mes norime ti rėti tik r roga idan' ju« ir jueo 
draugai galėtu paragaut pzita puiku alų ir padfdtune bile kokli e kaeztus ta padai vtl 
Su zedina jumie 100procentą bravoriu p eku. .Mes paredyt-im kokiu budu galite pa 
daryt savo locna alų ramieje t*u pate ba “AMBREW lengvai iriu keletą mlnutu 
galini apiida vil <avoa)u. Tuk^tanczini užganėdintu kranui erių.

20 KVORTŲ ALAUS UZ $1.00 « < Zl A Ml SU OFERTA : l'rleiuekite
§1.00 omas tuojaue i rieiueime to mai zacz o • A M BREW if z katro galimu padar 
yti 20 kvortų alaus. Sium-ziaiu per pa< zta ir užmokame nusiuntimo kaeztus lig an
nul Jaigu ne bus geriausias alus kada perete tai prisius kite ad^alios o s u«ra 2 r eime 
piningus Mus Kompanija p> tvirtina Market Natloru) Banka. Mercantile agentai 
Express K< mpanijoe. l’iis uekite oideri fzerdien DYKAI KNYGUTE! Kaip daryti

I -w- h!u nam e siusime kož.nam j er paczta dykai, adresavokite:

THE AMBREW C0. 15 AMBREW BUILDING, CINCINNATI, OHIO.

Naujas Iszradlmu 

Aprasziina siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no liga ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligų 

Plauko puolimą ir užsiauginu. 
Nežali, Papuozkus, Pleiskanų 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios,^ 
Nuo Komu užtrinu tik lOo.
turime apie puse milijono laistą jĮ 
padekavonem s nuo žmonių 
tautyseziu. Raszykite tuojaus u' 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-th. Brooldjt.h.

Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 
Moteliu, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galėsite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Pavasario. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu vasarinu Kotu del moterių ir mergaieziu 
Kaldros, Blanketai, Plunktnos ir t. t., gausite pas mus gerinus pirkti negu 
kitur.

Hl „L „ ( SUPas mus dirba Lietuvaites.'hRtJfthR I 122 W. Center SU. 
HJU UiUUU I Mshnnov Citv. Pp

FIRST 
NATIONAL BANK 

MAHANOY CITY, PA.

PRADEKYTE 
dėti Piningus 

in szita Banka 
ir mokekekite viso
kius mokesczius su 
Czekeis, tada turė
site rokunda kiek
vieno iszduoto dol
erio. Galima 
pradėt czedyt bile 
kokiam laike.

RUSSI AN - A M ERICAN LINIJA
Laivui plauke tie“<>g tarpe Rosijos 

ir Amerikos. Didžiausi, puikiausi 
ir greieziausi Rusiszki ImĮH-raliszki 
I’aeztavi, nauji dubeltavi szrubinei 
laivai.
KunkIu, 10,000 tonu. Kursk, 13,500 tonu, 

t'zar, 13,000 tonu.
In liotterdauiu In 9 dicnuN be persedlmo.

II dienu be perht-dlnio In Libuia.
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA

S31.00 TreciloB KIunok $33.00
$4 5.00 AntroH K laso* §50.00
$05.00 Pirmos KIunon $75.00

Laivai iezelna kae antra Subata.apie dau- 
glaus informacijos kreipkitee pae
A.E. Johnson, General P.Apt. 27 Broadway 
New York, N.Y. arba paa vietinius agentua

‘APSZVIETA’ Moksliszkai IstorkzksKnyp 

palytinti daug isz Lietuviu praeites 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta JI.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo t 

Gaunama pirkt tik pas:

T. Astramski, 943 S. 2nd. SI., Hlll. fl

Lietuviszka Agentūra
Laivakorozia ant geriausia Laiva 

in Lietuva ir atgal, Teipgi slanoziu 
piningas až žemiaase preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetima pininga paskirta siuntimai, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžia visa Lietuvio 
atsilankitie arba atsiszaoktie per 
laiszka so minėtais reikalais.

Sa godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Fa.

Laidoja Kunus Numirusiu. Farfcdc 
Riginus ir Vežimus del Paaivažinri'iro 
Krausto Daigtus ir L L Viską atlieka ki 
nogeriause ir puikiauae. Bu virei nūn ei p 
reikalais kreipkitee pas jin o busit* 
užganėdintais.
6*0 W.Ceatre St., M a b anty




