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“Labas rytas kaimynią! Kas 
szendien yra prezidentu?’’ 
Teip tai szendien sveikinasi 
kas rytas meksikoniszki gyven 
tojei staliezios Meksiko.

Tūlas laikrasztis iszejnantis 
Mich igan o steite garsina, buk 

tenais mirė redaktoris, kuris 
- paliko po savim $1,000,000 
turto. Jau tai už daug szposuo 
je tasai laikrasztis. Argi kas 
girdėjo, idant redaktoris kada 
turėtu tiek turto o da ypacz 
isz lietuviszku redaktorių!

Amerikoniszki farmeriai nu 
targuoje kas metas už kiauszi- 
nius $306)688,960. Argi gali
ma isz to stebėtis, jog puse au 

... tomobiliu Suv. Steituosia — 
yS\locnaste farmeriu?

Vyras yra pecziu, motereug 
ne, o prietelis namu dump
lėms.

Steite Oregon randasi pana 
Katre Clark kuri yra pirmuti
ne motete pildanti dinsta siun
tinio in legislatura. Kada tai 
mes galėsim siunsti savo mote
rėles in legislatura? Juk smar 
kiu kandidatku turime užtek
tinai. Bet jago negalime isz- 
rinkt vyru nors ant mažo dins- 
telio savo mieste, tai ka jau 
kalbėt apie*bobas?

Žmogeli nenusimink; (ne esi 
jkiu vargszu kaip sau mieli-

KuJuk esi ukesu sklipo, ku.
■ ris turi slarbcziuje $362,710,- 

136,07. Milžiniszka tai suma. 
Kaipgi galime rugoti Amerike 
ant vargo?

Pirmsedis kongreso Champ 
\Clark apskaitė, buk mete 2020 

Uyentojei Suv. Steitu daejs 
19^00,000,000 gaivu. Matyt 
tuom Clarkas daugiau 
Jais Longreė ne kaip veika- 

——--hin gt on e.
Vienas moteryszkas la/

ISZ AMERIKOS
Eksplozije gazo užmusze 20 

anglekasiu.
< Carlisle, W. Va. — Dvide- 
szimts anglekasiu likos užmusz 
tais per eksplozije gazo Čarlis- 
lie kasiklosia prigulinti prie 
New River kompanijos. Tame 
laike radosi kasiklosia arti du 
szimtai anglekasiu. Nelaime 
pakylo apie asztunta valanda 
subatos ryta. Penkiolika isz 
užmusztuju buvo atejviai o li
kusioje nigerei.

Steitas Arkansas “sausas”.
Little Rock, Ark.— Guber

natorius užtvirtino perėjusi bi- 
la kuris sutvėrė visa gubernije 
“sausa”, tai yra, uždrausta par 
davinėti svaiginanezius gėri
mus.

Trūkis nukirto moterei kojas.
Wilkes-Barre, Pa.— Varg- 

sze motere, rinkdama anglis 
po anglineis vagonais Delaware 
jarduosia, nepajuto kaip vago
nai pradėjo judintis isz vietos 
ir tik spėjo pusiau iszlyst isz 
po vagonu o kojas ratai ■ paga
vo ir nukirto augszcziau keliu. 
Nelaiminga vadinasi Morta 
Vilkiene, apie 43 metu senu
mo ir kaip rodos pasveiks.

Smarkus skustbarzdis.
Philadelphia, Pa. — Ana 

nedelia atsibuvo galėjimas 
terp czionaitiniu skustbarzdžiu 
kuriame Juozas Papales iszejo 
laimingai.^ Nukirpo ir nusku- 
tcTjisai valkata in laikaTTj mi- 
nutu už ka laimėjo $1000. 
Katras isz musu lietuviszku 
skustbarzdžiu panaszei pada
rytu ?

Gromata buvo kelioneja per 
58 metus.

Colorado Springs, Colo. — 
Tomis dienomis prof. James 
Hutchison Kerr aplaike gro
mata, kuri radosi kelionėje 
per 58 metus o kuria iszsiunte 
jojo di>ugag Faehts isz New 
Londono, ua. mete 1857. Kur

tis klausinėja del ko moterį!gromata 1 ^]a<įojosį per 
ne yra priimtos ant^Li^gto jn j. * metu, tai prow ^.g neg& 
bankas kaino kasiierkos. UeiL 1 8nU>ąti.bankas kaipo kasijerkos. Len^ 
vas ant to atsakimas. Matyt, 
jog turintieje tokius dinstus 
turi mokėti laikyti liežiuvius 
už dantų.

. Sztai kas nesenei atsitiko 
lietuviszkoje szeimynoje Wil
kes-Barre.

Pati klausė vyro: — Maik, 
žiūrėk, kaip mus Džože juoke- 
si ir per vertine ja akimi. Kas 
jam atsitiko?

Vyras: — O kas tam padlai 
atsitiktu. O gal nuo to trupu- 
cziaus sznapso, ka iszgere. 

_ ^Vaikas turi apie keturis me- 
K tu s.
B Pati:— O tu prakeiktas szun 
B snuki! Kam davei jam tiek

• Vyras: — E, juk asz jam 
tiek nedaviau. Ižgere padlina 
kokia 2 ar 3 stiklelius ir tai 
ne vienos “viskes” tik paėmė 
su “biru”.

Pasakykite skaitytoje], argi 
tai ne prasižengimas ir papik
tinimas tokio tėvo. O kas bus 
isz tokio suneliaus kaip su
augs?

Dabartės ketina perejt bilas 
per Harrisburgo legislatura, 
kuri privers visus* graborius 
ant pristatimo visu lavonu in 
daktariszkus universitetus ant 
supjaustimo. Žinoma tik to
kius ka neturi gyminiu ne pa- 
žinstamu. — Vyruczei insira- 
szinekite in draugystes, nes po 
smert padaris isz jusu kupo 
deszras.
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MASKOLEI VIS PLIEKIA VOKIECZIUS
Vokieczei kuopina savo vaiska prie Gumbino ir Tilžės

Petrograd, Febr. 8. — Vokiecziai negalėdami sumuszti 
savo prieszu po Bzura, pradėjo kuopint vaiska prie Tilžės, 
Gumbinu ir Insterburgo kur tikisi susiremt su maskoleis 
Maskolei tik to ir lauke, nes ketina prieszus apsiaubt isz visu 
szaliu ir vienkart užklupt.

Arti Bordžimovo maskolei paėmė antra pozicije vokiecziu.
Karpatuosia po kruvinai musztinei likos paymta 2000,vo 

kiecziu in nelaisve arti suspaudos Beskid.
Kariszki žinunai pranaszauje, buk Vokiecziai turės pra

laimėt szita kare su dydelioms bledems ir kaip rodos neužil- 
gio praszys sutaikęs.

Maskolei meta bombas ant Vokiecziu.
Petrograd. — Maskoliszki lekiotojai pasekmingai numė

tė kelioleka bombų ant Ravos, Zažeczos ir Boguszycu, 50 mi 
liu nuo Varszavo,xkur radosi daugeli vokiszku rezervistu. Dau 
geli -užmusze ir sunaikino kelioliko vagonu amunicij- s

Vokiecziai siuns 200,000 vyru in Przemysla.
Amsterdom. — Austrijokiszkas vaiskas likos isztrauktas 

už po Tarnovo nes negalėjo iszlaikyti bombardavo maskolisz- 
ku armotu. Prie Dūkios da vis muszasi smarkei. Vokiecziai 
dabar siuns austrijokams 200,000 vyru in pagialba iszgialbeti 
Przemysla. Klausimas yra, isz kur Vokiecziai payms du szim- 
tus tukstancziu vyru.
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Zinutės isz Lietuvos.*

Gerasvir^
— Ar girdi Petreli, paėmus 

teip szalta, jog net mano dan
tis barszka!

Petras:— Mano duszele, isz 
imkie tu tuos naujus dantis, ba

Lllksziai. (Naumiesczio 
apskr.). Karo pradžioje vietos 
gyventojai buvo žamiai nusi
gandę, bet, matydami Rusijos 
armijos pasisekimus Rytu Pru 
suose, visi nurimo.

Susilaukėme nepageidauja
mu svecziu prūsoku. Meteme 
visi darbus, kasėmės duobes, 
kad kartais isztikus szaudy- 
mams, pasislėpus nuo kulku 
Tuomet niekas nevažinėjo,— 
bijojo, kad vokiecziai nepaim
tu arkliu. Vokiecziai daugelio 
neleido in miesteli, ypacz nuo 
girininku.
Dabar szioje apylinkėje mote 

rys mezga pirsztines, siuva 
marszkinius, deda aukas karei 
viams. Ne nuo vieno kareivio 
j;eko girdėti, kad lietuviai gai- 

t;ngi žmones.

Kruoni ^fpra]iU apskr.). 
-Neseniai vaK . -n •„ , . ve miszke vilkai
užpuolė miszko .
Babianski. Ta^™™

. . , . / kopo medin ir iszsedejo vi^ naK+i tik 
ryte jin sustybusi n^ne (par. 
bininkai.

VOKIETIS, KURIS ISZNESZE IN PADANGES TILTA.
t • i i
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Telsziai, Kokm czia ramybe 
uždraudus pardavinėti alkogo- 
linius gėrimus! Pirmiau, it bi- 
cziu aviliai, pilni žmonių trak
tieriai. Nūn to nebera. Atva- 
žiuojaTuTgu«7~M:~8ir^iLtajUkbT ’ 
kiais reikalais, — atlikę tuoi 
traukia namon. Telsziu apylin 
kės lietuviai turėtu praszyti 
vyresnybes, kad czia amžinai 
uždarytu visas alkogolio gėri
mu instaigas.

Degtines pardavinėjimas.
Dvinsko karo apygardos vir 

szininkas iszleido insakyma, 
kuriuo degtine ir vynai gali 
būti parduodami Vilniuje pri
vatiniams žmonėms turintiems 
Vilniaus gub. akcizes virszinin 
ko leidimą, gi kariszkiams — 
miesto komendanto leidimu; 
apskrityse gi — akcizes valdi
ninku, gubernijos valdybos 
tam ingaliotų, leidimu.

į ,
Petrogradas. Neužilgo keti 

na pradėti ejes naujas lietuviu 
laikrasztis “Petrapilio Balsas”. 
Leidžia d-ras Alekna, V. Du 
mos atstovas M. Yczas ir inž. 
Szliogeris.

Seinų vyskupija, Kun. Gure- 
viezius paskirtas vikaru in Za- 
Usązki, kun. Baginskis in Za 
vacilh<kun. Adomas Jasenaus- 
kas in Tprosli, kun. Czitavi- 
ežius in Kolna.

Panevezys. Ku ni tfu_p erm ai - 
nos. Paszuszves klebonas kur. 
Pr Zadeikis perkeltas in Skuo 
da klebonu ir dekanu. Skuodo 
klebonas. kun. Szauleviczius 
apsigyveno Sedos altarijoi. 
Kun. Anie. Barakauskas per 
keltas isz Apsos filijos in Uk
merge kleb. Ukmergės klebo
nas k n. Kaz. Petreikis in 
Vaszkus klebonu. Vaszku kle 
bonas kun. Viercinskis apsigy 
veno Palangos altarijoi.

£
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WERNER, 
VAN MORN

Werner Van
isznesze su dinamitu geležkelio tilta Maine Central and Cana
dian Pacific arti Vanceboro, Me. Už taji darba likos nubaus 
tas tik ant vieno menesio kalėjimu.

Harue, vokiszkas rezervistas, ana nedelia

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, žemė lengva 
galima ingyti ant visokiu iszly 
gu visai nebrangei, akieras 
nog $12 lig $70. Adresavokite 

Frank Bakunas,
Millerton, Mason Co. Mich.

KARISZKI PAVEIKSLAI ROSIJOS APLINKINĖJE.
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R usiszka aitilerije sustojus ant atsilsio artimoja Gumbinu
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Jaunas kazokas sergsti austrijokiszkus nelaisvius paymtus- 
, ~ musztineje po Kielcus.
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Austrijokiszki nelaisvei buna gabenti in gyluma Bosijo
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Paimti in nelaisve Vokiecziai, buna gabenami vežimosia 

in Lenkije dirbti kelius ir taisyti tiltus.

Gdicijos vaiku kraujas.
liūdnomis pasekmėmis ka- 

risjku veiksmu visados yra 
apbleszimas ir nuskriaudim'as 
gy’entoju to kraszto, kuriame 
atsbuna tie veiksmai.

Taip buvo, taip bus — ki
taip negali būti. ,

Eet tarp tu gyventoju, kaip 
jaunos atžalos tarp seno misz- 
ko, baltuoja vaikucziu galve
les, ir nėra žodžiu, kad apra- 
szyti ta liūdnumą, kuii kiek 
vienas jauezia pažvelgęs in 
juos, tuos nekaltus atsakytojus 
už savo prispaudėju nedory
bes.

Galicijoje matomi baisus re
giniai; \

Didžiausieji kaimai iszdegin 
ti, ligi pamatu; sudege tvirti 
namai austru “isz kariszko atž 
vilgio” padegti.

Gyventojai iszeidavo in misz 
kus, iszgindami gyvulius ir 
slėpdami vaikus ■— iszstisas sa 
vaites jie kentėjo ten, bijoda
mi pamiszkeje pasirodyti, pri-

šiklause austru pasakų apie ru 
su “nedorumą”. Kur dabar ne 
laimingieji gyvena, — niekas 
nežino. Tyli paniurę tamsus 
miszkai, slėpdami savo gelmė
je jūres iszlietu aszaru ir krau 
i°-

Bet laikas nuo laiko nelai 
mingieji surandami.

Daugiausia ju randasi Kar
patų miszkuose.

Czia bego czielos szeimynos 
isz kaimu, esancziu ant to ke
lio, kuriuom rusai vijo austrus.

Jie todėl pasislėpė czionai 
kad austrai žiauriai atsilygin
davo su apleidžiamųjų kaimu 
gyventojais, tartum kerszyda- 
mi jiems už tai, kad Austrija 
ilgiaus nebegali užtūrėti tu vie 
tu savo “globoje”

teismo karia ir szaudo austrai 
savo szalies gyventojus. Szim- 
tais vyrai ir moteris yra ka
riami, pasiremiant vientik 
paliudijimu austru kareivio, 
kaip kada tiktai už ta, kad kai 
me buvo atrastas laikrasztis.

Ir didžiausias pulkais eina in 
miszkus nelaimingi naszlaicziai
— užmusztuju galiciecziu vai
kai.

- Daugumas isz ju dar buvo 
gyvi no dvieju savaieziu buvi
mo miszke, kuriame jie maiti
nosi beveik vientik medžiu žie 
ve.

Kiek toli siekia austru žiau
rumas, liudija szioks faktas:

Syki, vydami began ežius aus 
trus, musu kazokai pilna ris- 
czia jiojo in kaima, kuri aus
trai buvo apleidę priesz koki 
pusvalandi.

Iszjojant isz szonines gatves 
in turgaviete, kazoku arkliai 
urnai puolė in szali ir ant vie
tos apsistojo, drebėdami ir 
sklaidydami ausis.

Buvo ko iszsigasti net ir ark 
liams!

Ant turgavietes buvo pasta
tytos kartuves, ant kuriu, vėjo 
tyliai linguojami kibojo septy
ni in vairaus amžiaus valstief- 
cziu lavonai..

Mažesnysis isz ju buvo 
kiu 6 — 7 metu! Apžiūrint, 
kelio lavonas pasirodė jau 
sai atszales, tuom tarpu 
kiti dar nebuvo atvese.

Turbut ji£ todėl buvo 
tesnis, kad budei,iai, gal
norėdami padidinti bausmes 
skaudumą suaugusiems szeimy 
nos nariams, jiems, matant vi- 
supirmu pakorė ju vaikeli.

Reginys buvo taip baisus, 
kad ir visko mate kazokai, ne 
galėjo sulaikyti aszaru, pasako 
darni apie ta atsitikima...
—Ro-visa-stMi-iszblaszkyti ne
laimingi naszlaicziai. Kur tik 
mes važiavom kur buvom — 
jie visur būriais vaikszcziojo, 
melsdami tiktai vieno — duo
nos.

Jais pilni ligonbueziai ir 
maitinimo punktai.

Su tyliu papeikimu žiuri ju 
melsvos akutes in praeinam 
ežius ir pravažiuojanezius — 
melsdami pagelbos.

vai 
vi- 

kaip

szal- 
but,

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

Witt, III.— Pas mus pradeda 
po truputi svietelis krutėti, 
nes szaptas pradėjo dirbti kas 
diena net langai dreba nuo 
ajstavimo karu. Kitas pradės 
dirbti nuo pirmo ir tada laikai 
pasigerins ant tikrųjų. Szei 
mynu randasi czion dvileka ir 
keturi povieniai ir visi sutiki 
me gyvena. Arsziausia
muso brolei palieka savo už
darbi smuklėse o po tam var
gingos moterėles turi ant ryto
jaus jieszkoti savo vyru.

kad

New Britain, Conn. — Diena 
28 Sausio kun. Žebris suriszo 
mazgu moterystes “Saules” 
skaitytoju p. Jurgi Vaunczika 
su p. Ona Rikteraicziute. Vė
liname del jaunos poros kano- 
geriausio pasivedimo naujam 
gyvenime.

Herrick, Ohio. — Ohajaus 
Steite da vis straikos jau tesa- 
si 10 menesiu ir Dievs žino ka
da užsibaigs. Kompanije Ram 
seje neiszmete žmonių isz stu- 
bu kaip tai laikraszczei dane- X
szinejo. Kompanije siuneze sa 
vo agentus idant rinktu straik 
laužius užymti vūetas.straikie- 
riu. Niekas in czionais nepri
valo važiuot jieszkoti darbu.

Newark, N. J.— Neseneibu 
vo laikomas puikus vakarėlis 
T. M. D. 4, kuopos ant kurio 
geriausia atsižimejo pana M. 
Baublįute ir iszsirinko sau do
vana laikraszti “Saule”. Pana 
Baubliute yra szvieši mergaite 
ir nekarta atsižiūrėjo ant pa- 
nasziu vakarėliu.

( Utica, N. Y. — Darbai dar 
vis nepasigerina, daugelis isz 
darbiniku randasi be darbo.

— Czionai lietuviu apsigy
venusiu neperdidelis skaitlius, 
bet tarpe mažo skaitliaus ran
dasi lietuviu suprantaneziu ku 
rie supranta, kaip labai yra 
naudinga vienybe, žodžiu ta- 
rant yra suprantaneziu vyru, 
moterių, vaikinu, ir merginu, 
szita parodo susiraszusius in 
draugystes.

Czionai yra dvi lietuviu pa- 
szelpines draugystes po var
dais szv. Kazimierio ir szv. 
Antano, kurios dvi gerai gy
vuoja. Teipogi, yra moterių 
draugyste po vardu szv. P. 
Mar. Ražanczevos ir Tev. Mil. 
po varda “Auszrine.”

Szitoja auszrines draugystei 
prisirasze jauni vaikinai ir 
merginos ir su pamokinimu 
lietuvio vargoninko p. Alfonso 
Vilczinsko, lavinasi vaidinte 
teatrus ii’ jau yra gerai iszsi- 
layinia kaip kurie, tiako pub
likai matyti ant scenos juju 
veiksmas.

Sausio 30 to tikrai lietuvei 
pirma karta Utikoi turėjo lie- 
tuviszka vakara, ant sales p. 
St. Saldžio, kur lietuviszki 
teatra veikėjai sulosze 3-ju^ 
veiksmu drama: po vardu 
“Kersztinga meile” ir komedįgg 
ja “Knarkia PaliepusVLjB 
tojas ii' mokytojas 
kas, veikėjai “Ker^ 
ies.”
Mykla — Mari j on
Onyte — Anele
Ozgis— Adomas MockeUcTit^® 
Marma — Juozapas Rilla.^J

“Knarkia PaM|H 
Kapitonas— Leonaffl 
Dratevka— Stepoojl 
Tarnas — MotiejuTlR^| 
Kapitoniene—MareLaki cUiur®

Visi szitie veikėjai kad ir-įj 
pirma karta stojo ant scenos 
vienok puikei kožrias atliko 
savo roles. Publika buvo už- 
ganadinta, kas buvo galima 
atjaust, ant plojimo ranku,.— 
Publikos kaip isz mažo skait
liaus lietuviu buvo apie 250.

tuviu randasi tokiu ka negali 
ramei užsilaikyte publikoi, tai 
ir Utikoi teko matyti apie tris, 
kurie negalėjo uždaryte savo 
žotis ne anto laiKo kada teatro 
veikėjai kalbėjo ant scenos 
apie jausmus reikalo.

Galima butu ir vardai pa
minėti tuju iszsižiojeliu, bet 
pirma karta tai Teatro veikė
jai užtili, gal. patis susipras 
kad publikoi reikia užsilaiki- 
te ramei.

Pelno neperdaug pasiliko 
per tai kad pirma karta šutai - 
simas kambariu ir kitokio pa- 
puoszimo daug [kainojo. Kiek 
pinigu pasiliko tai dali atyda-, 
ve ant lietuviu szv. Jurgio Baž 
nyczios ir dali ant nukentėju
siu per kare lietuvei.

Po veliku kad nebutu per 
mainu tai velei tie veikėjai ža
da roditi kitoki perstatima.

Priguli už tai isztarte aeziu 
lietuviszkam vargoniku p. A. 
Vilczinskui už užvedima ant 
gero kelio Utikos jaunumenes. 
Kožna draugija isz pradžių 
kad ir su mažu skaezium ma
riu. Bet kaip pirminikas ne
tingus mili darbuotis del gero 
draugystes, tai vis, su laiku di
dinasi draugija, ir vėl jai pir
minikas tingus nedaboja savo 
prideriszcziu kokios turi atlik
ti del tosios draugijos prie ku
rios jis priguli, tai tokie pir
minikas vadovaujant ižardo 
didžiausias draugijas.

Jutikietis.
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KIEKVIENAS GAL GRAJIT 
ANT SŽ1TO FLETO 

STEBĖTINAS ISZRADTMAS,

Pirkt 
Visur 
P. LorillardIGARETTES

* CORK Tip

Mylėtojai gerų kningų, norinti 
išlavinti savo protų ir išsimokinti 
angliškų kalbų, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. 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.:
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M. J DAMIJONAITIS
CHICAGO, ILL

Vaitas mužikas kvailas bet 
piktos szirdies, kuris nekente 
mokslaines ir mokytojos, tike 
josi kad jai užkenks jeigu pa 
sakys kasieriui, kad jai algos 
neiszmoketu užtai kad nėr už 
ka • nes vaikai suvisai in moks 
laine ne eina. Buvo tvirtu, kad 
tuomi valscziui labai prisitar 
naus: kad mokytoja praszalins 
kaip nereikalinga ir kad vėl 
bus ramybe kaime per koki 
laika pakol ne paskirs kokio 
kito mokytojo.

(Toliaus bus.)

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir tm 
savo paveikslu šiame laikraštyje. Dr. Koler yr 
pmęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakt 
iiavo visuose Varšavoss ligonbučiuose, o paskut 
hiais metais prieš išvažiuojant j Ameriką, buv 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydc tik pr 
statiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606, did' 
q išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeig 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burno 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulį 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsika. 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitu 
Užkrėst savo Pga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bt 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPEF 
ir kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigu 
sugrąžinu.

> NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales pat. 
aančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu į t8 dienas 
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriško 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuol. 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galetun 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo k; 
halo išgydau j si dieną ir tai be skaudėjimo.

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydą 
i 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randas 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimą 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų ženki 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydo 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugi 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krau 
išgydau trumpam laika ir ligoniui neteik pe 
traukt savo darbe

OFISO VALANDOS: nuo 8 ryto Iki 8:30 nikiu 
Pėdnyčiomis iki 5 p®pl®L Nekėliomis iki 

popiet AtelIkH luoiems. «

Kad jia kvaraba, 
Su tokia veseile tai jau gana, 

Vyru asz czion neminėsiu, 
Tiktai bobas pakolosiu, 

Tai da gerai kad szalta buvo 
Tai dydeliu funiu neatsibuvo.

Viena tetule pas save parsi
vedė svecziu,

Senu ir keletą jaunu, 
Tuojaus elia pribuvo, 

Bet ant ejnikiu akvatninku 
nebuvo.

Gere ir tas atsiliko, 
Jog ant pagalios susipyko, 

Langai iszteszkejo, 
Nemažai kraujo isztekejo.

O kad tokiai bobai 
Netikusiai bjaurybei, 

Butu sprandą nusukia,
Ir gyvos nepalykia.

TIa, tai vis lietuvyszkai, 
Kad ir szuniszkai.

Prusiszkas profesoris Treifszke kalba, buk “Kare yra rei 
kalinga ir nuo Dievo duota.” Suraskite kita panaszu kvaila 
profesorių.

Mano pussesere Petronėle Stasiu 
liūte o po vyrui Veiciekiene pat 
Konstanto Gyveno pirma lawrence 
Mass. Turiu svarbu reikalą pas jaja 
tegul raszo.

Mr. Peter Vaskevicz
Box 22. Herrick. Ohio

Tati viakua vienok Mp Jos 
ne kankino, kaip bedarbe. Nes 
vaikai kaip nėjo in mokslaine 
teip nėjo. Ir ne mate ant to jo 
kio budo kaip juos priversti. 
Buvo ant to vienas kelias—pa 
duoti skunda pas Storasta ir 
papraszyt, kad priverstu tėvus 
idant siustu savo vaikus in 
mokslaine. Bet nenorėjo teip 
daryti; nes gailėjosi žmonių 
kad ne butu už tai nubausti 
pinigiszkai.

Bet už ja padare ta, kad ir 
nenorom, vaitas kaltunavo. 
Nes kada jisai ėjo in pavieto 
miestą su kokiu-tai urediszku 
reikalu pana Onute padare 
jam kvitą ir prasze kad atimtu 
isz kasos prigulinczia jai ai

iMa U 
jos drauge pas kuria piynia 
kart jin susitiko, visados jai 
lazduodavo velacija kada tik
tai susitikdavo, kaip apie ja 
klausinėdavo, kada vėl ja ga
les pamatyt ant baliaus.

Kaip kada atueszdavo jai 
pundeli broleliu, radastų, ar 
kitokiu kvietkeliu; nesakyda
vo, nuo ko, nevat kalbėdavo, 
kad ji nuo saves duoda tas do
vaneles, idant noringai priim
to... bet Onute dasiprato, kad 
tai nuo jojo.

Ir teip tęsęsi per pora mene 
siu.... kad staiga jis kur iszny-

Užtaigi pasitaikydavo ir 
teip, kad per isztisa sanvaite 
abi su Magdute neturėdavo 
nei kąsnelio mėsos ir turėjo 
misti tik bulvėm ir pienu. Lie 
tingamgi laike toks priversti 
nas pasnykaa tęsęsi dar ilgiau

Magdute ne pagyre jai to ir 
vadino ja už tai nepraktiszka 
vienok nepasiliko pas jos gimi 
nes, kur turėjo prižadėta lig 
smert teip vadidama loskava 
duona tiktai ėjo su panaite 
ant vargo.

Kada dabar persikraustė 
in mokslaine, senuke pažiurę 
jus in kreivas ir sutrukusias 
sienas, ant senu ir prastu ra 
kandu, mažu langeliu palin 
gavo liūdnai galva ir tarė:

— Oi, kitokios asz del pa 
naites tikėjausi dalies, apie ki 
tokia mislijau del tavęs laime.

— O kad asz kitokios ne no 
riu mano Magdute,- tarė ramy 
dama senele-man czionai bus 
gerai. Uždirbtas kąsnelis duo
nos man bus gardesnis negu te 
nai pas juos puikiausiai pritai 
įgyti valgiai.

KJkek man. Ir pertikrinimo 
gį»2?g tai teisybe, pra 

■^szvilpaut ir szo 
BLba'reli. Ir iszti- 

ga kada czionai per- 
iLsitaise savo lizde

JgJWai užganadinta. 
|^Ne dyvai - nes ir diena bu 
*^riedriir szilta, nors rudeni 

l^lietui oras ir sau 
|»nugo, įamydami 
Kfcze žmogaus.

^y^a spinduliai saules 
■Ksislepe už melinos, girios 
Jkuri kaipo juosta apsupus bu 
rvo visa aplinkine kada senu 
ke atkalbėjus savo poterėlius, 
atsigulė ant kanapkos ir užmi
go ■ ir ji viena sau radosi toi 

Apleisto! vietoi, toli nuo žmo 
niu, tada apėmė ja baime ir 
liūdnumas didis. Kaip tai ki 
taip buvo priesz tris menesius. 
Tada dar buvo draugai būreli 
je. Iszdavinejo examina pas
kutini. Visos buvo pilnos gy 
vybes, vilties ir džiaugsmo; 
kad ir nepasisektu kuriai exa- 
minas, tai ir ant to neatbojo: 
nes nuo tokiu misliu gynėsi, 
kaipo nuo mušiu. Buvo tarpe 
j u keletas tokiu juokdariu, 
kurios niekados nedaleisdavo 
kitom rūpintis ir būti nuliudu 
šiom; taigi ir svarbiausiam lai 
ke prisitaisymo ant examino 
jos visados krėsdavo tokius 
szposus, isz kuriu visas būre
lis turėjo juoktis tokiu juoku 
kokiu tik jaunysta moka juok 
tis. G kiek prie to visko buvo 
visokiu svajonių sapnu vilties, 
ir plianu ant ateities, — kaip 
szviesiai per langus mokslai- 
nes žiūrėjosi ant to svieto, in 
kuri inžengti rengėsi; — kiek 
tai tikėjosi ten rasti grožybes 
ir meiles...

Kada direktorius apreiszke, 
kad turi del jos vieta savysto- 
ves mokytojos, tai visos jai pa 
vydejo: nes ne kožna patiko 
tokia laime. Vienos dar turėjo 
tarnauti kaipo kandidatkos be 
jokio užmokesezio, kitos teisy
be, gavo apmokamas vietas 
bet tiktai kaipo pagelbininkes 
mokytoju po kaimus ir mieste
lius.

Jiji tiktai ir -kelios kitos, ku 
rios geriausiai mokinosi ir del 
to turėjo prielankumą Direk

toriaus, gavo vietas savystoviu
1 0 0 rubliu

Norint abudu vaitai isz pa
liepimo mokytojos iszsiunte in 
visus namus prisakyma idant 
vaikus virsz szesziu metu siustu 
in mokslaine tai vienok nei vie 
nas—iszskyrus vaikus vaito.isz 
Obierinkos, nepasirodė nei 
dienoi atidarymo mokslaines, 
ne paskiau; o tai dėlto — kad 
po Szv. Mikolui Ponas Jezu- 
sas davė labai giedrias diene
les—tikra bobų vasara su or- 
tinkliais ant lauku ir mužikai 
turėjo darbo invales ir namie- 
je ir ant lauko, tai apie kana- 
pias tai apie kasima bulviu. 
Dėlto vaikai buvo reikalingi 
del ganymo gyvuliu ir daboji
mo ir supimo kūdikio kur 
jiems tokiam laike misliti apie 
moKslaine?

Ant tuszczio mokytoja nusi
davė pas prabaszcziu ir tas per 
pamokslą isz ambonijos ragino 
tėvus idant vaikus leistu ir 
naudotųsi isz geradejiseziu ap- 
szvietos. Apkure ir nejauslus 
buvo ant to visko kaip kada 
tiktai mažiuleliai vaikucziai, 
kurie lauke smiltise bovijosi 
prieidavo prie langu mokslai
nes ir žiūrėdavo in vidų ant re 
du sustatytu sėdynių ale kada 
mokytoja, patemijus juos iszei 
davo, tai bego nuo jos kad net 
ruko.

Ir netiktai maži vaikai, bet 
ir senesni žmones szalinosi nuo 
mokslaines, aplenkdavo ja isz 
tolo, idant nesusitikti su moky 
toja, kuria laike už kokia pa
vietre ir rykszte Dievo del nu- 
baudino žmonių 
tiene isz Obierinkos, kuri pri- 
siųsdavo kaip kada koki kiau- 
szini, sviesto, pieno, ar viszcziu 
ka, tai badu but pare j e mirti 
ir jau ir Magdutei, nes jokia 
boba isz kaimo nenorėjo nie 
ko jai parduoti. Viena dėlto, 
kad pagal senoviszka paproti 
ka tikt turėjo, tai velijo neszti 
ant turgaus, ar jomarko in 
miesteli, kur turėjo proga susi 
eiti ir užsigerti, - o antra dėlto

Nuo savo drauges dažinojo 
kad jis iszvažiavo in kaima, 
kur motina jo apsirgo. Onute 
per kelis vakarus meldėsi už 
sveikata tos motinos, kurios 
niekados nemate ir nepažino.

Botam atėjo examinai; dar
bo buvo tiek kad apie Vlada, 
nebuvo kada mislyti, Panaites 
nematydamos jo, nustojo apie 
ji sznekeje. Ji pati taisydama
si prie mokytojos, rierupino 
savo galvos juomi teip kaip 
pirmiaus.

Bet dabar, tarp tos tykumos 
ir atsiskyrimo nuo žmonių at 
gijo tie atsiminimai. Saules ap 
deges veidas gražaus gelton 
plaukio jaunikaiezio stojo 
priesz jos akis: o apėmė ja ne 
iszpasakytas noras dasižinoti, 
kas su juom pasidarė, kur jis 
dabar randasi ir ar pamena 
apie jaja.

Mislis tos apsunkino jos gal 
va, kuria palenkė prispaudė 

gulėjo 
Sapna 
gražia 
uždėjo 
jaunas

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK 8125,000. SURPLUS IR PROFITS $390,000.
Suv. Valst. Randas tori musu banke sudėtu piningu.

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

HARRISON BALL, Prezidentas. 9-od. ryte lig 3 popiet
F. J. NOONAN, Vice-Prendentas. Bubatomis 9 lig 13-ad.
W. H. KOHLER, Kasteriu*.

V

Ant szito puikiu instrumento bile kas 
gal grajit pagal direkcijų ka iszsiun- 
cziame su Fletu, in keletą minutu gal 
ima iszmokti. Galesite linksmai pra
leisti laika. Preke su iszsiuntimo tik 
$1.75. Adresą vokite: Dept S. L. 
Oriole Co, 140 Liberty St; New York

prie kanapkos, kur 
Magdute ir ji užmigo.., 
vo, kad ja aprengė in 
balta szlubine szlebe 
vainiką ant galvos, o 
ge’tonplaukis vedėjau ja nuo 
altoriaus tarpo dvieju redu jos 
jaunu draugiu kurios linksmai 
ja sveikino szirdingai velyda
mas kuogeriausios laimes.

si, kaip linksma ir prijemna ga 
les vest gyvenimą už tuos pi 
nigus ant kaimo, kaip gaspa- 
doriaus ir gelbes viena kitai.... 
Su nekantrybe lauke tos va 
landos, kada gales apleisti na
rna savo teteno, pas kuri, tė
vam numirus rado prieglauda 
ir pradės procevot pati ant sa
ves....

Ir sztai sulaukė tos laimes, 
— randasi pas save, ant savo 
gaspadorystos, —o vienok nesi 
jau ežia laiminga. Truko jai 
draugystes, žmoniszko balso, 
vienu žodžiu —gyvybes. Ta ty 
kurna ir atsitolinimas nuo žmo 
niu bailino ir vargino ja. Kož- 
nas sudundejimas, braszkeji- 
mas, sznabždejimas, peles ar
ba kirminu po grindimi perim 
davo ja baime ir priskubinda
vo szirdies plakimą. Teisybe 
namuose uoszvio turėjo ne vie
na karezia valanda: vuoszve 
tankiai ja bardavo ir kolioda- 
vo be jokio reikalo, insipykda 
vo ir vaikai iszdykeliai, nepa
klusni riksmai. ... O vienok 
szioi valandoj vėlintu ana, ne
gu szita gyvenimą toj pusty- 
nei, atskirta ir užmirszta nuo 
žmonių. Sėdėdama ant mažo 
krėslelio szale sznarpianezios 
Magdutes, insižiurejus in liam 
pa, panevale norėjo priszaukti 
linksmesnius atsiminimus, 
idant jais pripildinti tusztuma 
szirdies savo.

Tuose atsiminimuose, terp 
linksmu paveikslu josią moks
lą—draugiu praslinko pro jos 
akis vienas vyriszkas paveiks
las—jauno geltonplaukio vai
kino, garbiniuoto su gražiais 
ūseliais, melinom akimi ir ap 
degusiu nuo saules veidu.

Mokinosi jisai universitete 
ir jau buvo ant paskutinio kur 
so Tiesu fakulteto. Pasipažino 
jie viena vakara ant baliaus 
pas savo drauge; szoko tan
kiai ir ilgai ir teip karsztai 
kalbėjosi tarp saves, kad net 
patemijo kiti; ir nuo to laiko 
jog drauges persekiojo ja 
tuom geltonplaukiu. Vardas 
jo buvo Vladislovas. Kiekvie
na karta kada tiktai eidamos 
drauge su jaje sutikdavo Vla
dislovą, kumszcziodamos jai 
in szona sakydavo: “Onute 
ana eina tavo Vladas!

O kad jisai susitikdamas su 
jaje raudo ant veido ir nusiim
davo skrybėlė del jos pas veiki 
nimo, ir kad teip tankiai susi
tikdavo, jog sunku buvo da- 
leisti, kad tas pareina netikė
tai; — tai akise visu draugiu 
Onutės Vladas buvo paskaity
tas už jos konkurentą; ir visi 
apsiėjo su jais kaipo su sužie- 
dotiniais.

Tas paskalas teip mokslai- 
nei pagarsėjo, Kad net daejo 
in ausis Magdutes. Ji teip-gi 
tankiai palydėdama Onute in 
mokslaine, patemijo ta poną 
Akademika; dasižinojo 
kad jau baigia mokslą, ir savo 
galvoje iszkombinavojo, kad— 
kas žinojo, ar jos panaite ne 
eis pirmiau už vyro, negu ant 
tos “nelaimingos mokytojos”. 
Ėjo nevat pas cigonka —burti 
ninke—ant rodos.. Ir kazyrios 
ta pati rode. Nedyvai, kad ant 
galo ir pati Onute intikejo in 
ta meile, kurie jai visi inkai- 
binedavo: o gal ir jos szirdele 
teip-gi linko prie to gražiaus 
geltonplaukio,—gana, kad ir 
ji tankiai mislidavo apie ta 
jaunikaiti, ir laike prisitaisy
mo prie examino, veidas jojo 
slankiojo tarp literų, periszka-

ogiM nuo įAlp pa 
vietree; nevat ir vaikai vaito 
nustojo atsilankyt, ne noreda 
mi iszsistatyt ant iszjuokiij^ ir 
persekiojimo nuo kitu vaiku. 
Sėdėjo teip viena sau per iszti 
sas dienas, už vienatine drauge 
turėdama tiktai Magdute.

Viena karta tiktai atėjo pas 
ja kokia - tai sena boba; bet 
ir toji tiktai dėlto, kad ja isz- 
koliot už tai, kad jiai liepe mo 
ket ant mokslaines, o ji jokiu 
vaiku neturi. Ir buvo teip in 
siutus, kad inpuole su lazda 
jin mokslaine ir užsimojo ant 
Onutės, — nes ja laike už pir
mutine priežasti savo skriau
dos: ir kas žino, kaip butu at. 
sitike, jeigu Magdute ne butu 
atbėgus in pati laika. Kada 
jau buvo gerai užsitraukus del 
“drąsos”. Magdute, norint bu 
vo maža, sena ir nelabai drūta 
bet stojo apgynime savo panai 
tęs kaip pasiutus kate. Akys 
jos net kraujais apibėgo isz 
piktumo, sausos rankos drėbė 
jo kaip vanago nagai ore, o su 
raukta burna turėjo teip bai
sia iszžiura kad boba persigan 
dus kuogreieziausiai iszsprudo 
per duris.

Tada Magdute, kuri neatbu 
tinai reikalavo iszlieti ant ko 
nors savo 
jin priesz nelaimingi 
kuri stovėjo iszbliszkus persi 
gandus, negalėdama dar atsi 
peiket.

— Sztai panaite, dabar turi 
užmokesti už savo gera szirdi 
kad tau teip užsinorėjo tos 
profesorystes, to apszvietimo 
žmonių. Turi dabar., pereiti 
krint dabar, kaip labai jie pai 
so apie ta apszvietima! kas 
chamam isz apszvietos?! Asz 
ant vietos panaites mesezia ta 
prakeikta profesorysta, ir gryž 
ežia pas uoszvius.

Uoszve, teisybe, ne tokia, 
kad ja prie rodos galėtum pri 
dėti; norėtai nuo jos reikėjo 
nukenteti: bet vienok velitau 
kentet nuo gimines, negu nuo 
tokiu prastu chamu! Gryždavo 
ji prie kožnos progos prie tu 
savo žodžiu- kad vaikytis pas 
kui kaimo bachurus, tai ne

Baugina mus baugina, 
Baugina vis mus teip, 
In dumblus vargo klampina, 
Ir isznaudoja mus visaip.

Baugina mus mokslinczei, 
Su žodžeis savo asztriais, 
Szirdis mus atjauezia skaudžei, 
Kaip jiejie minta mus kasztais.

Baugina mus tautieczei
Kurie mus vadovais nori but,
O mes praszcziokai kaip naszlaiczei, 
Isz baimes turim žūt.

Baugina jie baisiausia, 
Kada mus aszaras mato,
Tada turi medegos daugiausia, 
Visokias kanežias perstato.

Baugina dvi klasos vadovu
Abieju turime klausi tie
Gauname daug žodžiu nepadoriu 
Su pinigais reikia juos taisitie.

Viena klasa vadovu,
Pasako kiek vargszu žuvo,
Kita klasa vadovu,
Žino in kur numirėlei pakliuvo.

Vieni baimingai apsako tevynia 
Kaip rusu valdžia nedora, 
Kiti pekliszka kankynia, 
Ir kokia gauna numireiei kora.- 

Abidvi klasos vadovu, 
Sako jie gali mus gialbet, 
Iszvalnitie mus nuo koroniu
Kaltes mus pinigais apmokėt.

Jie sako su valdžiom susipažinsta 
Ir žino kiek pinigu reikia, 
Ne vieno cento neužmirszta 
Visus apmoka kur tik reikia.

Vieni rodis mus vargus caru 
O su pinigais papirks tarnus, 
Atspaudis daugeli knygialiu 
Kaip skaitis tai graudu jam bus 

Caras lietuvius suleis in krūva.
Liankus ir žydus iszraves, 
Atiduos lietuviams sena karūna. 
Ir patis valdisis kaip tik norės.

Kiti isz musu vadovu
Padirbs gailės laiszkus,
Sius aszaras musu in czyszcziu, 
Ba turi adrisus aiszkus.

Kas pinigu daugiau duosim
Apmokės mirusiu skolas, 
Kuriu tik vardus paduosi m 
Tai tuos isz kaneziu iszves.

Ba viską daritie jie gali 
Lotiniszkai moka giedot, 
Tarnus pragaro ingali 
Nuo žodžiu juju yma vaitot. 

Moksliu ežiu žodžei toki
Kaip girdim visados, 
Jie turi gyvenimą kitoki 
Ba nesibijo niekados.

tos mergeles mėsos 
tiek ne estu,

Tai nuo pasiutimo atvestu, 
Dievaž asz teisybia kalbu, 

Ba daug sviete matau.
Juk po teisybei nieko nedaro, 

Atsikėlė, tuojaus prie stalo, 
Baudže motyna, 

Kaip ne skubyna,
Pripilt kavos, 

Del savo dukros.
Da ir keiksu užsimano, 
Motyna in sztora varo,

Ir da nebyle pajų, 
Smetonvyriu ir obuoliniu.

Tai kurgi ne zylios, 
Po strytus nebegios, 

Tingynista tai padaro, 
Jog isz doraus kelio iszvaro, 

Užauga ant tingines, 
Ant g'rtuokles paleistuves.

Tėvams in akis szoka, 
Jokiu darbu nemoka, 

Kuodus ant gaivu darosi, 
Priesz vaikynus szaiposi.

O jus avys, 
Mislipate, kad atsiras tokie 

kvailys, 
Kad su jurai vedžiosis, 

Kendes pirkines ir miluosis? 
Ne! žinote del ko vedžiojesi, 

Del ko po visas pabulkes 
trankosi!

Asz to nenoriu sakyt, 
Juk pacziosgalyte dasimislyt..

Ne ylgai džiaugsytesi su kuo 
dais,

Netrukus atsisveikinsyte su 
plaukais,

Toliaus ccepcziu devesite, 
Plikes ant gaivu žybes, 

Kaip daugumas plauku neteks 
O jagu vyras nenupesz, 

Tai uteles nues.
Mergeles! Kaseles stipinkite, 

'Su pokeriu nesukinkite,
Ba utėlėms uodegas susvilisite, 

Ir ant galo plikos liksite. 
Geriausia supynia kaseles, 

Apsukyte ant galveles,
O meiliau aut jus vyrai žiūrės,

verst mokytoja apleist savo 
vieta ir pavalnyti visa kaima 
nuo tos prakeiktos mokslai 
nes.

Tokia buvo bobiszka logika 
ir diplomacija.

Taigi pana Onute sėdėjo 
mokslainei kaip apgultoi tvir 
tynei, kuria badu norėjo pi i 
versti prie pasidavimo. Visi

ktnt'■WTro^vTm’STT^ryztJr pas 
juosius trenkus visa puikybe 
in szali,..

Bet Onute ne girdėt apie tai 
nenorėjo. Jos ambicija nieką 
dos nedaleistu prie tokio nusi 
žeminimo. Taigi tylėdama 
klausė iszmetinėjimu senukes 
ir tylėjimu ant ju atsakydavo. 
Truks — laikys— pasiryžo isz 
laikyt ant savo vietos. Dėlto 
iszlaikymo reikalavo daug kan 
trybes ir drūtos valios: nes ant- 
kožno žingsnio sutikdavo 
daug kliu ežiu ir visokiu karty 
biu. Teip, paveizdan, tokiu 
daiktu kaip malkos, kurias 
valscziorys turėjo jai prista
tyt negalėdavo prisipraszyt. 
Obierinka teisinosi, kad tįri 
dabar perpilnai darbo ant lau 
ko, ir nėr kam in gire važiuot; 
tai kad kaltu navas pirmiąus 
pristatytu malkas o paskui ye. 
Kaltunavo valszczionys vėl sa 
ke, kad Obierinka turi gire po 
nose, tai ji em lengviau pervežt 
koki pusezvertki, ka ant ju 
pripuola.

Valszcziai terp saves gin^zi 
josi o mokytoja tuom tarpu be 
davo j o be malku, neturedana 
nei kuom kava užkarsztyt, jei 
kuom pietus iszsivirt... ki^a 
kada Magdutei pasisekė Sz 
pleszt.koki straipsni sudžiu’u 
sios tvoros. Pora kartu sugaro 
ja ant tokios vagystos, ir bužo 
isz to dideles avanturos ir bar 
Mai. Tas pats buvo ir su paisi 
gabenimu mėsos. Nei vieno ne 
galėjo in praszyt, kad parrež 
•tu švara ar kita: o Magdutebu 
vo persena, kad galėtu vaksz 
eziot in miesteli.

Isz dvaro teisybe kas rjtas 
jodinėdavo pasiuntinis in mies 
teli; - ir pora kartu parnesze 
mėsos del panos mokytojos. 
Bet kada ponia apie tai daži 
nojo iszkoliojo ji už tai nemie 
laszirdingai ir asztriai uždrau 
de kad jau daugiau to nedary-

KUR J3UNA?
Mano draugas Ignacas Servas, pa

eina isz Kauno gub., Telsziu pav., 
Saraku sedo, Godunavo para. Pra- 
szau atsiszaukt.ant adreso, (gy oi) 

Petras Zvinklas.
Camp 12 Wine gar Wise,

Manov yrąs Lewoncas Eismonca, 
paeina isz Kauno gub., Szauliu pav., 
Dubinu sodo, 10 metu kaip Amerike. 
pirmiau gyveno Pittsburge, dabar 
nežinau kur. Asz esu atvažiavus isz 
Lietuvos prie szvogerio jau vienas 
metas, jis pats arkas kitas, praszau 
duot žine ant adreso. (-pj; o;)

Liudvika Eismontiene.
102/2 George St. Roxbury Mass

In ezionais pribuvo 19 ta diena, 
jaunas vaikinas Mikolas Bao-uszis 19 
metu amžiaus, gali but 5 pėdu auk- 
szczio, be usu plaukai tamsi geltoni, 
skiremo, tese skiri, kalba tik ketuvisz 
kai, 10 menesiu kaip isz Lietuvos, 
paeina isz Kauno gub,, Panevėžio 
pav., Cidabravo para., Pakerszniu so
do. Asz jin priėmiau kaipo pažinsta- 
ma isz Lietuvos, daviau valgyt per 
6 dienas o j s mane apskriaude .Taigų 
kas jin pamatytumėt, meldžiu duot 
man žinia ant žemiaus paduoto adre
so, už ka busiu labai dėkingu, (gyoj) 

Kaz. Jeriackas.
Box 438 Palmerton Pa.

Nesiszai pykite
O mane senos paklausikite. 
Uei Mikisrackso grinorkos, 

Tai gyvos indijonkos, 
Naktimi valkiojesi,

Ant atrytu priesz vyrus szai 
;posi.

Jagu sodes užtrituoja, 
Tai jau net pabueziuoja, 

O biednos kaip visztos, 
Kaip ožkos iszmelžtos.

O kad ir neviena badauje, 
Bet pasiutimo nepasilauje, 
Mergeles, juom daugiau gu 

žynesite,
Tai ne kvailio nesugriebsite, 

Ba Mikisrakso vaikinai,
Tai nemaži vaikai, 

Nesivalkiokyte,
Namien sėdėk

O kada gerop<U Tai ir davadU^611 Sauslte’ 
Tada^181mllesyte’ 

tiktai norėsite
/ fr galesite.

Ir mes ju žodžiu nebijokim
Tik praszykim ju parodyt darbus, 
Kaip guodojom teip ir guodokim 
Matisime ar tiesa bus.

Milimi musu vadovai.
Nuo caro ir nuo dangaus,
Paskubinkit in pagialba lietuvai 
Nepraleiskit laiko brangaus.

Mes žinom kad jus turit pinigu 
Kuriuos bankose taupinat, 
Daugelis yra lietuviszku kunigu 
Delko laikote tai nežinot.

Dabar yra proga geriausia 1
Jumi giara varda in^yt
Ir Dievu garbe dužiausia 
Vargszus nel^^^ suramyt.

rp-T darbai prades^Am,
/Mes vėl prakaįj^A/aleairo gautie 

fpUj° ^“pžirUilia »ukausim.

Dabartini^nrlaikia
Kan ežiomis miir- ^eDal. Y n
Žinokit I- i6zt0 n*tum .x 

apie mus pilvus atsiminkit.
Kas diena jie gurguliuoja 
Maisto negauna kiek reikia, 
Pajautimai mus visi dejuoja 
Turczius su dykaduoneis vis peikia.

— Parasze “Aszaros

Geriausia dovana draugams Lseluv 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 
“DRAUGAS” 

“DRAUGAS” paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimų, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusiį cenzūra “DRAUGI” į Lietuvą Įnleidžia 
“DRAUGAS” atsieina met. $2, puse: m. $1: 7- 
Užsleniuose metams $3, pusei metiį $1.50

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, Iii.

Telephone Drover 6114



Uetuviszkas Pasakotis

LIETUVISZKAS PASAKOMS
DAINOS Labai Puiki ir Didele Knyga

SURINKTOS ISZ LIETUVOS

609 Puslapi

DavatkosBurtai Moterių

ne turėjo gana aukso, kad bu 
tu galėja ciela jauti padaritie

Nantoj”
Szitos

cas vos 
aszaru.

WS?

arams visa sw
Didele knyga api 1300 pu? r y v 
Visos 6 dalis drucaiai ir pviie< 
apdaryta. Kasotus nvs/uf ti r r 

, mes apmokame- PKSEF TIK- 94 
W. 9.

WARA8WRV rm VP

P uikiausia knyga isz visu

— O ar tu laikai “Saule’
— Ne lankau!
— O del ko ?
— Kad apie viską raszo, tik 

tai ne raszo kas Bartininkuose 
girdėt; ir ka mano tėvas veike.

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

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

(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

Profesonališki Daktarai Kliniko 
pasekmingai greit visokias ligas gy
do- Geriausia pagelba nesveikiem?

3 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

Tris Ženklai Križlat, 
Tikras Atsitikimas,

Geras viras.
— Ar girdi Petreli, pas mus 

teip szalta, jog net mano dan
tis barszka!

Petras:—Mano duszele, isz 
imkie tu tuos naujus dantis, ba

Gppdqtlnp, Rejąkpije!
As§ J. Jąrussevįcae sinncziu 

širdinga acziii po kelis kartas už 
tokia Puikia Knyga kuria asz 
aplaikiau ana diena, o taja yra 
“Lietuviszkas Pasakorius.”
Da asz tokios ' knygos ne esmių 
matės o kuri yra verta aukso tiek 
kiek pati svėrė ir vėlinu visiems 
jaja nusipirkt ir-skaityt.

.J. Jaruševiczius
Hudson, Mass.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LAIVAKORCZIU SKYRUS-

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

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
Banka 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 moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 
greioziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes an 
visu geriausiu Laivu. Užlaido Notarijialna ir ve 
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K, Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padare 
Diovarnastis ir visokius Dokumentus sutinkanmd» 
su tiesomis Rnissjos.

Sztai Andriukas insidrasinias 
paszauke staigai.

— Asz ne pasiegsu kaktos 
kuningo biskupo!

Dabar suprato visi ir pripa
žino vaikineliui teisybe.

Susigraudinias dabar bisku- 
pas, pakele Andriuką in augsz 
ta ir tarė meilingai.

— Turi teisybe mažiuk pa
daryk man dabar ženklą kry
žiaus.

Ir szventu ženklu iszgany- 
mo paženklino kudykis kakta 
susigraudinusio biskupo. Ta 
me laike davėsi girdėt verks
mas visoje bažnyežioje susi
graudinusiu žmonių.

Daraktorls In studentuką ant 
egzamino:

— Pasakikie man, del ko ži 
dai būdami ant pustiniu pada
re sau aukso verszi.

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.

Francuziszki kareiviai prie Ypro kaip kada per dvi nedelias neiszlyedavo isz grabiu 
ir per taji laika apželia apdriekia ir purvini kaip nesutverimai. Džiaugėsi, kada gauna ejti ke- 
lioka miliu.

foto (Ulig IW 
ža^ns tautelėms bsi valstybė 
leh^, Todėl visi, kas tik ko 
nori ar vyliasi gauti, stengiasi 
savo norus pageidavimus aiksz 
tęn iszkelti. Minėtosios valsty
bėlės noru pageidavimu" dar 
gerai nepatyriau, todėl tuo ta r 
pu paduosiu tik žiupsneli “ži 
niu”, kurias suteikė man vie 
na Užbažnyczio valstybes rim
ta piliete, savaitinio laikrasz- 
czio skaitytoja. Tos ‘ žinios11 
man pasirodė yjacz indomios, 
nes, kiek pastebėjau, jomis 
minta ir pasitenkina dauguma 
Užbažnyczio visuomenes.

Szventasis Tėvas vokiecziu 
karaliaus nepalaiminas, todėl 
jam nesiseka ir nesiseksią. Ja 
ponai jau atėmė isz vokiecziu 
Cindao miestą, kurs daug di 
dėsnis už Berlyną. Ir vokiecziu 
karalius pasakęs: “vercziaus 
butu atėmė Berlyną, by tik bu 
tu"atlikęs Cindao”. Vokiecziai 
Jabai stinga maisto ir jei ne žy 
dai', jau jiems butu visai ba-

Šita 
moksliškais paveikslais i: 
gaus kūno subudavojimą 
mis paslaptybėmis, 
žmonėms labai tinkama.

Ypatingai serganti, nušilpnėję, su
kliurę, pasigadinę per jaunystės klai
das ir varginami visokiomis, kaip 
paprastomis šviežiomis, taip užsise- 
nėjusiomis ligomis, šioje knygoje 
atrasite tikrą rodą.

Knygoj “Daktaras” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų nenorma- 
lišką lytišką gyvenimą ir aiškiai, at
virai taip išdėstinėja, jog kitose kny
gose to negali atrasti. Šitą knyga 
kiekvienam užaugusiam vyrui ir mo
teriai labai reikalinga turėti, kad ži
noti kaip ir ką kada reikia daryti se
niems ir jauniems, ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viską negalima apra
šyti, tik perskaičius knygą atrasite.

Jei sergi ant kokios nors ligos, tai 
pirma, nekaip kreipsies prie kokio 
nors gydytojaus,, arba vartosi lie- 
karstas, reikia perskaityti knygą 
“Daktaras”, nes daugybės žmonių 
perskaitę šitą knygą pasigelbėjo, pa
sinaudodami iš pamokinimų.

Todėl, kad ta knyga labui visuo
menės išleista, tai kiekvienas ją ap
turės dovanai, kuris tik; atsiųs keletą 
štampų del prisiuntimo.
Reikalauk dar šiandien ir adresuok- 

The Philadelphia M. Clinic
1117 Walnut St.,

PHILADELPHIA, PA

Nepaprastas krutėjimas 
szendien gyvenime biskupo. 
Piečius priesz katedra ap
siaubtas per mine žmonių, o 
terp kuriu radosi daugybe vai 
ku. — Szendien Žolines o bis- 
ktipas dirmavoje vaikelius ka
tedroje. Paskutiniuose ejliuose 
lauke studentai miestiszko se- 
minarijios o terp tu radosi tei- 
pos-gi ir Andrius Yanaitis. 
Iszmintingu atsakymu, duotu 
priesz kelis metus, atvėrė aty- 
da ant biskupo, kurys juom 
užsyeme nog tos dienos. Szen
dien ketino priimt ant saves 
dvasiszka stoną.

Susigraudinęs biskupas pa
ženklino ženklu križiaus su 
szventu aliejumi but studento 
o drebancziu balsu isztare žo 
džius:—Ženklinu tavia ženklu 
križiaus varde Tėvo ir Sunaus 
ir Dvasios Szventos!—Atsimi- 
nias biskupas taja diena, kada 
vaikinelis jin ženklino križium 

sujudino biskupa teip jog 
susilaikyt no

Szluocziaus duktė.
Nelaimingas bagoczius.
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 pasaką.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltuvas.
Medalikas motinos.
Jezusas ant vakarienes. Apisaka 

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

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio 

jo. K a sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Pataikė dalgis ant akmens.
N etiketas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kard jg
Žiurke katra už Kar^y^jĮ
Apie Vaika katraCAL^gffi

toris iszgelbejo nuo >3
Apie Karaliai: «« 

trijų Sesei^

Asz mislidavau kad tik Su
turi gera 
“Lietuvos 
j u esama

Puikei ir drucziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga 
visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.

Tukstancziai Lietuviu
Pirko nog mus ir esą užganadinti isz 

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

Po $1.00 ant Menesio
; 3 menesius iszbandymas dykai

vaiki joi davatkos 
dirva, bet dar isz, 
žinių” matau, kad 
lizdus susivijusiu ir Kauno gu 
bernei ir pacziame mieste Sziau 
liuose.

Sztai ka tas laikrasztis sako:
Isz davatkų valstybes. Vi

siems žinoma, kad Sziauliu 
miestas susideda isz invairiu 
daliu, kurios turi savo vardus: 
Szimsza, Kaukazas, Užbažny- 
czius ir kt. Žinoma irgi, kad 
Užbažnyczio gyventoju daugu 
ma davatkos (kiek man žino
ma, daug didesnis nuoszimtis, 
negu Lenku Vilniaus gub.). 
Todėl kurie ne kurie ta mies
to dali vadina ne Užbažnycziu 
bet Davatkų Valstybe.

W.D. BoczkowWPB^
pSB5” Szita Knyga perkupcž^ 

neparduodame, ir neduodame ant jo

ža galvijus ir pauksztiena in 
'rusus. Daug žydu kareiviai 
sugavę bevarant galvijus per 
rįibežiu. Taigi, dabar žydeliai 
insitaise po žemiu kelia urvą 
ir jau tuo urvu grūda vokie 
ežiams maista. Kartais vokie
cziu orlaivis atskrendąs ir nu 
sileidžias kur netoli Sziauliu; 
žydai prikrauna ji karvių žasu 
—tas ir skrenda atgal in Pru
sus. R. Sk.

Sziokios Szauliszkiu davat
kų sapaliones kaip kad Szven- 
tas Tėvas prusu karalių nepa- 
laiminans, tai kare nesiseka, 
žydai urvus po žeme iszsikase, 
iį oralaiviais prūsams valgi 
dįstato ir, kad ne žydai tai vo 
kįecziams butu tikras badas, 
isžrodo kaip kad kurcziam ka- 
s|a zvanija.
| Sziauliu davatkų Valstybes 

davatkos intemija, kad žydai 
s&npatizuoja vokiecziams o ne 
rusams, bet kad teip butu kaip 
jos ten kalba, tai toli neteisy- 
b| ir davatkiszkos makamoles.

Senas Kapsas.

gi Yra tai rinkimas gražia Dantelio. 
* 78 pas. 6x9 coL dyd. Preke 25c.

W.D.Bocsknwski-Ca., Mahaaoy City, Pa

Ant baliaus, 
r^fcįenas jaunikaitis pnsispi-

Iri vLįin rnpvgina.
— Ach tu mano milemiause 

Asz teip tave myliu,jog to ne 
galiu pasakitie...

— Ka- gi maczije kad moti 
na ant manias namu neužraszis

— Ar sziteip!-Gud bai.
Laike sugertuviu.

Jisai: — Ko tu mano mile
miause Onute teip verki, arjgal 
kame susirūpinai?

Ijje:— O ne, Andriuk, sa
kai tai isz džiaugsmo! Pereita 
rudeni, mano motina kalbėjo 
in mane:-- Tu esi teip kvaila, 
jog vargei atsiras tokis asilas, 
kuris tave paimtu usz pacze 
O tuom laik tu mane paimsi.

Irlandijoi, kad aužgema kudi 
kis, tai motinos savo kūdiki 

kuningai klau ' pririsza su juostele isz savo 
milemo plauku idant laume ne perinai

nitu kūdikio.
— Ulandijoi deda naujei už 

gimusiui kūdikiui in lopszi 
czesnaka, druska, duona ir 
szmoteli mėsos.

— Rumonu motinos aprisza 
savo mažiulelem kojas arti kul 
niu su raudonu kaspinėliu, 
idant apsaugot nuo nelaimes

P U ”19? k aThUMiWi n os kif- 
■gaiKšZtisteje Valės deda rėp

! Skaitykite! I
E gaus 5 isz virsz-minėtu knygų, | S arba $1.25 vertes knygų už $1. | 

Raszykite kokiu norite. Mes c 
g siusime knygas per paozta ir | o apmokame visus kasztus. Galite ■ o pirkti kiek norite, Visos knygos 3 
® yra geros ir kožnam jie patiks. f 
■ Raszykite szendie, Adresavokit ®

I w. d. roczKowsn-co. f S |
| Mah moy City, Pa.
E 5

Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena 
kadangi greit iszsiparduos.

Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir 
Vilka.

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

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.
Szeton'szkas 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 ^ieda.

Petras bude.
Apie tris Brolus Karalaiczius 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, jiojo sunu, 

dideli galincziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią , Karalaite ir sep

tinis galincz'us.
Juozas ir Marijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus.

9woJBOSBoiBoui<?tto»oagoa»o»otaoMow 
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Davatkos ar davatkoriai; ži
nome kad daugiausei susideda, 
isz senmergių gaspadinaicziu 
arba tinginiu. Sluginaites da
vatkomis nelabai tampa, nes 
neturint pinigo, nėra kaip da- 
vatkaut pradėt. Gaspadinaites 
atsiėmė savo dalias, prasimo- 
kino siuveczkaut, tai. prie to
kiu užsiėmimu turi laika kas
dienos ryta nu lapsėti in baž 
n y ežia. Davatkas aptol prie

<idaLbo neori prasz vsi, r n - 
giai ar k v lecziai, tegul liektis 
ant lauko, joms saules spindu
liai svilina veidus, jos nuo lau
ko darbo bėgti ryte bažny- 
czion tursuot negali, tai sau 
pavestuos kur netol bažnycziu 
nei kuosos lizdus susivija turi. 
O kiek tos davatkos moka lie- 
žiuviaut, tai jau gana. Jos kar 
tais ir kunigams dasieda. Ku
nigai vieni ju pulkus veisia, o 
kiti visiszkai neapkenezia.

Lietuvoje kiek atsimenu tai 
klebonas kun. Varkaila priesz 
kelis desetkus metu buvo 
karsztas davatkų paremejas^ 
Mariampolei kunigas Miliaus
kas Marijonas, Liudvinave 
kun. Sidareviczius, ir t. t., o 
tuomi pat laiku, Mariampolei 
davatkų prieszai buvo kunigai 
Ziemis, Daukszys, senukas ir 
Vitkauskas. Rudaminos pa- 
rapijoi dzukijoi kunigas Karu
ža tai neiszpasakytai davatkų 
nekente, ir savo pamoksluose 
jais savo žodžiais kaip karsz- 
tuvais karsze.

Ant kiek atsimenu, tai seno 
veje Mariampoles mieste, da
vatkų lizdas buvo teip vadina
mam miesto kampe* Jurzdike, 
nes Jurzdikas arti bažnyczios 
ir, nebrangios senoviszkos lusz 
nios stubos ant Szeszupes kran 
to. Jos savo dekretą jeib ant 
kurios iszdave, tai taja ir baž- 
nyczioi szpigom bade.

KO Laikrodėlis, 14 karat Gold Filled tiktai už (bČ Cfi
15 dovanu prie laikrodėlio visai dykai! pirkdami laikrodėli tiesog isz fabriko

~ ________ r_____ _________________ J sutaupysit sau ant szito mažiausiai $19.00 nes “
pas kiekviena pardavėja už teki pat laikrodėli turėtumėt mokėti mažiausia $25, musu specijaliszka dirbtuves preke szito laikrodėlio 
yra tiktai $5.50 ir apart to kas dabar užsisako pas mus laikrodėli, tai augszcziau patalpintus 15 dalyku apturės prie laikrodėlio 
VISAI DYKAI tai yra: 1 2 Lenciugelis su Breloku; 3 Britva; 4 Diržas galandimui britvos; 5-6 Puodelis su penzliu; 7 Plunksna 
fontanine;',8 Peilukas; 9 Žiedas; 10 Veidrodėlis; 11 Szukcs; 12 spilkute kaklarysziui; 13-14 Sagucziai manketams; 15 32 kalibro Re
volveris (Modelis). Tai jeigu norit pirkti ta puiku 25 doliini laikiodeli už $5.50 ir gauti tuos 15 dayku prie laikrodėlio visai dykai, 

Kada priimant siuntini peisitikrinsit jog tas laikrodėlis yra tikrai 14 K GOLD FILLED, GV ARANTU OTA8 A N T 20_METU^su 
geriausiu pasauleja mechanizmu, o tie 15 dovanu yra teipgi kuogeriausios ruszies, tai užmokėsit likusius 
siuntimą, jeigu nepatiktu tai sugražisim jusu 25 centus, Turim priminti jog perkant laikrodėli nuo 
daugi musu laikrodėliai yra OV ARATsTLOTI AET 20 METE ir pigu laikrodėlis pasigadintuLįįg| 
ant kito VISAI DYKAI, prisiimtus tik 25 centus ant prisiuntimo. Isz Kanados užsakant visidaH
A rJ Y D A : Tankei žmones mums skundžiasi ant ivairiu kitu firmų, už tai jog ne gavo t:;^ 
kalti ne mokant atskirti blogo apgarsinimo nuo gerojo. Isz tos priežastes mes esam privresffis 
K R1 KSZ( 'ZIO.X ISZK A, neturi nieko bendro su firmomis garsinaneziomis szian e laikrasztyjeTRNN 
apie musu sažiniszkuma kožnas gali persitikrinti užsisakant vyriszka ar moteriszka laikrodėli (fį| 
ežiai tiktai pas:
NATIONAL COMMERCIAL CO

Graži Dovana!
KNYGA žinios apie sveikatą 

bei naujausio 
> mokslo ir ką 

reikia darytie 
h apsirgus, taip- 

Pat kaip kur

Tiirr
les arba peili in lopszi kūdikio 
idant butu saugus nuo nelai
mes. Ir daugeliuose vietose 
Anglijoje to paproezio laikosi.

— Prancūzijoje aplinkeneje 
Vogezu užgimė vaikai ant jau 
no menulio buna drąsus kalbo 
ja, negu kiti; o užgimė • laike 
pilnaiezio, mažiau mėgsta kal
bėt nes daugiau iszmanesni.

— Bretanijo Prancūzijoje, 
suėjusios moters prie gimdan- 
czios, pirma kūdiki, mazgoję 
jin manko visaip kūdiki jog 
net kaulelei braszka ir kiausza 
galvos tepa aliva. Paskui dru 
czei suvisto, o lupas patepa su 
arielka. Po tokei szerengai, tai 
kūdikis tikrai kasžin kokiu ga 
Ii iszaugt.

— Moteres Graikijoj, deda 
mos pirma karta kūdiki in lop 
szi, tai tris kartus apsisuka 
priesz degante Ugne ir dainuo 
ja ravo paprastas dainas.

— Turkines motinos stojas 
po užgimimui kūdikio apkabi
na visokeis burtais, tai yra 
szventais daigtais. Apart to,, 
paima szmoteli purvino, atskie 
dže karsztam vandenije deda 
kūdikiui ant galvos sznabžde 
damos visokius burius.

— Iszpaninės motinas dalip 
stineje savo kūdikio veideli 
su pagal jiuju -dideli giluki 
kūdikiui ateinaneziam gyveni
me.

- Burlokai tuojaus po užgi 
mimui nardina in szalta vande 
ni, kad kūdikis butu drūtesnis 
ir szalczio nebijotu.

— Lietuves moteres po už 
gimimui kudiko kol da buna 
nekriksztitas, tai ražanezeis ir 
szkaplereis apražgo kūdiki o 
ir duriu klemka su szkaplereis 
užrisza kad pikta dvase ne
kenktu kūdikiui ir kad laume 
ne apmainytu.

O kiek turi burtu tosios bo 
bos ka prie moterių eina tai ne 
ant jauezio skuros nesuraszi 
turn. Jag i labai motere serga 
tai ir su stula apjuosineje ir 
tokes komedijas su ligone dir
ba jog czion neiszpuola raszit.

giai ta knyga 
‘Dąktaras’ pa- 
rodo, kaip nuo 
ligų apsisaugot. 

Knyga iliustruota puikiais 
.r apie žmo- 
su visokio- 

užaugusiems

Ant elektrikinio kelio.
Kunduktorius:— Asz jau ne 

viena karta sakiau, idant jus 
visados per uszpakali inetine 
tumete in kara o ne per prisza 
ki. Pasažieras:— O velnes žino 
katras galas priszakinis o kat 
ras uszpakalinis.

Teisybe.
— Ka skaitai Juozai?

— U-gi “Saule”
— Tai da “Saule” yra ge- 

riause gazieta, teip visi nuszne

g Puiki istorija apie ‘Vąidelota’ ® 
. apraszimae-isž pirmutines puses 9 
I® Bzimtmeotrio. iszimta isz Lietu- -2- 
i viszku užlieku, parodo kaip © 

senoviszkos laikose Lietuviai o 
o gyveno, puiki apisaka su pa- f 
© veikslais. 177 puslapiu tik 25o S 

K ----------- ----------------------------e
g 4 istorijos, 196 puslapiu apie * 
© “Urvą užkeikto” “Panaszus” | 
o “Lorenas” “Sermėga mužiko” S 
§ “Su kuom kas kariauja, nog to g 
® dingsta” Preke knygos 25o

5 istorijos, 77 puslapiu, apie f 
§ “Grigorius kuris per 17 metu g 
S gyveno ant salos” “Isz mirusiu | 
g prisikėlė” “Dorybe veda in c 

laime” “Debesėlis” Preke 25o ?

Pavojingas tykumas vieszpa- 
tauja gyvenime biskupo. Lan
gai užtraukti miegstubeje. Tar 
nai palocia 
sine j e apie sveikata 
biskupo. Nes žinios daejna ka 
noareziausios; Da szendien gal 
ateit paskutine valanda jojo 
gyvenimo. Ir dabar paliepė 
pas save paszaukt palocini ka 
petona idant jin pateptu szven 
tais aliejais ir paskutiniu atlei 
dimu.

Jau ejna' pulkas kuningu, o 
ji^n^V-^sz ju’ senukai T’’” nas kunut^ac ■ Trwm-Zujt;—mu 
stula ant pecziu, nesza savo 
rankosia indą su szventais alie 
jais.

Tiledami pulkelis kuningu 
prisiartino prie lovos mirsztan 
ežio. Andrius Yanaitis — ba 
teip vadinosi palocinis kapeto 
nas—prisiartino prie lovos, ku 
ris buvo jam daugiau kaipo 
prietelis ir geradejus ne kaipo 
perdetinis. Su aszaromis akise 
bueziuoje ranka jau suszalusia 
kaipo jisai priesz penkiolekos 
metu ženklino jojo kakta ženk 
lu križiaus, patepdamas alie
jum szv.

Dangiszkas nusiszyp'sojimas 
pasirodė ant lupu senelio.

— O Dieve, nedatyromi yra 
visokiai Tavo! Tegul buna 
vardas tavo pagarbintas ant 
amžių! isztarias tai, puolė ant 
paduszku. Pradėjo mirt. Ka 
pitonas suteikė mirsztancziam 
paskutinius palaiminimus.

Trumpam laike atsiskyrė du 
sze mokytinio krystuso in taja 
palaiminta szale, kur paregėjo 
Sutvertojo savo. F. B.

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

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

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

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

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

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

— Na tai ryto atvažiuos, 
vaikai! Pasirodinkite g<jrai. 
nepadarykite man sarmatos? 
Ir da kas! Ar kalbate kas die
na ‘‘Teve musu”, praszindami 
dvasios szventos apszvietimo 
del savias ir jus, teip kam pri
sakiau !

Suvirszum penkesdeszimts 
rankelių pakilo in virszu ant 
tojo užklausimo ir vienbalsei 
paszauke: — Teip praszau ku 
ningo katecheto!

Akys jojo žibėjo užganady- 
mu, kada klausė vaiku pasku
tini karta katekizmo. Lauke 
juju sunkus ekzaminas kada 
pribus biskupas! Stengėsi ka 
nogeriauseiszmokint vaikelius.

Ant galo atėjo laukiama die 
na su nekantrumu. Pasitiko 
biskupa kaip prigulėjo priimt 
taji dvasiszka. Po trumpai pra 
kalbai in susirinkusius parapi 
jonus, biskupas pradėjo birma 
vot. Po pabaigimui birmavo- 
nes atėjo ekzaminas apie tikė
jimą.

Kuningas kateheta pakol 
pats užklausinejo klausima vis 
kas ėjo kantfgeriausia. Nes ka 
da pats biskupas pradėjo klau 
sinet atsitiko kitaip. Baime 
priesz biskupa uždarinėjo ma
žulėliams lupas. Ne nusistebė
jo tuom biskupas, ba suprato 
gerai baime vaiku priesz bis
kupa. Nes mokėjo su vaike- 
leis teip apsiejt jog kone kož 
nas atsake gerai ant užduotu 
klausimu. Nes kaip nusistebė
jo kada paklausė Andriuko 
Yanaiczio, isz pirmutinios kla- 
sos, stovinezio ant frunto: — 
Padaryk man ženklą križiaus! 
Vaikinelis atsake ant to pus 
balsei: — Ne padarysiu! — 
Kuningas katecheta net parau 
donavo ir susisarmatino — o 
gal ir užpykins, ižgirdes toki 
atsakyma Andriuko.

Nusiszipsojas biskupas, tarė 
in vaikineli:

— O del ko ne padarysi?— 
ir iszgirdo atšakima kurio ty- 
kejosi iszgirst. “Ba ne galiu.”

— Kas tam snargliui pasi- 
įdare_sz.end.ieji^ jog negali ne 
persižegnoti — suniurnėjo ir-

Mrfuko.
ridant žinotu visi tie “iszma- 
nelei,” kaip iszmintingai mis- 
lino Andriukas tame laike! 
Nes turėjo tuojaus dasižinot 
atsakyma. Ne galiu, ba ne da- 
siekiu teip augsztai! — Nau
jas dyvas. Ar-gi vaikiukas ne 
galėjo valdyt rankos, jog ne 
savo kaktos negalėtu dasiegt?
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Žinios lėtinės
— Sėredo Redinge kasiklos 

mokes savo darbininkams.
— Mahanojus aplaike $16,- 

200 kaipo savo dale nuo isz- 
pirktu saliuniniu laisnu.

— Tieje ka geidže iszymti 
ukesiszkos popieras tegul pa
daro aplikacije lig 12 Kovo. 
Kandidatu ant popieru randa
si apie 300.

— Mrs. Leslie Shafer isz- 
puolus isz karietos per pasibai 
dima arklio perpjovė sau gerk 
le su stiklu nuo ausies lig au
sies. Daktarai susiuvo, duoda
mi 56 si y ežiu s.

— Kazis Kiguolis, 12 metu 
senumo, pataikė in geležiniu 
tvora su rogutems, sulaužda- 

’* mas nose. Daktarai sutaisė 
uostimo sanari.

T Subatoj atsibuvo laidotu
ves sz. at. Adomo Vaicziuno 
isz Gilberton o kuris mirė pra
eita Utarninka. Nabaszninkas 
paliko paezia ir trejetą vaiku. 
Prigulėjo prie Citizens drau
gystes isz Gilbertono ir prie 
Sz. Ludviko draugystes isz 
Mali an o j aus.

— Petnyczios vakara 7 va
landa vakare atsibus susirinki 
mas Sz. Juozapo parapijos ir 
bus inleidžiami tik tie parapi 
jonai kurie užsimokėjo už so
dines 1914 metams. Komite
tas. (gi oi)

— p. Antanas Kejdoszius 
garsus biznieris isz Dayton, 
Ohio lankėsi szitoi aplinkinė
je praeita nedelia. Prie tuos 
progos atlankė ir “Saules” re-

V
ISOS sekanczios’ Istorijos tik ant 

trumpo laiko už Viena Doleri 
ir mes apmokame nusiuntimo 

kasztus. Gausite per paczta. Szitos puikios 
istorijos talpinasi 10 Knygutėse ir visas in 

viena pasidaro net 536 Dideliu Puslapiu 
skaitymo. Iszkirplcite szita apgarsinima, 
paraižykite aiszkiai savo valda ir adresą, 
indekite Popierini Doleri arba Money-Order 
ir prisiuskite mumis o tuojaus gausite ta 
viską per paczta.

gete įšerto, 
•Jąigu randasi kokis biznie- 

ris kuria reikalauja gero 1:4ĮN 
czeriaus, kuris kalba lietuvisz- 
kai, lenkiszkai, rusiszkai ir an 
gelskai ir supranta gerai savo 
darba tegul atsiszaukia tuo- 
jaus ant adreso. -(py oj)

22 W. Centre St.
Shenandoah Pa.

Naųjįąutdug Lmdhw<
Jaigu tpri dantų gėlimą; kasaus 

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

Už dyka rodą. Raszyk tuojaus:
Gratis Specialists 9.

Box 106 Sta. W. Williamsburg

$25,000
Vertes Tavoro už Puses Prekes

TTRASKAUSKAS
...GHABORIUS...

— Pirkite “Jelke Good 
Luck Butterine” sviesta Quins 
buczerneje ant kampo Main ir 
Center St. (oi oi)

— Parsiducda didelis pe 
tains del szilumos su paipomis.

fcį^Mpigei. Mrs. M P. Da 
jtPine St. ( oi o}) 
Fste Sv. Kazimie- 

^naujus sana
jĮ^zjma, tiktai

Raudoti, 
pedelioi

tam.

Sandoah, pa.
v — l’gnis snnaikino groser- 

KT sztori ir mesinyczia prigulinti 
prie anglekasiu ant 213 W. 

^^^TT^entre uliczios. Bledes padare 
ant 10 tukstanežiu doleriu.

• Standard, III.— Anglekasik- 
los po dvieju ir puses menesiu 
bedarbes, pradėjo vela dirbti. 
Lietuvei, malszei užsilaiko pas 
mus. Nesenei in czion atsilan
kė kokis tai szpielius vardu 
“Vilimas rinkdamas aukas ant 
Chicagos naujos bažnyczios, o 
kuriuos dar visai negirdeti, tai 
susirinkęs keletą doleriu gere 
karezemoje. Ir mus miesteli 
isznaudojo ant keletos centu o 
nakvodamas pas mane pavogė 
nuo vieno vyro $1,50 Apsisau
gokite nuo tokio apgaviko rja- 
go in kur atsilankys. —Juozas 
Gustaitis.

tai pastanavijau turėti indeli i aruavima 
idant iszparduoti trumpam laike daugybe 
tavoro kad padaryti dauginus vietos ir kad 
nereikėtų tavora kitur gabenti laike pertaisimo 
mano sztora. Parduosiu Tavoro vertes

$25,000
už puse prekes ir szitas didelis Paradimas tesis 
tik lig Kalėdų.
Szitas Tavoras susideda isz visokių apredimu 
del Vyriu ir Vaiku, kaipo tai: Visokiu Siutu, 
Overkotv, Apatiniu ir Virsziutiniu Drapanų, 
Skribeliu, Kepurių, Visokiu Marszkiniu, 
Kalnieriu, Nektaizu, žodžiu sakant viskas kas 
yra reikalinga del apredimu vyrio ar vaiko.
Jaigu reikalaujate kokiu aprėdai u tai ateikite 
ant szito didelio pigiaus iszpardavimo o galesite 
gerai pirkti ir už puse prekes; tokiu būdu 
suezedinsite daug pinigo. Kad ir sziame laike 
nereikalinga jumis virsz-minetu apredimu bet 
užsimokėtu jumis dabar pirkti ir padėti ant 
tolesnio laiko kada reikalautum et.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
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 visame 
užganėdintais.
520 W. Centre St., Mahanoy City.

GERA ARIELKA B-
Temykit Tautiecziai.

„ Kurie norite siunsti Pinigus 
in Lietuva arba kitas dalis E i 
ropos, visada prisiunskite in 
musu Banį a kuri siuntinius 
gvarantuoja, kad jagu kam ne 
bus galima priduot tenais, tai 
bus sugražinta siuntėjui, teip 
gi parduodame szipkortes in ir 
isz Rosi jos pagal dabartiniu 
kompanijos prekių. Iszdirbam 
visokius Rejentaliszkus Doku
mentus ir duodam rodąs dau 
gelije visokiu reikalu. Visada 
kreipkitės pas mus ant szito 
adreso: '(ui oB

Nusipirkite sau keletą 
buteliu arielkos
iORCEViGZIAiJS 6.
Geriausia arielka visam , 
mieste, f
Teigi gausite pas mane ' 
visokiu kitokiu gėrimu i. 
kokiu tik pareikalausite.

S. Nirhwic? i__
408 W. Mahanoy Street

$1 už bonka.

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

.8AVLNJNKA8 LR FABRIKANTAS... 

n b rshi Llstiidszliu-Lenklszku Vaistu.
19— Pas merga. -
20— Gražios akis.
2 L —Tarnas.
22— Vargdienis Jonnkac karalium.
23— Paveikslas gyvenimo. .
24— Nuopolei Mateuszo Jerubaucko.
2>—Osieczna.
26—Graži haremo nevalnike.
27 —Luoszis.
28—Ltorija vienos motinos.
29^—Vaikucziu plepėjimas.

31— Sidabrinis grabelis.
32— Dra.- us szuo.
33— Kolera.i
34— Senelis.
3-5-—-Vergo sapnas.
36—Kelios pasakaites ap'e čigonus.

1— Dvarine pana.
2— Baisi istorija.
3— Kapitonas Storm field
4— Pabėgėlė
5— Kasįi isztire?
(5—Prigautas vagis.
7— Jonas ir Aliana
8— Pavo inga klaida.
9— bukta akiuenorius.
10— Klara.
11— Nusprenstasis. ....
12— Ant kiek moters užlaiko paslaptį. 30—Stebuklingas Zerkolelis.
13— Baisi žudinsta
14— Urlikas razbainikas.
15— Ketvirtas prisakymas Dievo.
16— -Kelautojei in szventa žeme.
17— Beda.
18— Vaitas Szvilpikas.

danguje.

j
55 Ar norite gaut 

Gražia Dovana?

(CZIONAIS PADEKITE SAVO PILNA ADRESA)

‘Miestas

ežia

Rumatizmas.

Jaigu sergate ant rumatiz o O
mo,gskausina peczuose, silpnu
mą szirdies, svaiguli galvoje, 
tai asz tikrai galiu jus nog to 
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe 
žmonių kuriu daktarai negalė
jo iszgydyt. Raškykite tuojaus 
pas mane lietuviszka, prisiu
skite 2c marke del atsakimo

Kairaitis, 
Oneida St. 
Shamokin, Pa.

sako apie szita
gyduole.

au 4 menesius, lanke ma

't' t-l
*,,1*2*P ri' ■

Deposit National Bank.

Atsiusk man adresus visu 
savo draugu ir pažinstamu 
gyvenaneziu Amerikoje, tai 
aplaikysi nuo manes gražia 
dovana. W

PuBlklQwiP7 233-235 W, Centre St
I Mahanoy City, Pa.

Andrius
1018

kaitykite ka

e e “keletą daktaru ir varto7 
jau daug gyduolių bet nieks 
man negialbejo. Ant galo su
naudojau dvi bonkas kairaiczio 
gyduoles nog kuriu pasveikau 
ir dar esmių sveikas ir drūtas.dar esmių sveikas ir drūtas.

Richard Heitzman, 
1328 Montgomery, St.

• Shamokin, Pa.

NETROTINKITE VILTIES.
Jaigu esi plikas ir plaukai slenka 

nuo galvos, tuksztanczei jau likos 
iszgydintais, gydimas dykai, ’adiesas

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

Ant elektrikinio kelio.
Kunduktorius:— Asz jau ne 

viena karta sakiau, idant jus 
visados per uszpakali inetine 
tu mete in kara o ne per prisza 
ki. Pasažieras:— O velnes žino 
katras galas pfiszakinis o kat 
ras uszpakalinis.

Duryea, Pa.— Duodasi del 
visu Lietuviu žinot, jog tautisz 
kas lietuviszkas kliubas, nuta
rė per tris menesius, sumažino 
inžanga: nuo 16 metu igi 21 
tiktai 75c. nuo 21 lig 40 metų 
$1.00. Yra tai gėla proga in- 
siraszyti in taji kliuba nes ne- 
užilgio pabrangs vela inžanga. 
Tieje, kurie geidže insiraszyt, 
tegul atejna ant susirinkimo 
kuris atsibus 27 Vasario Feb.) 
ant kurio užkvieczia szirdingai 
Komitetas.

Springfield, III.— Pas mus 
sniego buvo daug, Pasiklos dir 
ba gerai bet sunku pribuvu
siems gauti. Svietelis poruoje- 
si ant prapal, tik ana nedelia 
kunygas suriszo mazgu mote
rystes ketures poras. Lietuvei 
gyvena malszei ir sutikime.

tt^lgriszka Knyg» 

Sįjfefaeite?

SKAITYK
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti 
Preke — 10c, 

-----------  
...Tikriausia D-iriyKla.-.. 

Sudėjo Cigonka isz Egipto 
RUBINĄ ŠŪLVA. 

Perdėjo ant Lietuviszko D.T.B 
Preke — 10c

...Tikriauses Kabalas...
Arba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialba Kaziru—
Pagal Garsingiauai Chaldiszteu 

Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszkn Burtininku.

Preke — 10c.

Prisiuskite 25c. vertes Stempu g 
o gausite vigas tris Knygutes g 
per paczta.
Kasztus nusiuntimo mes apmokame |

W. D. Beczkowski-Co.
529-522 Al: Slahway C5ty P», |

Didelis Balius.
Parengė draugyste Lietuvos 

Dukters isz Mt>hanoy City 
Ketverge vakara 11 Februa- 
riaus, Boczkaucku saleje. Bus 
tai paskutinis Lietuviszkas ba
lius priesz gavene te del ateiki
te visi o turėsite proga pasi 
linksminti. Orkestrą prie szo 
kiu bus pirmos klasos. ložan 
ga 25c. Moterems ir mergi
noms 5c.

DAINOS
SURIKTOS ISZ LIETUVOS

Yra tai rinimaM gražia Dainelių.
78 jtss. 5z9 col. dyd. Preke 25«.

W.D.Bocsfcewsid-€-9., ^aiiMoy City, Pa

...ISTORIJE SZVENTA...
“SENOJO IR NAUJO INSTATYMO”

Nuo sutvėrimo Pasaulės iki
Kristaus Vieszpatis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.

Parasze Viskupas Motiejus Volonczauskas — su 50 Paveikslelu.’

PEREYMAS PER RAUDONAS MARIAS.

110 Puslapiu. 6įx9į coliu dydumo. Preke 35c. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

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

SAPN ORIUS
Arba ižguldimas Sapnu

Su Daugybe Paveikslui.

4Ąx6 coliu dydumo
248 puslapiu

PREKE 50c. V h
Nusiuntimo kasztus X A 

mes apmokame. V

W. D, Boczkowski-Co. | (
M&hanoy City, Pa. ; T

Ant Gavėnios

Spaustuvėje “Saules” 
galima gauti visokiu 
reikalingu knygų

(Jy ven:mas Jcraus K
su paveikslais, popierin-is
apdarais - • 5()c

M>0

IDnczin Vieszpatw's arba
1 lievobaimingri .apnii-lijimai 
ant kiekvienos dienos per 
isztisa iravenia • - 2bc

Stacijos arbu Kalvarija U'c. 
Graudus Verksmai - H'c 
K a nt’cžkos
ILIdelps Arcihr<»,4S/v. 
Veido Viesp. J. Kristaus l'ta. 
Istorija Szventa, 

Naujo Instatymo 
paveikslais

Evangelija Lictnvis/kai ir 
Lenkiszkai, ant viso meto, 
apda. in juoda audinį# 7?>c

Gyveninius Visu
visos 6 dalis vienoje knvo>.j.- .
puikiai apdaryta - ■ S3 •’>*>

Trumpas K; t<4’/nuo- paoal 
iszoij Idirna Kun l’ilam-kio. 
su nek uriais 
pridėjimais

Aukso-Altorius arba D'dis 
Szaltinis 1 ,(XK) puslapiu $1 J O 

Senas ir Naujas Aukso A Itoriu- 
visos reikalingos Maldos Sli l 
puslapiu - - $1 (K>

Balsas Balandėlis arba Mažas 
Szaltinis, 711 puslapiu 7bc

Garbe Dievui ant Augsztybes 
640 puslapiu - 75c

Aukso Altorius
Francuziszka skūra, 
kampais, auksuoti 
kabe

naudi nj/ai*

HENRY J. SCHNITZER g 
141 Washington St. New York | Merchants Banking Trust Go. Banka

ISZ MAHANOY CITY, PA.

Iszsius jumis pinigus in Tėvynė.
Teipgi užsiima būti jumis Ekzekutorium arba 

Administratorium juso testamente.
Užsiima būti Apiekunais del juso vaiku ir sudės 

tenais pinigus kur atnesz daugiause naudos pakol 
vaikai nedaeiš igi metu.

Y ra tai atsargiausias būdas turėti Trust Co., kaipo 
apiekunais ant paliktu pinigu.

Visada yra pasirengia tarnauti arba duoti rodą savo 
kostumerams.

Dekite pinigus in Merchants Banking Trust Co. 
Banka o musu patarnavimas visada bus jumis laike 
reikalo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
Kampas Main ir Centre Sts. Mahanoy City, Pa. •

s
I 
y. g

Pinigus- -Pinigus g
Jau galima siusti in Lietuva. 8

Asz pristatau siuntėjui Pini
gu kvitą isz krajaus ant kurios 
yra paraszas paemejaus ir tas 
yra pilnu davadu jog pinigai 
likos paimti. Per laiszka ar 
asabiszkai atsiszaukite pas:

A. BALTIEJUS §
87 Greenwich Street |

New York, N. Y. g

Nesiranda Geresnio 
Pecziaus už Model 

“KEYSTONE”
Galima matyti daugeluosia Da

inuosią 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 koloro. Musu 
Pecziai esą gvarantuoti, jaigu ne
patiks tai atmainom ant naujo arba 
sugražiname pinigus.

GUINAN’S

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti ^sada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Batoruose ant pardavimo, kad mūšy 
tautieczei reikalaudami gaietu'’nuw- 
pirkti ir nereikalautu issduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sstorninkai 
rassykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte Į 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojama.
Egiutero No.l............ ................... 25c.
Egiutero No.2...............   50c,
Zmijecznik............25c., 50r. ir $1.00.
GumboLaszai.......................  ....85c.
Meszkos Mestis............. ............... .25c. ,
Trejanka............ ........................... ■55c.
Liuimentas vaikams.................    ..25c. i
Gyduoles nuo Kosulio.................. 2&c
Liepiu Balsamas ...........  25c.
Anty-Lakson dėl vaiku......... 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių,.25c. i

” ano Kirmėlių del suaugusiu 35r. 
Vanduo nuo Akiu.......... . .........,n25o.
Ugniatraukia................................. 2&c.
Skilvio Lasasi..............................25c.
Gyd. už i Si him u i Viduriavimo i’ 

Kruvinosios,..^............. .... fo>
‘Uicure’arba gyd.Rumsty»mo $ 60. 
Gyd. d«4 nemalrmc Pilvo......... (C. ;
Milteliai apstabdymui Galvot

skaudėjimo........ ............  lito. J
I.&ssai nuo Dantų.....................,10c.
M-jatis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų......... ...............    25o. j
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50n, i 
Vaistas nuo Papauto...,............15c.
Gyd. nuo Grippo . ...... ..,...,.,.$1.25. I
Plauku apsaugotejas,,„,50c, j 
Muilas del Plauku...................10c, i
Milteliai nuo Kepenų,..,....... ...... 86c. i
Rožes Baisamaa...............,85c. j 
Kinder Balsamas........... . ........... S5c.
Bobriaus Lasza:....... .......... ........5Gb.
Bsvelnintojaa.'.............................. ..S6&
Kraujo valytojas.......... . §2..00,
Nervu Ramintoias.,................
Egzema arba odos „uždegimas —J 

pas Vaikus..L....... Į
t Kanstavnin t .. .

Gyd.' nuo SKandojuno
Gyduoles nuo Rismens.5!&^| 
Vengriszkas Taisytojas Ubu.. .... I5o. i 
Inkstu Vaistas..............25c. ir $Į,00, į
Akines Dulkeles............................ 25c,
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

Abelnai skausmo ir skarbutin
Gyd. aso Parku ir Niežu..,....?£00, 
Gyd. nuo IMemses....,........ .12.00,
L d uno Ligo# 85,00,

PUIKUS UETUVISZKAS KOTELIS

CENTRAL HOTEL

M AHA NO Y CITY, SHENANDOAH, 
MOUNT CARMEL, LANDSFORD.

e- NAUJOI VIETOS 4-

r
Sziomis dienomis perkelem savo Sztora skersai kelio 
in Savo Locna Narna po No. 133 W. Centre St. 
Ateikyte pažiurete Nauja Sztora o busite linksniai 
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.
fXIrihA 133 W. Centre St., A ne ASrlODe nahanoy City, Pa.
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RAKANDU KRAUTUVE
Didele daugybe naujausios 

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

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

...Kalbame Lietu vi szkai...
PRENSKY BROLEI

Antros durys nog Paczto.
109 E. Centre St; Mahanoy City
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Ramonat Hardware Co, 
(S. A. Ramonaitis, Locnlnikas) 

...Didelis Geležinis Sztoras... 
Wholesale ir Retail.

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

Skersai Central R, R. Dypa
Jaigu kada busite Wilkes-Barre 

tai užeikite pas Andriu Miliszaucka 
kur busite svetingai priimti ir gausite 
visokiu geriausiu gėrimu. Puikios ka 
dugines tikros rugines arielkos, mi
daus isz krokąvo, visokiu vynu, szal 
to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net iszHavancs 
Užeikite o busite visame užganėdinti 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užein* 
sugrįžta adgalios atsilankite,

UETUVISZKAS ADVOKATAS 

Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS. ,
Geriauses ir didžiausias sumtt 

piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gels- 
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimej 
provas kurios kiti advokatai atsako ai 
atmeta. Rodą duoda dykai.

Ądrssa vokite:

B.S.YANKAU^
154 Nassau Stree t

Vrtrif. N.Y

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. Szniprai, Szluotos, Szepetos ir 1.1. 
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 Plomb szka darba. tai yra: Blekinius darbus Stogus, 
intaisyma visokiu Szilumu atliekame kanogeriausia.

Musu tikslas yra: viena preke, tik vienokia preke ir tai už pigiau
sia pre e payal marketo. Muso ta vorai yra gvarantyti, 
jaigu nepatiks 'ai atmainom ant kitu arba sugražiname 

' pinigą.

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

Vyrsz Milijonas
Q^kavoniu 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 nereike ne dienos laukti 
bet raszik laiszka mumis, neufmirszk 
paduotie savo adreso dabar dykai gy 
dymas.

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

Brooklyn, N.Y.

minkaztai

apdaryta ic
apvalai?

kraštai su
$1-50.

Aniuolas Sargas, 
apdaryta in skara 
kampais auksuoti krasztsi, 
visos reikalingos Maldos 
geriausia ai visas kitas 75e.

Aniuolas Sargas, apdaryta 
tanasei rusva audimą BOs

"SAULE”

A.J. Keydoszius a 
BANK EXCHANGE B
202 Troy St; Dayton, 0.
Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva 
kad' greit nueitu ir kad neprapultu, 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 
$14,000 ir esiu po kauozija ir priežiūra 
Ohijoa Valstijos. Norėdami apie ka 
dasižinoti prisiuskite 2o. stempa.

Ramo n at Hardware Co
113-115 S. Main St., Shenandoah, Pa.

Didele knyąa &pi 1300 prr’rpr 
Visos 6 dalis draosisi ir prik 
apdaryta. Kasstus nusiurtiu 
mei apmokame. PtE?? 7W

D.
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