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F. W. BOCZKOWSKI, Editor. METAS XXVI.KAS GIRDĖT? ISZ AMERIKOS ATRADO 1UDINT0JUS
Lietuviszka jaunumene czio

nais užgymus o ir visi grino- 
riai, tegul tarėsi intaisyti va
karines mokyklas, vietoje val
kiotis. Žinote, jog dabar ame- 
rikonines tiesos reikalauja, ja- 
go katras geidže pasilikt ežio- 
naitiniu ukesu, turi mokėt 
skaityt, raszyt ir susipažint su 
istorija S u v. St. O j ago kas to 
nemokės, jokio ženklivumo ne 
turės ir amžinu baudžiauninku 
bus.

Apie tai turėtu pasirūpint 
vietinei prabaszczei arba poli- 
tikiszkos drauguves, nes del ju 
j u tas pridera.

Aplaikeme daueszimus nuo 
musu skaitytoju, idant nevie
nas Lietuvis nevažiuotu ant už 
kvietimo bile agentu, kurie rei 
kalauje vyru in- darbus, del to 
kad agentai gauna kamisije 
nuo geležkeliu kompanijų už 
kožna vyra, o kaip nuvažiuoje, 
tai atitraukė už tikietus kelio
nes, o paskui iszrenka katrie 
geriausi darbininkai, tai tuo
sius pasilieka o kitus praszali- 
na po iždirbimui 20 ar 30 die
nu ir paskui be cento pavaro

Nusigando kada paregėjo truki 
pirma karta.

Danville, Ky. — Persigan
dęs regėjimu pirmu kartu tru
ki, Jurgis Masonos, kuris gy
vena kainuosią High Bridge, 
pagriebęs dydeli akmeni mete 
ant trūkio iszmuszdamas langa 
ir sužeisdamas viena isz paša- 
žieriu. Kada jin aresztavojo, 
prisipažino, jog nežinojo kas 
tai yra, nes trūkio savo gyvas
tį je da nemate, o kad paregėjo 
maszina su daugeli vagonu mis 
lino kad tai Kokis greit slen
kantis žaltis kuris jin nori su
ėst. Masonos turi 78 metus ir 
visa gyvenimą perleido kalnuo 
šia, nemoka raszyt ne skaityt, 
su niekuom neužsiduodavo ir 
gyveno pats vienas.

Nauja maszinine armotele szau 
nanti 750 szuviu ant minutes.

— nežino in kur.
Nevažiuokite ne vienas ant 

kvietimo tokiu rakaliu.

Co. pradės dirbti neužilgio 
nauja maszininia armotelia del 
skerdimo žmonių. Taja armo
telia iszrado R. W. Lewis. Ba
dai angliszkas ir rusiszkas ran
das jau davė užkalbinimus ant 
tu j u armoteliu kurios szauna 
nuo 350 lig 750 szuviu in mi- 
nuta — svėrė tik 29 svarus.

AR TIK NE BUS ŽUDINTOJEI 
KUN. ZEBRIO IR JO GASPA- 

DINES GILMONIUTES.

Wilmington, Del. — Czio
nais likos aresztavoti Petras I 
Krokusas (Melba) ir Kažimie- 
ras Maras (arba Montvida) už 
nužudinima palicijanto Tier
ney. Kaip pasirodo, tai tieje 
žudintojei žino daug apie žu- 
dinsta kun. Žebrio isz New 
Britain, Conn.

Sliectva prieszais tuosius žu- 
dintojus parodo, buk knigute- 
je rasta pas Krokusa radosi 
adresas kun. Žebrio. Toliaus 
raszoma maszinuke, kuria 
rado pas jin, turi tais paežį s 
Ii taras su kuriom- buvo raszo 
ma kerazinante gromata pas 
kun. Žebri. Kun. Žebris likos 
užmusztas kalibro bra-

“Katro nepraszo, tai su laz
dom iszpraszo.”

Yra tai labai senas priežo
dis, kuris lig pabaigai svieto

Czionai Lietuvei Amerike 
per savo apsileidimą ir neap- 
sižiurejima, tankei prisiverda 
koszes ir užsideda ant savo 
sprando junga baudževos. At
siranda kokis prageltsmegenis 
ir pradeda ant visu sprandu 
szokt, — na ir stojesi pana- 
szium vilku, kaip szitoje paša-

Naujas bilas uždraus “užfundi- 
nima”.

Harrisburg; Pa.— Tomis die 
nomis reprezentatorius Barnett 
isz York pavieto, perstatė nau |v*’ ------ s, ' O I X
retu pereit) uždraus nelaba pa 
pratimą “užfundinimo” vienas 
kitam karezemosia. Už pražen 
girna tuju tiesu, kaltininkas 
bus nubaustas ant 500 doleriu 
ir kalėjimu.

mingu ir toki^HMM|JXroku- 
so. Gilmoniute nMB^MEag- 
ta su tokia pat virve ra
do Krokuso kiszenije. Ant ga 
lo tieje žudintojei iszrodo teip 
pat, kaip tieje ka buvo matyti 
prie kun. Žebrio klebonijos. 
Palicije isz Brooklino, Mass, 
mano buk tai tieje patys žudin 
tojei ka nužudė teipgi kunigą 
tenais o policije isz Tanntono, 
Mass, turi varanta ant Montvi- 
do už pavogimą auksiniu daig 
tu isz tojo miesto.

Isz viso ko pasirodo, jog 
Krokusas ir Montvida žino
aaMg, uk ls a- -- 
papilde.

Szeip ar teip, priežodis isz- 
sipildė, jog žudinsta niekad ne 
pasislėps.

Prūsams Nesiseka Lietuvoje
Bet musziai prie Augustavo nepalauna. Prie Seinų Praseki gavo 

> gerai per pludras.
TORKAIPASIRENGINEJA APGINTI KONSTANTINOPOLIU NUO FRANCUZISZKOS- ANGLISZKOS-RUSISZKOS FLOTOS.

Turkiszki raitelei ir f lota Konstantinopoliuje lauke paliepimo užklupti ant savo prieszu, kurie jau artinasi prie tojo ženklyvo miesto, bombarduodami 
visas fortecas pakraszcziuosia 3/ardanelliaus

Pruselei atmusžte nuo Suvalkų.
Petrograd. — Kariszkas bi] 

Aplinkinesia Suvalkų atumszen 
linijos Mariampole -Simno - Au

Deszinis sparnas generl 
nesenei gavosi per Nemuną artį 
nuvaritas prie augu staviszku ba!

avė sekanc^^ žinia: 
liūs pasekmių ‘'Yį. Ant 
Lmuszei nepaliak’%L 
ikhkorno armije^Y/.d

ATLANKIMAS GRABU DINGUSIU DRAUGU ANT KARES LAUKO FRANCUZUOI

Važiavo žmogelis per gyrria 
ir susitinka vilką. Tas vos vež 
liojo, nes buvo nuylsias ir al
kanas. Vilkas tarė:

Žmogeli, bukie teip malo
nus, pavežyk mano uodega, 
nes vos jaja paveiku!”

Žmogelis liepe padėt uode
ga, o už valandėlės velei vyl- 
kas prabylo:

“Tmogeli, paymk ir viena 
koja, tai bus daug smagiau.” 
— Paėmė ir koja, o netrukus 
velei vylkas tarė:

“Paymk geras žmogeli ir 
antra koja, — toliaus ir tre- 
czia ir ketvirta ant galo ir vi
sas in vežimėli insirenge, ne
trukus, suede žmogų ir arkli.

Teip dedasi ir su negeisti
nais apglobejais, kurie insisiu- 
lo žmonims ir netrukus payma 
visus už keteros, pradedamas 
nuo davadnesniu vyru, visaip 
juosius bjaury damas publicz- 
nai.

Vienok jau žmonelei ne yra 
tie glamonus avinėliai, sunku 
juosius in kutuli invaryt!

Vyrai nesiduokyte, vylkui 
lazda paymkite.

Molyną gulėjo visztinyczšoi,— 
sūnelis nepriėmė in šluba, 
Superior, Wis. — Kokis tai 

maskolius, kuris turi narna su
sidedanti isz septiniolikos kam 
bariu, neturi vietos jame del 
savo senos motynos. Motyna 
pasiskundė valdžiai o sudže 
Perkinsos paliepė šuneliui ir 
da trimis kitiems idant moty
na prigulinczei užlaikytu.

Toji szeimyna jau czionais 
gvvena nuo daugeli metu, o vi 
si keturi sūnūs dasidirbo nema 
žo turtelio. Motyna, kuri turi 
jau 68 metus gyveno koki lai
ka pas duktere, nes kad josios 
vyras mirė, apleido taja aplin. 
kine o motyna priėmė antras 
sūnelis, bet ne in savo narna 
tik davė jiai vieta visztiny- 
czioi.

Sudže paliepė vyriausiu! sū
nui mokėt motyuai po 5 dole* 
rius ant menesio o kitiems po 
$2.50.

Dukrele iszgelbejo tęva nuo 
kalėjimo.

Chicago. — Penkių valandų 
dukrele iszgelbejo tęva Povyla 
Rakoziusa nuo kalėjimo 
gysta keliolekos bulviu 
vorinio vagono, 
stojo priesz 
klausė:

“Ar esi pacziuotu?” —teip, 
atsake Povylas, “turiu paezia 
ir mergaite.

“Kiek metu turi tavo dukre 
le?”—užklausė sudže. .

“Apie penkes valandas senu 
mo”.

Sudže tai ižgirdes paliuosa- 
vo Povyla ir liepe savo sztor- 
ninkui nuvežti maisto del var
gingos szeimynos.

Kada

uz va

po ~ Jhto ter^^reERBs**“ Vistulos, 
nenustojo terp maskolių ir prūseliu. 

Maskolei paėmė daugeli kariszl o rnaterijolo nuo prusu kada 
tieje traukėsi prie Sejnu.

Aplinkinėje Augustavo, 
nuo Augustavo stoties.

Prusu kairiszkas sparnas mitra
— Veržbalava ir Ejdkunus, o dt| 
in Augusta va per balas ir girres

tynė traukėsi du viorstus

Ike in aplinkine Mariampole 
zinis 30 miliu nuo Grodnaus 

Dabartės prusai randasi 
tik asztuonios milios nuo piusilzko rubežiaus ir kaip rodos 
neužilgio turės visai prasiszalintlisz tosios aplinkines nes mas 
kolei apsiaubineje juosius isz vų -

Krikszczionis bėga isz Turkijos! — Skerdyne jau prasidėjo.
Saloniki.— Tukstanczei kri(kszczioniu bėga isz vakarines 

Turkijos in Bulgarije idant apsisaugo! nuo skerdynes. Tieje 
pabėgėliai kalba buk miestuosih Teke, Ortaja, Maltepe ir 
Tckene, Turkai sudegino kriksz-ezioniu namus ir baisei kauki 
na ir žudina.

Rumunije apgarsino idant yisi rumuniszki padonai gyve
nanti Turkijoi apleistu taji sklypą kanogreieziausia.

Vokiecziai vela nuskandino tris angliszkus laivus.
London. — Vokiszki povandeniniai laiveliai nuskandino 

vela tris angliszkus laivus utarninko diena. Apie 60 laivoriu 
teipgi nuskendo. Nuskandyti laivai yra: Tangistan, Black
wood ir Princes Royal isz Glaskovo.

pusiu.

MYNIOS ŽMONIŲ DIENOJE ATIDARIMO PANAMOS TERPTAUTISZKOS 
ISZKELMES.
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15,000 anglekasiu straikuos 
Virginijoj.

Charleston, W. Na. — Suvir 
szum 15,000 anglekasiu aplin- 
kinesia Fall River, kerszina 
straiku. Ant konvencijos terp 
darbdaviu ir anglekasiu neatė
jo prie jokios sutaikos. Angle 
kasiu kontraktas su kompani
joms užsibaigs 31 Kovo. Ang- 
lekasei spiresi atnaujinimo kon 
trakto f u nekureis pagerini
mais ant kuriu locnininkai ka
sikiu ne nori pristok

Vokiecziai sudegino 40 moterių ir vaiku.
Varszava — Kuningas Marklenskis isz Lemboku, pribu

vo in Varszava su žinia, buk jojo kaime vokiecziai sudegino 
keturesdeszimts vaiku ir moterių kurios uždare grineziosia. 
Badai nelaimingos aukos nenorėjo sudėti prisiegos, jog nesa
kys maskoliams kur randasi vokiszkas vaiskas. Tada insiutia 
vokiecziai suvarė visus in grinezes, užriszo duris ir užkalė lan 
gus, uždege visus. Kentėjimas nelaimingu buvo baisus.

Visa bažnyczia sunaikinta tik vienas križius pasiliko 
nedalipstetu,

London. — Isz skirent vieno križiaus kurio szuvei 
nepajudino,- szeip viskos likos sunaikinta bažnyczioje Messine, 
Belgijoi, per bombardavima vokiszku armotu.

Dydeli szmotai muro likos nuneszta per szuvius o ir visas 
bok&ztas c vyduris bažnyczios visas iždege, bet dydelis kri
žius kuris radosi altoruije stovi nepajudintas lig sziai dienai.

Ponai vargoninkai, kurie no 
rite aplaikyt naujausia kompo 
zicije bažnytiniu himnu kaipo: 
“Asperges me, Vidi aquam, 
Ave Maria, Justus ut paima ir 
Raudate Dominum” sukompo- 
zitavotus per prof. Juozą Czi- 
žaucka, vargonininką Freelan- 
do liet, parapijoi, nusiunskyte 
50c. o aplaikysite visas tais 
kompozicijes. Redaktoris “Sau 
les” pergrajino tuosius pui
kius szmotelius ir atrado juo
sius lengvus ir puikius del la 
vinimosi korams. Adresuo- 
kyt: Mr. Jos. Czyzewski, 442 
Centre Str. Freeland, Pa. Prof. 
Jos. Czižauckas yra vienas isz 
geriausiu lietuviszku vargoni
ninku ir kompozitorių kokie idant jojo pati aplaikytu 10 
szendien randasi lietuviszkosia tukstancziu doleriu posmerti- 
parapi josią.

Atome sau gyvaste, idant pati 
aplaikytu asekuracija.

Los Angeles, Cal. — Jonas 
R. Reid, būdamas kada turtin 
gu žmogum, bet per neiszmin- 
tinga gyvenimą neteko visko, 
nuszoko nuo hotelinio stogo, 
užsimuszdamas ant vietos,

4000 austrijoku pasidavė be szuvio.
London.,— Kožna diena pribuna pulkai nauju nelaisviu 

in Kijevą isz rytines Galicijos. Vienes konvojus susidėjo isz 
4000 austrijoku, kurie pasidavė be szuvio. Nuo tuju nelaisviu 
dažinota, buk vokieczei nusiuntė Austrijei in pagialba keliole 
ka tukstancziu kareviu kurie ne turi daugiau kaip asztuonioli 
ka metu ir surinkti isz visu szaliu ant greitumos.

Austrijokiszki pulkai kaip kada neturi ka valgyt per visa 
nedelia ir greitai pasiduoda be musztiniu. Paymti in nelaisve 
niekas jiems ne rupi tik meldže idant kagreicziausia duotu 
jiems ka valgyt.

nes asekuracijos.

Czionais parodo milžiniszkas mynes žmonių dienoje atidarimo terptautiszkos iszkelmes San. 
Francisce Kalifornijoi. Prezidentas Wilsonas atidarė iszkelme, paspaudindamas elektrikini 
guzikeli, pradedamas visokes milžiniszkas maszinas.

Torrington, Conn. — Lietu 
viu czion randasi pusėtinas bū
relis. Yra czion tris paszelpi- 
nes draugystes: Szv. Vincento, 
D. L. K. Vitauto ir Kliubas. 
Szv. Vincento draugyste nuta
rė parsigabent kuninga ant Ve 
lykines iszpažinties, bet lig 
sziam laikui nepribuvo.

— Darbai czion e j na gerai, 
bet pribuvusiems sunku aplai- 
kyti koki užsiėmimą.

ATSAKYMAI-
B. R. Shenandoah.— 1) Gre

gorius I. invede Lotiniszka 
kalba bažnityniosia apeiguo- 
sia, arba in 600 metu po užgy- 
mimui Kristuso. 2.) Szlovini- 
mas križiaus, stovylu ir kito
kiu užlieku prasidėjo apie 788 
metus po Kristųsui. 3.) Gavė
nia likos investa apie 998 me
tu po apasztalu per Bažnyczia. 
4.) Szventytas vanduo likos 
investas konia 1000 metu po 
apasztalu. 5.) Gregorius XII 
uždraudė kuningams paeziuo- 
tis mete 1079 po Kristusui. 6) 
Rožancziu iszrado Petras pus- 
telninkas 1090 mete. 7.) Ausi* 
ne spaviednis likos investa per 
Popiežių Inocentą III, laike 
Latrano susirinkimo, 1215 me
tu po Kristusui. Kristusas au* 
sines spaviednes nepastanavijo 
tiktai pati bažnyczia.—Ant to
limesniu tamisfcos užklausimu 
neatsakome, nes neesame pri* 
versti prie to, ir jauezemes, 
jog tai ne musu privalumas. 
Kreipkis tamista prie savo pra 
baszcziaus.

Katriem likosi sulaikyta 
“Saule” o nori skaityt ant to
linus, tegul prenumerata atnau 
jina o velei sveikas skaitys ir 
linksmas bus.

Mergyna -seniau, galėjai pa* 
žint hz veido, szendien pažinsi 
isz aptiekinio pauderio. No
rint ižblyszkusi kaip aviža, bu 
na skaisti ir raudona gana.



Del muso vaiku Lietuviszkas Pasakoris

verta tiek aukso,

TARADAIKA LIETUVISZKAS PASAKORIS
Labai Puiki ir Didele Knygana

609 Puslapiu
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Lietuvišky Knygų Krautuve

DAINOS
SURINKTOS ISZ LIETUVOS

Yra kai rinldBU gražia Dainelių. 
78 pu. 6x9 «>L dyi Prtka 25c.

9-ad. ryta lig 3 popiet 
Subatozais 9 lig 12-fid.

HARRISON BALL, Paridentas. 
F. J. NOONAN, Vice-PreridenlSM. 
W. H. KOHLER. Karierina.

Sultonas su savo dviems jenerolais bėga isz Konstantino 
poliaus. Kur tieje du generolai? Suraskyte juos. __

PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso 
kias ligas gydo.

(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

*audi 
alius

The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa

. kam 
1 ienę 
[buvo 
Kr ta

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LAIVA KORCZIU SKYRUS—

vienas 
laikėsi.

no iszgirdus paliepima" sunaus 
ir jog be reikalo turės nekalta 
krauja praliet, nes nakties lai 
ke paliepė papjaut stirna, ku
riuos akis ir szirdi iszpjove ir 
padėjo pakol sūnūs ne sugriž; 
Po tam atsiliepe in karaliene:

— Ne galiu tave užmuszt 
nekaltai, kaip mano sūnūs pa

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

mergina apleista nuo vbu tik 
ne per Dieva

— Jago esi a

Vienas vaikinas ir mergyna^ 
Turėjo nakti epaciera, 
Ir norint szalta buvo, 

Lig dvilektai nakti spacieravo.
Kada sugrižinejo,.

Sztai su palicmonu suėjo, 
Tas užklausė: “ver ju going?”

Tas atsake: “no jur biznis 
vat aj doing.” 

Palicmonas szoko, lenciūgė
li užnarino,

Narsunas nenorėjo eiti, 
Pradėjo atsispirt ir keikti, 
Palicmonas su paika pradė

jo lupti.
Ir da paėmė szvilpuka norė

jo szvilpt, 
Nes mergyna prisitaikė, 

Paėmė palicmona isz užpa
kalio ir patraukė, 

Ir su savim eiti vadino.
Narsunas palicmona užgulė, 
Paika ir revolveri atėmė ir 

su peiliu dure.
Palicmonas suteriotas pasi

liko gulėt,
O narsi pora leidosi bėgt.
Tai mat ka grinorius moka 

padaryt,
Nuo palicmono moka ižsisukt, 

Tokis gerai ne iszeis, 
Kada norint galas pareis!

vo apsiaubtas grabe pripildin- 
ta vandeniu.

Mergina nevalgindama nie
ko ta j a diena buvo labai iszal- 
kus. Teip buvo iszalkus jog at 
siklaupe ir su verksmu paszau

........  ............'///z/,
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, išaiški
na paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems,

Kada suteme karalius atėjo 
su kuningu kuris ketino kalbėt 
su dvasia. Visi tris atsisėdo po 
medžiu tykei. Pusiaunakt mer 
gina iszejo isz krumu ir tiesiog 
nusidavė prie medžio. Suvalgė 
vela viena grusze o prie josios 
stovėjo vela aniolas. Tada ku- 
ningas atsistojas tarė:

— Ar esate isz dangaus ar 
žemiszki? Ar dvase'ar ypata 
nuo žemes.

— Ne esmių dvase, nes krau 
jas ir kūnas. Esmių varginga

— O kad asz rascziausi dar 
že! Jago negausiu tuju vaisiu 
tai isz bado numirsiu. Sukalbę 
jus malda atsistojo ir žiurėjo 
godžei ant vaisiu. Kad sztai pa 
sirode aniolas o padaręs taka 
per vandeni ėjo in darža su ją
ją. Paiegejo puiku medi su 
puikiom grusziom, nes visos

Kitados gyveno labai vargiu 
gas maluninkas ant galo nepa
siliko jiam nieko tik senas ma 
lunas ir sena obelis stovinti už 
malūno. Viena diena kada ra
dosi girrioje rankiodamas sza- 
kas, ant kurio stojo priesz jin 
senelis, kurio priesz tai niekur 
nebuvo matias, o kuris teip in 
jin prakalbėjo:

— Ko tau žmogau kenst 
varga ? Asz tave padarysiu tur 
tingu tuojaus, jago man priža
dėsi duot ta ka stovi užpakali 
tavo malūno.

— Ten nieko nesiranda tik 
sena obelis,—pamielino sau ma 
luninkas. — Na tai gerai gali 
sau paymt kas stovi užpakali 
malūno.

— Na, tai gerai, sugrižsziu 
in tris metus pasijimt kas prie 
manias, priguli. Ir nusiszypso- 
jas nuėjo.

Maluninkas sugrižias na
mon, pasitiko paczia stovinti 
duryse szaukdama:

— Ejk szen greit, stojosi 
pas mus sūdąs, pastojom labai 
turtingais. Ant kart, nežine 
isz kokios priežasties visos mu 
su skrynos prisipildė auksu o 
niekas nebuvo pas mus idant 
jais-pripildint. Kaip tai stojo-^

Mokykloje reikia būti gra
žiau apsiredžius, negalima eiti 
mokyklon su kiaurais batais, 
nes paskui turtingesnieji drau
gai pajuokia. Juozukas tai ge 
rai žinojo, todėl eidamas in 
mokykla nusiaudavo kojas ir 
neszdavosi batus rankoje, o 
pas miesteli apsiaudavo. Juo
zukas žinojo, kad tėvai neturi 
isz ko jam tankiai nauju batu 
siudinte, todėl juos dabodavo, 
kad tik ilgiau galėjus in mo
kykla vaikszczioti, kad tiktai 
kokia diena nuo mokslo nesu 
gaiszinus.

Viena diena buvo labai szal 
ta ir snigo. Motina nenorėjo 
ta diena leiste ji teip toli eite 
in mokykla, sake: suszalsi, ap
sirgsi, gali pasilikęs namie j e 
pasimokyte.

Juozukas tai iszgirdes pra
dėjo verkti ir su aszaromis pra

man 
szia- 

tare kara-

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 lim pan- 
čias ligas: taip-pat apie moterų nesveikumus ir 
kitas visokias ligas, sėklos nubėgimo 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 ‘ 'D AKTA RO”.

YPATINGAI serganti, nusilpėję, 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. stamponJis prisiu ritimui.

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

Mokame antra procentą ant sudėta pinigą. 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,

Guodotina Redakcije!
Asz J. Jaruszevicze siuncziu 

szirdinga acztu 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.

Viena mergina,
Da suvis jauna, 

In pataisos narna nukeliavo, 
Ba brolis josios su jaje ro

dos negavo.
Vos 15 metu turėjo,

Kas naktis namon ne ėjo, 
Brolis negalėjo nieko padaryt, 

Turėjo in narna pataisos ati 
duot.

Tas atsitiko Ilinojuje, 
Apigardoje vienoje.

szgir 
'dino, 
ežius,
rumu

atsake mergina. ; 
pleištą nuo vi

su, tai asz tave neapleisu,—-at- s 
sake karalius. Paėmus jaja už j 
rankos nuvede in palociu, ba i 
buvo jiji labai puiki ir dora < 
o ir balsei insimilejo in jaja 
tuojaus. Liepe tuojaus padirbt : 
del josios sidabrines rankas o i 
in trumpa laika su jaja apsipa 
cziavo.

Keliolika metu perejo pa 
gyvenimo su savo milema pa 
czule, kad sztai užėjo kare, 
ant kuriuos karalius turėjo nu 
siduot. Kada radosi ant kares, 
užgimė del karalienes sūnelis. 
Tuojaus motina karaliaus para 
sze gromata pas sunu su 
džiaugsminga naujiena apie už 
gimimą sunaus.

Nes simtinys kuris ketino 
gromata atiduot karaliui, bu 
vo labai nuilsias ir atsigulė 
prie szulinio. O kad buvo labai 
nuvargus tuojaus užmigo. Ta 
da prisiartynias velnias, kuris 
nuolatos norėjo kenkt del kara 
lienes, paemias gromata no jo
jo, o parasze, jog sūnūs kuris 
jam užgimė buvo pavogtas 
per raganes, o in vieta jojo pa 
dėjo baisu sutveryma.

Karalius perskaitęs gromata 
labai nulindo tokia naujiena 
nes atrasze adgalios idant su 
karaliene apsiejtu kanogeriau- 
šia. Siuntinys paemes gromata 
sugrižinejo namon nes vela at 
sigule prie to paties szulinio. 
Kada miegojo pikta d vase ve 
la apmainė gromatas kuriojia 
parasze idant karaliene su savo 
kūdikiu butu nužudinta.

Karaliaus motina labai nusis 
tebejo su tokiu atsakymu savo 
sunaus, ir ne galėjo tikėt 
idant karalius tai butu para 
szias ant tikrųjų. Vela surasze 
gromata nes kiek tik siuntė 
gromatu, tai vis pikta d vase 
juos apmainydavo, kada siun-

Lietuvoje laszinius valgė, 
O czionais jau ir mesa negardi

Lietuvoje buvo geras paku- 
lyniu padurkas, 

O cze ir plonytis niekas, 
Nežinia, ar del to, jog cze 

daugiau piningu,
Ar mažiau galvosią smegenių ?

Ir toji mergyna gal butu ne- 
važevus,

Kad nebutu guminius ratus 
gavus.

ir pagal paliepima paro& jam 
akis ir liežuvi.

Karalius pastiro ižgirdes pa 
sakojima savo motynos ir 
graudžei pradėjo verkt. nes 
motina apmalszino jin tais žo- 
džeis:

— Turekie vilti milemas su 
neli, matau jog graudiniesi už 
savo staigu paliepima, tavo pa 
cziule yra gyva. Akis ir liežiu 
vi kuriuos czion matai ne yra 
tai tavo paezios nes stirnos, ku

epiau papjaut. Pririszau 
juos kūdiki ant pecziu ir isz 
siuneziau tavo paeze in svietą 
su paliepimu idant daugiau ne 
sugryžtu.

— Keliausiu po svietą, pa
kol josios nesurasiu, nevalgy
siu ir negersiu pakol josios ve 
la neturėsiu savo glebije, jago 
da lig sziol kur nepražuvo ar
ba isz bado nenumirė,-— iszta 
re karalius klaupdamas.

Tuojaus ta paczia diena isz 
keliavo jieszkot savo paezios ir 
per septinis metus jieszkojo vi 
sur nes nesurado. Ant galo, 
kada jau pasibaigė; septini me 
tai užėjo in grinczele girrioje 
Baltai pasirėdžius pana iszejo 
isz grinczeles pasitikt karalių, 
paėmė jin už rankos ir atves' 
dama tarė:

Ineikie szviesus karaliau, esi 
nuoszirdžei priimtas, nes ko 
in czionais atejei? .į

— Esmu kelionėje septinis 
metus, ir jieszkau savo paezios 
ir kūdikio, nes negaliu juju 
lig sziam laikui surast.

Aniuolas prasze ką: 
idant truputi pasidrutitf 
karalius atsisakė, kalbėdamas 
jog prižadėjo per septinis me 
tus nieko nevalgint ne įjjfkrt 
pakol nesuras savo paezios ir 
kūdikio. j

. Tada aniuolas ine j o; iš
bari kuriame sėdėjo ka> 
su savo kūdikiu, kuri 
praminus “Graudinuku1 
re in jaja: J

— Imk sunu
kambari; tavo vyg

Karaliene inejjfl 
nuku in kambarS 
buvo užmigias i|| 
■afealo.0 kad plosJB

! P. V. OB1ECUNAS IR KOMPANIA
Carson St., SJLPittsburg, Pi

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
Banka su Kapitalu §575,000.00 kuri randasi po prie 
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinusi 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 kancelarija po vadovyste K, Varasaaai 
Natarijaussio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanoai* 
su tiesomis Rui$sj®s.

prižadėjau tave tam kuri nepa 
žinojau.

— Daryk su manim teveli 
ka nori, nes asz esmu tavo 

atsake mergina pro

W._ D. Boczkcwski-Co.
Szita Knyga perkupeziams arba agentams 

neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio.

duktė, — 
verksmus

Isztarus tuos žodžius padėjo 
abi rankas ant kialmo o tėvas 
nukirto su kirviu. Pikta d vase 
atėjo trecziu kartu nes mergi
na isz skausmo tiek iszliejo 
aszaru ant savo nukirstu ran
ku jog buvo baltos kaip snie
gas. Paregejas josios baltas ran 
kas riktelėjo szetoniszkai ir din 
go isz akiu, ba jojo galybe ant 
josios trecziu kartu pasibaigė.

— Per tave milemas kudy- 
keli pastojau turtingu, — tarė 
maluninkas, — nes turėsi pas 
mane igi smert gera apieka ir 
visame tau užganadinsime.

— Negaliu czionais teveli 
ilgiaus pasilikt, turiu ejt in 
svietą, rasiu daugybe szirdin- 
gu žmonių kurie man duos ko 
tik reikalausu ant savo užlai
kymo,—taremergina nubudus.

Isz ryto iszkeliavo isz namu. 
Ėjo per visa diena igi vakaras 
užstojo. Kada jau saule nusi
leido, priėjo prie karaliszko 
daržo. Nog menulio szviesos 
galėjo matyt jog darže radosi 
daugybe visokiu vaisiu, nes ne 
galėjo gautis in darža ba bu-

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

— Tai gal tas seneli teip 
padare kuri pasitikau szedien 
girrioje. Prižadėjo man jog pa 
daris mane turtingu, jagu jiam 
prižadėsiu duot ta kas stovėjo 
už malūno. Juk galime jiam 
atyduot sena obele už tuos tur 
tus kurios mus apdovanojo.

— Nelaime mums,—paszau 
ke motere,— ka tu gero pada
rei? Ne obele prižadejei aty
duot nes musu vienatine duk- 
tere, kuri tame karte szlave 
kiemą užpakali malūno. Beda 
mums!

Maluninko duktere buvo tai 
puiki ir dora mergaite. Tris 
metai greitai praslinko, o toji 
diena jau artinosi kada nedo
ras senelis ketino pribut atsi
imt jaja. Nusiprausė su szven- 
tintu vandeniu szvarei, ir pa
ženklino rata aplink save su 
szventinta kreida. Nepažinsta- 
mas stojo labai anksti nes prie 
merginos negalėjo prisiartint. 
Perpikes nepažinstamas (buvo 
tai velnias) paszauke ant tėvo 
idant paslėptu vandeni idant 
mergina negalėtu daugiau su 
juom nusipraust, ba kitaip ne
turi prie jos galybes. Malunin 
kas ir paoare kaip jiam velnes 
paliepė. Ant rytojaus vela at
ėjo pikta dvase nes mergina su 
aszaromis savo apsiprause ran
kas savo jog buvo czistos kaip 
drobule o pikta dvase vela ne- 

‘turėjo ant josios galibes ba 
rankos buvo czistos. Su dideliu 
piktumu ir keiksmu paliepė 
maluninkui nukirst abi rankas 
merginai ba kitaip negalėjo 
prie josios priejt. Maluninkas 
baisei persigando tokio paliepi 
mo ir isztare:

— Kaip-gi asz galiu but 
toks niekadejus nukirst savo 
vaikeliui abi rankas !

— Jago ant to nepristosi tai 
asz tave paymsiu su savim, isz 
tarė pikta dvase. Didele]e bai 
meje prižadėjo iszpildint palie 
pima piktos dvasios. Nuejas 
pas duktere su aszaromis tarė:

— Milema mano dukrele, 
jago asz tau abi rankas nenu- 
kirsiu tai pikta dvase mane su 
savim paims in vieta tavias. 
Didelioje baimeja prižadėjau 
jog ta iszpildinsiu. Dovanok 
man mano milemas kūdiki jog

Vienas isz Luzerniu, 
Pilnas szposu visokiu, 

Priesz gavėnia in szluba 
žiuot reikėjo,

Padaryti szposa užsinorėjo.^ 
Jau arki ei buvo pakinkyti,
O jo rigino ratai nebuvo gu

rnu aptaisyti,
Ir paszauke: “Asz nevažiuosiu 

Duokite rigyna su gumineis 
ratais asz užmokėsiu!

, Gumai turi būti,
Ba mano milema mėgsta gu

ma kramtyti,
Tai tegul ant gurno važiuoje, 

Ba pirmai ir dabar guma

. "kszti

medžio suvalgė viena isz 
sziu kaip galej 
nejudino.

Sodauninkas mate jaja, nes 
kad aniolas radosi su jaja, tai 
pabijojo, nes mislino jog ta 
dvase ir nieko nesake. Kada 
pabaigė valgyt grusze, nusida
vė in krumus ir užmigo.

Karalius atėjės isz ryto per
skaitęs gruszes, pamate jog vie 
nos nebuvo. Dirstelėjo po me
džiu nes tenais nebuvo, paklau 
se tada sedauninko kur paside 
jo grusze.

— Szviesus karaliau, szi va- 
kara atėjo dvase be'ranku ir 
viena grusze suvalgė.

Karalius nusijuokė ir negale 
jo tikėt kaip dvase be ranku 
galėjo grusze suvalgyt.

— Nes buvo su jaja aniolas 
isz dangaus, kuris padaręs jai 
taka per vandeni atvede in so
da. O kad su ja radosi anio
las, nenorėjau szaukt pagial- 
bos. Kada grusze suvalgė vela 
prasiszalmo.

-— Jago tai teisybe ka 
kalbi, tai ir asz su tavim 
nakt sergesu soda,

Szluocziaus duktė.
Nelaimingas bagoeziua.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis platusis ir smark-akis.
Tr š jaunikei.
Meszkinas.
Baidiklos.
Akmenorins.
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.
laz gyvenimo milinczios poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike priešintis valei Dievo.
Stebuklinga tobliezia.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dvase kasikiu.

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio 

jo. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Para 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.

lusia, 
et vei 
luriu 
, Juk 
Te ve 

trie7 —

Niudzeržeje buvau, 
Tai ir visko maeziau, 

Užėjau ant vieuo baliaus, 
Užsipundinau glasa alaus.

Netrukus armideris pasidarė, 
Keli terp saves susibarė, 
Pradėjo žandus vieni kitiem 

tviszkyt,
O bobos spiegt ir klykt!

Ne greit larumas nustojo, 
Kol musztukus nesuareszta- 

. v°j°’ 
Pusėtinai musztukai užmokėjo 

badai po 12 dol. sudėjo.
Negreitai bus, 

Tokis puikus balius.

Mamyte, — sake Juozu- 
jas moku, ry

tojaus lekcijas dar galeeziau 
rytoi ankseziau nuėjės iszsi- 
mokyte bet kas man papasa 
kos tai, ka^jteiandien mokyto- 

Negaliu namie 
J|Wte sziandien mok y to- 

Radėjo daug nauju daiktu 
,* sakosias.
Nors motina gailėjo vaiko, 

kad turės per szalti ir sniegą 
mylia, bet leido; juk 
vaika nuo mokslo

Teip būdavo gana tankei, 
kol Juozukas per ketverius 
metus vaikszeziojo in mokyk-

UNION NATIONAL BANK 
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IB PROFITS $390,000.
Suv. ValsL Randas turi musu banke sudėtu piningu.

Teip vargingai ingy ta moks
lą Juozukas labai brangino. 
Nenuilstan ežiai mokydamosi 
iszejo in kunigus ir buvo vys 
kupu. Būdamas jau vyskupu 
niekad nemiegojo ilgiau, kaip 
penkias arba szeszias valandas 
o atlikęs savo darbus visuomet 
skaitė knygas.

Dabar tasai darbsztus Juo
zukas yra Bymo Popiežius; 
mes ji vadiname Szventuoju 
Tėvu.

tmys gulėjo po medžiu, nes 
ant paskutinios gromatos mo- 
tyna aplaike gromata no savo 
sunaus idant del paezios isz 
plesztu akis ir szirdi ir del jo 
užlaikytu pakol jisai sugrįžtu

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
tuvė adara kas vakaras.

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

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

stogu ne gali rastis. Paymk 
savo kūdiki ir ejk in svietą o 
daugiau ne sugrižk.

Užriszus kūdiki ant pecziu 
nelaimingos karalienes, atsis 
kyre terp verksmu.

Ejdama kelias dienas, ate 
jo in didele girt e, kurioje atsi 
klaupė ir karsztai meldėsi pas 
Dieva idant josios neapleistu 
nelaimėje. Laike maldos pasi 
rode jai aniolas, ir nuvede in 
maža grinczele girrioje, ant ku 
rios buvo paraszita szitie žo- 
džei: “Czionais galėsi gyvent 
spakainei”. Tuom kart iszejo 
isz grinczeles puikei pasire 
džius pana kuri prakalbėjo in 
karaliene.

— Ejk sze, milema karalie 
ne,— ir paėmus nog josios pe
cziu kūdiki, paguldė in puike 
lovele.

— Kaip ga^ejei žinot jog 
asz esmių karaliene, — užklau 
se nelaiminga motere.

— Asz esmių aniolas nu 
siunstas isz dangaus idant ture 
tie apgloba ant tavias ir tavo 
kūdikio. — Atsake pana.

No to laiko iszbuvo karalie 
ne be ranku septynis metus, o 
ir gerai jiems tenais buvo, o 
kad karaliene buvo dora mote 
re ir visoms dienomis meldėsi 
pas Dieva, per tai ataugo jei 
vela rankos.

Nes ka tame laike veike ka 
ralius, kada karaliene apleido 
jojo pastogia. Po nekokiam 
laikui sugrižo jisai isz kares o 
pirmutinis jojo užklausimas bu 
vo kur jo milema paeziule ran 
dasi.

Nes jojo motina pradėjo 
verkt ir paszauke:

— Nedoras žmogau! da 
drysti klaust kur tavo dora pa 
ti, kaip gal e j ei paliept idant 
nužudint tavo nekalta paczia? 
Ir parode jam visai gromatas,

doctkįdoc tor 
OOCTČP doctor 

DOC TOR 
doctor' 
■Doctor' 
PpęfoR~ 

.doctor"

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 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 sekas seokis.
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, jiojo sunu, 

dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

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

1111 
buvo 
dinukui jam uždengt. J

Karalius per sapnus 
do juju balsus ir pasifc 
nes vela nupuolė pjįį 
o vaikinukas su neSi 
paszauke:

— Motinėlė brangi 
kaipgi asz galiu uždengia 
da savo tėvo, juk asz n] 
tėvo ant szios pasaulės? 
mane mokinai kalbėt: ‘ 
musu, kursai esi 
Mano tėvas yra 
Tėvas, kuris yra danguje. 
Kaip-gi asz galiu vadint szita 
laukini žmogų mano tėvu?

Kada karalius iszgird^, tuos 
žodžius staigai paszokę nog 
suolo, klausdamas kas jie už 
vieni.

— Asz esmių tavo pąti, o 
sztai yra tavo sūnelis; kuri 
praminem Graudinuku, ■—atsa 
ke karaliene.

Nes karalius dirstelėjo ant 
josios ranku kalbėdamas.

— Nes mano pati turėjo pa 
dirbtas sidabrines rankas.

Geras Dievas man pavėlino 
ataugyt mano rankoms,-atsakė 
karaliene, o aniuolas iszejas in 
kita kambari atnesze josios si 
dabrines rankas ir parode ka 
raliui.

Tada ant tikrųjų žinojo, jog 
tai jojo milema pacziule. Pil 
nas džiaugsmo, puolėsi 
kitam in glebi ir ilgai

Aniuolas tuom kart pagami 
no valgi, kuriuom visi pasidru 
tino, ir pasirenginejo keliaut 
namon. Kada karalius pribuvo 
namon su savo pacziule ir 
Graudinuku, džiaugsmas visu 
padonu buvo neiszpasakitais. 
Karalius su karaliene turėjo 
antra svodba, ant kuriu visi 
eme dalibas o nog to laiko gy
veno ilgus metus džiaugsme ir 
meileja igi pabaigai juju gy 
venimo.

Kaip Juozukas norėjo mokytis,
Juozuko tėvai buvo netur 

tingi, todėl jie negalėj o. pašau 
dyte Juozukui vietos mieste 
lyje. Juozukui reikėdavo kas 
dien vaikszeziote in mokyki? 
isz namu peseziam, o in mo 
kykla isz kaimo'buvo visa my

Da buvo mažas vaikas, o jau 
jtegįause szposu mokykloje 

įliejo: muszes: su visais 
kitais/flfcįpkintis kone suvis ne 
simokino, bet szeip teip užduo 
te atlikdavo, o kad turėjo ge 
ras ausis, — kaip zuikys, pra- 
szidavo szale sedineziu, tai tie- 
jei pasznabžda pasakydavo.

Mokslą szeip teip pabaigė ir 
teip vis augsztyn yrėsi. O kad 
buvo skabrus vaikinelis, pra 
dėjo apsiszvelninet ir persiimi- 
net mandagumu. Ne vienam 
pikto žodžio nenumete o priesz 
senesnius ir virszesnius nusiže
minę j o.

Buvo tai tikras ponaitis 
augsztesnio svieto. Ant kiek 
jis buvo del kožno prilaukus 
ir mandagus in akis, tai už 
akiu kone kožna iszjuokinejo 
ir visaip pamėgdžiojo.

Ir teip kas kartas susipažinę 
jo su augsztesnem ypatom.

Szitai kaip jis pats pasakoje.
— Buvau karta pas poną 

pasude. Po vakarienei, iszve- 
de mane du lekajei net in prie 
mene. Vienas laike žvakia ran 
koja, antras pirma eidamas ati 
dare duris.

— Nevos ne tycze kurkszte- 
Įėjau per ranka tam, katras lai 
ke žvake ir toi užgeso.

Asz garsei tariau:
— Tetit ta cze rubli — pa

sidalykite.
O asz nedaviau ne vienam.
— Iszejau stojau lauke tam 

sumoje ir klausau: Barasi die
važ, kaip du szunias o ant ga
lo griebėsi už plauku. Asz sto 
vedamas juokiausi net už pil
vo laikiausi.

Pridirbo szposu ne mažai, o 
kada numirė visi labai gailėjo 
si kaip kokio doriausio žino- 
gaui ir pilno garbes.
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Klauskite Raudonu Virszu
Koje trumpesne

Tikras vaikinas

Dr. KOLEF,

Nokomis III g8 diena:

apie

Mokykla ir gyvenimas

Tokiu turime daug

randa

įmitimui

MINERS’ EXTRA
Mask.

o kada su^riž
isz;

m w 
m 5

638 Peno Avė 
^Pittsburgh, Pa

vyrai 
ras.20

nas Naujalis, 
k, Seinų-na v.,

Moraliszka Kabala.
Katra issdeda žmogaus ateiti

Preke — lOo,

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

W. D. Boczkowski*Co.
520-522 W.SMth Ai; ^afeassy City Fa,

Lietuvių
Gydytojas Goodrich

• HI PRESS” 
White Eehigh 

with rolled 
edge sole

Szenadorija.
Tai tu Juozuti man

Viename laikrasztije 
me patalpinta strapsni, 
rodą del moterių, kuriu 
buna pa “pantapliu” O

...Tikriauses Kabalas... 
Arba atidengimas paslapcsiu ateities 

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai Chaldiszku 

Persiszku, Graikiszku, Arabissku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo.

tarė 
tas jaunasis—o ir asz pamegin 

■“’U. 'V '
Tėvas Ūktai truktelėjo su 

peczeis paniekindamas jin ir 
tarė.

Ne trauke porkunu. .
— Ponas kunduktoriau! ar 

laikais eiektrikinis vežimas ne 
trauke perkūnu ? V

— Ne, ponia, tiktai trauktą 
penkcenczius,

burnoi neturėjau 
Bus gana.

T. Lauka viozia,
2639 E, 25th., Irving St,, 

CIeveland\Čhio

ln-padaryti isz to pat gurno, paežiam bude 
Negali pasileisti, ilgai nesziojasi. Gausite 

Gočdrieli Jlipress apsiavimus sztoruosc.
DEALERS: Write the nearestOdod- Z 

rich Service Station—Boston, New V 
s-ĮVv York, Detroit,Chicago, Minnc- 

ičgL— apolis, Kansas City, Seattle, < 
Akron.

Mano sūnūs Stanislovas Grauslis 
20 meth amžiaus, tur'Bužeista deszine 
koja per blauzda, 6 metai adgal gyve 
nd Westville, dabar nežinau kur, kas 
ąpiš jin žino, praszau duot žine o bu 

Mt ątnagrady ti.

...Tikriausia Burykla..
Sudėjo Cigonka isz Egipto 

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

Preke — lOo

S^Jyveno Cumbola, Pa. Jis 
kas kitas praszau duot žine 

■®feo: (to 21)
John Naujiaiis.

. South St. Mahanoy City Pa,

. jėi fe;
___ . lurao:

plaukt;, laužymą kau!;
Nelauk, fcel visad sublogsi ir kitu

ant ausu lenda.
Juozas: — Kad tai asz a 

o ne tau pirkau.

Ubagas priesz suda.
Sudžia in ubaga:- Tai tu už 

gini, jog praszidamas pas ta
poma almužnos, grumojei šu 
szituom kriukiu, jog turės i u 
mirt.

Ubagas:- Teip yra szviesbu 
sias sudžia, tiktai nesakiau ka 
da turi numirt, o žinai, szvįe- 
siausias sudža, jog turės nu
mirt, nes kada, tai ^sz nežinau.

Tas dėjosi Szenadorija
Ineina vienas sztorninkas in 

karezema ir pamatias žmogų 
gerenti alų, kuris jam buvo 
kaltas in sztora, paszauke:-

—- Teip, geri kad tavia... o 
ne nori man atiduot skola.

Ant to atsako lėtai skoliniu

Szitas senei žinomas tabakas kas-met daro kas 
kart daugiaus prieteliu ir juos užganėdina.

Meilioje.
Profesoris:— Pasakyk man 

vaike, jagu žąsis kasztuoja^pu 
se rubliaus, kiek kasztuos pen 
kios. žąsys?

Kaip Dorotis gavo kara 
laite už paezia,

Sudžios, kodėl: mano pro 
iszeina, o kuki yra^teip’; k'

Sudže:- Ba jitą visi ne( 
verti, ba Kristusa nukanl

Židas: Ny,\pats sau k 
kad butu apelavojas iii i 
suda, tai butu taip ilgai k 
jog ir szendien butu. 
Kam n e apelo vo j o ?

Sudže isžgirdias tai, t 
sudino žido pro va.

Dr. Koler garsinasi savo SsSsra pravarde ir Vgi 
;avo paveikslą Siame laikraštyje. Dr. Koler yr< 
?imęs fr mokinęsis Varšuvoje. Dr. Koler prakti 
Savo visuose Varšavos iigonbučiuose, o paskui 
niais metais prieš Išvažiuojant j Ameriką bnv 
iigonbutyje švento Lozoriaus, kur gydė tik pr 
itališkas iiga« vyrų i? moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606, did- 
į išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili, jeig 
tenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą c----- :
/rba gerklėje, slinkimą j." ..
įteik, a pžsiviatrijimM sraujo sustos ir neatsika 
tos tavyje. ‘ ' . '" * * - - • -
jžkršsi savo 15ga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bi 
tais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPĘF 
ir kl. Išgydau j zo dienų, o jei ne, tai pinige 
itlgrąžinu..

) NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negale* pae 
aaačias iš SAUZAGV STES prašalinu , _Z 
Ąr jautiesi caažum.. jog neturi tos pačios vyriški, 
•loekos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuot. 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galSiuč 
oūti vytu,

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka 
trale išgydau į zs dieną ir tai be skaudėjimo."

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydai 
30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir- inkstų ligas, nuo kurių randas 
liegitnas kryžiuje ir Šerkšniuose, apsunkinime 
;usišlapinimo (peršėjimas) ir desetkai kitų ženk! 
pie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išg.rd? 

-?v« sistema ant. visados.
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga 

lakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kits, 
,-dos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krau 
šgydau trumpam laika ir ligoniui neteik pe 

’’raukt savo darbia

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

Th# American Tobacco Company

— Ar tu žinai Jonai? Mesz- 
lai ežiu Agota turi kairia ko 
ja trumpesne.

— Kur-gi, jiji turi viena 
koja ilgesne.

— Tai jau meluoji ponas 
profesoriau,ba mano mama par 
duoda žąsis po viena rubli.

— Mary szedien parneszi 
viena švara mėsos mažiau.

— O tai del ko?
— Muso Onute ejs ant ba

liau^ tai ne valgis pieta kad 
butu plonesne.

Tiktai sunui.
— Poni priėmė nesziote, 15 

metu mergina, ir duoda savo 
prisakimus:

— Už visaka asz reikalauju 
idant vaikams patiktum.

—- Gerai poniute.
—- O, be to, da ka pasaky 

siu: Tiktai iszskiriu mano su 
neli asztuoniolikos metu, tam, 
nereikalauji patikt...

— Jagu anam nepasiseke, 
kur tau apie tai mislit! Juk 
eik nes ne arklio ne ginklo ne 
duosiu.

sa pus brolis Petras Zebuolis, 
i isž Kauno gubAukmergee 
pobeikiu para., praszau atsi- 
; ant adreso.
. ; Juozas Zabukas

Ave. New Brighton Pa

Dideluose ir mažuose miestuose, apie kasiklas ir fabrikus, visur galima rasti 
tukstanezius sveiku, užganėdintu vyriu rūkant ar kramtant garsinga sena 
MINERS’ EXTRA tabaka.

Turi paharszkytl • <
’ —. Juozai,-kalba poni iri j^a 

vo lekaju labai užpykus.—.Aiz 
tau ne kąi'ta kalbėjau, idant 
ne ejtum in mano pakaju 
pabarszkimo in duris. U'p

— O! tegul poni bųna jspa 
kaina, juk asz žinau k$ da 
Asz žiurėjau per skilukia po 
rakto ir laukiau kol ponį:^^^. 
fiene pasirėdę o kaip ^b^K

Mano szvogeris Petras Liaudans- 
kis. 7 metai adgal gyveno Pittsburge 
teipgi mano brolis Kastantas Lauka- 
vioziue. Jie patys ar kas kitas, kas ži
no apie juos, praszau duot žine ant 
Adreso.

Tikru 21 Akmeniu Ziegorelis tik CR 0R
Puikus 21 akmeniu viduriu ir puikei d 

auksuotas su paveikslais, uždaromas, vidutinio 
didumo, tinkamas ypacz tarnautojams geležkeiio 
ir reikalaujantiems giaro, stipraus, atsakanezio Zyvv* 
ziegorelio. Gvarantitas 20m, Suprask szia teisybe 
ežia nėra vien pamėgdžiojimas bet^tikias daigias. 
Kožna dalis yra paženklinta dideloms literoms f 
buksuotomis 21 akmuo. Sztoruose praszo no $35 K 
lig $100 ir daugiaus už laikrodėli su 21 akmeniu. 
Pirk szita ziegoreli tiesog no mus, netikėk musu 
žodžiu bet pats spręsk. Iszsiusim jumis szi ziego- 
reli per expresa C. O. D. už $6.95 su prisakimu 
expresmonui kad tau pavelytu apžiūrėti pirma 
ziegoreli priesz mokėjimą pininga ir jagu nepatiks 
sugražink mumis musu kasztais, M-.s rizikuojame, mes apmbk-une expresa: Klobams ir 
agentams dmdeme 6 ziegorelus už preke 5 ziegorelu, Siuskite tiesog isz szito spgaasinitno 
Chicago Watch Co., 503 Singer Bldg. State St. CHICAGO. Szitas ziegorelis niekad da nebuvo 
parduotas už szia pigia preke, nei krautuvėms nei po viena,PasitaiKe tada jog užėjo lai 

kas dideles brangenybes jog 
net amatninka dalipstejo ba
das. Ant tuszczio vaikszcziojo 
no namo lig namo kad atsiim
ti uždirbtus piningus, nes nie 
kas nenorėjo atiduoti skola 
ba’ ir patis neturėjo, parėjo 
tada in savo kaima, o priejas 
prie kareziamos sėdo laukia 
ant suolelio. Nedriso ineiti in 
vidų nes piningu neturėjo, tik 
tai girdėjo kaip vidurija szne- 
kejo apie tai, jog patogia ku- 
ningaikszte joagriebe raganius 
ir jagu neatsiras toks, katras 
priUus it trijuy užduoeziu ne 
iszpildins kokius raganius už
duos tai kuningaikszte ant vi
sados dings.

Jagu-vienok atsirastu kas to 
kis, tai atiduotu dvarus, pinin 
gus ir kuningaikszte.

Isz syk klausė tai amatninin 
kas su abejonia, bet už valan
dos pamislino sau:

— Jug mano Bjaur-utis tai 
turi gera-galva jagu tiktai ka§ 
jam palieptu, tai avinui vuode 
ga nuskustu; jis apsiima ižgęl 
bet kuningaikszte, su jiaja ap- 
sipaezuos, piningus ir dvarus 
paims. Skabei yrėsi namon už 
miražo apie vargus ir bedas ap 
sake paezei apie ta kuningaiksz 
te. Tuojaus ant rytojaus 
anksti tare in Bjauruti, jog 
parduos visus drabužius ir nie
ku riuos daiktus, o nupirks jam 
arkli ir ginklus idant galėtu 
keliaut pas kuningaikszte, Ku 
ningaiksztis, kada Bjauru tis 
pribuvo; prižadėjo maloningai, 
jog tuojaus siuns karieta pa- 
kinkiti ketvertu arkliu, kad 
pargabentu jojo tėvus ir broli.

Gudras tai buvo vyrukas isz 
to Bjauruczio, neapsileido nie 
ko katras jam inkele inejo 
Pauksztelius krumuosia ežiui- 
bau ežius su rikszte uzmusžme' 
jo ir jiu lizdelius gadino. Ka
da jau leidosi in kelione rado 
pakeleja dideli skruzdyną tai 
su smaigu iždraske ir su ark
liu sumindžiojo. Paskui važia 
yo pro dideli prūdą ant kurio 
dvileka an ežiu plaukinėje. 
Bjaurutis lauke kada tos prie 
kraszto prisiartino užmusze vi
sas ir tiktai viena pasiliko gy
va. Kada toliaus pajojo užtiko 
mediją spieti bieziu, su smaigu 
ižsklaides jeises o bitukes min 
džiojo norint tosios gynėsi. 
Kankinimas žvėreliu ir vabale 
liu, buvo del jiojo didžiausiu 
džiaugsmu.

Apie nusileidimą saules pri 
buvo in raganiaus drutviete ir 
pabarszkino in geležinius var
tus. Vidurija drutvietes buvo 
labai tyka, rodos tenais visi 
miegojo. Bjaurutis kas kartas 
labjau in vartus musze. Ant 
galo atsidaro langelis ties var
tais, o sena boba iszkiszus gal
va per langeli, kuriuos veidas 
buvo pilnas raukszliu paklau
sė rustai, ko reikalauja?
— Noriu kuningaikszte ižgel 

bet!—paszauke Bjaurutis—ati 
darikite kagreieziausia.

■— Pamaži tik pamaži, ma
no ponaiteli, kas staigai, tai

Buvo karta amatninkas, ku
ris turėjo du sūnūs; vienas isz 
jiuju Doratis buvo labai geras 
vaikas antras vadinosi Bjauru 
tis ne kam tikias vaikijozas, 
bet tėvas Bjauruti labiau myle

kuningaikszte atidengė savo 
veidą su džiaugsmu ir pasirodė 
del savo ižgelbetojaus.

Pargabeno Dorutis savo mi- 
lema pas kuningaikszti kuris 
su dideliu džiaugsmu priėmė 
savo dinguse duktere ir nusiun 
te karieta pas Doruczio tėvus, 
netrukus atsibuvo iszkelmin 
ga svodba, ant kurios ir asz bu 
vau, ka szita pasaka parasziau

O Szita yra vienatine, Tautiszka poranadva kontrole Banka, su Kapitalu 
O ir Prieauga suvirsz $300,000.00 uždėta 1880 mete, talpinasi locnam 
$ name ir yra geriausei intaisyta pagal uaujause systema, kuri priima 
0 Pinigu per pacz'a ir moka treczia procentą. Teipgi siuneze Pinigus 
□ in visas dalis svieto pagal pigiausa kursą ir parduoda Laivakortes ant 
q visu Linijų ir keliu pagal czienes kompanijų. Užlaiko Kanceliarija 

Notarijaliszka po vadovyste Juozapo G. Bogden’o užtvirtinto per 
$ valdžia Pennsylvanijos Valstijos, kursai iszvildo visokus rejentaliszkus 
h darbus atsakaneziai. Visada raszykit kožnas savo locnam liežuvye, 
g gausit patarima* 
S

Ant devintos ryte lauks tavęs. 
—Ir uždare langeli.

Perbuvo girrioja per nakti, 
o ant rytojaus ant devintos 
adynos ryte jau lauke jio bobe 
le prie vartų su mierele sėme
nų, kureis ant pievos su ranka 
iszbarste, tarydama:

— Surink dabar tuosius gru 
dus, kaip pribusiu už adynos? 
kad butu velei miera pilna.

Nes Bjaurutis mislino, jog 
tai yra szposas senukes ir ne 
pradėjo rinkt grūdeliu o ka
da senuke už adynos sugrižo, 
mierele buvo tuszozia kaip ir 
paliko.

— Tai tau nepasiseke su
rinkt sėmenis, tarė boba, o pa
ėmus isz kiszeniaus dvileka 
auksiniu rakteliu mete iu prū
dą—mete in visas szalis prūdo.

— Surinksi dabar tuos rak
telius— tarė
sziu už adynos turi man juos 
atiduot.

VIPuikus
V ImI Prėzentai už

Tai yra vis augfztcs kliasos t?vorai,ne pigus myzinys. Nesąžiningi perdavėjai,rasi paskaitytu už sziuos 2Ci». 
gvarantuotus tiktus amerikoniszkus extra sunkiai auksu baigtus laikrodėlius, v’dutinio vyriezko arnooterūzko 
didumo $15; tikras Automatiizkae Patronrs iszmetantis dubdtavo Teikimo 82 kabbio Revolveris $7.50; pui
ki Nepavojinga Britva su setu 6 extra peiliai ir pustymo rankena si uiineje dežeje 85;sūnkiai auksu platuotas 
pats prisitaikantis Branzalietas $5; szilkinis laikiodžtui kiszenius.su pagiažinimu $1; Guziku mankytoms ir 
kalnieriuiu .-pilku $l;Spilka kaklaraikszcziui 75c., ir auksine kieto gurno Fountain Plunksna $1; viso $36.25. 
Tiktai pagalvok—visi šie prezeniai bus pasiusti C.O.D. $6,95 (mažiau negu revolverio preke). Expr-esu ir 
justi patikiinimui. Adresas: y- ~ .___ . d .

TTaTyTLE MERCHANDISE C0. 120 So. State St., Chicago, Ill.

Musu trotis, tai juso laimėjimas, Piningu nereikalaujame. Mokėkit kada daigius atsiimat jaigu 
jums patiks. Per daug turim geru tavoru. Iszducdam 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 an,t geru akmenų už $5.95, ir visus 
skutimosi prietaisus, isz 4 dalyku, o teipgi lenciugeliug, žiedus, fontanine 
plunksna, deže Havanos cigaru ir ant 'i-niu szuviu nikeliuota revolveri— 
ByliaR pilnai gvarantliota. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. 
Specialis 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 suczedinsi pining 
EXCELSIOR WATCH CO

i Antanas ir Poluta 
^'us-sesere Morta Pil- ■
iūa isz ’Suvalkų gub.. 
dremu gmino, Cimanu 
ar kas kitas,' praszau 
trešo, (-f3 o?)
KEasUuekiute'
f. Springfied III.

KARE — PREKES SUMUSZTOS — KARE. VISKAS

-— Kad asz geriu, tai tu ma 
tai, nes ar užmokėjau už alų, 
tai to nematai.

Yra tai tas pats brangus, saldus, užganedintis MINERS’ EXTRA tabakas 
ka vartojo ju tėvai, ir jie gauna ta pati sveika užganedinima per isztisus metus. 
MINERS’ EXTRA tabakas yra toks tabakas ka galima rūkyti arba kramtyti per 
isztisa diena su visiszku užganedinima.

— Atsikialk anksti, pakelk 
galva, o jagu tavo vyras miega 
dairykis kur jiojo bruslotas 
padėtas. Pamaželi atsikelk isz 
imk visus piningus, tiktai vie 
na kvoteri palikt. Paskui eikie 
pagaminti pusryezius del vyro.

Po pusrycziu praszykie jio 
piningu ant pirkiniu, o kada 
ju negausi, tai sudribk ant 
“lonczes” ar tiesog ant aslos, 
tiktai atsargei, kad nesusimusz 
turn skaudžei ir padarykie rik 
sma. Gali sau ir plaukus peezt 
žinoma pritaisytus plaukus, ba 
savo tikrus plaukus, negali 
peszt,- skauda! Gali ir dantimi 
griežt, o jagu turi tikrus dan 
tis ba indetus dantis gali pa 
gadyti, o be dantų bjaurei isz 
rodytumei. Iszplusk jin no vi 
šokiu ir pasakykie, jog jau ne 
gali su juom gyventi. ’ .

Tasai kelmą-vyris nieko ne 
sakias eis sav in darba. Tu-gi 
tuojaus apsiredykie ir traukie 
in miestą pirkiniu, iszleisk vy 
sus piningus paimtus isz kisze 
nes vyro. Gali pirkt saldume 
liu “kendžiu” ir “aiskrimo.” 
O viena neprivalai būti ir sa
vo prieteli turekie prie saves.

Krautuvėse turi ka ilgause 
užtrukt, gal ka pasiseks nu- 
pirkt be piningu- jagu atsitai 
ko proga. Ogeriause jagu par 
davikas su reikalu atsitraukė 
in szali. Kada pasiseks ka nu 
griebt, dumk namon kagrei- 
ežia ase kad spetumei in laika 
pagaminti vyrui vakariene 
Na ar ne gera rodą tojo an 
ko szmutoriaua.

ku, kuriu girrioja priskine- 
Dainuodamas linksmai stojo 
prie vartų užkeikto dvaro. Ne 
rekejo barszkit in vartus, tuo
jaus atsidarė vartai ir paklausė 
sena boba ko sau velija.

— Noretau pabandit gilu- 
kio ar negale ežia kuningaiksz
te ižgelbet—tarė Dorutis.

— Mėgink mano sunau-r-ta
re boba—nes persergszcziu ta 
ve jog jagu trijų užduoeziu ne 
iszpildinsi, tai pražūsi.

=— Ha! tegul 
sake Dorutis—s 
darysiu.

Sene iszbarste po pieva mie
ra semenu, kureis trauki ja vie 
nos sdynos turėjo surinkt ir 
pripildint miera. Dorutis ne
tinginis mėtėsi prie darbo nes 
praėjo daugiau kaip puse ady 
nos o jis vos ant dugno biski 
semenu turėjo kad sztai ant 
kart pasirodo daugybe skruoz- 
džiu ant pagelbos Doruczio ir 
akimierkoja visas semenas su
rinko; sztai ir boba atėjo.

tarė boba ir mete in prūdą dvi 
]eka rakteliu, idant juosius in 
adyna iszimtu isz prūde.

Ant tuszczio vienok' Doru
tis nardė gelmese net lig dug
nui, jokio raktelio nesurado. 
Susirūpinės didelei sėdo ant 
kraszto prie vandenio, kad szi 
tai atlekia daugybe anezim 
pradėjo nardyti po prūdą, o su 
radę dvileka rakteliu padėjo 
szale Doruczio ant kraszto. Szi 
tai ir boba atsirado ir nuvede 
ji in sale kur sėdėjo tris mote 
res su uždengtais veidais.

Žiurėjo Dorutis nuliūdęs ne 
žinodamas katra yra tai kunin 
gaikszte, kad sztai per langa 
inkele spietis bieziu ir pradėjo 
ties galvomis moterių lekiot.

No szale sedineziu ypatų, 
greitai atitraukinėjo, nes buvo 
pasmirde smala ir siera, o ant 
vidurines aplipo ant pecziu ir 
galvos ir smagei dūzgėjo. Tuo 
jaus suprato Dorutis jog tai 
bus kuningaikszte.

Kada boba už adynos sugri 
žo tarė Dorutis:

— Iszrinkau ta vidurine.
Ant tu žodžiu tuojaus sma 

kai per langa iszleke, o patoga

DEPOSIT NATIONAL BANK I
Bjaurutis tiktai nusijuokė 

ir nemislimo jieszkot rakteliu. 
Kada—gi toi sene sugrižo, o 
jis ir tos užduotos neiszpilde, 
paszauke susiraukus:

— Oi, tai negerai, tai labai 
negerai!

Vienok paėmė jin už rankos 
ir nuvede placzeis trepais in 
dydele sale; ežia sėdėjo tris m o 
teriszkos ypatos, visos turėjo 
veidus uždengtus ir tarė boba:

— Rinkis sau mano sunau 
nes žiūrėk, idant gerai iszrink 
turn už adynos sugrisziu ir pa
žiūrėsiu ar tau pasisekė.

Bjaurutis buvo tosios nuo- 
monies, jog dabar be didelio 
sukimo galvos iszrinks, ir tarė 
in^ve:

— Paimsiu ta pirmutine 
no kaires szalies.

— Ir nupuolė uždangalai 
no veidu visu trijų ypatų:

Vidurija sėdėjo patoga ku
ningaikszte. isz szaliu josios 
du buisbs smakai. o t$3- sma
kas isz deszines szalies, pagrie 
be su nagais už sprando Bjau
ruti ir mete per langa in gilia 
dauba.

Jau metas praėjo no laiko 
kaip Bjaurutis iszkeliavo, kad 
ižgelbet kuningaikszte, o tėvai 
d a visada ant tuszczio lauke 
karietos no karaliaus kuri keti / • 'V* ' ' , // ;• - j
no pribūti.

— Ach!— tarė tėvas—man 
ne teip but gaila Doruczio, ne 
gu turėtu pražūt mano gbJ^as 
Bjaurutis.

—• pavelikie man teVe

j Niekad nesirado juodo gumo czebatai ar cze- 
verikai del mainierio, kurie galima butu isz 
nesziojami be skuriniu pus-padžiu. Szitie 

pasingi balto gumo apsiavimai nereikalauja sku- 
rjni puspadžiu. Jie isznesziojasi ilgiaus negu 
plienas.

“Hipress”
Balto Gumo’Apsiavimo

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

Nuėjo — gi Dorutis peksz- 
ežias ir ėjo tris dienas. Kada da 
ėjo prie ėkruzdino, kur skruz 
dės baigė tašyt praėjo atsar
gei kad jokios skruzdeles nesu 
mindžiot. Praeidamas pro an
tis paszere jeises trupineis duo 
nos isz savo krepsz-io o -bitu
kėm praeidamas pro jlu spieti

Įjimdelr* ez vležic- 'kvi'ėt-’

( Užsikrėtė; - «
— .Daktare, ar neriįigji

uiiės y i a uzt^reczema t ąjB
— E, kur gi? į
— O asž nuo szunes užsikre 

cziau, ba kaip jisai staugia nak 
ti, tai asz negaliu miegot. j

Buvo kaltas. J

— Kas per viena ta motei® 
apie karia teip tupinėjei ir ns 
siukia, misite, misiukele vadi! 
nai ? ■ ■’t

— U-gi broleli turėjau apie 
jia tupinet, ba jei už burdaį 
esmių kaltas. i

Džiaugėsi. j
— Ponas daktare, ar mano 

pati sunkei serga? -
— O teip. ■ :
— Tai net man kaip akmuo 

nuo szirdies nupuolė, jog 
ant tuszczio poną daktara 
szaukiau.

Isz Smalenu klosztorius 
kvestorius, pasitiko ant kelio 
vaikinuka kuris jieszkojo služ 
bos. Kvestorys prakalbėjo in 
ji kelis žodžius ant ko labai 
iszmiutingai atsakinėjo. O kad 
dažinojo jog neturi tėvui, ir 
jog službos jieszko, liepe vaiki 
mii eitie .Mori o in kuri 
ne buvo toli. Vaikinas kada 
nusidavė in klosztori pataikė 
ant to laiko, kada sėdėjo visi 
zokoninkai prie piet. Rodos ne 
buvo, turėjo laukt ant kabyto 
raus kur kabojo daug visokiu 
abr-ozu o tarp tu buvo tris gre 
ta: Sz. Petro, szv. Jono ir szv. 
Francziszkaus. Vaikinas in 
tuos abrozus žiopso josi kada 
iszejo gvardijonas (vyriauses 
kunigu) ir stuktelejas per peti 
vaikinui paklausė.

— Ka nori’mano vaikeli? 
V^^dkinas pabuezeves <ranka, 
P^P^fc^sjo* apie pasimątima 
su kvest^HBtejįjog jam lieps 
cza ateiti.

Gvardymasę®B| 
ka ir ant galo dada

> — Ką ir kaip Įu mysliji 
apie tuos szventus in’kuriuos 
žiūrėj ei .;o ir dabar da žiuri? 
. Vaikinas ilgai n^islinda- 
maš tarė:- Szitas; ka laiko kie 
lika (S. Jonas, TU su "kieliku 
mulavoje) tai sako:, kas mano 
vyną iszgere?.- O tas kitas atsi 
klaupės muszasi in krutinę ir 
sako: “Dievaži asz ne žinau 
(buvo tai szv. Franciszkus už 
dejas ra.nko ant krutinės) o tas 
freezes su raktais, (szv. Petras) 
-UksY bartis? imki
te rakta, eikite in skiepą ten 
rasite vyno o galesite gert kiek 
tik norėsite.”

Gvardyjonas vos nog juoko 
susilaikė, ir priėmė vaikina isz 
kurio pranaszavo turėt gera 
kvestori kuris gales kauliti no 
žmonių avis ir žąsis. Visuose mokslose franeuzi 

nese likos patalpinta dideli ab 
rozai daktaro Galtiero- Boissie 
ro kureme perstato smutna ver 
kame maeniu gėrimu ant orga
nizmo žmogaus. Ir yra isz rodi 
tas paveikslas in tėkmės ant du 
szios girtuoklio. Priesz akis 
vaiku yra perstatitas drebantis 
girtuoklis, paskui gulintis pur 
vyne, ubagas, važnicze,piktada 
ris, turintis nuomiruli, paik 

ner szas, idijotas kuris priesz laika 
pasiano. Toliaus paveikslas isz 
rodo, isz ko daro arielka, alų, 
ir saide. Aplinkui abroza yra 
puikus paraszai Laimenaiso 
apie girtuokli, kurie žodžei 
teip skamba: Ar žinote, ka tas 
nelaimingas gere? Gere jisai 
krauje, aszaras gyvaste savo 
paezios ir varga savo vaikeliu!

SKAITYK

Goodrich” HIPRESS” 
While Short Boot with 

rolled edge sole

Bo F. Gooclnch
. Factories: AKRQN, OHIO

Makers of' Goodrich Tires.and Everything
^^//// that’s Best in Rublter.,

KUR mJNA?
Asz Ona Narkiauouke, po vyru 

Povilaitiene, pajieszkau savo pus
broliu, Aleksandro, ir Vincento Man 
kiančiu, paeina išz Kauno gub., Szau 
liu p&v., Szauliu miesto, Aleksandra 
10 metu kaip Amerike, o Vincentas 
3 metai, pirmiau gyveno Chicago, da 
bar nežinau kur. Jie pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso.

N Anna Povilaitis.
Box 179 Palmerton Pa.

S.RAZOFU.

kiszenius.su


KU

Žinios Vietines.
— Lehigh Valles kompani- 

je mokes subato. Iždirbo tik 
dvi dienas ir pradės dirbti at- 
ejnanczia sereda.

— Williamas Szukis paėmė 
szliuba vokiecziu klebonijoi 
su kokia tai Miss. Maud Mack.

— New Bostono ir Morios 
kasiklos aplaike milziniszkus 
užkalbinimus isz Westu ir pra
dės dirbti pilna laika. Tosios 
kasiklos dirba geriausia visoje

— Skulkino paviete praejta 
meta gyme 7,105 kudykei o 
mirė tame paežiam laike 3,544

— Seredos ryta mirė Simo
nas Maselskas 34 m. senumo 
nevedes žmogus nuo 326 E 
Mahanoy St. Nabaszninkas 
sirgo per 7 metus ant rumatiz
mo po tam užėjo vandenine li
ga ir tai buvo priežastis jojo 
mirties. Jisai paliko Mahano
juje motina, broli ir sesere. 
Laidotuves kūno atsibus Su- 
batos ryta.

— 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 IP<Iv)

pri

didei 
miesto

miesto

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

Cleveland, Ohio.— Darbai ir 
ezionais blogai ejna, žmonių 
randasi daug be darbo ir neži
nia kada laikai pasigerins.

— Kovo 7-ta draugyste szv. 
Kazimierio turėjo apvaiksz- 
cziojima su iszkelme kuriame 
L. T. benas puikei grajino 
marszus.

— Priesz užgavenias likos 
suriszti mazgu moterystes p. P. 
Baltruszaitis su pana P. E. 
MiĘauckiute. Teipgi iYjjEš-ta 

! diena likos suriszta^SHzgu 
moterystes skaitytojas kau
les”, p. Vincentas V. Velio- 
niszkis su pana Juzefina Mor- 
kevieziute. Abiem jaunom po
relėms vėliname laimingo gy
venimo ir vaikucziu kaip pu- 
pu ežiu.

Homestead, Pa.— In laika 
dvieju metu Homestead Steel 
Works pradėjo dirbti gerai, 
pay m dama in darba apie 4000 
darbininku. Badai dirbs gerai 
per kelis metus. Gyventoje! 
isz to labai nudžiugo. .

Ant Pardavimo.
Puikus biznavas namas po 

No. 308-310 W. Center St. Ma 
hanoy City,Pa. Talpinasi jame 
salunas ir sztoras. Ant kito 
galo loto prie Water ulyczios 
randasi puikus trijų florų na
mai aut dvieju familiju, nese- 
nei pastatyti. Szita vieta yra 
viena isz geriausiu visam mies
te. Locnininkas ketina apleisti 
miestą todėl parduos už neper 
brangia preke. Atsiszaukite ka 
grei cziausia po No. 310 W. 
Centre St. Mahanoy City, Pa.

(‘9G oi)

Žiedai Marijos.
(PASAKAITE).

Labai senei Iszpanijoje mies 
te Paduos gyveno grafas An
zelmas, kuris buvo ir Guber 
natoriu tos apigardos. Jis bu 
vo labai mylimas nuo visu gy 
ventoju, nes buvo doras ir tei 
singas valdonas.

Visas jo gyvenimo džiaugs
mas buvo jo vienatine dukrele, 
kuri ji suramindavo po jo die
ninio užsiėmimo. Tik tiek bu 
vo nelaime, kad jo maža duk
rele nors turėjo penkis metus, 
bet negalėjo vaikszczioti. Isz 
ko tėvas labai rūpinos.

Per dienu dienas jauna EI 
ma toks buvo jos vardas,
versta buvo gulėti arba sėdėti 
ant sofkos, nes ji negalėjo bė
gioti ir žaisti teip kaip kiti jos 
metu vaikai.

Jos didžiausiu smagumu bu
vo szelpti vargszus ir ubagus, 
kuriems siunsdavo valgi ir dra 
panas, idant melstu pas Dieva 
už jos sveikata.

Kada Elma sukako 16 metu, 
senas Gubernatorius ant jos 
gimimo dienos iszkele 
balių ir užprasze visus 
gyventojus.

Gyventojiai Paduos
labai buvo linksmus isz to už- 
kvietimo ir kalbėjo vienas ki
tam: “Imkim kiekvienas isz 
musu ir nupirkim nors po ko 
kia dovana del panos Elmos, 
ant jos gimimo dienos”.

Kaip sutarė teip ir padare, 
vieni pilko gražiu kaspinu ki
ti visokiu saldu minu ir 1.1, ir 
ta viską nunesze atidavė panai 
Elmai, isz ko ji labai džiaugės.

Netoli nuo Grafo paločiau s 
sulužusįoi grintelei gyveno 
naszle, kuri turėjo maža duk
rele vardu Marija, motina ja 
maitino savo ranku darbu, del 
to maža Marija neturėjo pini
gu, kad galėtu nors ka paau- 
kaut del grafiutes. Jos szirdis 
labai skaudėjo, kad mate ki
tus ejnant in palečių su do va 
nomis, o ji sėdėjo palei kele ir 
graudžei verk e.

Sztai ant karto paregėjo ji 
pluoszteli melinu kvietku, ku
rios au^go palei kele.

“Gal gera panaite pamilęs 
szias gražias kvietkas”, kalbė
jo pati in save maža mergaite. 
“Asz jas nunesziu del jos”.

Nieko nelaukdama maža Ma 
rija nuskine kvietkas ir sku
bino in palociu. Ji greitai bu
vo prileista prie sergan ežios 
Elmos ir padavė kvietkus. 
Grafaite buvo labai linksma ir 
dekavojo mažai Mari j ei už teip 
puikias kvietkas.

“Tu esi labai gera mergaite, 
kad man atnesziai kvietku”, 
kalbėjo panaite. Kaip tik jos 
rankos dalitejo kvietku ji toj 
pajautė stebuklinga stipruma 
rankose ir kojose ir nelaukusi 
valandos atsikėlė ir pradėjo 
vaikszczioti. Ka tėvas ir visi 
svecziai pamate nusidyvino ne- 
iszpasakitu stebuklu, bueziavo 
ir gire maža Marija.

Nes Marija atnesze už visus 
geresne dovana ir dovana ne
nuperkama—Sveikata.

K. Gedminas.

S KAITYK
...Moraliszka Kabala.

Katra iszdeda žmogaus ateiti 
Preke 10o.

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

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

Preke lOo

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

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai Chaldisaku 

Persiszku, Graikiszku,. Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke 10o.

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

W. Do Boczkowski-Co.
520-522 W.Seetb Al; Mafausay City Pa,

RUPTURA
Yra iszgydoma per Chemiszko 
Elektro metodą. Be peilo, be 
operacijos.

Dėkingumo paliudijimai nuo dėkingu žmonių.

Abneris Welshas sako:
kad po daugmetukentejimo inkiros ruputros 
jis visai buvo iszgydytas per Dr. O’Malley 
ir dabar visai neneszioja raiszcziu nes jau 
nėra reikalo, p. Welshas esą Superintendentu 
Jackson-Woodin Car Works, Berwick, Pa. 
ir jo žodis daug reiszkia kurie turi panasziua 
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 paliudijimn galima 
matyti office nuo iszgydytuju.

Dr. O’Malley’o nauja gydymo 
metodą tikra yra liuosa nuo visu pa
voju. Nėr 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 Ruptura 
sergancziam; 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

Tėvynės meile.
Jeigu kartais atsitinka tau 

skaitytojau, iszvažiuoti isz sa 
vo gimtines vietos keletui die 
nu už keliu, myliu tai tau te 
nai viskas iszrodo visai ne taip 
kaip namie: vieta kitokia, žmo 
nes nepažistami. Pagalios tau 
pasidaro liūdna ir tu skubinę 
si namon.

Bet szimta kartu butu liud 
niau, kad prisieitu iszvažiuoti 
kur svetimon szalin už juriu- 
mariu. Ten nei žmonių kalbos 
nesuprastum, nei ju budo, nei 
paprocziu nepermanytum, vis 
kas tau butu svetima, viskas 
nuobodu, žodžiu, sunku tau 
butu svetimoi szalyje tarp s ve 
timuju. Dar sunkiau ir liud 
niau pasidarytu, jeigu neture 
turn vilties kada nors savo sza 
lin pargrįžti, savo giminiu, 
pažįstamų pamatyti. Jeigu tu 
žinotum, kad padekime, net ir 
gimines tevyneje iszmire, tai 
vis dėlto tave trauktu in pri 
gimtaji kraszta nors tautiecziu 
pamatyti, nors po savo tėvynės 
laukus pievas ir miszkus pa- 
vaikszczioti su tautiecziais pri 
gimta savo kalba pasikalbėti.

Tas jausmas, kuris taip žmo 
gu trauke in savo iraszta va 
dinasi tėvynės meile. Retas 
žmogus, kuris nejaustu mejles 
ir patraukimo prie prigimtos 
szalies. Yra tokiu pagalios žmo 
niu, kad už savo tautieczius 
savo kalba imanytu viską ati 
duotu. Tai ir nenuostabu. Atsi 
žvelkime, kad ir in visokius 
pasaulio sutvėrimus! Paimki 
me, nors ir maža ja pauksztele. 
Ž.urekime, koki prisiriszima 
turi ji apie savo lizdą. Juk už 
savo lizdą, savo mažuosius 
pauksztelius, inmanytu gyvybe 
savo atiduotu.

Tegu, padekime, katinas už 
puola kregždžių lizdą. Pamaty 
tu mete, kaip vargszes krekg- 
dės laksto apie lizdą, kaip czy 
pia, regis, szaukiasi visu pagel 
bos- gaila tau pasidaro matant 
nekaltu paukszteliu nelaime.

Lygiai taip ir žmones priva
10 mylėti savo kraszta, savo 
-tauta. Kiekvienas žmogus yra 
ykokios nors tautos narys-iiettr 
vis, prūsas, lenkas ir t. t. Visi 
privalo mylėti savo tauta, ko 
voti už jos gerove. Aiszku, 
kad nuo tautos geroves prigu
11 ir gerove jos nariu, užtai gi 
ir kiekvienas lietuvis privalo 
rupinties visos Lietuvos gerove 
nes nuo Lietuvos geroves pri 
klauso ir jo ypatiszka gerove,

Jeigu kokis nors žmogaus 
kūno narys (koja, ranka ausis) 
apserga kokia nors liga, tai 
skubinamės gydyties nes jeigu 
žmogaus kūno kokis nors na 
rys ligotas, tai taja liga atjau 
ežia ir visas kūnas, ir susirgusi 
narį tuoi skubinamės gydyti.

Taiposgi jeigu randasi žmo 
nes, kurie kenkia savo tautai, 
tai tautiecziai turi griebties 
vaisto, kad nuo tokiu žmonių 
apsigynus.

Aiszku dabar kokia svarba 
turi tautiecziu vienybe, sutiki 
mas tarp saves. Jagu ka nors 
kenkiame tautai, kenkiame pa 
tys sau kenkti gali tik neiszma 
nelis.

Užtat gi, broliai, lietuviai 
tėvynės Lietuvos ir musu pa
ežiu gerovei, mylėkime viens 
kita, gyvenkime santaikoje, 
vienybėje gerbkime savo kalba 
kovokime už tautos gerove, o 
isztikiu ju visi musu geri norai 
iszsipildys ir sulauksime tikrai 
zmoniszko gyvenimo.

Del muso vaiku. Naujiausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą; kornus 

ant kojų, tai gausi po 5e., 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

W. RYNKIEWICZ
NOTARIUSZASS

233-235 West Centre Street - - Mahanoy City, Pa. '

RIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO P RIZURA RANDOS1

Žodis in Moteres

Prisiusk 2c. marke o gausi Knygute 
apie Ruptura.x

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

Wilkes-Barre, Pa.
JB®“ Kur Lietu viszkai ir Lenkiszkai susi- 

kalbama ir susiraszoma.

Muse ir Voras.
Gyveno vienas karalaiti?, 

kursai pykdavo ant visu smul 
kiuju vabeleliu sakydamas;

— Nesuprantu, kam juos 
Dievas sutvėrė, kam reikalin 
ga muse, szirsze ir kiti, kurie 
jokios naudos žmogui neatne 
sza? Kad asz galeeziau, isznai 
kineziau nereikalingai vaba 
lėlius!

Labiausiai, žinoma, pykda
vo karalaitis už tai, kad muse 
tankiai isz miego prižadinda 
vo, ypatingai vasara saulelei 
užtekėjus, kada dar visi ponai 
saldžiai tebemiega; ant voro 
pyko, kad rudenyje iszejus 
miezkan arba sodnan pasivaik 
szczioti susipindavo voratink 
iuose ir ant tu dvieju vabale 
liu labiaus pykdavo, nes vfsi 
kiti mažiaus nusidėdavo.

Sztai* viena syki tas-pats
ralaitis, sumusztas kare (vain o 
je) bego nuo prieszo (nepriete 
liaus) norėdamas dar pasilikti 
gyvu. Didžiai nuvargęs atsigu 
le miszke po vienu medžiu kur 
tuojaus ir užmigo.

Tiiotarpu prieezui pasiustas 
kareivis (žaluierius) slapta pri 
siartino ir iszsitraukes karda 
(szoble) norėjo ji už musyti, 
kaip isznetycziu atskrydo mu 
se ir atsitūpus jam ant kaktos 
taip skaudžiai inkando, l^ad. 
karalaitis tuojau pabudo iįat 
sigyne nuo prieszo. Tuomet ka 
ralaitis susijieszkojo geresnes 
vietos, bevaikszcziodamas po 
miszka užėjo gilia duobe^kur 
ir inlindo pernakvoti.- 
ta duobe voras užpy 
tinklais. Ryta, tik ka pra^zvi 
tus, vėl atėjo du kareivei ^rie 
tos duobes kur buvo karalaitis 
kursai būdamas duobėje viską 
girdėjo, ka juodu sznelejo 
apie ji.

— Asz dedu galva- 
nas isz ju,- jog ka 
toje duobėje.

— Ne, atsake 
ežia nėra, nes eid 
draskęs voratin

Taip paszne

kti
vo

u

e
ra

Giara rodą del Mahanojaus 
skaitytoju.

Daug moterių paslapcziai kenezia 
su kantrumu per isztisas dienas nuo 
skaudėjimo peczuose, ir kitokius ne
smagumus paeinanezius nuo netvar
kų inkstu, bet nežino kas jiai kenkia.

Doan’s Kidney Pigulkos aplaike 
garbe nuo tukstaneziu moterių. Skai
tykite ka viena Mahanojaus motere 
sako:

Mrs. Mary Walters nuo 1128 E. 
Centre St. Mahanoy City, Pa. sako: 
“Užėmė mane diegliais pecziuose, 
užeidavo netikieti skausmai kad tu
rėjo mane inneszti in stuba. Negalė
jau pristatyti vakariene ir negalėjau 
pastovėti. Girdėjau daug žmonių kai 
bant apie Doan’s Kidney pigulkas. 
Pirkau baksuka. Stebėtina kad greit 
man palengvino. Stojausi sveika 
trumpam laike. Pirkau szitas pigul
kas Timm’s aptiekoje ir visada jias 
garbinu. Nenorecziau kitokiu inkstu 
gyduolių naudoti.

Preke 50o. pas aptiekorius - Klaus 
kite Doane Kidney Pigulku. Foster

Milburn Co. Props. Buffalo,N. Y.

408 W. Mahanoy Street

GERA ARIELKA
Nusipirkite sau keletą 
buteliu arielkos 
iWi^lill8 NO. 6. 
Geriausia arielka visam 
mieste. $1 už bonka. 
Teigi gausite pas mane 
visokiu kitokiu gėrimu 
kokiu tik pareikalausite.

i

Į

&

asilas

D. M. Graham. Prezidentas. Leon Eckert, Vice-Prezidentas 
D. Fi Guinan, Sekretorius ir Kasierius.

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

^IJ^.imokes jumis stoti depositorum szito banko 
^^ipsuikyti ta genima Trust kompanijos.

f Galite paezedžius prisiųsti per paczta.
---- -----

DIREKTOREI

O®5

tikslas yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumeriu 
reikalus ka nuoattakan- 
cziausia, daryt ta viską 

i idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su 

; nauda, o ju pinigai kad
visada butu užlaikomi 
atsargiausam

18 

augdidžiai sugraudintas^ 
smo iszkeles rankas

— O Dieve, kaip: 
viską sziame pasauly 
rei- net tie menkucziai 
mai žmogų gali iszgelbel 
nelaimiu. Acziu Tau, g 
sias Dieve, kad Tu manefisz 

 

gelbėjai nuo mirties (smerkęs).

Nuo to laiko nieko katalai 
tis nebniekino Dievo sutveri 
mu ir nesakydavo, kad? inuse 
ir voras yra be jokios naudos 
sutverti.

•’ s

tu 
tve 

veri
uo 
au

Asz~pn^atau~smntejjur 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.

NETROTINKITE VILTIES.
Jaigu esi plikas ir plaukai slenka 

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

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

Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija ir’pri^žiura valdžios 
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujancziu parūpinu. Didž'ause LietipHs-zka 
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visais 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 1.1. Su kokiu nors reikalu kas 
link Szipkorcziu, Pinigus ir 1.1,, raszykite pas mane o aplaikysite 
teisinga atsakyma. Apsaugoju namus ir naminus daigtus nog ugnies.

/

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

-------- <4*--------

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

rodą kur geriause juos in vesti.
Jaigu pirksita 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 Ę^ejsfutorius.
Ji niekad ne irszta. Ji niekad nesikrausto.
KapitoĮ^gilIFPavirszis yra tai bondsas ka gvaran- 

o. Ji yra po priežiūra Bankavos komi- 
jeržiuri visas rokundas piningu palaikytu

sugražiname pinigus.

GUI-NAN’S

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

4 
±
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Nesiranda Geresnio
Pecziaus 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 koloro. Musu 
Pecziai esą gvarantuoti, jaigu ne
patiks tai atmainom ant naujo arba

MAHANOY CITY, SHENANDOAH, 
MOUNT CARMEL, LANDSFORD.

Rumatizmas

Jaigu sergate ant rumatiz 
mo, skausmą peczuose, silpnu 
ma 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 atsakimo

Andrius
1018

Skaitykite ka

Kairaitis, 
Oneida St. 
Shamokin, Pa. 
sako apie szita

gyduole.
Sirgau apie 5 metus ant ne

tvarkos pilve ir rumatizmo. 
Suvartojau viena bonka An
driaus Kairaiczio gyduoles. 
Mane iszgyde ir dar esmių svei 
ka ir drūta. Dabar vėlinu vi
siems naudoti szita gyduole, 
Su guodone.

Verna Chapley, 
350 Winters Ave.

W. Hazleton, Pa.

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

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

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

NAUJOI VISTOI 4-
r Sziomis dienomis perkelem savo Sztora skersai kelio 

in Savo Locna Narna po No. 133 W. Centre St. 
Ateikyte pažiurote 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, K, Kaldru, Plunksna taipgi visokiu nau
ju pavasariniu tavoriu gausite pirkti geriau negu kitur.
SPliA 133 W. Centre St.,
Jk JA© wTlvW© Hahanoy City, Pa.

Ramonat Hardware Co.
(S. A. Ramona lt is, Locninikas)

...Didelis Geležinis Sztoras...
Wholesale ir Retail.
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RAKANDU KRAUTUVE
Didele daugybe naujausios 

mados Rakandu, Pecziu visokio 
darbo, Karpetu ir Divonu viso- \ S 
kiu didumu, Klejonkiu,blekiniu ** 
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.
189 E. Centre St; Mahanoy City
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A.J.Keydosziiis 
BANK EXCHANGE

202 Troy St; Ogyhn, 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 locnam name vertes 
$14,000ir esiu po kauozija ir priežiūra 
Ohijos Valstijos. Norėdami apie ka 
dasižinoti prisiuskita 2o. stempa.

‘MYIETA’ Moksliškai Istoriszka Knygt 
palytinti daug isz Lietuviu praeita? 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780 puslapiu, preka:

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

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astras^!, 843 St $!. Pfelh,. h

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 1.1. 
Lampos ir prietaisos Lampoms, visokio Acto, visokiu 
gatunko Vogos. Anglini ir Aliejini Peczia.

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

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

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

Musu tikslas yra: viena preke, tik vienokia preke ir tai už pigiau
sia prelfe 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“! 15 S. Main St., Shenandoah, Pa.

f

PHONE DROVER 7800

Dr. A.J.Tananevicze
Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas

Valandos
8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po plet 

ir 7 lig 9 vakare.

< , Ofisas ir Gyvenimo vieta

< * 3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.
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A. G. GROBLEWSKI
Cor.Ela & Main Sts. PlynscEtk, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 
Smili Vaiste e

S'- r"

©

.25&J.

..............59c.
BCc. ir §1.00.

i Vaistas nuo Papauto.
| Gyd. nuo Grippo......
| plauku apsaugotoj&s..
i Muilas del Plauku....
I Milteliai nuo Kspenu

Režes jĮSalsamas.........
I Kinder Balsams?.......

...ŠUO*
| Ssvelai^itojas......
| Kraujo valytojas...,.....,.......
I Nervu Bamintojas,...............
| Eg«em& arhs edos uždegimas 
d pas Vaikus.......................
I Pleisteris (A asstavolo.....
I Pateedn Plaukams.,,.............. .

Gyd. Ek&ud’ąiimo Aums...
? Gyduoles ntio

VsngrisskSB Taisytojas Ūsu.... 
Inkštu Vaistu*.......į...25c. ir

| Akines Dulfeiles..,...... ..
I Cyd. eug uždegimo Daniu arba 
| abetoai skausmo ir skarbutis §2.25.
g Gyd, nno Pfevkn ir

| Mr* TP CLigos S&03

...25a,

...S5e, 

. 4 -5c.

W. TRASKAUSKAS
...GRABOBIUS...

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

...Laidoja Kunua Numirusiu...
Pasamdo Riginus ir Vežimus del 
Pasivažinėjimo, Krausto Daigtus, ir 
t. t. Viską atlieka kanog’eriause ir 
puikiause. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkitės pas jin o busite visama 
užganėdintais.
520 W. Centre St, Mahanoy City.
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Kiekvienas Listuvlsskas 
teipgi pHvalo užlaikyti visada zausu 
puikias Lictuvlsakaa Gyduoles save 
Batoruose ant pardavimo, kad musu 
tautieesei reikalaudami gaištujausi- 
pirkti ir nereikalautu ifizduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose agielinkes®, Sstoi-iiinkai 
rassykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes garas uždarbis; parduokyto 
musu tyras Lietuvisskaė 
kurias mes gvarantuoj
Egiutero No.l.
Egiutoro Ne. 2........... 
Zmijecanik............25a,
Gumbo Lassai........... 
Mesakes MostL.......... 
Trejanka . ......
Linixnantas vaikams.,.
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepiu Balsąmaa , 
Anty-Lakson del vaiku
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių,,25c.

!> nuo Kirmėlių del suaugusiu 
Vanduo nuo Akiu,.
Ugniatraukh.. .............. .
Skilvio Lasai
Gyd. užlaikhnui Viduriavimo ir

KruvinosiGS„.u.., ........  5c,
"Oicure’ arba gyd.Rumatysmo §5 60, 
Gyd. del nemalimo Pilvo......... Cc,
Milteliai t apstobdymui Galvos

Lsss&i nuo Dantų,..,......,......
Mestis nuo gedimo ir praksitsvim®

.............
Geležinis sudrulmtojas sveikatos 
" ' ' ” .. 25a.

,,.50c.
...lOo, 
...85c, 
...25b.

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS

CENTRAL^HOTEL
And. Miiiszanckas, Savininkas 

1® S. Bal&sare Si; 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 krokavo, visokiu vynu, szal 
to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net iszHavanca 
Užeikite o busite visame užganėdinti 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeini 
sugrįžta adgalios atsilankite,

MHWISZKAS ADVOKATAS

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

piningo igzkimeja provoee už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gėla- 
fakeluose, l&ivose ir t.t. Iszlaimejj 
provag kurios kiti advokatai atsake 
atmeta, Rodą duodu dykai,

Ądresa vokite:

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 nereike 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.

$ Didele knyga api 1390 pur’rpp 
J s Visos 6 dalis druesiai ir pm’kei 
fu spaaryts. Kasitus nosfortinro 

mau apmokama. FiOO TO $4
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