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KAS GIRDĖT?

Moteriszkos szlebes pradėjo 
siūti kas kart platesnes. Kaip 
pasirodo, tai neužilgio susi
lauksime vela tuju laiku ka 
moterėles neszios krinolinas. 
Bet kaip tai bus su inejimu in 
^tritkarius ir automobilius l

Gerai žinomas neprigulmin- 
gas kuningelis kun. Guzek pa
mėtė biskupa Hodura ir perė
jo vela ant Rymiszkos Katali
ku bažnyczios.

Ana diena Mainersvilleje, 
Pa. tūloje lietuviszkoje karcze 
moję susirinko keli virukai 
pradėdami sekanczia kalba:

‘Ja^o kas man užduotu in 
snuki teip, kad nusirijau net 
po stalu, tai užfundyczia už vi 
sa doleri del visu. ,

“Ar isztikruju duosi3 — at

“Kaip gyvas esmių! Duosiu!
Petras užsikeisejo, ir kaip 

netvikszteles per terla Juozui, 
tas net nusirito po stalu Kel
damasis isz po stalo paszauke: 
“Ej, tai vis nieko, bet negerai 
atsisėdau! — Bandyk da kar 
ta!

Petras paantrino ypa. Juo
zas ne nepasijuto kaip antru 
kartu nusirito po stalu.

“Na, tai dabar laimėjai! — 
atsiliepe Juozas su raudonu 
veidu kaip rože: “Hej szinko- 
riau duok szen gerti, pralai
mėjau!

_  Puikus lietiiviszki szposai, 
ar ne?

Vokietijos valdžia laike ge
ležinio Bismarkio po 1870 me
to, visiems lenkams ir lietu
viams gimusiems ne Vokieti - 
joi sutaisė ^udna diena. Kas 
turėjo koki turteli davė trum
piausia laika parduot ir nesz- 
dintis szalin; dauguma netu
rint meblius kur dėti, ant rin
kos sudegino. Perskyrė tėvus 
nuo vaiku, nes tėvai gimė už
sieni Vokietijos, turėjo eiti 
lauk, vaikai galėjo liktis.

Buvo žmonių ten, kurie Ro
si jos valdžiai prasikaltę, pinin 
gu neesant tapo Maskolijai ati
duoti in rankas.

Jeigu turėjo turteli, nieks 
nepirko, tai paliko už dyka.

Kaip atsimenu, pasklydo po 
pavietąvus miestus etapninku 
kas dien daugybes, kasdien 
prie pavieto kanceliarijų ma
tėsi pulkai moterų su mažais 
vaikais, vyru suaugusiu ir se
nuku su naszuliais.

Isz pradžių negalima buvo 
suprast kaimiecziui isz kur 

. tiek daug po etapu vis varoma 
ir nežine in kur, toliaus daži- 
nota kad tai žmones gimė Mas 
kolijoi, gyvenę Vokietijoj, va 
romi atgal Maskolijon.

Tas pat darėsi ir Lenkijoje, 
kur tuos žmones vare?

Priesz valdžia Maskolijos 
prasižengėliai pateko greieziau 
sei Siberijon.

Ant Poznaniaus kunigaiksz 
tystes lenku, Vokiecziai ik dar 
buvo bjauiiei užgulė kad nai
kint atimirejant nuo amžių 
laikomos žemes.

Maskolija tuomi laik su pa- 
sidžiaugimu vokiecziais apso
dino visas geriausias urėduos 
vietos.

Vokiecziai Maskolijoje bu
vo aukszcziausi kariumenes je- 
nerolai, pulkauninkai ir t. t. 
Lenkas ar lietuvis kaipo neisz 
tikimas katalikas, net papras
to žandaro vieta gaut negalėjo 
o vokietis evangelikas ar kal
vinas tenai tilpo.

Dvarai puikiausi pateko kai 
po dovanos vis vokiszkiems ba 
ronams, pabrikai vokiecziu 
rankois.

Pavojus Suv. Steitams
Ar tik nebus intraukti in Europine kjre prieszais Vokietija.
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VOKIECZIAI UŽĖMĖ KAUNO DRUTVIETE.

Vokiecziai kauecz užsispyrė badu iszmaryt visa angliję per isznaikinima angliszku tavoriniu laitu kurie atgabena maistu in Angliję isz kitu vieazpatsucziu. 
Sztai pavidalas vieno isz juju darbeliu. Laivas “Ihara” gabeno tavoro už $1,000,000 ir likos užkluptas per povandenini vokiszka laiveli arti franycziszko 
pakraszczio. Kapitonas laivo supratęs, jog laivas nuskens, plauke greitai in Havros pristova bet nespėjo inplaukt in pristova ir nuskendo.Kapitonas laivo supratęs, jog laivas nuskens, plauke greitai in Havros pristova bet nespėjo inplaukt in pristova ir nuskendo. 
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spaudos, skriaudė Rosijos ir 
L i etų vos szali, o pralobino vo - 
kieti jos spaustuvininkus.

Dabar Bosija inžiurejusi kad 
tai padariusi nemaža klaida, 
suprato kad tai prigimde pati 
Rosi j a Vokietijos naudai gau
jas sznipu, pradėjo iszmokt 
nuo Vokietijos nepagirtino 
darbo, atimt vokiecziu turtus, 
ir iszeina teip:

Koksai kaizeri tu vakar, 
Toksai asz caras sžiadien. . „ 
Tu isz savo szalies gujai 
Lenkus, lietuvius katalikus, 
Asz veju lauk tavo fliukus.

Kada gi dartu Rosi ja var- 
rydama lauk vokieczius ne Ro 
sijoi gimusius konfiskuoja tur 
tus, tai Vokietija garsei pro
testuoja, nes konfiskuotas vo
kiecziu turtas isznesza apie vie 
na milijarda rubliu. Vokie- 
ežiams Rosijoje, Lenkijoje ir 
Lietuvoje buvo kaip pas poną 
Dieva už pecziaus gerai, nes 
net szone caro vokiecziai kai
po rodininkai sėdėjo, tai kaip 
czion neprotestuot?...

Nors toks darbas negeras, 
bet Rosijai kito kelio nebuvo, 
kaip tik iszsibodet, nes savo 
eilese savo negali laikyt szni 
pas ir szalies trandžius, Rosija 
su tuomi nepralaimes.— S. K.

ATSAKYMAI.
R. K. Rochester, N. Y. — 

Žodis “žednas” paejna isz len 
kiszko “žaden” (nevienas.) Ge 
riau raszyt “kožnas” ka įeisz 
ke lenkiszkai “každen”.

Tamista klausėte mus: kodėl 
laidojant numirėli — katalika. 
kuningas beria žemia ant jo- 
grabo? Ant juso klausimo at
sakome: Yar tai apeiga, kaip 
ir kitos Kataliku Bažnyczios 
apeigos, turime gilu mums 
ženklinimą. Ji primena mums, 
kad žmogaus kūnas yra “dul
ke ir in dulke pavirs.” Todėl 
kuningas berdamas žemes ant 
grabo, kalba lyg numirėlio var 
du; sziuos žodžius: “isz žemes 
mane sutverei, Vieszpatie, ir 
kunu mane apvilkai; isz numi 
rusiu prikelk mane paskutinė
jo dienoje, Vieezpatio, mano 
Ižfanytojan.

e

Washington, D. C. 18 Eeb. — Vokiecziai atsake Suv, 
Bteitams idant nekisžtarsa.vemostėriAJu veilSu'OaV1 Yasžaši' 
sulaikimo amerikoniszku laivu kurie plauke arti Vokietijos 
su maistu ir kitokeis tavorais o ypatingai kontrabanda.

Žiaunai tvirtina, buk Suv. Steitai neiszsisaugos nuo in- 
traukimo juju in tebyria kare su Vokietija.

Jago Vokiecziai paymtu da viena Amerikoniszka lai va 
tai Suv. St. užgriebs visus vokiszkus laivus kurie randasi Ame 
rikoniszkuosia pristovosia.

Kongresmonas Bartholdt pranaszauje, buk atsitikime su 
Vokietije visi Amerikoniszki vokiszki ukesai ymtu szali Suv. 
St. prieszais savo tevyszkia.

Berlinas. — Telegramas daejna isz Karaliaucziaus buk 
Vokiecziai užėmė Kauno drutviete ir badai visa sunaikino. 
Kau no drutviete randasi apie 50 miliu nuo prusiszko rube- 
žiaus, miestas turi apie 90.000 gyventoju.

Prusai ižgujo maskolius isz Pektupenu in Taurage.
Berlinas.— Prusai vela, artinasi prie Suvalkų, musztineje 

arti Tilžės, maskolių ižgujo isz Pektupenu ir turėjo bėgti in 
Taurage. Prūsas užėmė Racionza. Musztineje prie Pektupenu 
prusai paėmė in nelaisve daugeli maskolių in nelaisve ir sze- 
szes armotas.

Atejnanti musztyne ketina atsibūti prie Osovicziu ir jago 
tenais prūsams pasisektu, tai užejs ant maskolių isz priszakio 
prie Varszavos.

Maskolei da vis laiko savo prozicijes Karpatuosia arti 
Viszkovo.ir Nadvornos. Prie Smolinku maskolei supliekė aus- 
trijokiszkus ir vokiszkus pulkus paymdami in nelaisve 10 afi- 
cierius ir 495 kareiviu. Musztines teip-gi atsibuvo arti Dūkios 
ir Bialogrodo.

Austrijokai paėmė visa rusu generaliszka sztaba.
Berlinas. — Visas rusu generaliszkas sztabas, kuris radosi 

Busovinoja, likos paimtas in nelaisve per austrijokus. Komen
dantas isz gailesczio papilde savžudinsta. Austrijokai užklupo 
isz nežinių ant rusu Randace ir pakol rusai apsižiūrėjo, likos 
apsiaubtais isz visu szaliu.

Vokiszku pasiutėliu darbas.
Petrograd.— Arti Plocko, vienam kaime gyveno Lenkai 

ir vokiszki kolonistai. Kada maskolei inejo in taji kaimeli, 
lenkiszki gyventoje! prigialbejo jiems visame. Po kokiam tai 
laikui kada maskolai apleido taja aplinkine, atėjo prusai. Vo
kiszki ūkininkai pranesze kapitonui apie Lenku prilankuma 
maskoliams. Kapitonas liepe suszaukti visus lenkiszkus 
ūkininkus prie kelio. Vokietis paliepė visiems numesti savo 
virszutinius apredalus, davė paliepima savo budeliams ir visus 
be jokios milaszirdystes suszove.

Upes Tiber pakylo 57 pėdas.
Rymas. — Isz priežasties 

nuolatinio lietaus, daugeliuo 
šia vietosią Italijoi vanduo už 
liejo kėlės aplinkines. Upe Ti- 
beras, kuri plauke per Ryma, 
pakylo ant 57 pėdu. Aplinkui 
Szv. Petro bažnyczios vanduo 
yra 6 pėdas gylio. Aplinkui 
Vatikanu, kareiviai stato tuom 
laikinius tiltus. Aplinkui Szv. 
Povylo bažilikoi vanduo ran
dasi ant kaliu padu gyli®.

Vela drebėjimas žemes Italijoi.
Rymas. — Vela davėsi jaust 

drebėjimas žemes vidurinėje 
Italijoi. Nazhane per sugriovi 
ma namo, kelios ypatos likos 
užmusztos. Roką Sinibald su
griuvo varpinyczia prie Santa 
Maria kliosztoriaus užm’szda- 
ma 22 ypatas. Cittaducale vi- 
sisz iai likos sunaikinta, gyven 
tojei gyvena ant lauko kensda 
mi dydeli nesmagumu nuo lie
taus ir szalazi®.
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Iksplozije kasiklosia užmusze 
8 o baisei apdegino 6 kitus.
Wilkes-Barre, Pa. — Oklan 

do szafte, Lehigh Valles kasik 
losią Prospect, po piet užside
gė gazas užmuszdamas Owens, 
Gavin, Mahila, Lesczinska 
Wallis, Seranika, Bardaucka 
ir Joną Daruti, visi yra konia 
duriu daboto j ei ir dreiverei isz 
skyrent Bardaucko anglekasio.

Apdegintais yra: Kobilka, 
Metzo, Szaka, Lakovicz ir Ko 
vaiskia.

Anglekasiai dirbo No. 10 
lifte, Red Ash gysloje. Badai 
Kovalskis uždege gaza su nuo
ga žibinte. Po eksplozijei ka
sikius pradėjo degti.
Zudinsta isz ginezu apie kare.

Minersville, Pa. — Oak Hil 
1 e likos surastas kūnas nužu- 
dinto Vinco Arczilio. Kėlės 
valandos priesz suradimą kūno 
Arczilius turėjo gineza su ke- 
leis vyrais apie Europinia ka
re. Du isz juju likos aresztavo 
tais ir uždarytais Pottsvilles 
kalėjime.

KAIP VOKIECZIAI PRIGAUNA SAVO PRIESZUS.

Vokiecziai naudoje visokius prigavingus budus.ant apgavimo savo prieszu. Sztai vienas 
isz juju budu: neturėdami užtektinai armotu, uždeda dydele baezka ant dviraezio vežimo 
o prieszai matydami isz tolo mano buk tai isz tikrųjų armotu isz ko Vokiecziai turi daug 
juoku, jog priedus apgavo.

Stebuklas bažnyčioje Szv. 
Leono.

Chicago. —- Bažnyczioje 
Szv. Leono, kuri stovi ant kam 
po 78 tos ir Emerald Ave. pa
gal pripažinimą keliokos liudin 
toju, pasirodė du kartus ant 
atoriaus laike pakėlimo Szv. 
Hostijos, Kudykelis Jėzus bal 
toje szlebukeje su auksine 
karūna ant galveles.

Deszimts liudintoju taji re
gėjimą užtvirtina ir ant to pa- 
sirasze, kuri nusiuntė pas per- 
detini diecezijos arcibiskupa 
Quingley.

Diena, kurioje tasai stebuk
las atsitiko, nepaduoda, nes 
liudintojei be pavelinimo baž
nytines valdžios nenori dau
giau kalbėti apie ta stebuklą.

Kruvina musztyne ir zudinsta 
karezemoje,

Plymouth, Pa. — Isz mažo 
daigtelio prasidėjo musztine 
karezemoje Kazimierio Zgar- 
dovskio, kurioje Jurgis Galon- 
ka likos nužudintas o Kazimie 
ras Sena likos nudurtas kelio- 
šia vietosią ir guli ant mirtino, 
patalo pavietavam ligonbutije.

Visi bosai turės szaiintis nuo 
karezemu.

Wilkes-Barre, Pa. — Bor
manai, fajerbosei, draiver bo
sai ir kiti perdetinei darbinin
ku kurie dirba po Deleware, 
Lockawanna ir Western Coal 
kompanijoi, aplaike paliepima 
nuo viszininku tosios kompani 
jos, jog nuo dienos iždavimo 
tojo ukaza visiems yra uždraus 
ta lankytis in karezemas, kad 
duotu nuo saves gera paveizda 
darbininkams, nes tokiu budu 
ižsisaugos daug nelaimiu. Jago 
tokis boselis perlaužtu taji uka 
za, tai be jokio pardono bus 
praszalintas nuo dinsto ta pa- 
czia diena.

Sudas teipgi iždave ukaza 
visiems saluninkams toje aplin 
kineje, idant nepirkinėtu cze 
kiu nuo darbininku priesz pė
du, nes jago pasiprieszina 
priesz tu ji ukaza tai laisnai bus 
atimti.

Kumelukas su dviem gaivoms.
Cambridge Springs, Pa. — 

Ant farmos Bradiko atsirado 
kumelukas su dviem galvom, 
dviem kaklais ir du stuobriais 
nuo vidurio pecziu. Kumelu- 
kos lig sziam raszimu da gy
vas o daktarai stengėsi visom 
pajėgom jin užlaikyti prie gy
vasties nes tokis nepaprastas 
sutvėrimas atnesztu dydeli tur 
ta atejteje del savo locnininko

Skvajeris sumusze bob-muszi.
Swoyersville, Pa. — Jonas 

Kocziua buvo tosios nuomo
nes, kad Amerike moteres ne

plieki savo bobelka kiek nori, 
bet tame nebagas labai apsiri
ko. Ana diena tasai liuosybes 
iszpažintojas supliekė baisei 
savo pacziule ir apdovanojo 
jaja puikioms melinoms aku
tėms. Motere nuėjus su skun
du pas skvajeri Henry Miller 
ir parode padabintas akutes. 
Skvajeris paregejas toki nela
ba darba josios vyro, liepe 
konsztabeliui jin paszaukti in 
kancelarija. Kada kaltininkas 
atėjo, skvajeris užklausė jojo, 
kam padabino akutes savo mo 
tereles teip bjaurei. Jonas dra 
sei atkirto: “Suvienitu Steitu 
tiesos man pavėlina daryt su 
savo boba kaip asz noriu!

Skvajeris baisei užsirusti- 
nias, nutraukė surdota ir pra
dėjo Jonui iždestineti tiesas 
Suv. Steitu, jog sukruvinta už 
dare kozoje ir patol laikys jin 
kuleri pakol iszmoks paguo- 
dot savo moterele. — Skulki- 
no paviete ir prisiduotu keli 
panaszus skvajerei.

Antis su keturioms kojoms.
Petersburg, Ind. — Karl 

Veek, turi anti su keturioms 
kojoms, už kuria aplaikinejo 
nuo muzejaus locnininku 500 
doleriu. Toji antis yra geres
niu sargu už szuni, nes kada 
prijauezia kad kas prisiartina 
prie namo nakties laike tai pra 
deda krykszti pakol locninin- ft

atėjo.
Mirė vargszu, paliko $40,000.

Columbia, Pa. — Ludwikas 
Bates, senas žmogus, kuris gy
veno patsai vienas senam na
me, mirė ana diena staiga piir- 
ežia. Kada kaimynai jojo ne
matė per kėlės dienas, iszvere 
duris ir rado senuką gulinti 
ant grindų ant savo supuvusio 
szieniko. Poliui je padarus kra 
ta rado bankinia kningute ku
rioje buvo užraszita $20.000 o 
kitoje, buk buvo paskolinės 
20 tukstaneziu ant reversu. 
Septini anūkai ir anūkes pa
ėmė senuko turtą po savo ap- 
globa.

Utica. N.Y. 12 Vasario 1915m= 
GERBIAMOJI REDAKCIJA!

Kokis tai “Utikietis” para- 
sze korespondencija in laikrasz 
ti “Saule” (ne atmenu koksai 
numeris) apie Lietu viszka va- 
kara atsibuvusio Uticoje 30 
praėjusio Sausio. Nužemintai 
dekavoju jam vardu visu ar
tistu už iszgirima ir padavimo 
daugiau s energijos tarp ITti
kos lietuviu ir lietuvaieziu; 
bet vienokei turiu už parejga 
nuroditi ne kurias klaidas 
ęsanezias szioje korespondenci
joje, kurias Gerbiamas Utikie* 
tis manau idejo ne isz piktu
mo, bet isz nežinojimo ir teip:’

1. ) Jeigu buvo ideti vardai 
ir pravardes kitu artistu tai 
galėjo patalpinti ir pravardes 
p les Rožes Radzevicziutes, at
tikusios role Ludvises ir p. 
Grinceviczes, atlikusio role ne
pažįstamo vaiko. Jie neužga
nėdinti ant manės, manidami, 
jog ta korespondencija asz ra- 
sziau.

2. ) Raszita korespondenci
joje, jog szita vakara renge 
kasztu draugijos “Auszrine.” 
Tas ne tiesa, nors asz ir patsai 
tuomi laiku prigulėjau ir daug 
kitu asmenų prie minėtos drau 
gijos, vienokei mes nuo tos 
draugystes, o ypatingai nuo 
valdibos szitos kuopos Utikoje 
paspirties neturėjom, tik ka 
pirmininkas p. Leonas buvo 
geras atlikti role: “netikusio 
sufloriaus,” kurio nei vienas 
artistas negalėjo girdėti ir nu- 
ejti in spaustuve, užsakiti pa
gal savo noro plakatus ir ti- 
kietus ant vardo “Auszrines” 
nors mes nei vienas nenorėjom 
naudoties už vardijimo minėtos 
draugijos. Todėl meldžiu ger
biamojo Utikieczio ir valdi
bos: “Auszrine” ne maniti jog 
mes viską darėm vardu minė
tos Draugijos.

Toliaus pažimu, jeigu po vi
sas kuopas minėtos “Auszri
ne” yra tokia teisybe valdy
bos, kaip musu Utikoje, tai 
geram žmogui neverta U pri
gulėti. Ir teip: visi narei kiek 
žinau užsimoka savo mokes- 
czius ir prižada, jog prisiuns 
arba priduos kokius tenai rasz 
tus, bet menuo nuo menesio ei 
na o tu rasztu niekas negauna. 
Nors pirmininkas p. J. Leonas 
ir dabar po praslinkimo szito 
teatro prižadėjo priduoti visas 
knygas, bet ir szendiena jin 
niekas neapturejo. Ant galo, 
artistai sudėjo pas minėta p. 
Leona $1.50 ant paszialpos lie 
tuviu nukentejusiems nuo ka- 

bet ir szendiena kiek ži- * 
dar neinteikti komitetui, 
norecziau žinoti: kur tie

res, 
nau 
Tai 
piningai? Ir kur ta teisybe?

Meldžiu gerbamosios Redak 
ei j os, pirmutiname numeri j e 
atspausdinti szita mano laisz- 
ka, del iszvengimo nesusipra
timu. Su tikra pagarba

Vargt A. Vilczinskas.



KAFxiSZKOS MISLYS

Tris moteres bėga nuo prisiartinaneziu vokiecdu in Su
valkus. Viena isz ju matome, bet kur da dvi kurios pasislėpė?

Mokytoja.
Teisingas Atsitikimas

Parasze Kuningas,

— A, perpraszau ponus?— 
atsiliepe koks pusplikis gelton 
plaukis su smaila barzduke,— 
mes teipgi norime būti liudyto 
jais. Tinkam! važiuok ir tu - 
Ir visi!

— Tegul bus ir visi. - Žino 
te ka ponai2 Kokia man puiki 
genijaliszka mislis atėjo in gal 
va tarė vienas isz susirinkusiu 
Na sakyk, sakyk!

— Jeigu ta mokytoja isztik 
r o teip graži, jeigu Vladas ja 
gerai pažysta, tai važiuokim vi 
si. Pasiimsim vyno valgiu ir 
puikiai pasibovysim jos drau 
gysteje. .

— Teip naktyj gal nepri
tinka ?

— O kas tai? Juk tai ne jo 
kia d^aro pana, arba valstie- 
cziaus duktė, — tik paprasta 
mokytoja: o su tokiom nesida- 
ro jokiu ceremonijų.—Mergina 
džiaugsis, kad gales pasibovyt 
ir szampanoparagaut.—Bravo! 
gera mislis!.. Mama Joszkiene! 
liei vyno, deszimts bonku 
szampano in pintine ir in veži
mą! — Tiktai greitai! Mama 
Joszkiene. Ponai! turime va
žiuot.. tai važiuokim tuojaus, 
jau vienuolikta o jeigu miega? 
Tai prikelsim. Asz siuntu už 
pusnuogias moteris.

— Tai važiuot!—Hei, Auta 
nai! Užvažiuok.—Franciszkau 
duok szia! — Jonai! vyną pa
imk!

Pasidarė didelis triukszmas 
priesz propinacija. Vežimai už 
važevo viens po kitam priesz 
trepus apszviestus užkrotavo 
ta liampa; ponai sėdo in veži
mus viens po kitam. In vežimą 
Vladislovo indėj o pintine su 
vynu in kita,—su Užkandžiu... 
ir visa gauja perimta džiaugs
mu isz projekto kuris teip vi
siem patiko leidosi tamsioj nak 
ti su dainom ir linksmais kly
kavimais in szali koltunavo.

Mokslainei jau buvo tamsu. 
Onute druežiai miegojo, kad 
pažadino ja staigus baladoji- 
mas in Įauga. Paszoko persi- 
gandus, o pamaezius ant stik
lo szeszeli vyriszkos galvos ko 
greieziausiai nubėgo prikelt 
Magdute. Abidvi drebėdamos 
isz baimes, pradėjo rodavotis, 
ka pradėt: ar atsiszaukt ar ne? 
Matyt kad tai ne buvo vagis, 
jeigu baladojo... o gal koksai 
pasiuntinys su labai svarbum 
reikalu. Po pasirodavojimui 
Magdute drąsiai priėjo prie 
lango ir paklausė,— Kas ten ?- 
Tai asz Vladislovas; atidaryk 
ponia—atsiliepe balsas už lan
go. Nes jiji iszsiunte už perkal 
betoja, o kiti draugai girtuok
liu gaujos apsztilo ir pasislėpė 
idant neiszgazdint užkieteju 
sios mokytojos. Onute iszgirdo 
baisa Vladislovo, lengviau at
sikvėpė, nes prie pažystamo 
neturėjo priežasties bijot ko 
blogo. Po teisybei dyvijosi isz 
to ka jis ežia gali veikti to
kiam laike, bet tuojaus pamiš
ti jo kad turėjo kas n or — svar 
bus atsitikti gal kokia nelai
me; ir su visu užsitikejimu pri 
siartino prie lango paklaust 
ko jis ežia atėjo.

— Atidaryk ponia o dasiži- 
uosi. Tas balsas nereiszke jo
kio nusiminimo, ar nepaka- 
jaus. Užsimislijo. Negalėjo su 
prast, ko jis czionai gal reika
laut szitam laike ir nežinojo, 
ka atsakyt., kad ant kart visa

girtuokliu gauja kuriem jau 
nusibodo ilgai laukti ir tylėti 
subliovė nesavais balsais:

“Puk, puk in langeli. Atida 
ryk panytele . arkliam szieno 
duok”. Paskutine eilute kok
sai tai storbalsis permaine ir 
riktele: snuki, snuki, duok”.

— Magdute kas tai yra ka 
tas reiszkia? — paklausė per 
sigandus Onute nerviszsai 
spausdama savo karsztom ran
kom kauluotus pirsztus senos 
tarnaites, beveik be žado isz 
piktumo. Tankiai atsitikdavo, 
kad koksai valkata praeida
mas gazdino ja barszkydamas 
in Įauga ale tai buvo žmones 
praszcziokai svetimi nepažysta 
mi, tankiausiai girti.... o ežia 
Vladislovas, tas Vladislovas, 
kuris tamsiam verpale nuolati
nio jos gyvenimo buvo kaipo 
auksinis siūlas del josios apie 
kuri szitoi bjaurioi tamsioj 
mokslainei sapnavo per naktis 
apredydama ji geriausiom ir 
gražiausiom ypatybėm tas VIa 
dislovas dabar nakeze ateina 
kaipo paskutinis girtuoklis 
vesdamas su savim isztvirkeliu 
gauja isznevožija jos ramu gy
venimą ir dirba tokias breveri 
jas. Iszrode jai tas viskas teip 
baisiai teip bjauriai kad beveik 
savo akim savo ausim tikėti 
negalėjo. Veikiau daleido kad 
jos galvoi kas susimaisze kad 
turi koki baisu sapna ar klejo 
ja bet jaute kad puikiausia bu 
davone jos jaunystes svajonių 
trūksta in szmotus yra ir ant 
jos galvos griūva. Persigandus 
ir insispaudus in kampa grin- 
ežios stovėjo nutirpus, kaip 
stulpelis.

Baladojimas ir balsai atsilie 
pe vis tankiau vis drueziau. 
Jau dabar ne vienas Vladislo
vas ale ir kiti pradėjo muszt in 
langus.

— Atidaryk panaite,— pasi 
bovisim gerai linksmoi kompa 
nijoi. Turim vynuko, pasztetu 
ir visokiu garduminu, kad tik 
pirsztus laižyt. Ne turi panai
te ko .bijotis mes pasielgsimi su 
vis pritinkaneziai.

— Su tikra guodone,— pri
dūrė kitas. Verbum nobile...

— Na atidaryk pana, po 
szimts velniu!., juk teip ne sė
dėsim per visa nakti už duriu, 
kaip koki diedai!

— Leisk mane, panaite—ta 
re isztyko Magdute, isztrauk- 
dama savo ranka isz ranku 
Onutės: — asz jiem parodysiu 
užpuldinet naktimi ant namo 
doros panaites, — iszkoliosiu 
nuo paskutinuju ir jin teip-gi. 
Tegul sau buna ir bajoriszkas 
sūnūs, bet jeigu nemoka pa- 
guodot moteries, tai mano aki- 
se jisai mažiau vertas už pasku 
tini girtuokli, kuris rimsztoke 
voliojasi. Asz jam inkalsiu 
kad nueis net in užkulnius.... 
Leisk mane, panaite! Bet Onu 
te isz visu pajiegu sulaikė se
ne: nes paniekinanti tylėjimą 
sziam atsitikime rado už ge
riausia atsakyma ant szitokio 
pasielgimo tu ponu. Tylėjimas 
tas ir tykumas mokslainei erzi 
no ta gauja girtuokliu. Bala
dojo vis smarkiau, ir jau ne 
pirsztais, tiktai kumszcziom 
musze in langus ir in duris.

Magdute visa drebėdama ne 
teip isz baimes, kaip isz piktu
mo, norėjo vėl eit prie lango 
su koliojimais ir keiksmais 
ant užpuoliku bet Onute ne
leido jos, nepaisant ant to kad 
vienas isz girtuokliu smarkes
niu uždaviniu kumszczios jau 
iszmusze langa. Žinojo vienok 
kad per ta skyle nedasigaus in

vidų: nes langelei buvo maži 
ir reiktu iszlupt visa langeli 
su rėmais, idant padaryt tiek 
ruimo kad žmogus galėtu per 
ji perlyst: o to nedaleido ki
bą jau kokiam ju pasiutime. 
Taigi niekuom nenorėjo ju er
zint, ir dėlto sulaikė tarnaite. 
Turėjo vilti kad tylėjimu per 
gales juosius — kad parėkaus, 
pakeiks, paklykaus ir ant galo 
n įvažiuos sau.

Apsiriko vienok nes tas ty
lintis pasiprieszinimas dar la
biau juos erzino.

— Atidaryk, pana—- kitaip 
tai duris iszlauszim— pagrasi
no vienas. O tai szelme kieta 
ir prieszgyna!

— Kita su pabuezevimu ran 
kos priimtu teip linksma kom
panija ir gražiai pasibovytu.— 
Gal nesupranta skausmo gero 
sznapso.— Mokytoja mus kai
mo in pekla bėgtu paskui bon 
Ka tokio szampano, o szita cere 
monijas daro.

— Ar žinote ka?— suszuko 
vienas — jeigu mus nenori in 
leist in vidų, tai padarykim 
sau czionai traktamenta; tegul 
žiūrėdama ryja seile!

— Bravo, gera mislis! Duo
kite czionai vyno! Atnesze pin 
tine su bonkom; ir prie riks
mu ir klykavimu trauke kamsz 
ežius, kad net szaude kaip isz 
pisztalietu gere už visokias 
sveikatas, blevyzgodami bjau
rius žodžius ir dainuodami 
teip begediszkai, kad ausis rei 
kejo užsiimti idant ju ne klau
syti. Vienas isz girtuokliu pri
ėjo prie iszkulto lango ir in- 
kiszes bonka per skyle, szuste 
le, isz jos ant grindų ir arti 
lango stovinezio stalelio, rėk
damas :

— Na, te! paragauk, tu 
kvaila puritone, ka nesupran
ti, kas tai gero. Paragauk ir 
gailekis!

Laike tos girtuokliszkos or 
gijos kokia atsiprovinejo lau 
ke abi moterys insispraude in 
kamputi glaudėsi viena prie 
kitos, užsiėmė sau ausis, kad 
ne girdėt begediszku pliovo 
niu ir dainų kurios nepasilio- 
ve už sienos džiaugsmu pa 
temijo, kad jau pradeda szvis- 
ti nes tiktai nuo prisiartinan- 
czios dienos tikėjosi del saves 
iszgelb ėjimo.

Ir isztikro kaip tiktai pama 
te, kad diena darosi, girtuok 
liu gauja pradėjo mislyt ape 
sugryžima.

Pirmutinis Vladislovas ra
gino prie to. Gal but nuo ve 
saus rytinio oro prasipagirio 
jo; ir kad blaviai apsimislijo 
apie visa bjauruma savo pasiei 
gimo, norėjo kuogreieziausiai 
pabėgt isz tos vietos, kuri jam 
tuos darbus priesz akis state. 
Gėdijosi pats saves. O ir kiti 
tam nesiprieszino: nes nuvargę 
isz nemigos ir gerumo visi rei 
kalavo atsilsio.

Taigi paklykave dar koki 
laika, visi nuvaževo, palikda 
mi priesz mokslaine tuszczias 
bonkas nuo vyno, sudaužytas 
torielkas, lyku ežius visokiu 
valgiu ir galus nedarukytu ei 
garu. Vienas iszju pravažiuo 
damas pro langa mete in vidų 
tuszczia bonka isztardamas ko 
ki tai biauru keiksmą. Jiem 
nuvaževus, Onute kuri lig 
sziol pajiega savo valios, isz 
tempus visas gislas ir kaipo su 
stengus, laikėsi ant kojų dabar 
kada pavojus praėjo, jau il
giau negalėjo dalaikyti: — at 
siluosavo visos jos gyslos, apal 
po, pabalo ir. . . kaip kalada 
griuvo ant grindų.

Magdute vos- ne -vos nu 
trauke ir paguldė ja ant lovos 
tenai rūpestingai eme atseginet 
jos drabužius ir gaivint jaja. 
Ta ilgai valandai praplesze 
akis., bet buvo teip nuvargin
ta ir susilpnėjus, kad žodžio 
negalėjo prakalbėti; neužilgo 
kietai užmigo. Magdute. nesi
traukė nuo josios sėdėdama 
prie jos lovos ir su aszarom 
akise žiūrėdama in jos veidą 
kuris nuo melsvos szviesos ryto 
baisiai iszrode, kaipo numiru
sios, lingavo su galva ir kalbe 
jo in save:

— Tai tavo dalis, vargdiene 
le mano..

Apie asztunta valanda pra 
dėjo vaikai rinktis in mokslai 
ne; ale Magdute nusiuntė juos 
namon, aiszkindama kad mo 
kytoja serga ir kad lekcijų ne 
bus.

;iacrębTJEF... -
Premieras Asquith, angliszkam parlamente perstatė mie- 

ri blakiuot visa pakraszti Vokiecziu idant tokiu budu užbaig
ti greieziau kare, nes jago Vokiecziai neturės maisto o angli- 
kai neprileis jokiu laivu tai bus priversti isz bado mirti. Ang 
liję nebutu ėmusi už tokio budo, bet Vokiecziai patis pradėjo 
blokada angliszko pakraszczio.

Tėvai priėmė ta žine apie Ii 
ga mokytojos su piktu nusi 
szypsojimu: nes jau buvo vie 
nam ir kitam kaime, kad perei 
ta nakti buvo pas pana moky 
toj a koki • tai ponai ežiai isz 
miesto ir bovijosi per isztysa, 
nakti. Garsa ta paleido žino 
nes, kurie eidami anksti in dar 
ba mate gryžtanezius nuo mok 
slainas ponaiezius, o priesz 
mokslaine sudaužytas bonkas, 
torielkas ir likuczius vakarie 
nes. Tas tuoj pasklydo po kai 
mus, ir nevat daejo iki žanda
ru, kurie isz to sudarė raportą 
ir nusiuntė, Storastai apie ne 
moraliszka pasielgimą jaunos 
mokytojos”.

VII.
Artinosi jau pabaiga moks 

liszko meto Onute norėdama 
atsakau ežiai pritaisyt vaikus, 
prie publiszko examino, proce 
vojo dabar su dšgul^^paeis 
szventimu. Karsztose dienose 
troszkume uždarytos grin ežios 
pripildytos garais kvėpavimo, 
prakaito ir smarve seno sviesto 
kuriuom mergaites nesigaileda 
mos tepe savo plaukus, triūse 
ir kankinosi po kelias valau 
das, mokydama vaikus dainų, 
dekliamaciju ir atkartodama 
viską ko tiktai iszmoko per 
isztisus metus. Alpo nekarta 
isz nuilsimo ir karszczio kurio 
nei lango atidarinėjimas suma 
žinti negalėjo; - o dirbti ne 
paliovė; nes jai ėjo apie pardy 
ma vaisiu, savo darbo ant vie 
szo examino, ant kurio dange 
lis svecziu susirinkti ketino. 
Naktimi vėl raszydavo rapor 
tus ir iszrodimus apie lankymą 
mokslaines apleistas vaiku lėk 
cijas, apie iszguldytus dalykus 
visu metu apie žingsnius vaiku 
kokius kurie padare moksle. 
Tankei naktimi matyt buvo 
szviesa jos langelij ir ja užgu 
lusia ant raszymo, —net akys 
jos paraudonavo nuo nuolati 
nio ju mankymo ir nemiegos. 
O sveikata jos jau ir teip bu 
vo nepergeriausia. Kosulys, ku 
ri gavo nuo drėgnumo ir užsi 
szaldymo, nuolatos ja kanki
no, karszti pletnai degino jos 
veidus, o rankos mirko - nuo 
szalto prakaito, kad plunks 
nos iszlaikyti negalėjo. Rupi 
no ja ir tas kad vaikai, 'atėjus 
vasarai vis recziau atlankyda 
vo in mokslaine. Tėvai : paeiti 
kedami ant jos geros sžirdies 
ir szvelnaus charakterio, tan 
kiai ateidavo praszyti idant ju 
vaikus nuo mokslo paliuosuo 
tu, iszdestinedami, kad javai 
dar nenuimti nuo lauko, kad 
nėr kam gyvuliu ganyti o ne 
dabojami gal didele bledi pa 
daryti, kad nėr kam mažycziu 
paneszioti ir pridaboti ir t.t. 
Ir ka galėjo daryti? Negalėjo 
atsakyt ypacz neturtingesniem 
Ir isz to parėjo kad nei puse 
vaiku neatsilankinejo in moks 
laine: daugumas suvisai užmir 
szo ir ta ka per žiema buvo isz 
simokine.

siu veidu su barzda ir juodais 
ūsais kunigas džiakonas su pa 
lerina prie suknios su kryžium 
ant augsinio lenciūgo ir vysz 
nevom pirsztinaiten toliaus 
dvaro ponas isz Kaltunavo ir 
dvaro ponia isz Abierinko su 
dviem surūgusiom dukterimi, 
ir tie visi susėdo ant plątfor 
mes, apkaiszytas vainikas ir 
visokiom kvietkom — tai vai 
kai isz nusistebėjimo ir persi 
gaudimo teip nusiminė ir susi 
maisze kad nei ant vieno klau 
symo svecziu užduota žodžio 
atsakyti negalėjo. Vos tiktai 
keli szi ta po nose niurnėjo... 
Žinomas dalykas kad visa kai v
te už nepasisekusi viesza exa- 
mina puolė ant galvos vargszes 
mokytojos. Inspektorius paša 
ke jai, kad yrajlar per jauna 
ir nepraktiszka prie savysto 
vio vedimo mokslaines; o už 
keliu dienu po tam savo keliu 
apturėjo urediszkai ant raszto 
papeikima už nerūpestinga pil 
dyma savo privalumu ir dekre 
ta perkelimo jos už pagelbinin 
ke kito mokytojaus, in koki 
ten maža miesteli. Apart to in 
spektorius, kitoi gromatoi te 
viszkai persergejo ja, kad dau 
giau rūpintųsi apie savo mora 
liszka pasielgimą, nes tame da 
lyke ateina pas ji blogos ži
nios.

Skaitydama ta fataliszka 
raszta Onute iszpažino toki 
jausma kaipo kas butu vini ka 
les jai in galva ir replėmis 
gniaužęs szirdi: o paskui apė
mė ja kaip ir kokis apmirimas 
ir sustengimas: žiurėjo priesz 
save stiklinėm akimi nežinoda 
ma ant ko žiuri. Sėdėjo kaip 
suakmenejus, su veidu pabalu 
siu apsiniaukusiu sutrauktu su 
giliom raukszlem tarpe skrups 
tu. Magdute uždega liampa 
iszvire arbatos ir pastate stiklą 
priesz ja ant stalo: o ji to vis 
ko ne mate. Buvo jai kaipo 
miegas su atvirom akimi: o 
kas Magdute labai sujudino- 
Ne girdėjo kada jia ragino 
idant gertu arbata kol karszta. 
Dar kelis kartus prasznekejo 
in jaja: o ne gavus jokio atsa 
kymo mane kad panaite tur 
but apie ka svarbu labai užsi 
mislijus, dėlto nenorėdama 
jai perszkadyt isztyko nuėjo 
ant savo guolio atsigulė ir už 
migo.

(Toliau s bus.)

Jaunikis in paeziuota.
— Tik vyreli asz mėgstu pa 

vasari ir laukiu iszsižojias.
Paežiuotas:— Palauk kaip 

apsipaeziuosi, tai ne lauksi pa
vasario, ba tada pati kriamta 
galva, kad nauja skribele ir 
szlebe intaisit.

Sztai ka raszo apie Knyga

Lietuviszkas Pasakotis

Puikiausia knyga isz visu

verta tiek aukso,

kiek pati svėrė

Guodotina Redakcije!
Asz J. Jaruszevieze siuneziu 

szirdinga aeziu po kelis kartus už 
tokia Puikia Knyga kuria asz 
aplaikiau ana diena, o taja yra 
“Lietuviszkas Pasakorius”
Da asz tokios knygos ne esmių 
mates o kuri yra verta aukso tiek 
kiek pati svėrė ir vėlinu visiems 
jaja nusipirkt ir skaityt,

J. Jaruseviczius
Hudson, Mass.

Taigi kada ant examino at 
važevo inspektorius mokslisz 
ko apskriezio vyras didelis 
kaip milžinas su apsiniauku

— Pirmas tėvas:— Tik pa- 
mislik sau ponas, mano sūnūs 
tas palaikis, kaip inklimpo 
penkto kleso, tai jau sėdi fre
ezes metas.

— Antras tėvas:— Tai vis 
nieks mano pone! Mano tris 
dukters kaip inklimpo senmer 
gisteje dvideszimts penktam 
mete, tai sėdi jau deszimta8 
metas.

Su ungarka nesipaeziuokite, 
Jagu norite saldu gyvenimą 

tu retie,
1 Ne« gale žodžio ižgirsite, 

“Basam ti Litvine, 
Ta vy szickie švine!” 

Vienas tokis apsipaeziavo, 
Ungarkaite už paezia gavo.

Isz pradžios žmogelis puszinosi 
Kaip kurkinas sziauszesi, 
Net in lietuviszkas knygas 

in szali padėjo, 
Ungarskai melstis pradėjo.
O kada “Otca nasz” kiek 

pramoko,
Tai net isz džiaugsmo augsz- 

tyn szoko, 
Nebagelis kalbėjo, 
Ba teip pati norėjo,

Ir jau pradėjo be galo, 
Temt jin ant savo kurpalo; 
Už berną ir už arkli buvo,

Ba teip ungarka norėjo, 
O dabar tojo žmogelio gy

venimas,
Yra dydelei vargingas!
Kaip skeliandra iszžiuri, 

Valgio gero neturi, 
Negali ne iszsižioti, 

Turi tylėti.
O tu kvaili, kvaili, 

Argi jau ungarkos suvaldy
ti negali?

O mislinate mažai tokiu yra, 
Kožname dydesniame mies

te surast galime;
Nesygire ne vienos, 

Lietu vys ungarka paemias.
* * *

Vienas skabrus Szenadorio 
Lietu vys,

Kaip kazokiszkas kareivys, 
Ėjo saidvoku pritiamus, 
Ir pasitiko du ajriszius. 
Tiedu stojo isz szaliu, 

Ir paprasze cziutabakiu,
Mato narsus Lietu vys, 

Jog gal nuo ju neatsikratys.
Kaip vyruti reže per snuki 

vienam,
Net ežiu iezkrito in aki kitam, 

Tas adbulas traukėsi, 
Už akies laikėsi.

Mislino, kad szove ir in aki 
pataikė*

Ir szauke:
“Džim kaman, *su manim 

szlektai yra,
Per aki smegensbyra!

O tai nebuvo niekas,
Tiktai isz kito snukio tabakas, 

Lietu vys in kita szali uli- 
ežios nuvejo,

Ir isz tolo ant ajrisziu žiurėjo.
Ajriszei prie szviesos prisi

artino,
Vienas savo draugui pažeis

ta aki žiurėjo:
Džim, tai ne kas kitas, 

Tiktai isz mano burnos ta
bakas.

Baigalli, polander dem, 
Mielinau kad kulka pere jo 

perdem,
Dabar kas tai “polanderis” 

suprato,
Kaip proszali eina, tai net 

pasikratė.
* * *

Du mažiukai milžinai isz ve 
seiles namon ėjo, 

Na ir belsti langus užsinorėjo, 
Nežinau kaip toliaus buvo,
Ir stebėtina, kad in cypia ne 

pakliuvo.
Tiek to, tas badai teip ne- 

praejs,
Inkiszt kaili už tai pareis, 

Ba kvaili vyrai butu, 
Kad už toki darba dovanotu.

Rojus.
Pirk man paeziuli szilkinia 

melina szlebe, ba sakei kaip 
su manim apsipaeziuosi, tai 
kaip rojuje busiu....

Pats:— Jagu nori turėt rojų 
tai bukie nuoga ba pirmutinei 
tėvai rojuje ir buvo nuogi....

Motina in duktere.
— Ar raszei pas savo jauni 

ki?
— Rasziau, ir nusiuneziau 

jam nesuskaititus pabueziavi 
mus.

— Del ko Salamonas buvo 
protingu.

— Del to jog turėjo daug 
paežiu, o tos jin proto isz mo 
kino.

LIETUVISZKAS PASAKOMS P
Labai Puiki ir Didele Knyga
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Puikei ir drueziai Apdaryta in Faudona Audeklą. Szita Knyga 
visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.

609 Puslapiu 6į x 9į coliu dydumo

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite 
kadangi greit iszsiparduos.

Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir 
Vilka.

Apie Jonuką, Arkluka, Antaite ka 
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite žemeziugpilo.

Apie Karalaite paversta in varle.
Apie Karalaite stebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai muszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas.
Melagis.
Giliukningas Zbrajus.
Zerkolas.
Szetonuzkas szokis.
Prakeikta.
valtys.
G ūdras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie milžinus, mažus žmonis ir 

niksztukus.
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti. Szuniti lo- 

juti, Katinėli niaukleli ir apie Ra* 
ganiszka .rieda.

Petras bude.
Apie tris Brolus Karalaicrius ir 

serganti jiu Tęva.
Szleivis.
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Apie Raganiszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu 

szalu Karalius.
Akmedas ir Raganaite Paribana.
Trys Lapai kirmėlės.
Apie Karalių sultoną, j’iojo sunu, 

dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

tinis galinczhrs.
Juozas ir Maiijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnes* Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus.

ne-

viena

Szluocziaus duktė.
Nelaimingas bagoezius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis. platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.
Meszkinas.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas.
Fundatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus 

savo valdonu. Kiniszka pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltuvas.
Medalikas motinos...
Jezusas ant vakarienes. Apisaka 

senu žmonių.
Laižybos.
Isz gyvenimo milinezios poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Stebuklinga tobliezia.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dvase kasikiu. Apisaka seno 

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio 

jo. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Pata; ke dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias. •
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiurke katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Seserų ėjo jieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
Apie Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagramduka.

W. D. Boczkowski-Co. Mabanoy City, ri?

Szita Knyga perkupeziams arba agentams 
neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio.

> UNION NATIONAL BANK f
1 MAHANOY CITY, PA. S
’ CAPITOL STOCK 5125,000. SURPLUS IR PROFITS $390,000. |
I But. Vfclst Randas turi musu banke sudėtu piningu, i

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

t HARRISON BALL, Prezidentas, 9-std. ryte lig 3 popiet,
I F. J. NOONAN, Vice-President**. Subatomis 9 lig 1'3-sd
, W. H. KOHLER, Kamerini. SI

Tukstancziai Lietuviu
Pirko nog mus ir esą užganadinti isz 

musu gramofonus ir rekorderius kurias 
duodam dykai su kožnu gramofonu* 
Jeigu norite but užganadinti tai pirkite 
gramofona nog mus ant lengvu mokes- 
cziu

Po $1.00 ant Menesio
3 menesius iszbandymas dykai

Raszykite o gausite dykai gražu ka
talogą musu gramofonu ir rekorderiu.

PRINCE GRAMOPHONE CO.
72 Second Ave. Dep. 13. New York

CZISTA ARIELKA į
DARYTA AMERIKE.

Peczetyta ir užregistravota Washintone. 
Czista skani arielka, sveika ir geresne 
negu importytavota. Disteluota net tris 
kartus musu distilarnijoj.

Czista Brande, czistumas teipgi yra 
gvarantyta, parduodama tiktai bonkose _ 
ir tik pas mus galima pirkti. Og

Užpeczetyta grąžei su musu para- 
sziu H. B. Rosenson ant kožnos bonkos.

Sergekites pamėgdžiotoju.
Raszykite szendien o gausite per 

paczta katalogo ir prekes, o isz miesto 
Brooklyno ir aplinkinėje galite ypatisz- 
kai atsilankyti in musu kroma.

H. B. Rosenson,
317-319 Grand St. Brooklyn, N./Y.



DU GARSINGI VADAI FRANCUZISZKU IR ANGLISZKU ARMIJU-PRIESZAI VOKIECZIU.

TRAOE mark

railllmim

hisidek Sau
ExtraMiners

Graži Dovana
ežia

sveika linksmumą

Szitas garsingas

TABAKAS

zvai MINERS’ EXTRA
MARK

Mažuliu Jonukas. 
Pasaka del geru vaiku

638 Penn Avė 
Pittsburgh, Pa

spuogus, šunvotes, peraag 
partus, skrupulus ir visas kit

Lietuvių
Gydytojas

taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą knygą 
patirsi, ko čia negalima parašyti.

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijame 
skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, romatizmo, 
odos, vidurių, nusilpnėjimo, brochitis ir limpan
čias ligas: taip-pat apie moterų nesveikumus ir 
kitas visokias ligas, sėklos nubčgimo ir t. t.

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti 
kokias nors liekarstas ar kreitis prie gydytojo, 
reikia būtinai perskaityti knygą “DAKTARAS” 
Daug žmonių išgijo nuo rodos ' 'DAKTARO”.

YPATINGAI serganti,, nusilpeję, sukliurę, pa
sigadinę per jaunystės klaidas ir varginami viso
kiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip užsenė- 
jusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą ro
dą.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuomenės iš 
duota, tai kiekvienas apturės ją DOVANAI, ku
ris tik atsių 10 c. stampomis prisiuntimui.

REIKALAUK DAR ŠIANDIEN, iškerpant ši
tą apgarsinimą ir adresuok teip:

Szitas senei žinomas tabakas kas-met dar 
kart dangiaus prieteliu ir juos užganėdina.

DEL LABO VISUOMENES 
Knyga sveikatos bei naujausio 
mokslo išradimai ir kę. reikia daryti ap- 
sirgus, taip pat kaip ir kur išsigydyti, 
lygiai knygoj “Daktaras” parodo, 
kaip nuo visokių nelaimių bei ligų apsi
saugoti .

Mylėtojai gerų kningų, norinti 
išlavinti savo protų ir išsimokinti 
angliškų kalbų, kviečiami, pirktie. 
Knygas iš mano krautuves. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
kos ant užsakymo. Scenos mylė
tojų rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau
tuve adara kas vakaras.

Iš kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogų dykai. Adre.:

M. J DAMIJONAITIS
901 West 33-rd St., CHICAGO, III

yra czisto Kentucky Burley, atsargiai pasenejas 
idant in gaut ta brangu saldu kvepanti rūkymą. Po 
tam ilgai pjaustytas idant tiktu prie pypkes ar kram
tymu.

Kukant ar kramtant MINĖK S’ EXTEA tabaka, priduoda

sanvaite, po tam ir ant tolaus variuosite.
Parsiduoda visur — Pirkite pakeli szendien

The American Tobacco Company

Uitai gerai.
Pats:— Kalbi, jog mane mi 

Ii, o žinau, jog jagu numirtau, 
tai tuojaus apie mane užmirsz 
turn....

Pati:— Ka tu kalbi, mano 
brangus! Prisiekiu tau jog 
apie tave neužmirsziu ir del 
tavo meiles visi tieje jaunikai- 
czei ka yra tavo prietelei, butu 
ir mano prietelei, tiek diena 
kaip nakti, tiktai ne isz kalbi- 
nekie man....

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
-LAIVAKORCZIU SKYRUS— 

P. V« OBIECUNAS IR KOMPANIA 
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, 

Tai yra Vienatine ir senei žinom* Lietuviszka 
Bank* su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie 
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi loonose na 
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,

Priima Piningus ant paozedumo ir mok* 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 
greioziause ir pigiau se, Parduoda Laivakortes an 
visu geriausiu Laivu. Užlaino Notarijialna ir vs 
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K, Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozis 
«u tiesomis Baisėjos.

The B. F. Goodrich
Company

Factories: Ąkron, Ohio
Makers of Everything

that’s Best in 
Rubber

— Tai vyruti vakar buvo 
viesulą su griausmu, žaibai su 
perkūnijom.

— Asz girdėjau no mano pa 
ežios didesni szturma ir perku 
nijes, kaip girtas sugrįžau isz 
karezemos.

KARE — PREKES SUMUSZTOS — KARE. VISKAS UZ $5.95Dažinos.
— Tai Juozai, pirkai ziego 

veli, tiek užmokejei, o ne žinai 
tikrai, ar jis auksinis ar ne?

— Tiek to,kaip nunesziu ka 
da pas žida ant užstato in pant 
szipe, tai dažinosiu....

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir tur 
savo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yr; 
?imęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti 
kava visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti 
niais metais prieš išvažiuojant į Ameriką buv< 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pr» 
zatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606, didi 
’j išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeig> 
senti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoj 
<rba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulį 
įteik, o cžsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikai 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitu 
ižkrėsi savo 15ga,

Nenatnrališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bt 
Jais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPER 
ir kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinige 
ingrąžinu.

> NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negales pav 
lančias iš SAUŽAGySTES prašalinu j 38 diena: 
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriški 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuol- 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtur 
būti vyru,

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo k- 
’salo išgydau j ai dieną ir tai be skaudėjimo.

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydą 
3c minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randai 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinime 
uusišlapinimo (peršėjimas) ir desetkai kitų ženki 
.pie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išg/d? 
avo sistema ant visados.

REUMATIZM.
ilakus, niežus, _ 
jdos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krau 
išgydau trumpam laike Ir ligoniui nereik pr 
traukt savo darbo

3FIS0 VALANDOS: mo 9 3:30 vata;
Pelnytomis HM § Nekėliomis

popiet (Matus. <

ir angliszkos armijos kurie kariauna prieszais savo nevidonus Vokieczįus. Isz kaireses stovi generolas 
susinesza in viena o perskyrent/- pusiau, galima paraszyt viena ar kita 

ere* 
NCH V < 4 ,

Susijudino motina, ir Jonu 
kas kruptelejo, pabudo.

— Jonuk, einam namo, — 
tarė motina.

Prikimszk savo pypke su szitu garsingu 
tabaku, arba kramtyk — bile kaip; bet visgi 
gausite pilna užganedinima isz MINERS’ 
EXTRA TABAKO.

niuoja juodo numintu per snie 
ga taku in bažnyczia. Tik 
sztai netikėtai sugaudžia var-

— Mamytele, skubinkimės, 
nesuspesim... •

— Gerai, gerai, Joneli. Bet 
atsimink, kad bažnytėlei nesi
dairytum, o poteriautum.

— Gerai, mamytele,—links 
mai szokinedamas per sniego 
pusnynelius, cziulba Jonukas.

Ir kurgi jisai nesidžiaugs, 
kur neeziulbes ? Taip jin žavi 
visa szios dienos kelione, kad, 
rodos, jisai jau ne szitame pa 
šaulyje gyvena! Ir tas blizgan 
tis sniegas, ir asztrus vėjelis, 
ir besiszypsantis menulis, vis-, 
kas jo jaunute siela glostyte 
glosto.

Bet sztai ir bažnyczioi.
— Persižegnok, Jonuk, 

szvestu vandenėliu, — paser
gėjo motina.

Jonukas, nieko nelaukda
mas, pasivilgę pirsztuka ir per 
sižegnojo...

— Einam, Jonuk, — trūkte 
Įėjo jin motina.

Jonukas giliai atsiduso, tai 
jisai buvo sugautas nepaprastu 
savo gyvenime reginiu. Nes 
sztai, tik inženges bažnyczion, 
pamate visur pilna žvakių-žva 
keliu: ir vidury kabo dideliau 
sios ju virtines, ir toliau prie 
altoriaus, ir patsai altorius gau 
šiai apszviestas. “Kaip ežia 
gražu”, pamanė atsidusęs Jonu

Musu troth, tai juso laimėjimas, Piningu nereikalaujame. Mokėkit kada daigius atsiimat jaigu 
jums patiks. Per daug turim geru tavoru. Iszduodam tukstanezius doleriu 
dovanoms supažindimui žmonių su musu tavorais. Bet tik per apribuota 
laika mes duosime szita dailiai iszraszyta auksuota laikrodėli, moteriszka 
arba vyriszka, su gerais viduriais ir ant geru akmenų už $5.95, ir visus 
skutimosi prietaisus, isz 4 dalyku, o teipgi lenciugelius, žiedus, fontanine 
plunksna, deže Havanos cigarų ir ant 7-niu szuviu nikeliuota revolveri— 
Dykai, pilnai gvarantuota. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. 
Special 18 pasiulijimas: Pakol tavoru yra, Atsiuskit szita apgarsinima 
ir savo adresa, o mes nusiusime visus 10 daiktu pasižiūrėjimui iriszbandy- 
mui. Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso leszas. Užsa
kyk sziandien, o suezedinsi piningu
EXCELSIOR WATCH CO

—Na, tai užsiklostyk ir už
mik.

— Bet ka asz, mamytele, 
maeziau...

— O ka, Jonuk?
— -Maeziau... maeziau, ma

mytele Panele... bet tokia gra
žia, kaip bažnyczioi...

— Gerai, gerai, Jonuk, tai 
pasveiksi.

— Gulk, mažiuteli, užsnusk. 
kaip panorėsi valgyti, paszauk 
mane... užklostydama kalbėjo 
motina.

-L Ak VieszpatieTatsiduso 
ji giliai. Atėmė nuo manes vy 
ra... jisai jau menuo kaip... žu 
vo... neatimk, Vieszpatie, bent 
paskutines manoj vilties!.. Ir 
parpuolus priesz kryžių ilgai 
raudojo ir meldėsi nelaiminga 
motina...

Ir gailestingas Dievas isz 
klausė jos maldos. Jonukas pa 
sveiko ir vis minėjo matytaja 
gražia S v. Panele ir visa szir- 
džia Ja mylėjo, kad jin sugra
žino jam sveikata. Bitikas.

White Rubber Footwear ą 
with the. “Red-Line”

Padaryti ligei kaip Goodrich Gumini Ratai - 
tokiu budu per tas pats maszinerijas isz 
vieno szmoto—negal sutrukt nei pasileisti. 
Gaukite szitus Goodrich “Hipress” 
mus pas savo sztorninka. Ja. aPsiavi; 
neturi tai duokite mumis jio varda1^11 
Kataloga. J « gausite
DEALERS: Write the nearest Goodrich Service Sta
tion— Boston, New York, Detroit, Chicago, Minneapolis, 
Kansas City, Seattle and Akron.

sniegą. Menulis jau visai žę 
mai; bet ko taip, rodos, nusi 
mines-nuliūdęs veizi in žeme.

norėdamas skirties su ta vieta, 
bet matydamas, kad jau moti
na rengiasi iszeiti, ir patsai 
parpuolęs ant keliu, žemai pa
silenkė priesz didiji altorių...

— Mamyte, kodėl mes ei
nam namo? — paklausė eida
mas isz bažnyczios Jonukas.

— Kodėl, vaikeli?
— Ugi ten taip gražu...
— Matai, Jonuti, reikia sku 

binties namo.
Pasitenkinęs atsakymu, žen

gia jisai kartu su motina per 
girgždanti sniegą.

Jau pradėjo rausti pietų-ry
tu dangaus krasztas, kruvina 
varsa apszviezdamas blizganti

Pasibaigė pamaldos... Prade 
jo gesinti žvakes... O Jonukas 
vis žiuri in Panele. Net užsi- 
mirszo, kur esąs.

— Mamyte,—plonycziu bal 
su atsiliepe jisai.
---- - Ka, Jonuk?

— Kodėl mes ežia?
— Nekalbėk, Jonuk 

bažnyczia, negalima.
Ir vėl užsimąstė Jonukas, 

užsimąstė, o ka masto, patsai 
nežino, tik, rodos, pasijunta 
jisai savo kieme bebegiojas su 
vaikais...

keliauti, sztai ir Mažuliu kie 
mas.

— Jonuk
m<» motina—

O, koksai buvo Mažuliu Jo
nuko, septyneriu metu vaiko, 
džiaugsmas, kuomet mamyte 
sutiko jin savim su savim drau 
ge in bažnyczia per Kalėdas 
ant rarotų? Nežinojo nei kaip 
atsilyginti už tai mylimai moti 
nelei: szoko, bėginėjo apie ja 
bueziavo rankas.

— Mamytele, ar jau greit 
eisim ?

— Tuojau, Joneli, tuojau; 
tik duok apsirengti.

— Mamytele, ar daugiau 
bus vaiku bažnyczioje?

—* Bus, bus, Joneli. Tik, 
žiūrėk, gerai apsiglamžyk, lau 
ke szala; dar perszalsi.

— O ar žvakes žibės?
— Žibės, žibės...
— Taip, kaip tuokart?—at 

simine jisai vasaros meta.
— Dar gražiau, —szypsoda 

mosi tarė motina.
— Dar didesnis džiaugsmas 

pagavo Jonuką, dar didesnis 
noras pamatyti apkaiszyta alto 
riu, apszviesta žvakių eilėmis. 
Viskas dabar jam maloniai 
szypsosi, dargi nei tamsuma ne 
baugina jo kaip tai paprastai 
būdavo.

Daraktoris:— Pasakyk man 
vaike, kas tai svietas, arba svie 
to obuolis?

Vaikas:— Ira tai, ka mano 
tėvo ne mate....

Dar:— Kaip? Kodėl?..
W. — B a mano mama tanked 

kalba ant tėvelio:
— Tokio girtuoklio, tai da 

svietas ne mate.

kas ir nuseke gilyn paskui mo 
tinele.

Dabar jo akims dar labiau 
viskas puikiai atrodo; nežino 
net patsai in ka žiūrėti, taip vi 
sur gražu, taip viskas aki ve
ria. O tie vargonų balsai, tai 
jau tikrai angelu choras! Kaip 
jie maloniai lengvai 
ramiai atsiliepdami ir perimda 
mi visa Jonuko jauna siela! 
Pakelia jisai savo 
žibintuvo. “Ugi kas gi ežia da 
bar”, pamanė Jonukas. Tai 
stiklai po kiekviena žvake, in- 
vairiausiomis spalvomis mainy 
damies, atspindėjo Jonuko 
akyse. Bet, pajutęs motinos 
truktelėjimą,-vėl nuleido aku
tes ir atsikreipė staeziai in al
torių.

— Mamytele, kas ten sto
vi?—paklausė pakuszdomis.

— Kur, Joneli?
— Ana augsztai...
— Tai Szvencziausios Pane 

les stovyla.
Insižiurejo Jonukas in stovy 

la, insmeige savo, kaip tyras 
dangus, mėlynas akutes ir žiu
ri, žiuri... Net nepatemijo nei 
skambu ežio su gau dimo nei ku 
nigo balso pas altorių, vien ti.< 
tai atsidėjęs žiuri... O jam at
rodo, kad ir Ji in jin’ žiuri savo 
pilnomis malones akimis.. Tru 
puti gi praskėstos Jos rankos,

7//ZZ. .
TOJE KNYGOJE "DAKTARAS” gražiai pa

mokina, kaip vyrus, taip ir moteris, kas būtinai 
reikalinga žinoti, visiems, kaip jauniems, taip ir 
seniems, ženotiems ir neženotiems,

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra la
bai žingeidus. _ Ta knyga kiekvienam yra labai 
naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik nori būti 
sveikas ir laimingai gyventi.

_ ŠITA KNYGA “DAKTARAS” aprašo visokių 
ligų vardus, kaip jos prasideda, kaip apsireiškia, 
kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima 
išsigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų pa
slaptybes bei ligas ir taip pat apie moteris telpa 
daug.

ŠIOJ KNYGOJ “DAKTARAS” dikčiai aprašo, 
atidengiant daug paslapčių apie geriausius sma
gumus ženybinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir 
kada geriausia yra apsivesti ir kaip............

KNYGA “DAKTARAS”, yra paveikslais ilius- 
trauota, parodo ir giliausias kūno dalis, išąiškį 
na paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems,

The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa

puspadžiai iszneszioja plieną-- 
Nerenk e skuriniu puspadžiu. 
gzitieį puspadžiai drutesni V

^t^negu skurinei’^ | 
“Raudono juosto” apsiavimai.
Du syk ilgiau nesziojasi negu tie seno 
mados juodu gum į apsiavimai, teipgi 
puikei ant kojų iszrodo.

—4--1 <oocToę 
^Tdoctor

).2_o^t^-=A~2E. 
yoocrž-ą £>oc roi? 
yoocrMDOČTOR 
-g-?cTŽj?DOC TOR aSCTO. Do,čTOį^ 

rpbcroff~ 
i doctor 
LDOcfOR'

Sztai paveikslai garsingu vadu francuziszkos
Jacques Cesaire Joffre c szale jo generolas Sir John French. Juju pravardes kone 
kaip tai: J OF

FRE

—tarė, praėjus na 
eik pramigti iki 

gaudžia, asz pusryczius surengsiu.
— Bet, mamyte, nežinau ko 

del man veržia, — pasiskundė, 
akutes prie rodydamas gerkle.

— Tai nuszalai, vaikeli. Sa 
kiau, apsiglamžyk, bet kur tau 
dabar dar apsirgsi...

— Mamyte, ir galva sopa.
— Na, matai, vaikeli. Bet, 

kad pasveiktum, tai gerai iszsi 
miegok.

— O kur, mamytele tėve
lis?—atsiminė jisai paimta ka
rau savo tęva.

— Gulk, gulk Jonuti. Už
mik, bus tau geriau, pereis — 
pro aszaras kalbėjo guldydama 
jin motina.

Atsigulė... užmerkė akis... 
miega... Tik sztai iszgirdo ji
sai nepaprasta muzika .. O ji 
vis artinasi, rodos, ir artinasi...

Bet sztai viskas susimaisze... 
Kur tai toli, toli vien girdisi 
dar szvelnutis muzikos aidas. 
— Jonukas klausos... Jau pra
deda vargonuot... Vėl viskas 
persikeiezia... Tik sztai jisai 
atsiduria kokiam tai dideliau - 
šiame rūme. Žvaigždžiu žvaigž 
dės tik žėri, tik spindi jame... 
Tarp j u sztai jisai patemija be 
siszypsanti menuli... Aplin
kui jin—vaivorykszcziu juos
tos—viena, kita spindi septy 
niomis spalvomis; žemiau ju 
dega žvakes. Tik isz kur buvę 
nebuve užtemia menuli ru
kai ; jie sziai jin visai apsiautė. 
Jonukas temija atsidėjęs... Me 
nulis keieziasi, mainosi, ir vie 
toi jo pamato jisai matyta baž 
nyczioi Panele, bet dabar gy
va... O taip Ji maloniai žiuri 
in jin, priesz Ja beklūpanti.

Bet ka gi sztai patemija Jo
nukas? Sztai toji maloni Pane 
le, apsupta placziausia vaivo- 
ryksztes juosta, apvainikuota 

žiu-žvaigždelių vainiku 
isztiesusi rankas, artinasi ir ar
tinasi prie Jonuko, sakydama: 
“Jonuk! eik szen, Jonuk”... 
Kruptelejo jisai... pravėrė 
akis... pab?do...

— Kelkis, Jonuk, pusryczin 
— kalbino, pasilenkusi ant jo 
loveles, motina.

— Tai dar tu man miegalis! 
Na jau kelkis, kelkis...— Bet 
Jonukas vieton, kad atsikėlus? 
vien skaudžiai sudejavo. “Ma
mytele, galva skauda...

— Oi, koks tu karsztas, Jo
nuk!—uždėjusi ranka ant vai 
ko galvos, kalbėjo motina: na 
tai jau gulėk, gal greieziau pe 
reis... O ar nenori valgyt? PASARGA: Profesionališki Dakfaf.'l Kliniko pasekmingai greit viso 

kias ligas gydo.
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Žinios Vietines

— Panedeli pripuola gymi- 
mo diena pirmutinio preziden
to Suv. St. Jurgio Washing
ton©. Mokslaines bus po piet 
uždarytos o ir bankai ir pacz- 
tas.

— Dienos 24, 25 ir 26 yra 
czverties metu paenikai.

— Vincas Paliokas aplaike 
persiskiryma nuo savo paežiu- 
les Jevos Pallokienes už aplei
dimą jo.

— Lehigh Valles kasiklos 
iszdirbo ketures dienas. Ne
dirbs petnyczio, subatoi ir pa- 
nedelije. Pradės utarninke

— Juozas Budreviczius (sū
nūs p. Budreviczienes, sztor- 
ninkienes) likos nugabentas in 
Ashland© ligonbuti ant apera- 
cijos pendesaitis.

— Po visa Panther Crees 
aplinkinia, Lehigh Coal and 
Navigation kompanije, iszdave 
bosams ukaza, idant ’nepriymi 
netu jokiu dovanu nuo darbi
ninku kaipo: cigarus, baksus 
alaus, arielka, ’piningus ir t. t. 
po bausme praszalinimo nuo 
darbo.

f Jonas Kiselis, 23 metu 
senumo, gyvenantis ant 619 
W. Spruce uliezios, mirė ligon 
bu te j e ant pendesaitis.

— Redingo kasiklos pradės 
dirbti utarninke. Szia nedelia 
dirbo tik tris dienas. Panede- 
liję nedirbs isz priežasties 
Washington© gymimo diena.

— Panedelio vakara, priete 
lei ir pažinstami netikėtinai pa 
dare zobovele del p. V. Ryn 
kevieziaus ir jojo pacziulei. 
Laikas perejo smagei prie dali 
bavimo visokiu žaidimu, gies
mių ir muzikes. Bankietelis 
buvo tikrai karaliszkas kuria
me dalibavo: p. S. Norkevi- 
ežiai, F. Margelei, A. Danise- 
viezei, S. Mockaicziai, J. Szi- 
pulei, F. Sklarei, Dr. Petrikai, 
V. Milauckai, V. Traskauckai 
B. Viszinskiene, V. Pajau jie 
ne, F. Stepanauckas, J. Vit- 
kauckas ir p. Bekerevicziene.

f Panedelio ryta mirė Piu- 
szas Kalinauckas 33 m. senu
mo nevedes vyras nog 813 E. 
Water St. Nabaszninkas sirgo 
dusuliu. Paliko motina Lietu
voje ir viena seseri Amerike. 
Laidotuves kūno atsibuvo Ket 
vergo ryta.

Ka girdėjau Mahanojuje.

Pribuvęs ant laidotuvių a. 
a. senukes Teofilės Bacz- 
kauskienes, maeziau kad laike 
želabnu trejų misziu, buvo 
kaip nedeldienij pilnutėlė baž
ny ežia žmonių, daugybe jau 
man nepažystamu, o senoviszki 
pažystamulei apsene druežiai, 
kad beviaik su vargu jau rei
kia inžiuret ar tie palis žmo
nes kuriuos jaunus gerai pa
žinojau priesz 20 metu.

Laikas bėgdamas, žmonija 
sendina nei sodo medelis, isz 
jaunuteliu slenka palengva 
prie dienu senutėliu, ir galop 
nei stuobris žmogus senas griu 
va in szaltus kapus, kur ilsis 
praeites seni žmones pažysta
mi ir gentes bei gimines. Ki-

— Jaigu statysite stubas ar
ba turite kokiu pataisimu apie 
namus tai atsiszaukite pas 
kontraktoriu P. J. Muldownej 
229 W. Mahanoy St. Jisai at
liks darba atsakaneziai ir busi 
te užganėdinti. *(91 ot)

— Pirkite “Jelke Good 
Luck Butterine” sviesta Quins 
buezerneje ant kampo Main ir 
Center St. (3y o:į)

— Draugyste Sv. Kazimie- 
rio nutarė priimti naujus sąna
rius už pigu insiraszima, tiktai 
už viena doleri ir tai tik per 
tris menesius. Pavienius vyrus 
priims nog 15 lig 40 m. senu
mo o ženoezius lig 35 metu, 
yra tai giara proga insiraszyti 
ir kožnas privalo pasinaudoti. 
Susirinkimai atsibuna nedelioi 
kožno menesio po 12-tam.

('6 IPdV)

Pirmiaus misliau, kad dabar 
tiniai negeri laikai turi prisle
gia tik didžius miestus su ju 
gyventojais, o mainose darbi
ninkai užganėdinti, tai ten ir 
biznieriams vedasi geriaus, bet 
patemijau kad ir mainose visi 
eimanuoja ant nepasekmingo 
laiko, nes darbai szlubuoja. 
Kadangi darbininką palipsto 
blogi laikai, tai ir biznieriai 
gero neturi.

Girdėjau ten buvodamas kad 
Szenadorio per kun. Kaminską 
užmanyta nauja lietuviszka 
parapija gyvuot visai nustoju
si, o parapijonai szvento Jur
gio parapijos su savo klebonu 
kun. Pautienium labai grąžei 
ir ramei sugyvena, bet Maha 
no j ui visai tarp biznierių ir 
parapijonu kas kitas iszgirsta.

Mahanojaus ir Szenadorio 
saliuninkai vieni kitus skun
džia valdžiai, o czion to tik ir 
reikia ypatingai lojeriai to la
bai laukia.

Vienam tik Mahanojui bu 
ve apskunsta virsz 50 saliunin- 
ku bet ju kaltes buvę menkos, 
tai laisnus nužudęs tiktai vie
nas saliuninkas.

Mahanojaus liet, parapijoje 
invykusi tikra makamuole ir 
nesmagumai.

Pasidarė tarp parapijonu 
dvi partijos, vieni laikosi su 
kuningu, kiti priesz. Parapiji
nes dokles, jima komitetas ir 
kunigas, tai prie tokiu aplin
kybių girdėjau kad yra žmo
nių kurie su nieku nenor pyk 
tie, dokles moka dvigubai —- 
kuningui ir komitetui.

Parapijonai tarp saves pra- 
vardžiuojasi juokingais užvar- 
džiais, ir kuningui turi davė 
navatna užvardi jo prieszinin- 
kai.

Taigi ant kiek ten būdamas 
patemijau, tai Mahanojus se
novėje turėjo lietuvius su ju 
reikalais labai tykius žmones, 
bet dabar visoki nesmagumai 
regis nei striunas insitempia.

T. Astramskas.

KUR BUNA?
Mano tikra sesuo Rozalija Stankai- 

te, girdėjau gyvena Philadelfijoi, Pa. 
teipgi mano tėvas Antanas Stankus 
ir brolis Franoiszkus Kuiziną, paeina 
isz Kauno gub , Raseinu pav., Szila- 
les para, Lewiskiu sodo., Praszau at- 
ezaukt ant adreso. -(qi o|)

J. Stankaite.
Box 114 Aliquippa Pa.

Mano sesuo Agota Belazavikiute o 
po vyrui Szeidiene ir jaunesne Tere
sa o po vyrui nežinau kaip vadinasi ir 
sesers Onos Latviene. Visos paejna 
isz kaimo Samilu, parapijos Panemu
nes, Suvalkų gub. Marijampolės pav, 
atsiszaukite po adresu;

Mr Joseph Arteuckas.
Box 11. Silnies Ill,

Mano pus-eesere Julijona Valaikai 
te paeina isz Kauno gub , "Wilkmer- 
ges Ujezdo, Widiszkiu para,, Dijoru 
sodo. Pirmiau gyveno Chicago 111. 
dabar nežinau kur, teipgi mano gimi 
naitis Jurgis Bružą, paeina isz Kauno 
gub., W.lkmerges Ujezdo, ir para. 
Laicziu sodo. Jie pats ar kas kitas, 
praszau duot žine ant adreso.

Jonas Mikoliūnas.
606 Morten Ave. Chester Pa.

Mano brolis Juozas Senkus, pirma 
vainu L z važiavo isz Lietuvos, girdė
jau kad iszvažiavo in Anglija ar 
Scotland, teipgi mano draugas Juo
zas Padolskis 7 metai kaip Amerike, 
pirmiau gyveno Gillespie, Iii , dabar 
nežinau kur. Abudu paeina isz Suval 
ku gub , Mariampoles pav., Szunsku 
gmino, Potasiszkiu kaimo. Jis pats ar 
k&s kitas, praszau duot žine ant ad
reso.

P. Senkus.
Box 439 Benton Ill.

Mano pus seseres Alena ir Antani 
na Mažeikaicziutes, paeina isz Kauno 
gub,, Szauliu, pav., Kursecu para.. 
Stradu sodo. Jos paezios ar kas kitas 
praszom duot žine ant adreso, (gi o;)

Jno. Dcmbrauskas.
Box 22 W. Rutland, Vt

Mano gimines Kazimieras Szlekis 
ir Jurgis Draugelis, paeina isz Suval 
ku gub. Mariampoles pav., Traku 
gmino. Mikuliu kaimo asz esu ju tik
ras dede, praszau atsiszaukt ant ad- 
res>.

C. Smith.
Bridgeport Ohio

Mano duktė Leona Zenevicziute 
paeina isz Vilniaus gub., Traku pav., 
Zežmariu para , Vilonio kaimo, Siun 
cziau laivakorte Birželio 15ta. 1914 
m. kad atvažiuotu pas mane in Ame
rika, Aplaikiau laiszka kad iszvažia- 
vo isz Lietuvos, po tam apteikiau ki- 
>a laiszka isz Eidkunu, kuriucm mel
de prisiuntimu piningu, ba susirgo 
ant akiu, (ai pasiliko Eidkunuose gy
dytis. Užėjus karei negalėjau pinin
gu siųst, J«go kas žinotumėt kur ji 
būna, ar gyva ar ne. Meldžiu duot 
žine kogreieziause ant szio adreso, 

Kazys Zeneviczius
153 S. Washington st, Freeland Pa

Mano pusbrolis Kazimieras Gruma 
da, paeina isz Kauno gub, pirmiau 
gyveno Detroit, Mich., apie 15 metu 
kaip Amerike, teipgi Jonas Bulota, 
gyveno Shamokin, Pa, girdėjau kad 

mainose. Kas žino apie 
duot

Box 588

užmusze
augszeziaus minėtus, meldžiu 
žine ant adreso,

J. Bulotas
23 Spruce st., 2nd. Fl.

Hartford Conn.

Ant pardavimo.
Puikus salunas po No. 1101 

E. Mahanoy St. Mahanoy City 
Pa. gera vieta, pigi randa, ga
lima pirkti gėrimus isz bile 
kokio bravoro. Parsiduos pigei 
ba locnininkas per senas laiky 
ti bizni. Atsiszaukite ant vie 
tos. (to 16).

Vargonininkas.
Pajieszkau vietos, visas bažny 

tynia s apeigas galiu atlikti pil 
nai. Kartais gerbemiems Kle
bonam reiktu vargonininko ir 
platesniu žyniu gauti, meldžiu 
kreiptis sziuom adrisu.

Juozas Paciukonis.
No. 415. E, Raspberry Al.

Shenandoah Pa.

Dykai.
Kiszeninis Kalendorelis 

1915 m. kuris kožnam naudin
gas turėti, tik prisiusk 2 mar
kes po 1 c. o ji apturėsi su pa
veikslėliais. (‘9i o))

W. J. Petkom
73 Porter Avė.

Montello, Mas*.

Silvis, III. — Darbai fabri 
kuosia ne kas, geresnis gyveni 
mas ant farmu. Moline visos 
Szapos sustojo ir tegul niekas 
in fenais nevažiuoja, szimtai 
žmonių vaikszczioje be darbu. 
Užkviecziam in czionais p. 
Baltruviene, o jago reikes tai 
ir tikieta ant kelio atsiunsim, 
nes muso moterėles už daug 
iždyko, vyrus keike ir žada su 
kitais iszrunyt in svietą.

Amsterdam, N. Y. — Dar
bai pamaželi slenka nes dirba 
tik po 3 ir 4 dienas ant nedė
lios, o isz kitur pribuvusiems 
sunku koki darba aplaikyt. 
Parapijos veikalai gerai stovi 
per rūpesti gero prabaseziaus, 
tik tiek nesmagu kuningeliu 
kad turėjo suriszti dvi poreles 
po prižiūra policijos. Mat vie
na lietuvaite buvo priversta 
iszteket už žyduko. Tai vis ap 
sileidimas gimdytoju iszaukle- 
jimas.

Parsiduoda Farmos.
Lietuviszkoj Kolonijoi terp 

gražiu ir sveiku vandeniu ir 
žuvingu ežeriu, kur daugelis 
lietuviu yra apsigyvenusiu ir 
gauna isz tu žemiu visa maista 
ir nereikalauja praszyti kad 
jumis bosas duotu darba bet 
pats gali būti bosas ant saves 
Žeme gera ir derlinga, oras ti 
kras lietuvszkas, žeme lengva 
galima ingyti ant visokiu iszly 
gu visai nebrangei, akieras 
nog 812 lig $70. Adresą vokite 

Frank Bakunas,
Millerton, Mason Co. Mich.

( si 00

Mano draugai Kazimieras Povilai
tis, Motiejus Grumblis ir Matjoszius 
Bruožis, viei paeina isz kaimo Czicz- 
ku, Alvito gmino, Suvalkų gub., mel 
džiu atsiszaukt ant adreso.

C. Shwab
Company L. 19 Infantry, 

Galvestan, Texas1

SĖS
Saugokitės 

netikusiu pa
mėgdžiojimu 
ir visada rei
kalaukite tik
ros RICHTER’S 
Pai n - Expel lerio 
su Ankaru teip 
kaip paveiks
las parodo. 

25c. ir 50c. 
Aptiekose, 
arba nog:

F.Ad. Richter & Co. 
74-80 Washington 
Street - New Yort

LOXOL

Rumatizmas.

Jaigu sergate ant rumatiz 
mo, skausmą peczuose, silpnu
mą szirdies, svaiguli galvoje, 
tai asz tikrai galiu jus nog to 
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe 
žmonių kuriu daktarai negalė
jo iszgydyt. Raszykite tuojaus 
pas mane lietuviszka, prisiu- 
skite 2c marke del atsąkimo.^

Andrius Kairaitis, 
1018 Oneida St.

Shamokin, Pa.
Skaitykite ka sako apie szita 

gyduole.
Sirgau 4 menesius, lanke m a 

ne keletą daktaru ir varto
jau daug gyduolių bet nieks 
man negialbejo. Ant galo su
naudojau dvi bonkas kairaiezio 
gyduoles nog kuriu pasveikau 
ir d ’dar esmių sveikas ir drūtas.

Richard Heitzman, 
1328 Montgomery, Št.

Shamokin, Pa.

NETROTINKITE VILTIES.
Jaigu esi plikas ir plaukai’slenka 

nuo galvos, tuksztanczei jau likos 
iszgydintais, gydimas dykai, adresas 

“Professes” Box 9, Station W
Brooklyn, N. Y.

Naujiausias iszradimas,
Jaigu turi dantų gėlimą; kernus 

ant kojų, tai gausi po 5c., gyduole. 
Jaigu nepagelbetu bus sugražinti 
pinigai. Teigpi iszsius placzes infor
macijas nuo ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir nupucz- 
kave veidai. Tukstanczei dekavoja

Už dyka rodą. Raszyk tuojaus:
Gratis Specialists 9.

Box 106 Sta. W. Williamsburg

mieste $1 už bonka.

408 W. Mahanoy Street

W. RYNKIEWICZ
.......... NOTARIUSZAS...........

W. TRASKAUSKAS
...GRAB0RIU8...

GERA ARIELKA
Nusipirkite sau keletą 
buteliu arielkos
OfttHIlJlUvS 6.

Geriausia arielka visam

Teigi gausite pas mane 
visokiu kitokiu gėrimu 
kokiu tik pareikalausite.

GOQGOOCX5GOC5G0QOQGGC3QGQOC3OO

I Ar norite gaut |
I Gražia Dovana? ?

i? Atsiusk man adresus visu ?
3 savo draugu ir pažinstamu | 
£ gyvenaneziu Amerikoje, tai f 
« aplaikysi nuo manes gražia ?

dovana. £
3     C
| HENRY J. SCHNITZER | 

| 141 Washington St. New York |

233-235 West Centre Street Mahanoy City, Pa.

PRIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO FRIZŪRA RANDOg

-M, I yfj

f
PIRMUTINIS LIETUVISZKA.S

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.
...Laidoja Kunus Numirusiu...

Pasamdo Riginus ir Vežimus del 
Pasivažinėjimo, Krausto Daigtus, ir 
t. t. Viską atlieka kanogeriause ir 
puikiause. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkitės pas jin o busite visam* 

'yanedintais.
'.0 W. Centre St., Mahanoy City

Mano Privatiszka Banka yra po didele kauc ja ir priežiūra valdžios 
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikiaeti.

Paszportus del keliaujaneziu parūpinu. Didž ause Lietuviszka 
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis 
Svieto greicziause ir pigiause. Visi tie kurie per mus siuntė apie 
tai gerai žino. Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali 
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu pristatau puikes szarfas, 
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir t1. Su kokiu nors reikalu kas 
link Szipkorcziu, Pinigus ir t.t,, raszykite pas mane o ap!aik\site 
teisinga atsakyma. Apsaugoju namus ir naminus daigtus nog ugnies.

Merchants Banking Trust Co. Banka
ISZ MAHANOY CITY, PA.

Mano pus-sesere Alena Gaigluke 
paeina isz Kauno gub. Panevėžio 
pav. Lenkavęs para., Gaiszunu kai
mo. Turiu svarbu reikalą meldžiu at 
siszaukt ant adreso.

Ig, Lingevicz
120 Highland st. So. Saginaw Mich

Mano draugas Jonas Szimkus, pa
eina isz Kauno gub., Szauliu pav., 
Kursienu para., Gedinčiu sodo. Jis 
pats ar kas kitas, praszau duot žine 
ant adreso: (gj o;)

Kaz. Karsokas
Box 1 West Rutland, Vt.

‘APSZVIETA’ Moksliszkai tetoriszka-Knyg 

palydinti daug isz Lietuviu praeitą 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 ms* 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10 

Gaunama pirki lik pas1
T. AitrsBskl. St. Will, f

Skausmas sirenose ir szone.
Skaitykite ka raszo p. Rože 

Skrodi 1824 S. 14 th St. isz 
St. Louis, Mo. tiems ka ken- 
ezia skausmą strėnose, szonę, 
svaiguli galvoja ir kitoki&s 
silpnumus: Dekavoju Severbs 
gyduolei del inkstu ir kepenų, 
dar esmių vėl sveika. Niekad 
nemisliriau kad iszsigydinsiu 
kadangi teip buvau silpna kad 
vos ant kojų galėjau pastovėt 
isz priežasties svaigulio galvo
je. Per tris menesius buvau 
priversta iszguletilovoje, piieg 
tam turėjau skausmą peczuose 
ir szonuose. Jusu gyduole del 
inkstu ir kepenų atnesze man 
pagialba.” — Naudokite Se- 
veros gyduole del Inkstu ir 
Kepenų (Severas Kidney and 
Liver Remedy) del gydimo už 
degimo inkstu ir pūsles, užlai- 
kima szlapumo, skausmingas 
szla pumas, aptinima kojų, 
skausmą peczuose isz priežas 
ties nesveiku inkstu, gelt-lige 
ir ruksztis pilve. Preke 50c; ir 
$1. galima gaut aptiekose ar
ba tiesiog nuo W. F. Severą 
Co. Cedar Rapids, Iowa.

( qsj joj)
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tikslas yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumeriu 
reikalus ka nuoattakan- 
cziausia, daryt ta viską 
idant bankavi reikalai bu- 
tu jiems priemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
visada butu užlaikomi 
atsargiausam bude.

!
 Pinigus- -Pinigus |

Jau galima siusti in Lietuva. §

S — o
g Asz pristatau siuntėjui Pini- p 
w gu kvitą isz krajaus ant kurios Q 
G yra paraszas paemejaus ir tas a 
fe yra pilnu davadu jog pinigai © 

likos paimti. Per laiszka ar g
S asabiszkai atsiszaukite pas: e

§ A. BALTIEJUS | 
g 87 Greenwich Street | 
g New York, N. Y. |

Apsvarstikite Patys.
Kas yra geriause - Bandyk nauja 

gyduole arba naudokite sena 
atsakanezia gyduole.

Nauja^gyduole yra tik bandymas. 
Jaigu sergate pecziu skausmo tada 
skaitysite daug apgarsinimu visokiu 
gyduolių, bet geriausia gyduole yra 
tokia ka jus kaimynai arba gyvento
je! j ūso miesto naudoja ir rekomen- 
avoja kaipo gera.

Skaitikite ka Mahanojaus gyven
tojas Charles C. Rang pienis nog 
623 E. Pine St. Mahanoy City, Pa. 
sako jisai: “Per ilga laika kentėjau 
skausmą pecziuose, turėjau ir ruma- 
tiszka skausmą, Naudojau keletą gy 
duoliu bet be pasekmes, po tam nūs 
sipirkau Doans Kidney Pigulkas ir 
kada suvartojau skausmai prasiszali- 
no nog manes. Da sziame laike reko- 
mendavoju Doans Kidney Pigulkas 
už tai kad ta geriausia gyduole del 
insktu ligos.

Preke 50c. pas aptiekorius - Klaus 
kite Doans Kidney Pigulku. Foster

Milburn Co. Props. Buffalo,N. Y.

RUPTURA
Yra iszg’ydoma per Chemiszko 
Elektro metodą. Be peilo, be 
operacijos.

Dėkingumo paliudijimai nuo dėkingu žmonių.

Abneris Welshas sako:.
kad po daugmetukentejimo inkiros rupntros 
jis visai buvo iszgydytas per Dr. O’ Malley 
ir dabar visai neneszioja raiszcziu nes ja i 
nėra reikalo, p. Welshas esa Superintendentu 
Jackson-Woodin Car Works, Berwick, Pa. 
ir jo žodis daug reiszkia kurie turi pan^szius 
kentėjimus. Jis nebuvo atitrauktas nuo jo 
kasdieninio užsiėmimo, kuomet buvo gydo
mas, iszskiriant ta laika, kada turėjo būti 
Dr. O’Malley o office kur buvo gydomas 
nauja metodą, nevartojant nei peilio, nei 
operacijos. Szimtai paliudijimu galima 
matyti office nuo iszgydytuju.

Dr. O’Malley’o nauja gydymo 
metodą tikra yra liuosa nuo visu pa
voju. Net piaustimu, nėr skaudėjimu 
nėr operacijų. Nereikia apleisti darba

Nereikalauja raiszcziu kada jau 
iszgydytas.
Skaityk, ka sako iszgydyti pacijentai 
apie Dr. O’Malley’a.

Unijos Doku užveizdetojas 
Raubso Kasyklų, Luzerne, Pa.,sako: 

Courtdale, Pa., Nov. 26, 1911.
Brangus Dr.O’Malley:

Asz raszau Tamistai szi laiszka, kad 
pranesztiTamistai, kiekvienam Kupiūra 
serganeziam; kadangi asz buvau bai
sam padėjime, bet nuo Tamistos vaistu 
likausi visiszkai iszgydytu. Asz duodu 
pavelijimą pavartoti mano varda, kad 
ir kiti ligoniai gali būti iszgydytais.

Ad. Kuttenberger, Box 131

Užpraszo juso paczedzius.
Mokes jums procentą ant sudėtu piningu ir duos 

rodą kur geriause juos investi.
Jaigu pirksit 1 namus ar norite pradėt koki bizni 

tai szita Trust Co. banka visada yra pasirengus jumis 
prigialbsti savo kostumerams.

Teipgi užsiims būti jumis apiekunais del sieratu 
arba administratorium ant palikto turto.

Iszpyldys juso testamenta teip kaip jus paliksite.
Trust Kompanija yra visada atsargesne už ypata 

kaipo Trustee arba Exekutorius.
Ji niekad nenumirszta. Ji niekad nesikrausto.
Kapitolas ir Pavirszis yra tai bondsas ka gvaran- 

cija atsargumo. Ji yra po priežiūra Bankavos komi
sijos kuri peržiūri visas rokundas piningu palaikytu 
Trusto fonde.

Užsimokės jumis stoti depositorum sz’to banko 
ir aplaikyti ta geiuma Trust kompanijos.

Galite paezedžius prisiųsti per paczta.

DIREKTOREI

D. M. Graham. Prezidentas. Leon Eckert, Vice Prezidentas 
D. F. Guinan, Sekr-torius ir Kasierius.

Amanas Daniszeviczia, W. F. Rynkieviczia, Mikas Gavula, 
W. J. Miles, Thomas G. Hornsby, Jos. H. Garrahan

&
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Kiekvienas Lietu visetas
•ipgi privalo užlaikyti visada nauv 
ūkias u etų visikas Gyduoles aa 

-storuose ant pardavimo, kad 
autieesei reikalaudami galėtm.nasi 
firkti ir nereikalauti- issduc 
mingus dovana kokiams nors apg- 
kams tose apieiinkese Sstonrink- 

issykite pareikalaudavo mue- gydo 
nes geras uždarbi’- parduosi 

>sti y m
i c , s/ v u r ą. rt - , t-i

5Cc, - Sl>
.giuwjrc 4 
£iat«ru - 2 

•mijecsnik 
• ambo Cassa, 

M>58skas Mostift 
a)anka 
nimenta.- vaikauu 
yduolea nuo Kosalv 
epin Balsatnaf

5 Laksoo de1 /aiku
-dia; raikauis nūo Kirmėlių..25c.

Rir'uęlj. J#?1 '•fe',
v sutino r.ao ...........

aiaifauiu. 
siivio Lassa. 
rd. ufclaikini:n Viduriaviui;
Kravinosiofe

Uicure’ arba gyd. RumMyauM* -■ 
ryd. del nemalime Pilvo., 
Pilveliai apsta bdymui Galve#

skaudėjimo ... ... tuc.a>8sa’ Dantų ... ...
4ostb' ' gMinftn ir p r & k aits vi ms

Kojų...... . ... ..
Geležinis sudrutintoj&s sveikata# 50c 
Vaistas nuo Papauto.,,,.........
Gyd. nuo Grippe ................. 
Plauku apsaugetojas......... 
Muilas del Plauku............... .
Milteliai nuo Kepenų.............
Rožes B al samas......... .. ...........
Kinder Bahamas 
Bobriaus Laszai........ . .
Ssvelnintojas..................
Kraujo valytojas................
’’lervų Ramintojas.............. .
Kgsema arba odos uždegimas 

pas Vaikus............
Meisteris (Kasstavolo) 
^amada Plaukams »•« O 901 
Gyd. nuo skaudėjimo Ansisei... 
gyduoles nuo Siemens.1 ...» 
Vengrisskas Taisytojas Ūsu- 
nkstu Vaistas., 
kines Dulkeles 

■yd, nuo uždegimo Dantų arba 
^belnai skausmo ir skarbutis

Gyd. nno Parku ir Niežu.00, 
Gyd. nuo Dedervines...........00,
i-d Pasteptingoe Ligos

Nesiranda Geresnio
Peėziaus už Model

“KEYSTONE”
Galima matyti daugeluosia na- 

muosia Mahanojuje. Suvirszum 
900 szitu Pecziu mieste. Kožna 
szemina rekomendoja szita Pecziu 
kaipo giaras kvepykas. Mes 
teipgi parduodame Peczius po var 
du ‘Canopy Fair’ ir ‘Real Apollo 
juodo ir rausvo 
r ‘ ‘ 
patiks tai atmainom ant naujo arba 
sugražiname pinigus.
r TIT KT A KPQ MAHANOY CITY, SHENANDOAH, kJUl lNrilN D MOUNT CARMEL, LANDSFORD.

ir ‘Heal Apo.
» koloro. Musu

Pecziai esa gvarantuoti, jaigu ne-

sugražiname pinigus.

NAUJOI VIETOJ 4-
Sziomis dienomis perkelem savo Sztora skersai kelio 
in Savo Locna Narna po No. 133 W. Centre St. 
Ateikyte pažiurete Nauja Sztora o busite linksmai 
priimti. Aplaikeme Visokio Naujo Tavoro kaipo tai: 
Visokiu Moteriszku Merginiu ir Vaiku Apredimu, visokiu Ceikiu 

gatavu Szlebiu, Kotu, Siutu ir t, t., Kaldru, Plunksnų taipgi visokiu nau
ju pavasariniu tavoriu gausite pirkti geriau negu kitur.
im. ~ 133 W. Centre St.,
A • Flahanoy City, Pa.

Ramonat Hardware Co
(S. A. Ramonaitis, Locninlkas)

Didelis Geležinis Sztoras...
Wholesale ir Retail.

gl.25.

...10c, 

...85a.

..,S5c.
e,

...85c.
,58,00.
MM

...41.25......M-

50e-.
15c.

25c, ir §1.00
.............25a

PUIKUS UETUVISZKAS KOTELIS

CENTRAL HOTEL

Prisiusk 2c. marke o gausi Knygute 
apie Ruptura.

Dr. O’Malley Staff
Successors to Dr. A. O’Malley
158 South Washington Street 

Wilkes-Barre, Pa.
*ggTKur Lietuvisrioii ir Lenkiszkau tun- 

kulbam* ir
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RAKANDU KRAUTUVE
Didele daugybe naujausios 

mados Rakandu, Pecziu visokio 
darbo, Karpetu ir Divonu viso
kiu didumu, Klejonkiu, blękiniu 
ir geležiniu indu ko pigiausia, 
kad užganadinti darbo žmonių 
reikalus.

Atsilankydami in mus didele krau
tuve nusistebesite isz bargenu kuriuos 
mes suteikiame, atsilankykite pas mus 
senus rakandus apmainome ant nauju.

...Kalbame Lietuviszkai...
PRENSKY BROLEI

Antros durys nog Paczto.
109 E. Centre St; Mahanoy City

o
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AJ.Keydosziiis
BANK EXCHANGE

202 Troy St; Dayton, 0.
Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva 
kad greit nueitu ir kad neprapult i, tai 
siuskite per mane. Jaigu norite pirkti 
szipkorte tai pirkite nog manes o bu
site visame užganėdinti. Mano agent
ūra randasi mano loonam name vertes 
$14,000ir esiu po kauozija ir priežiūra

Visokiu Geležiniu prietaisiu Staloriams...
Stiklas, Aliejei, Kvarbos, Lakerai ir t. t.

Visokiu Tulsziu Mainieram ir Staloriams
Maszinierijos ir deganti Aliejei.
Visoki prietaisai Kalviams ir Statytojams vežimu.

Visokiu geležiniu Paipu ir tam tinkami prietaisos, teipgi 
Eletrikiniu daigtu.

Visokiu daigtu in Grosernes, mediniu ir pintu daigtu. Klijonkes 
ant grindų ir ant stalu. Szniurai, Szluotos, Szepetos ir t.t. 
Lampos ir prietaisos Lampoms, visokio Acto, visokiu 
gatunko Vogos. Anglini ir Aliejini Peczia.

Namini Rakandos, Lovos, Springsai, Sienikai, Ledinos Szepos, 
kūdikiams Vežimukai.

Saluninkams prietaisos kaipo tai Eletrikines, Vandenines ir ranki
nes Pompos, visokiu Paipu, Stiklu ir Stikleliu.

Visoki Plombiszka darba, tai yra: Siekinius darbus Stogus, 
intaisyma visokiu Szilumu atliekame kanogeriausia.

Musu tikslas yra: viena preke, tik vienokia preke ir tai už pigiau
sia preye pagal marketo. Muso tavorai yra gvarantyti, 
jaigu nepatiks tai atmainom ant kitu arba sugražiname 
pinigą.

Jaigu kas peika tavora nog $5.00 ir vyrsziaus tai pristatysime 
dykai in namus 10 miliu tolumo.

Ramonat Hardware Co
113“ 115 S. Main St., Shenandoah, Pa.

PHONE DROVER 7800

Dr. A. J. T anane vicze
Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas

Valandos
$14,000iresiu po kauozijair priežiūra Y Ct 111 s Ug to ryto, 1 Ug3popietOhijo> Valstijos. Norėdami apie ka 3249 ®®- M®r8an SL> '■h,ca?0' ,IL •- ’««•
dasiJinoti prisiasldte 3o. stempa. »♦**♦»♦♦*»♦«*♦*♦»*♦»♦***dasižinoti prisiasldte stempa.

Ofisas ir Gyvenimo vieta

And. Miliszauckas, Savininkas 
16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.

Skersai Central R, R. Dypa

Jaigu kada busite Wilkes-Barre 
tai užeikite pas Andriu Miliszauoka 
kur busite svetingai priimti ir gausite 
visokiu geriausiu gėrimu. Puikios ka 
Ragines tikros rugines arielkos, mi
daus isz krokavo, visokiu vynu, szal 
to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net isz Havanos 
Užeikite o busite visame užganėdinti 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeint 
sugrįžta adgalios atsilankite,

UETUVISZKAS ADVOKATAS

Baltrus S. Tankaus
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriauses ir didžiausias suma a 

piningo Iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiki088; fabrikuose, gėla- 
žinkeluose, laivose ir t.t. Isztelmej 
provas kurios kiti advokatai atsako » 
atmeta, Rodą duodu dykai

Ądresa vokite:

B.S.YANKAU^
154 Nassau

Vyrsz Millijonas

Dekavoniu už geradejiste.
Su musu teisingumu, užsiganedy- 

na visi žmonies, jeigu plaukai slen
ka, pleiskanų yra niežėjimas, pucz- 
kai visoki, pusplike galva arba plika 
galva yra ant to pagelba. Jeigu gal
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
kiu yra tai galima ataugintie.kad ir 
senyvam žmogui plaukus su musu 
naujausioms gyduolėms. Tai kam 
lauktie ilgai nereiks ne dienos laukti 
bet raszik laiszka mumis, neužmirszk 
paduotie savo adreso dabar dykai gy 
dymas.

Prof. J. M. Brundza Co. ’ 
Broadway & So. 8-th.

Brooklyn, N.Y,

MABWI OTT, n.

ramiam
Didele knyga api 1300 pvrlrpv 
Visos 6 dalis druesiai ir prikei 
apdaryta. Kasztuts nurinntiiro 
mes apmokame. FEŽO W M
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