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KAS GIRDĖT?

ienas Lietu* takas Sitominku 
privalo užlaikyti visada mn«a 
u Lietuvisikas Gyduoles aro 
tose ant pardavimo, kad,m® 
uei reikllSudami galėtinas- 

ir nereikalautu išduoti 

jus dovanai kokiems non im
is tose apielinkese. Sttommhi 
rite pareikalaudami mus gyda> 
les geras uždarbis; pardaoh> 
. tyras Lietuvisikas Gydcoį 

ts mes gvarantuojune.

-tero No.l............................... ,2į
tero No.2................................50c.
eemik.............žac., 60c. ir|l.iu
įbo Lasai............................... %,
skus Mestis...........................Jį
i&ūka.............................  &

Ant sejmo diecezijos Kali
fornijos protestoniszku Epis- 
kopolu bažnycziu likos nutar
ta ydant ant atejnanczio sej
mo, kuris atsibus menesije 
Oktoberio, butu vardas “Epis- 
copol Church” permainytai- 
ant “Szventcs Katalikiszkos 
Bažuyezios Amerike”. Epis- 
kopolai kas kartas glaudžesi 
daugiau prie Kataliku, o gal 
atėji toks laikas jog susivienis 
visiszkai su Rymo Kataliku 
Bažuycze.

nes ukeeiszkas popieras o teip— 
gi, jagu katras atvažiuoje in 
Amerika antru kartu ydant 
nemokėtu vela taksas. Page
rinimai butu geri.
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ISZ VISU SZALIU

imentas vaikams.................... įį
luoles nuo Kosulio.................&
piu Balsamas ....................... Ą
ly-Lakson del vaiku............jį
tūliai vaikam* nuo Kinnelii.ffic. 
” nuo Kumeliu del suaugusia Jį 
nduo nuo Akin...................... jį
matraukis...... ... ......................jį
ilvio Lasai.............................jį
•d. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios..............................Jį

Steite New York, palioije 
varo etraikuojenezius darbi
ninkus in darba su pagialba 
baguietu, isztraukineje etrai 
kierius isz lovų ir kemsza in 
kalėjimus tuos, kurie gerva- 
lei nenori ejti in darbus. Ar 
czionais Rosije — ar Ameri
ka, užklausė nevienas?!

Aplaikeme kelis atsiszau- 
kimue su paszialpa del strai- 
kuojencziu rubsiuviu New 
Yorke. Isz to duodasi suprast, 
jog kožna kuopa daro tai ant 
savo krupaliaus — geisdami 
rinkti piningus. Tokiu atsi- 
siezaukimu laikrasztije negali
me talpyt, nes tik tada kada 
aplaikyeim nuo tikro komiteto 
paskirto per visuomene rinki
mui auku del straikieriu. Ja
go vyruezei geidžete rinkti 
aukas, tai turite paskirt tam 
tikra komitetą kuris tuom už- 
siyms ir prisiuns nuo saves at- 
eiszaukimus su prispausta pe 
czecze, ir paraszais virszinin- 
ku.

ieure’ arba gyiRumatymo |3.į 
< del nemalimo Pilvo..........
Aleliai apetabdymui Galvos 
skaudėjimo............................   lį
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Kojų................................... „.Jį
eležinis sudrutintoju iveih'*» Kt 
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ivd. nuo Grippo................... JLŠ1
'lauku apsaugotoje..........  5it
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ložes Balsamas......... .. ..... .......&.
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Bobriaus Lasai..... . ........ Jit
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Pacai* P Aukim................... .iJt
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Vengrisikas Taisytoju tau....15t 
Inkstu Vaisias............. Iįn|L(t
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Gyd. nno uždegimo Dsmn irta

a belini skausmo ir skarbum |1£ 
}yd. nno Parku ir Niežu...... U#
}yd. nuo Dedervines............. f.®
jyl nuo Paslaptinga Liga Iii

Menesis Sausis szimet 
karszcziausee menesis in 
150 metu.

buvo
laika

Isz Lietuvos aplaikeme ti

nęs, buk pasirengimai karisz- 
ki inetume žmonis in dydele 
baime.
ke in Amerika.
melije
ypatų.
buvo 
kares.

Žmonis pulkais trau- 
Kožnam kai- 

susimažina kelioleka 
Tokio krutėjimo ne 

už Russo-J aponiszkas

Naujas Iszradimas 

Lpraszima siunezia^ 
iaip galima apsaugoti 

izsigjdjti be daktaro
Plauku puolimą ir užsiao^ 

Nežali, PapuczkuB, 
ir kitas panaszias ligai

Jyduoles nuo Dantų.
S’uo Kornu užtrinu tik K'c j 

.urime apie puse milijono B® 

padekavonem’s nuo ImoiM 
tautyseziu. Raszykite toop3 

adreso pas Specialistus:

Drs. hito M
B’dm k So. U. M1

Canal Dover, Ohajui, Wil 
liamas Kabacher likos 
baustas ant 60 dienu ir $25 
bausmes už žveriszka apsieji
mą su savo mirsztanczia mo
tete. Motete sirgo nuo ilgo 
laiko ant vėžio, o vyras nega
lėdamas susilaukt josios mir
ties, jog per ylgai gyvena, 
pradėjo jaja smaugt, grūmojo 
jai kumiztemis ir juokėsi 
josios kaukiu. Žvėris teip 
pasielgtu kaip tas gyvulis 
sielge.

nu-

isz
ne-
pa-

Tebiriame laike pas kožna 
piningu nestokuoja, — pas 
vienus mažiau, pas kitus dau
giau o randasi ir tokiu, jog 
kaip stovi, teip brangus. Ne 
kurie susirinkia kelis szimtus 
negali rimti ir nepaisedami 
ant atejties, mislina apie koki 
bizni — apie karczema. Na ir 
suradęs “giara pleisa” kloja 
visa savo procia keliolekos me
tu, nepaisedami, kaip e jais ant 
karczemos. O ar nebutu sma
gesnis gyvenimas kad nusi
pirkti nameli, arba padėjus in 
banka, laukti progos kol kas 
pasitaikys nupirkti, ar narna 
ar karczema su namu ant sa
vasties.

Žinomas daigtas, jog kur 
daug yra karczemu, ar bile 
kokiu kitu bizniu, tai yra sun
kus gyvenimas, o da jagu ne 
turi pažinstamu, ir neturėda
mas piningu invales insiskoli- 
na, na ir sau ergeli dydeli ant 
sprando užsitraukia.

Geidže daryt krata klosz- 
torluosia.

Jefferson City, Mo. — Ko
kis tai Scott isz Barry pavieto, 
innesze bila senate ir legisla
ture, kurie jago praeje, tai 
randaviszkas inspektoris turės 
pilna tiesa daryti krata kas 
tris menesius visuose kloszto- 
riuose, publikinese ir priva- 
tiszkuoee institucijose, kaipo 
ligonbuteee ir t. t. Toliaue ta
me bile, spyrėsi praezalinimo 
nevalninkystes klosztoriuose 
arba, ydant jose nebutu už
laikomi priverstinai tieje, ku 
rie nenori užsilikt ilgiaus klosz 
torije o kad galėtu apleist tai
sės inetitucijes kožname laike, 
jago gyvenimas tokioms ypa- 
toms tenais nusibostu.

Tame bile uždraudže klosz- 
toriams turėti savo kapines ir 
kad mokėtu padotkus nuo tur
to ligei su kitais turtais. Ydant 
visi užgyminai ir mirtis kloez- 
turiuosia butu rekorduotos 
kaip ir kitu žmonių o jago kas 
neiezpildytu tuos privalumus 
butu nubaustu ant 50 doleriu 
bausmes.

Svarbi žine del atejviu
Chicago. — Atejviai, kurie 

paliko savo paczes tevyneje o 
pribuvia czionais geidže pasi
likti ukesais, turi pirmiause 
atsiymt savo paczes o tada ap- 
laikys ukesiszkas popieras. 
'loki tai nusprendimą iszdave 
sudže Andersonas, kuris neiž- 
dave popieru del dvieju atej
viu kurie neturėjo czionais sa
vo paczes. Labai geras nu
sprendimas, kuris privalo būti 
užvestas visur.

Burnetto Bilas — tasai an
tinas valkata kongrese, vela 
likosi nusiunstas priesz senata 
ir kongreso komitetą. Badai 
siuntinei kongreso padare ne 
kuriuos pagerinimus ydant jo
kie atejvys nebutu sugražin
tas adgalios jagu turi pirmuti-

Į London.— Panedeli ke
tino isz naujo prasidėt Balka- 
niezka kare. Duotas laikas ant 
užbaigimo pakajaus užsibaigė 
7 valanda ketverge o in ketu- 
res dienas po tam (tai yra pa
nedeli) ketino bombardavot 
Konstantinopolu. O gal Tur
kus vilkina lig paskutiniai va
landai ant padarimo sutaikos 
su Balkanais.

Nelaime ant mariu.

Asilu szokis.
Washington, D. C. — Czio

nais pribuvo isz Parižiaus pro
fesorius szokiu Vernon Castle, 
mierije iszmokinimo milijonie
rių nauja ezoki vadinama “asi- 
liezkas suktinis” (Donkey 
Ding) kuris peraugsztins gar
singa “turkey trot.” Tasai 
asiliszkas suktinis yra szoka- 
mas sekancziai: szokykas stai
ga! szoka in vyduri sukanczu- 
siu poru, sukdamasis be palo
ves, nenorėdamas atstoti nuo 
szokykiu ir buna nuobrodue 
kaip asilas. — Nėr ko stebėtis, 
jog turezei pavirsta in asilus 
isz nubodumo.

Jaigo hdabw»
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S.. Laivas Prinz Oskar plaukantis in Hamburgą Nedelos 
diena susimusze su kitu laivu. Visi paeažierei likos adgaben- 
ti adgalos in New Yorka. Laivas priguli prie Hamburg

Meszka mvkslaineje.
Denver, Col. — Daraktorka 

Isz mokslaines Alans Park, 
panna Helena Warren, atsisa
kė nuo mokinimo vaiku kal
nuoto! aplinkinei kur meszkos 
atsilanko in mokslaine.

Daraktorka ana diena iszejo 
su mokintojais ant szvežio 
oro, o kada sugrižo in moks
laine, užtiko dydele meszka 
gaspadoriaujent mokslaineje. 
Terp vaiku pakylo sumiszi- 
mas, o daraktorka turi dabar 
gydintis nuo nerviszkos ligos.

m.vabzin^
205 E. Centre
Puikei ir pigei "“'"k1 American Line.
grafijas isz mali“ 'r ' 
° t i 1. V^ArrrlflI

Mažos algos, priežastis pa
leistuvystes.

New York. — Mažos algos 
kromuose yra priežaete pasilei
dimo dirbaneziu mergynu, ku
riuos negalėdamos pergyvent 
ant mažos algos leidžesi ant 
kelio paleistuvystes. Teip iez- 
tyrinejo Consumers Liga.

Ne tik New Yorke bet ir 
Philadelphioi toji drauguve 
uždraudže keliaut mergynoms 
in dydeenius miestus, jago ne- 
prižades joms algos mažiause 
$8,50 ant nedėlios, nes jago 
mažiau aplaikytu, tai negalėtu 
iezsimaityt ir butu priverstos 
uždarbiaut kitaip....

Parduoda mergyuas ant 
licitacijos kaip gyvuius-
New York. — Kokis tai S. 

H, London isz El Paso, Texas 
sudėjo in rankas rando patvir
tinta su prisiega isztirinejima, 
kuriame parodo, jog buvo liu- 
dintojum ir regejo savo aki
mis, kaip mažam kromelije, 
parduoda mergynas kaipo gy- 
vulus ant jomarko o kuriuos 
del savo ponu uždirba per me
tus 67 milijonus doleriu par 
duodamos savo kuna. Toji 
vieta randasi prie Clinton uli
ezios in kur susirenka kupezei 
gyvojo tavoro ir perka ant li
citacijos mergynas o labjause 
atejves, nes amerikonkos par
siduoda brangiausia.

Londonas tvirtina buk pa
ežiam New Yorke randasi in 
26,500 tokiu kupeziu isz 37,- 
000 ant viso svieto. Tokie eze- 
tonai veda savo bizni kone at
virai, nes turi gera protekcije 
palicijos ir politikierių.

Hado deimantus ubago 
grinczeleje.

Collins, Wis. — Gyvenda
mas per 20 metu dydeliam 
varge, nesenei mirė czionais 
Petras Zagloba, kuriuoje var
gingo! grinczeleje rado bleez’’ 
ne deimantu, susirinkę kaimy
nai po laidotuvių. Zagloba 
turėjo 80 metu senumo o už 
savo gyvasezio tankei girdavo
si savo kaimynams buk milži- 
niszkas turtas randasi aplinki
nėje jojo grinczeles.

Dabartės gyventojai puolė 
in dydeli karezti, jeezkodami 
tosios vietos, kur Zagloba bu
vo suradę deimantus.

Kupezei givojo tavoro su- 
ymti.

Springfield, Mase. — Pra- 
ejviai užgirdo vienuose na
muose merginos vaitojimus ir 
szaukimus pagelboe. Paszau- 
kus policija isiveržta in tuos 
namus ir pasirodė, kad tai 
paleistuvystes lizdas. Mergina 
gi, kuri szaukeei pagelbos bu
vo lenke, Elzbieta Sokolowska 
turtingu tėvu duktė, vos tik 
17 metu amžiaus ir tik 4 me
nesiai kaip atvažiavo Ameri
kon. Mergina papasakojo szi- 
tokia istorija: Atvažiavus jai 
in Hoboken, N. J., pirma kle- 
sa ir turint su savim daug 
pinigu, ja iszleido tuojaus per 
Castle Gardena. lezejue ji tuo
jaus gavo vieta turtingoj szei- 
mynoj už guvernante, mokinti 
vaikus franeuzu ir vokiecziu 
kalbus. Bet tenai jai nepatiko 
ir ji iezvažiavue in New 
Yorka. New Yorke susitikus 
su gražia itale moteriezke, ku- 
ri prižadėjus jai gauti gera 
vieta ir nurodė adreea. Nuvy
kus jai tenai,* pribuvo gražus 
vyras ir pasakė, kad tas geron 
vieton ja nuvežeziae. Jisai nu
pirko geležinkelio tikietue ir 
atveže ja in Bostoną. Isz ežia 
gi in Springfielda. Tenai duo
ta “vieta”. Pamaczius, in ko
kias žabangas pakliuvo, Soko- 
lovska norėjo tuoj ieztrukti, 
bet vyras atsistojo prie duru ir 
atkiszo revolveri sakydamas, 
kad nuszaue ant vietos, jei ji 
nenueiramins.
Savaite praėjo, o ji vis verke 

ir praeze kad iszleistu. Pradė
jus jai syki muszti in langa ir 
ezauktis žmonių pagelboe, ji 
likos paliueuota.

Užlaikytojas tu namu, Jo
seph Warner, likos suimtas ir 
pastatytas po $3,000 kaucijos. 
Sanryezije su tuo, New Yorke 
aresztuotae italas G. Coecella, 
kurie pastatytas po $5,000 
kaucijos.

Merginos tėvams duota apie 
. tai telegrama. Tuojaus atva- 
[žiavo jos tėvas. “Keleivis”.

Retas radinys.
Viename isz nedideliu Fran- 

euzijos miestu, laike miesto 
durnos namu taisymo, ežiomis 
dienomis, ant augezto rasta 
sunki deže, užrakinta dideliu 
raktai.

Kuomet deže prie policijos 
akiu atidarė, tai joje pasirodė 
170Q senobiniu aukso ir sidab
ro piningu — greku, francu- 
zu ir rymionu. Tarp ju buvo 
dauj retu ekzemplioru. Vie
nas piningas Aleksandro Did
žiojo vieszpatavimo laiku; du 
rytdonu ir du galu, turi dide
le 'Arte del archeologu.

Manoma kad kolekcija bu
vo ^slėpta 1870 metuose, lai
ke brueu kares.

Nubausta burtininke.
tūlas Paryžiaus pirklys 

kreipėsi in garsia burtininke 
su įasztiszku užklausimu—ar 
gal ji jam nurodyti biržos po
pierius, kuriu loszimasbutu be 
rizi to? Burtininke atsake jam: 
kad- už penkis tūkstantis 
fra-jku ji duos jam smulkiau
si “.' žinias. Pirklys tuojau at- 
siųįie reikalaujamus piningus 
i L'Upirko rekomenduotuosius 
pokerius. Praėjo 2 menesiu. 
Bu lininkes patarimai pasiro
dė -evisai teisingi ir jos kli- 
jen ae, vietoj iezloezimo pralo- 
sze 30,000 franku. Neilgai 
ma tydamas jis pristatė teis
mui sueiraszinejima su burti, 
ninie ir patraukė ja atsako- 
myfl;m. Teismas ieznagrinejes 
byla, pripažino burtininke 
kalta ir nusprendė gražinti 
pirkliui 30,000 franku. Taip 
kaip pas nutukusia isz žmonių 
kvailumo burtininke pasirodė 
savi namai, tai juos tuojau 
aprasze ir pardavė. Tas nus
prendimas padare dideli inepu- 
di in Paryžiaus burtininkus ir 
in burtininkes.
Motore turinti 130 metu

Yamaguchi, Japonije.— To 
mis dienomis iszkeliavo isz 
czionais pirma karta savo gy
venime senuke vardu Narni 
Shimooka, turinti 130 metu 
amžiaus. Motere atlankys dy
deenius miestus vieoi provinci- 
joi pekszti. Yra geroi sveika
tai ir kaip daktarai mena su 
eilauke 150 metu.
Feukes miliutas paeziuo- 

tas.
Bukareeztae.— Kapitonas 

Mitru, vadas rumuniszku ka
reiviu, insimilejo in labai pa
togia mergaite, duktere var
gingos naszles. Gymines ka 
pitono geide ydant apsivestu 
su turtingesne mergyna kuria 
jam buvo iezrinkue o kada ne- 
pagialbejo kersztai gyminiu, 
kapitonas apsivedė su savo mi- 
lema. Vinczevone atsibuvo 
tykei terp artimiausiu gyminiu 
mergynos, nes draugai kapito
no iezeižadejo jo. In kėlės mi- 
nutas po suriezimui mazgo per 
kuninga, kapitonas pabueze- 
vee savo paeziule; pasiklonio- 
jas svecziams, ženge kelis 
žingsnius ant ezono, isztrauke 
isz enezio revolveri, atėmė sau 
gyvaeti prie visu. Buvo apsi- 
paeziaves tik penkee minutae.

Angliszki anglekasiai 
džiaugėsi.

Londonas.— Anglekasiai 
visoi Anglijo! ir Veetfalijoi 
aplaike tolimesni padidinimą 
mokesezio— penkta procentą 
ant dolerio. Dabartės angle- 
kasei isz viso aplaike in 60$ 
nuo laiko 1888 meto. Kompa
nijos iezmoka konia penkis 
milijonus daugiau ne kaip 
praejtuose metuose del savo 
400,000 darbininku.
Kiek bulgaru žuvo kareje 

su turkais-
lezskaitliuota, kad kareje 

su turkais bulgaru žuvo: 284 
aficienai ir 21,018 kareiviu. 
Sužeista 876 aficieriai ir 
51,000 kareiviu isz ju 70$ iez- 
gijo ir pagrįžo eilesna.

Isz Rosijos Lietuvos 
ir Lenkijos,

“Dvasios” mokykloje.
Pradinėje D. kaimo mokyk

loje, gulinezioje antrame vars
te nuo Maskvos, “atsirado dva
sios”, — kurios laike paskuti- 
niuju dvieju metu iszgyveno 4 
mokytojas. “Dvasiu” apsireisz 
kimae, svarbiausiu budu esti 
nakti. Tam tikra komisija, su
sidedanti isz kai-kuriu žemie- 
cziu valdybos nariu, atvyko ta 
dalyka isztirti ir prasėdėjo tuo 
kykloje pora nakeziu, bet ir 
jie, kaip pasakoja, girdėjo bel
dimą, o tuom tarpu visi jiesz- 
kojimai nedave jokiu vaisiu, 
dargi deszimtninkas, atvykęs 
kad pasielgti su “dvasiomis” 
kaip pridera iszbego, kuomet 
dvasios eme belsti in visas ke
turias sienas. Dabar tardoma, 
ar tai koks gamtiszkas apsi- 
reiszkimas, ar paprastas szpo- 
sas.
Stebuklingas iszsi gelbėji

mas.
Sztai kas atsitiko kucziose 

Dvinske. 5-jo geležinkeliu ba
taliono gydytojas E. Sokolo
vas, važiavęs isz Vilniaus, ap
sistojus traukiniui Dvinsko sto 
tyje, apleido vagona ir nuėjo 
1 klasos szalen atsigerti arba
tos.

Grįždamas atgal gydytojas 
turėjo pereiti, liuosas bėgės. 
Gydytojas nepastebejo, kad 
tomis begemis isz Vilniaus ėjo 
traukinys. Garvežis pavertė 
gydytoja skersai begiu. Suva 
žinejimas neiszvengiamas bet 
vienas isz szlaviku paguldė ji 
iezilgai begiu taip, kad garve
žis, o paskui jo vagonu eile 
praėjo nepaliesdami jo.

Kuomet maszinistas sulaikė 
traukini ir stoties tarnautojai 
mėtėsi pagelbon ir isztrauke 
gydytoja sveika-sveikuteli, jei 
neskaitant keliu žaizdų ant 
veido ir nugaros.

Gydytojas pernesze stipru 
nerviszka susijudinimą ir atėjo 
samonen tik dviem valandoms 
praslinkus ir visai pražilo.

Kuomet galima vesti.
Nesenei užtvirtino Suomijos 

seimo nutarima^apie uždraudi- 
dima Suomijos piliecziams ves
ti ankseziau 21 metu vyrams 
ir 17 metu moterims.

Pagal Rusijos įstatus vyras 
negali vesti ankseziau 18 me
tu, o moterie ankseziau 16; bet 
dvasiszkajai valdžiai leidžiant 
mergaite, turinti 15 metu turi 
teise teketi.

Užkaukazio gyventojams de 
lei klimatiszku sąlygų, tos me
tu skaitlines pamažintos vy
rams ligi 15 metu, moterims 
ligi 13.

Kėdes vagonuose.
Kadangi daugelis keliaunin 

ku gulasi ant suolu ir neduoda 
vietos kitiems ne atsisėsti, tai 
Sziauriu-Vakaru geležinkelio 
vagonuose nutarta pristatyti 
kėdžių, kuriuos skiriamos ke
liauninkams, važiuojantiems 
artimosna etotysna.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Suvalkai.

Atidengė Czenstakavoe isto
rija. Atidavė teisman Macoc- 
ha ir mane kad viskas užbaig
ta.

Bet pasirodė, kad tai tik 
pradžia.

Kitas Macocho pasekėjas at
sirado Suvalkuose. Kunigas 
Antanas Szlamas, dabar jau 
kalėjime ir todėl tas, kas ežia 
raszoma, ne pasaka, bet tikra 
tiesa.

Kunigas pradėjo savo tar- 
nysta vikaru Utenoje, Kauno 
gub. kame tai prasikalto ir pa 
bego Amerikon, kur prisiden
gęs svetimomis pavardėmis, 
du sykiu apsivedė. įgydamas 
tokiu budu turtus. Szlamas 
du metai tam atgal pagrižo 
Rusijon, ir ežia, pasivadinės 
save Rūta, apsivedė treti syki. 
Nusipirko dvara ir apsigyveno 
ramiai ir laimingai.

Apie dvi žmonas, paliktas 
juomi Amerikoje, jis nieko 
negirdejo. O trecziojoi žmona 
Kėdainių odininko duktė, 
taip-gi nemane, kad jos vyras 
vieupirma kunigas, o antra — 
tripatis.

Bet sztai brolis, su kuriuo- 
mi Rūta susipyko, iszdave ji. 
Parasze daneezima ir viskas 
užbaigta. Teisingiau sakant 
prasidėjo kunigo Szlamo tra
gedija. Dalyka ieztyre ir, kuo
met užsitikrino jog daneezi- 
m as teisingas, kun. Szlama 
aresztavo ir pasedino kalėji
mam

Ta dalyka tardant pasirodė 
kad Rūta savo eunu, gimusi 
isz paskutinios žmonos, pa- 
kriksztyjo sulig kalvinu apei
gomis, nors patsai suspėjo pri
imti etacziatikyete.

Laukiama didele byla.

Salamiestis.
(Panevėžio apsk.). Sziomia 

dienomis klebonas kun. Do
mantas Velionis, kaip pasako
ja, paliko kelias deszimtis 
tuktaneziu rubliu.

Lyda.
(Vilniaus gub.). Koniuezio- 

nin sodžius turis savo žemeje 
kreidos sluogsniu. Ta kreida 
valstiecziai parduoda žydams 
in Lyda už 60 — 80 kapeikų 
vežimą. Toks vežimas sveria 
25 ligi 30 pudu. Žydai perka 
tik džiovinta ir iezvalyta krei
da. Valstietis kol pritaisys 5 
takios iszvalytos, pardavimui 
tinkamos, kreidos vežimus, su- 
gaiszta kelias dienas ir tari 
dar paskui pristatyti už 20 
verstu in Lydos miesteli. Žy
dai parduoda tuoj ta paezia 
kreida po 9 ligi 12 kapeikų 
puda.

Prienai.
(Marijampolės ap.). Czia 

priviso daugybe vagiu. Sztai 
neseniai viena moteriezke už
ėjo arbatnamin sueiszilti ir 
stiklą arbatos iszgerti, o pora 
arkliu paliko pas gonkas. Tik 
sztai vagis atsisėdo ir nuvažia 
vo. Bandyta vyties, bet tamsu
moje nežinia buvo ne in kuria 
puse nuvažiavo.

Radzinskes. -
(Mockavos valecz., Suv. 

apskr). Gruodžio 9 d. Ra- 
dziuezkiu sodžiuje numirė vai
kinas, Kszye Kalinauskas, ku
ris iszgulejo 13 metu ant pata
lo, negalėdamas ne sėdėti ki
taip kaip tik pasirėmęs ant al
kūnes. Tecziau jis pasižymėjo 
nepaprastu darbeztumu. Jisai 
dirbdavo visokius ranku dar
bus, būtent: iriszdinedavo 
knygas, taisydavo smuikus, 
armonikue, isz medžio iszekap 
tuodavo visokius dailius daik
tus ir t. t.

Isz Kares Lauko.

Trumpi Telegramai.
§ Chicago. — Tris vyrai 

ir viena motere pražuvo ugni- 
je Iowa hotelije ant -Clark uli- 
czios.

§ Minersville, Pa. — Juo
zas Sveklie, likos nudurtas per 
tris peilininkus kurie likos su 
ymtais ir uždaryti Patevilles 
kalėjime.

§ New York. — Laike per 
statinio krutaneziu paveikslu 
ant Honston uliezios, kas tokie 
suriko “ugnie!” Pakylo sumi- 
szimas kuriame dvi moteree 
likos sumindžiotos ant emert 
o daugeli suleido.

Joniszkis.
(Sziauliu apsk.) Priesz neku 

ri laika czia susilosze baisi dra
ma. Dalykas atsitiko taip.

Tūlas ūkininkas, pardavės 
Joniszkyje prekių už 400 ru
bliu, grižo su savo duktere 
namo. Palei Plikiszkius juos 
užpuolė pleszikai. Manydami, 
kad pinigai pas tęva jie paeta- 
raji papjovė ir eme kratyti jo 
kiszenue; dukte-gi tuomi laiku 
paspruko ir nubėgo pas gyve
nanti netoli girios earga, kame 
sargo žmona ja labai mandagei 
priėmė ir paguldė szaliniame 
kambarėlyje vienon lovon su 
savo duktere. Namiszke neuž
ilgo užmigo, bet viesznia, po 
pergyvento, negalėjo nei akiu 
sumerkti. Pirmai valandai iez- 
muezus kažin-kas pasibeldė 
in duris ir ezeimininkei jas ati
darius, kambarin inejo jos du 
sunu.

— Kad tave szimtas velniu 
patrauktu — piktai prablo 
vienas isz sunu, — papjovė
me veltui — pinigu nerado
me!. ,..

— Tylėk, pinigai czia! — 
atsake szeimininke, rodydama 
in kambarėli, kame gulėjo 
abi mergaites.

Vieszniai ir plaukai ant gal
vos pasistatė, iszgirdue tokia 
kalba. Ji pusplike isszoko isz 
lovos, pribėgo prie lango isz- 
grudo ji (laime, kad jis neetip 
riai laikėsi) ir iszszoko laukan.

Broliai, truputėli palauke, 
inejo kambarėliu ir, prisiarti
nę prie lovos nudure savo sese
rį, mat motina užmirszo jiems 
pasakyti kad ji kambarėlyje 
guli.

Iszsprukueioji pro langa nu
bėgo Joniszkin ir pranesze 
apie vieką policijai, kuri tuoj 
su aresztavo žmogžudžius.

j: Konstantinopolue.— Kaip 
telegramai danesza, tai tur- 
kiszkas kariszkas laivas Ha- 
nieh nuskandino tris graikisz- 
kus laivus pristovoje Stampa- 
lia.

Turkus būdamas dydeloje 
baimėje, jog prieszininkai už
klups ant Konstantinopoliaus, 
pradėjo sukuopinet tukstan- 
cziue kareiviu isz visu aplin
kiniu ant apginimo miesto.

ATSAKYMAI.
F. S. Nanticoke.— Senovės 

raezytojai pasakoja, jog Kalė
das pradėjo szvensti apaeztalu 
laikuose, pirmuosius szventi- 
mo ženklus atranda II ezimt- 
metije; III — ežiam szimtme- 
tije toji ezvente buvo jau sziek 
tiek žinomesne, o ketvirtame 
amžiuje visas krikszczionisz- 
kas svietas jau ezvente Kalė
das. Pirmiuosiuose keturiuose 
amžiuose daugelije vietų Ka
lėdas apvaikezcziodavo Sausio 
6 diena. Bet ketvirtojo szinat- 
meczio pabaigoje jos perkels 
in Gruodžio 25 diena.

P. K. Brooklyn,— Su to- 
keis ir panaezeis reikalais ge- 
riause kreiptis ant ežio adreso: 
Consistorial Congregation, 
Care of Immigrants, Rome, 
Italu. Laikraszcziuose netin
kama garsinti tokius dalykus. 
1- jog isz to žmonis neturėtu 
mažiausios isz to naudos o 2- 
užimtu nereikalingai daug vie
tos laikrasztije.

Moterėlei isz Szenadorio.— 
Jagu tamietele ne aplaikei už- 
praezimo ant baliaus, tai ne 
muso kalte ir apie tai neraszi- 
sime. O gal tame užėjo kokia 
klaida. Savo piktumo laik- 
raeztije neprivalai iszliet, nes 
tai nevieta. Užmirszk apie 
tai.



Judi jonas mokslo nekenczia 
Sako rūkyt ir gerti lengviau, ajbecze, 

Ejsiu vela prie savo žmonių, 
Indijonus— raudonskuriu.

— Suraskyt vada ludijono.

JUOKUBAS
Vadas Kontrabapdpesziu.

(Puiki istorija)

— Jau muszasi —tik iszeik, 
tare inejdama in priemene.

Ir teisingai rado visus besi- 
peszanczius ir bežliumbenczius 
o kūdikis pamestas reke visa 
gerklia,

Mariuką nuo seniai iszmoku 
si kantribes, nuėjo visupirmu 
prie kūdikio, idant ana nutil- 
dit, ka ir padare davus žinde- 
li su pienu. Didesni vaikai iez 
vide pieną, apspito seseri, pa- 
mirsze jau visai apie kriauszli 
duonos, usz kuri muszesi, o ku 
ri dabar pamėtė ant aslos ir 
godžiai žiurėjo in užbona, kuri 
laike Mariuką.

Tuotarpu inejo Andrius, o 
iszvides kūdiki su bonkutia 
pieno ir seserį su uzbonu, ne 
drąsiai uszklause kas davė pie
no.

— Kagi buezia darius, tu 
nedoras, kad mielaszirdinga 
žmona nebutu eusimilejus, tu 
nežiurai nieko! — bare Ma
rinka.

— Na, tik cit nerek, jeigu 
nesakisi motinai, tai ir asz ka 
nors atneeziu, kad visi paval 
gisime.

— Jau gavau koliot usz ta
vo vagima, vėl tu nori tai da
rit.

— Ne, ne tik tu tilek ir 
kurk ugni, kaisk puodą, o asz 
tuoj sugrižsiu.— Tai tarės isz- 
bego.

Mergaite ėmėsi prie darbo, 
liepe vaikam pririnki praku
ru, kurie noringai padare tai, 
laukdami žadomu pusrieziu.

Andrius netrukus sugrįžo 
su sterblia marszkiniu pilna 
bulviu ir trumfaliszkai iszpi- 

\ les ant žemes, tiledamas pasi- 
jieszkojo peilio, sėdo skųst, ki 
ti vaikai sekdami ji teipjau 
padare ir tuojaus priskuto, o 
Mariuką suplovus sudėjo in 
verdanti jau vandeni ir visi 
su pasiilgimu lauke iszvirimo: 
nevisos buvo dar minkeztos 
bet Mariuką turėjo atkaist ir 
nutildint szaukianezius valgit. 
Karsztas, szutindami sau na
gus griebe isz bliudo ir varti- 
darni kaipi žarijas delnuose 
godžiai kandžiojo iszalkusiu 
vaiku szeimina.

Po tu pusrieziu vaikai aplei 
do stuba ir iszkriko po gai
vias kaimo.

Liko viena Mariuką su kū
dikiu; norėtu ir ji iszeit, bet 
bijojo motinos, kurios lauke pa 
Teinant, o kuri gal ne tik bar
tu bet gal ir sumusztu usz isz- 
neszima laukan kūdikio.

Apie pietus atėjo Nastazija.
— Parėjo motina?—uszklau 

se.
— Dar ne — atsake baimes 

paimta mergaite, matidama 
Nastazija namiejie ir girdėda
ma .jos klausima, kas 
mergaitei suprast, jog ji 
motina nežino.

Varge augantie vaikai 
giau supranta ir iszmano 
vaikai turtingu tėvu, kuriem 
nereikia niekuomi apart žaisliu 
rupintiesi; suprato Mariuką pa 
voju ir iszgastingai lauke to
lesnes kalbos Nastazijos, kuri 
matidama iezgasti mergaites, 
žiūrėdama in jos iszbliszkusi 
suvarginta veideli, atsiduso 
linguodama su galva ir kal
bėjo kaipi pati in save.

davė 
apie

dau.
negu

— Visi sugrįžo — kurgi 
ji?.... Oj dalis dalis, oj var
gas, vargas jusu nelaimingi 
vaikeliai.

Potam pradėjo mislit pati 
apie save ir tvirtino, jog ir ji 
nelaimingesne. “Pakol žmogus 
jaunas, mislijo, dar jam ir lau
me gal nusiszipso, dar jo atei 
tie gal but laiminga ir tuomi 
bent mažina savo nelaimingu
mą, bet nelaiminga ta mergi
na, kuri varguose pražidejo, 
kurios žiedus nupute žiaurus 
vejas ir paliko tik stuobri; ne 
laimingiausia vienog ta, kuri 
savo jaunistej pamėtė doribe, 
kadangi podraug pameta ir vi 
sa laimingumą, pasilieka amži 
nai nelaiminga, apleista, mato 
mai, nuo Dievo ir žmonių. O t 
ir asz pati....

Mete tas savo mislis, kurios 
nesuteikinejo jai jokio smagu
mo ir tarė:

— Tu, Mariute, niekad ne 
dorai negivenk, niekad ne- 
vaikszeziok spirito, nenorėk 
niekad jokiu smagumu, milek 
doribe, milek Dieva, niekam 
nieko blogo ne tik nedarik, 
bet ir nesakik niekad.

— Kodėl ? — klausė akiva 
mergaite.

— Todėl, idant nebūtum 
teip nelaiminga, kaip szian- 
dien tavo motina.

— Bet kagi darit, isz kur 
imt piningu del givenimo?

— Eik tarnaut pas žmones, 
ten duona turėsi, ir dar utzd- 
ta mausi piningu ant drapanos 
ir nieks pirsztais nebadis, kad 
tik busi dora, kaip sakiau, tai 
žmones paguodos ir laiminges
nes ateites sulauksi.

Mergaite per valanda sėdė
jo uszsimislijus rimodama ant 
ranku, potam atsiliepe:

— Ve, eit usz merga, dar 
asz permaža, eit usz pusmerge, 
reikes sunkiai dirbt kad ne ne 
pajiegsiu.

— Ar lengviau, misliji, ne 
sziot spiritą ? Kagi iez to turi 
motina, o dar atsitikt gali kad 
maskolus nuszauja kaip szuni 
ir usz szuni pasilieki—tai toks 
givenimes kontrabandneeziu.

— Teip, bet kaip motina 
palikt —bo gi leis mane služit ? 
— Andrius netur ka veikt, ne 
vienas gaepadorius jau kalbi
no usz piemeni. o motina ne 
leidžia ir gana; žmones jau kei 
kia ji usz va girna, o kad turė
tu ka pavalgit, jug nevogtu.

Nastazija supilus ant Gri
gienės nuspjovė ir tarė:

— Kvaila — pati sau ir 
vaikam pragaiszti gamina.... 
Jug galėtu iez vaiku turėt jau 
gera paspirti, bet žiūrėkis | 
laiko prie saves badu marina 
ir kas bus kaltas jei su laiku 
pasiliks piktadariais, supus ka 
lejime arba pražus rankose 
kerszintoju.

Mariuką, nors Nastazija kai 
bėjo kaipi pati in save temin- 
gai klausė jos kalbos ir giliai 
paslėpė tuos žodžius duszioje, 
kurioje jokios doribes nebuvo 
inkveptos per nedora motina: 
niekad ji nieko doro, szvento, 
gražaus iez motinos lupu negir 
dėjo, tacziaus keiksmus ir pikt 
žodžiavimue, arba apkalbėji
mus kitu, bet nelaiminga mer
gaite tik reikalavo doros pa
mokinimu, idant pasilikt dora.

Nastazija nesulaukdama Gri 
gienes, nenorėdama baugint 
Mariukos, nuėjo namon, idant 
u,. r. „„„I

kitu.
Di 'nvidis praėjo.
Stubi j i Grigienės buvo tuez 

ežia Mariukai ntibodus vienai 
bebūti, paėmė vaika apsisupo 
s j skepata ir taipgi iezejo uore 
dama bent ka iez vaiku, kurie 
papusriczeve dingo nežinia 
kur, pamatiti; buvo neram’ 
kaežin kodėl.

Diena buvo giedri ir szilta 
Mariuką nuėjo ant rinkos ap
link židais apgiventos, visur 
buvo tuszczia tik židelkos sė
dėdamos ant slenkscziu ir 
megzdamos pancziakas tarp sa 
ves varvaliavo. Mariuką pri
ėjo prie vienu gonkeliu kur 
buvo kel.os vienmetes su ja 
ž delkaites, o kurias ji gerai 
pažinojo.

Sena židelka pažiurėjus in 
maža Jonuką, tare in ja:

— Ko jis toki balta tur bur 
nu? Jis serga?

— Ne, jis tokio gimio —at
sake Mariuką.

Židelka židiszkai pradėjo 
ka tokio murmėt, o židelkaite 
nugnibus szmotiti nuo savo pi 
raga ežio inspaude Jonukui in 
burna. Bet mažas “gojus” ne
susiprato ir nenumane koki 
laba jam daro.

Mirtis Grigienės.
Saule jau linko in vakaru 

szali, kada Mariuką eu kūdi
kiu sugrįžo namon. Rado ke 
lis iez mažiausiu vaiku ant kie 
mo, motinos dar nebuvo.

Vakare aplanke namus Gri 
gienes Nastazija, idant pažiu 
ret ar nesugrįžo ji, bet su nu
sistebėjimu persitikrino, jog 
senos Grigienės d ir nebuvo. 
Atnesze ji kampeli duonos, ku 
ria padalino vaikam, kurie 
godžiai suvalgė atsigėrė van
dens ir nuėjo gult.

Mariuką nesulaukduma mo
tinos, užmigdžius kūdiki ir pa
ti atsigulus szale viges ant že
mes užmigo. Nubudino ja izs 
miegu susibeldimas, atidarė 
akis ir iszvido gulinti ant aslos 
paveikslą. Mergaite persigan- 
dus norėjo turikt, bet sulaikė 
ja babas suvaitojimo, tas bal
sas jai buvo pažįstamas nes bu 
vo tai motinos balsas.

Mergaite priezoko prie gu- 
linczios motinos ir prisilenkė 
prie jos.

— Žiburio — isztare silpnu 
balsu Grigiene.

Mergaitei rankos drebėjo ir 
vos užžiebė lempuke. Prie 
szviesos tamsgano žiburio isz 
vido nubalusi mirtinai veidą ir 
rankas gulinezios ant aslos mo 
tinos.

— Duok — gert — isz
tare vėl silpnu balsu motina

Godžiai iszgere paduota per 
mergaite vandeni ir stengėsi 
pasikelt, bet griuvo atgal pa- 
jiegu netekus. Mergaite nau 
dojo visas savo pajiegas, idant 
pritraukt motina prie suolo, 
pasodino jasztip — teip ap- 
ramseziodama kuo galėjo. Mo 
tina apsižvelgė po stuba, o ma 
tidama gulinezia ant vidurio 
stubos bleta su spiritu, parode 
mergaitei liepdama nuneszt in 
kamara.

Mariuką nunesze spiritą ir 
paslėpė tik jai ir motinai žino
moj vietoj.

Vaikai miegojo, apart An
driaus, kurie akia žiurėjo in 
liūdna regikla ir in darbus se
sers, stengdamasis nuduot mie 
ganti nebūt paszauktu darban.

Nelaiminga mergaite viena 
beveik per isztisa nakti neeu- 
merke akiu besirūpindama mo 
tina ir vaiku.

Aut ritojaus anksti vėl Nas- 
tazijas atėjo.

Ineidama in stuba ir iezvi- 
dus Grigiene gulinezia lovoj 
sziltines paimta iszgastingai eu 
szuko:

— Del Dievo! kas jum ira 
teta?

Negavo, vienog, jokio atse
kimo ligone neturėjo pajiegu 
kalbėt ir net atmenumo jokio 
neturėjo. Net po keliu valan
dų, kada Mastazija pasirūpi
nus pieno ir duonos atnesze ir 
pavalgidino, ligone sustiprėjus 
ir atgavus atmenuma pradėjo 
silpnu balsu apsakinet jai sa
vo atsitikimus, persiskirus ir 
iszkrikus kontrabandnesziam.

— Parpuoliau — jau mis- 
lijau jog esmių pražuvus, rode 
si kad kada peiszokinejo per 

ko — nors patirt apie ja nuo1 mane maskolius, jog pervere

■■■

mane bagnietu — bet jie nu 
bego toliau“. Pavojus liepe 
gelbėtis pasikėliau ir sukniu
bus nėriau in rugius. Susipai 
ciiojus kojom griuvau vėl ir 
nieko jau nežinau kas buvo ta
vo. Neatmenu kas darėsi, nie
ko nejaueziau, nejaueziau, ve 
maeziau — turbut užmigau... 
Kada atidariau akis jau buvo 
“zviesu.... Tiku aplink, tik 
varpos sznabždejo migdids 
mos....

Atsipeikėjus, matidama pri<- 
saves savo spiritą, paėmiau ji. 
pasikėliau ir nuėjau laukais, 
atsigėrus vandenio isz grabe“.
— I'gai ėjau nes žingsnis bu
vo sunku padarit.... Daejiu 
giria puoliau ant kelio ir sa 
kiau, jog ten bus mano miri 
mo vieta.... Rado mane giri 
ninkas — nežinau kaip nuga
beno ba savo gulėjau ten diena
— pajiegos lig sugrįžo nu 
sprendžiau eit namon, idant 
mirt ant savo meszlu, savo liz
de. — Daviau kvorta spirito, 
su likusiu let nelet praeibas- 
cziau namon vidur naktije. ..

— O Dieve, serganeziai o 
tokia kelione atlikinėt — bi
jok Dievo! jug galėjot savo už 
muezt kalbėjo Nastazija lin
guodama su galva.

— Kagi darit, mirt pofeve- 
tima pastogia nesinori. Nega- 
la man tokio ezuniszko giveni 
mo, gaila vaiku, gaila mažių 
lėlio Jonuko —kalbėjo ligo
ne drebaneziu sujudintu balsu.

Kanczios jos matomai pasi 
d:dino. Sucziaupe drueziai lu
pas, suraukė kakta ir vedžiojo 
apdumtom akimis po stuba 
kaipi jieszkodama gal, pagel- 
bos savo kar ežiose

Vaikai apstojo lova mirsz- 
eztarežios eu baisiais jausmais 
motinos, ezaukeei vien y$lgit 
nesuprasdami, jog motina ne- 
gal jau ju aprūpint ir nertpru- 
pines daugiau. Mažas Jonukas 
paliktas per auklėja, kuri isz- 
ejo pasirūpint vaikam maisto 
verke vigej Nelaiminga mirez- 
tanti motina ar gal negirdejo 
vaiku ezauksmo, ar gal netu
rėjo pajiegu bent suramįgt ei- 
ratas. Lupos drebėjo ir tik ret- 
karcziais galima buvo girdėt 
trumpus nesurieztus žodžius ti- 
kiai kalbamus:

“Vai-kai.... Jo.... 
kas ?.... Nastazija sėdėdama 
ant suolo žiurėjo in mirsztan- 
ežia motina ir vaikus lingavo 
su galva susijudinus regikla ir 
inei veizdinedama sau bueanti 
padėjimą nelaimingu vaiku, 
mirus motinai. Galiaus supikus 
kad ligone dažniausia kartojo 
varda mažiausio iez vaiku niur 
nėjo sau po nosia:

— Ji tik tuomi rūpinasi, 
nors jie negivee, jai mirus o 
apie tuos, kuriuos laukia var 
gas nepaiso. Su tais kurie liks 
žmonėms — da kas kito, bet 
kagi veiks, kuy dėsis kas pris 
ims tuos mažus pilvūzus? ka- 
maitis dikai ir augie svetimus 
vaikus. Nelaimingi jie o kas 
kaltae ?.... Nerūpėjo ateitie, 
dabar boba žiūrėk kas ira, kas 
laukia Neverta but motina ta 
kuri vaiku ateitim nesirūpina.

Tuotarpu Mariuką sugrižo 
namon nuo R fkee eu duona 
kurios pirko uez piningus ap- 
laikitus uez spiritą, o teipgi ir 
pieno, o parneezus maista ap
rūpino juomi szeimina. Vaikai 
pavalgė iszbegiojo visai nesi
rūpindami motina. Tik viena 
Mariuką jos neapleisdinejo.

Uezstojus vakarui m stuba 
Grigienės pradėjo rinktis kai- 
minkoe, dažinojusios apie liga 
Grigienės, ėjo aplankit ligone 
o kožna tu r-jo pranasziete 
apie amžinanti.

— Teip tikrai, kaip amžina 
atsilsi Jurgiene — kalbėjo 
viena — apsirgo urnai ir nė
ra visai ko tikėtis kad ji iszlik 
tu, jau jos viena koja gra
be....

— Teigi, kurna, o kas kal
tas kas kaltae, jei ne ta groni- 
czia ja varo isz ežio svieto? — 
pritarė antra.

— E, groniezia, ne groni- 
czia — kas nuo Dievo skirta, 
tai žmogus neiezsieaugos. To
kia jau priežastis jos mirties, 
jug be “priezinioe smerties ne 
ra”.

— Tas teisite, Joniene pri
tarė kita.

— Teieibe ir neteisibe — 
protestavo kaltinanti groni 
ežia.

(Tolaus bus).

Dievui d^kui aut aiicez y < -, 
Jau man nudinkj sunk-uyl.re, 
Ne reikes po svietą trai kyt 
Po visas pahulke- »z a'.tyli-

Sutver-ou - i-a dr-, uy-t . 
Kurio-e talpin-i- vi.,.k z 

r>y-t--. 
Kas ka valgo, kmp toj- uy 

vena.
Tai del mauss g.ra' gana
Viena kals, kitos zalatye, 

Szlove ple-z lležuvei makaluos
Ne tiek bus garbes, 

Kiek nupleezimo szloves. 
Tokiu draugyseziu daug tu

rime,
Kožnoje apigardoje nn lame, 

Tai vis Dievui ant garbes.
Norint su nnpleezimu szloves 

Tada viską dažinosiu, 
Ir kur tik nuvežlosiu,

Kaip su bobelėms suejsiu, 
Meilei pasikalbėsiu.

J uk jau senatve, maitele, 
Reikėtų pamielyti apie du- 

szele,
Ba dzievaž kaip atsimenu, 

vos isz kailio neižsineriu.
Kaip dabar raszysiu, 
Tai viską pasakysiu, 
Katra kaip kalbėjo, 
Ka nuo kitu girdėjo.

Dabar turėsiu naujenu gyvu, 
Tai galėsiu pasakyti ir del 

kitu, 
O kolei ka d užmosiu, 
Tai biekuti pasilsėsiu.

Tai

Buvau ne senei Kingstone, 
Tai už biski gal ne gavau 

kone, 
Kaip in viena grinczz inejau, 

Tuojaus svaiguli gavau.
Kampuose užtikau daug ra 

kandu, 
Rodos kad lizdai del angių, 

Viena davė man kauezeii ka
vos,

Tai vos pridėjau prie burnos, 
Pradėjo mane tašyti, 

Pasaitus ezirdii i traukyti! 
Valgio gero nepagamina, 

Sziolderi getai nelszviriua, 
Pus-žali paduoda, 

Ir da raugalu atsiduoda.
Gaila žiūrėti ant vyru, 

O kaip ne kuriu, 
Ir sveikata maža, 

Vargei atsigriebs kada.
Gera gaspadyne, tai auksas, 
Nes jagu tingyne tai niekas, 

Ne viena mane peikia, 
Ir da susirietus keikia. 
Kad lingynes koczioju, 

Nedovanojo, 
Nutylėti to ne galiu, 

Teisybe iszkalbeti turiu 
Ba kaip tylėsiu, 
Pati kalta busiu.

Daug funiu Naugatuke gir
dėjau,

O ir visko regėjau, 
Szendien eu tuom susilaikysiu, 

Kita diena atydesiu;
Oj kad duosiu, tai duosiu, 
Szonue gerai iszkoczosiu!

Kaip tik vira iszvežsite ant 
kapiniu,

Tuojaus ymkites prie amatu.
Pati žinau kaip viena boba 

Dorise padare,
Kaip vira užkasė, tu< jaus 

žima alaus parvarė. 
Pradėjo szinku ti, 

Vyrus pas save viloti, 
O ka vieko turi, 
Kaip priguli:

Alaus ir gūžes in vales, 
Ir dukreles net kėlės,

Ka ne turi geros pa veizios, 
Teip tai buna visados.

Tai-gi, na ja,
Terp bobelių ezun-je, 

Ne paiso ant visko,
Ant sarmatos ir ant grieko.

Bus viskas gerai, 
Gud bai!

ve-

50,000 KNYGŲ ■

M 
h»

Pasakys Kokiu Budu Gali Pats Save Isigydyti Namie.
Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti viena iš tų Stebuklingų, dykai gautų 

Knygų. Ta knyga yra vertės $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis 
sveikam vyrų kaip saugotęs nuo ligų.. Jauni vyrai, kure mana apsivgsti naudos 
aka i t id am 6 tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Negmomulavima, Cžsikišiina 
Žarnų, Kepenys, Skllvęs, Inkstų ar Pūslės ligų, Nusilpnelma Nervų, Pražudytų 
Vyriškumų, Neprijeninų Sapnų, Ljtlškų Nusilpneimų, Užnnodijimų Krauju arba 
Brantų, Škrofula ir Nevalų Kraujų, Pulavima arba Triperį,Užkrečiamų ligų arba 
Naujai Įgautu Nesveiknmų: jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nulindęs, Nusiminęs, 
Nusilpnels Spėkų arba kencatė nuo Jaunų Pražangų, Reumatizmą arba kokių ligų 
ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta Knyga, pasakis jums kokių budu 
atrasti greitų nuolatini islgydymų. prlvatiškai ir paslapta, sava namie. Knyga ta _ __
pasakis aiškei ir paprastoį kalboį kodiel kenčatie ir kaip galetė būti sveiku. Knyga LL
ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatiškų būdą, katrus kožnas vyras, jaunas ar seuas, bagotas ar 
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantgs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, ital- 
pintas tuo Dykai gautoi Knygoį yra neapiprekiuojamas.. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sugran/.inti jums sveikata, 
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovą Sveikatos,

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Tu pareikalavimia knygos neprivalu jua į jokio akolę ir užmokiesni. Mf s nesiimtam jokių vaistu C. O. D. au uždėtu mokesčiu kaip te 

neSlovingi gydytojei ir institutaį dara. Ta knyga yra siuntama su užmoki«t| pa£t{ priilam ir užpaietytam konvtrlt taip, jog ne vienas negale žinoti u u 
talpina.
DR. JOS. LISTER & CO.. L 803, 208 N. Fifth Ave.. Chicago. III.

Godotinasai Tamiata : Až eau užintereauotaa Tamiataa prižadeimu aiuati Vyaai Dykai Knyg^, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Vardaa ir pavardė 

Adreaai

y
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Ilgis ir kuszt'8 Trans Si- 
birsko geležinkelo.

Trans-Sibirskas geležinke 
lis Rosijo ira padalintas am 
septiniu deviziju, o ant kožno 
devizijos paduodant ilgi kol. 
ir kiek kožna devizije kaszta 
vo pastatit:

1. No Tczeliabinsko in OI 
1,328 viorstu, kasztavo 47 
000,000 rubliu.

2. Nothin Irku“t», 1 745 
viorstu, kasztavo 72 000,000 
rub.

3. No Irkutsko in Misof -g> 
ja, 292 viorstu, kasztavo 22 
000,000 rub

No 4 Misof-ko in Sn-tens 
ka. 1009 viorstu, kasztavo 53, 
000 000 rub.

5. No Sretensko in K h aba 
rovsk, 2000 viorstu, kasztavo 
117 000,000 rub.

6. Khabarovsko in Graf - 
ka, 347 viorstu, kasztavo 18 
000,000 rub.

7 No Gr>f-ko in Vladivo 
stoka, 382 viorstu, kasztavo 
17,000,000 rub.

Augezcziau minėtos sumos 
ir viorstai ira liktai ant vienos 
divizijos ir kasztai intaisimae 
tuju divizijų.

Kitaip aprokuojent Trans- 
Sibirszkas kėlės ira 7, 112 viors 
tu (4,742 milu) ilgio, n kasztas 
intaisimo tojo geležinkelo 347 
C00 000 rubliu (apie $173,000, 
000) nes kaip rodos, tai daug 
daug’au ineez kaeztai. Dabar 
kėlės ira davestas igi Irkutsk 
3,780 milu no St Petersburgo 
Mete 1899 kėlės bus pabaigta- 
terp St. Petersburgo o Vladi 
vostoko, nes trūkis turės būtie 
pervežemas per upe Baikal, 
kuri turi 466 miles ilgio o 55 
miles ploczio. Laivas, kurie 
pervežines trukius, turės 4,000 
tonu. Pagal caro pa i -pima. tai 
kėlės tas turės but pabaigtas 
terp 1902 — 1905 metu, Me 
te 1895 darbinis bjuras gele
žinkelo lazdavę raportą, jog 
ant divizijų Trane-baikol ir 
Usomi, turėjo 62,000 darbinio 
ku dirbaneziu ant geležinkelo.

Daugiause ant geležinkelo 
dirbo kalininkai isz Sib reku 
kalėjimu, kuriem nutrenkine 
jo po viena meta uez jiuju dar
bą.

No St. Petersburgo in Vla
divostoką ims 14 dienu kelia
vimo o gal susimažins ant 10 
dienu Kai-ztas kelones isznesz 
tiktai $119, ka pirmiaus buvo 
$428, ka pasažierei turėjo kita 
dos Kelaut per Seuz kanala.

Ilgiauses tiltas per kuri pa 
sažierei turės važiuot, pereina 
per upe Wolga, kuris ira 4 
500 pėdu ilgio.

Kaip iru didelis valstis 
Texu.

Valstis Texas, Su v. Valst. 
turi savije in 3,500,000 žmo
nių ir daug vietos da del tiek.

Ira didibes New England, 
New York, Pennsylvania ir 
New Jersey valstijų sudedant 
in krūva.

Tenais randasi in 10,000 mi 
liu geležinkelio vertes $8,000, 
000.

Ira 3.500,000 galviju ir 3, 
000,000. Texas gali užgana 
dint visa svietą su mesute ir 
vilna.

Texai ižduoda per meta $4, 
000,000 ant užlaikimo savo 
mokslainiu.

....m-

Zenklivi sveczei isz Francuzijos.
Aut svodbos Helenos Gould kuri atsibudo neeenei pribuvo 1 

josios szvogeris eu paeze grafai de Talleyrand ir sūnum.
— ----- . . . . . ---- ,t

Apie Popiežius.

Szitas ezimtmetis mažiaus^ 
<kaitli popiežių i-zrado, nes 
tiktai szerzi popiežei vieszpats 
vo. Pirmutis szimtm tis ture 
j > tiktai 4 popiežius. Didžiau 
se skaitlį iszrodo 11-tas szimt 
metis, nes tame buvo 23 popie 
žei ir du priesz popiežei. Sep 
tintas ir devintas szimtmecze 
turėjo kožnas po 20 popiežių 
Vienuoliktas ezimtmetis turėjo 
18 popiežių ir 5 priesz — po
piežei; dvilektas ezimtmetis 16 
popiežių ir 6 priesz-popiežiu 
Briesz-popiežei ira tai, jog bu 
vo podu popiežius, — vienas 
sėdėjo Rime, o kitas kur ki
tur. Tokiu tai priesz-popie- 
žiu buvo isz viso net 3®, o lai
ku rifjrmacijcs Luterio, jau 
ne buvo po du popiežius.

Pagal tautiszka pared ka, bu 
vo popiežeis 14 Graiku, 8 Siri 
jokai, 2 Afrikonai 2 Dalmo- 
tinezai, 15 Francuzu, 6 Vokie- 
czei, 5 I-zpanai, 2 Savojardai, 
1 Anglikas, 1 Ulandas ir 195 
Valakai.

Ilgiau negu 20 metu viesz 
patavo 10 popiežių, in kuriu 
“kaitli ineina tebirie Leonu 
XIII, o trejetas isz jiuju raudi 
no szitame ezimtmetije. Šilta
me ezimtmetije ne buvo ilgši | 
be popiežiaus, o kituose rzitu- į 
tmi ežiuose po kelis menesiui t 
popiežius ne buvo iszrinktas. į

Szeszi popiežei buvo senesoi Į 
virsz 84 metu. Dgiause giveno į 
Grigalus J X kuris jau turėjo 
86 metus, kada jin popiežium | 
aprinko, o giveuo ant svieto į 
100 metu. I'gianse buvo po- j 
piežium Biusas IX, ba tureji į 
32 metus, no meto 1848 igi I 
1878 Szitame ezimtmetijebu-1 
vo popiežium Pluses VII m Į 
meto 1800 igi 1823 L out į 
XII vieszpatavo per 6 mttoil 
Piusas VIII tiktai 18 ment-iif 
Gr'galus XVI ka buvo priaf 
Blusa IX, vieszpatavo 15 ni
tu.

MENS

Tik Sveikam Kūne Sveikas Protas
Visa paslaptis žmogaus sveikatos ir 
gyvasties tai yra geras kraujas ir 

sveiki nervai.

Tik turint gerą kraują ir sveikus 
nervus gali padaryt laiminga savo 
šeimyną ir mieliausias ypatas, kaip 

VYRAI teip ir MOTERIS.

LINKSMA VALANDA
Surinktuos I ictuviszkos Literatūros 

Užeina Viena Karta Ant Menesio.
6’>xl0 colio dydomo, Knygos formato.

PR EN UMERATA K ASZT L’OJ E:
SnvienltuoRc Vnhtijuoic • . . $1.00 
Europoje, Aostralljol, Anglijo! Ir t. $1.60 
Del pilnut užmokejnal Nkaltltoju SAl'LEH 
Ilk 50c. ant viso meto.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHAN0Y CITY, PA.

GYVENMASVISU SZVESTO
Didele knyga api 1300 poslnpu 
Visos 6 dalis dmcziai ir puikei 
apdaryta. Kautus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Bocxkow*ki-Co.

TEMYK1T! Jeigu Tavo kraujas ir nervai nesveiki, jeigu kenti nusilpnėjimu, tai grahl* 
vojus netik visam kūnui bei sveikatai, bet Ir protui: del to pirmiau iki baisus pavojus užpol* 
reikia išsigydyti. Tik sveikam kūne yni sveikas protas. Žmogui būti be sveiko proto.Ui 
arčiau kaip numirt.

KAD apsigint nuo panašių nelaimių, apsigint nuo ligos ir būti sveiku b i laimingu. Uis« 
daugiau gero padarysit kad kreipsitės ] ......... -* • •
Kliniko kuris visada gali suteikti tikrą rodę, išgelbėt nuo ligot t
pataisyt kraują ir išgydyt nervus trumpam laike: už tai

KAD JEIGU KRAUJAS IR NERVAI NESVEIKI. 
Ui i kitos visokios ligos kaip amams ant žmogaus kūno užpuola, sunaikinaul sveikutę, protp 

net gyvastį.

PROFESIONALIS DAKTARAS PH. M. KLINIKO 
pasekmingai Ir trumpam laike išgydo; visokias netik šviežias, bot ir užsisenėjusius ligas ir*< 
tas. kurias kiti specialistai ir dideli daktarai neįstengė išgydyti.

PASARGA: Jeigu vargina Tave nusilpnėjimas, nemiga ir neturėjimas apetito, skaudį 
mns-gėliinns rankose, kojose, strėnose, esi nuvargę* lici persidirbęs, nesveiki inkstai, išblyškę* 
turi sekios nubėgimus nuo saužngystės, arlia turi vai aptingą užsikrėtusia Ilgę, nuo peršali®* 
teipat kosėji Ir skrepliuoji. stiuku ant krutinės ir kvėpuot ir kitos visokios ligos vargina.tji 
kaip VYRAI teip lygiai Ir MOTERYS galite tikėti, kad būsite išgydyti, jeigu lik atsiSauksi* 
lietuviškoj kalboje arabiškai arba parašant laiške kas kenkia. Nėra skirtumo kaip toli gyvroit 
Amerikoj. Anglijoj. Kanadoj apturėsite tikrą pngelbą. tik visada reikia įsilėmyt adrvs|»tl«.

rašyt TEIP:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

VALANDOS: Nuo 10 Iki po 4 plot. Nedėl. nuo 10 Iki 3.Vakarais Utar. ir Pėl. nuo 6-8.

SKAITYK knygą "DAKTARAS": ji labai naudinga ir žingeidi VYRAMS ir MOTERIUS- 
Jau daug tūkstančių egzempliorių, kaip bitčt medų, lietuviai išsinešiojo. Knygj' DAKTl 
RAS" kiekvienas gali apturvl. kuris tik prisius savo aiškiai parašytą adresą ir keliai stamp* 
užprUiuDtimgPhiladelphlos M* Klinikų!, adresu Kaip viršuj. Jieikalauk dar čijdirD denoū

i.įniKiiu II...' ■ » I ........................ ■ — -
prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO. Philadelphia N I 
įrodę, išgelbėt nuo ligos nclulinių ir pavojaus, teip*1
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senas, 
is patarimas, it?.], 
ari jums sveikata! 
Badova STelkato<

Priverstas su szluota.
(Pasakaite.)

drtu mokai n km įį 
m* negale W U J

iena vyui dyk*i.

incnzijos.
i būro nesenei pribūti 
pyrand ir siiaum,

i ne’ū '10 metu ries | 
10 popiežių, iūkurit 
imi tebirii Lmm

ū trejetai is jiūju raifi 
ame szimtmetiįe. SiiU 
mtmetųe le būvoiljt 
pittas, o ktee «» 
tuose po kelia utis 
iiius ne buvo istriita 

eszi popietei buvo įeis 
84 metu. I'giauee gives 

alui IX kuria jau ta] 
letra, kada jin papitiiii 
ako, o giveno aut k 
metu. I'giaūie buvo f 
um Piusaa IX, bato 
metus, no meto IMS 
? Szitame SMOtmetije! 
popiežium Pmae Vii 
o hOO igi 1823 L: 
[ viešpatavo per C K 
įsas VIII tiktai 18d 
galus XVI kabūvtĮtį 

įsa IX, vieszp&Uvolii

PORE SANO

Sveikas M* 
is žmogaus sveiki^ 
ii yra geras krauj^1 
veiki nervai.
gera kraują irsv$ 
padaryt laiminga^ 
nieliausiasypatas.“ 
i teip ir MOTERĮ^,

sveiki, kiPi kfoti nuūlp«*i=» “ 
oi ; del to pirmiau iki ,
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Priesz dvideezimts metu at
galės maž<m mie-'telije sziauri 
neje Francijoi, giveno kokis 
tai isz-islužines vaiskavas vir- 
szin'nkai, nes ant nelaimes 
teip kaip ir daugelis žalnierm, 
buvo prienzinejas katalik ezkai 
bažu’czi ir jio-io, tarnam* 
Teip ne kente kuninge, jog ir 
su jeis ne norėjo susitikt ir in 
juos kalbėt, ne kente būtie ta 
me pakajuj-- kur kuningas ras
davosi. Jago vienas isz j'oj‘. 
prieteln laikais iszpildindav.. 
k >ki privalumą katalikhzka 
tai ne galėjo u-zsilaikit, idan’ 
isz j'o ne pa-ijnokt.

J-nerolas tas, lik is aprink
tas meru (burmistru) tojo mies 
tuko Jiojo vaiska?a ranga ir 
tinkumas patiko jiam tas dms- 
tas. O reike pripažint, jog sa
vo dineta teisingai ir prigulin- 
c tei vede. Nes neapikanta, ko
ke turėjo prieezais bažnieze, 
buvo priežaste, jog kun. pra- 
baszczius tojo miestuko daug 
nukentinejo nog jio.

Kuningas buvo tai gerade- 
jingas ir miletas žmogus, o 
priek tam gana augszto moks
lo ir dievobaimingas.

Jenerolas kur tik galėjo, pa 
niekino kuninga visur, nes ji
sai kentėjo ta viską pagal jio 
etona, o jenerolas tam daugiau 
piktinosi, jog nieko ne gales 
kenkt dvasiezkai asabai.

Pati jenerolo buvo tai pa- 
bažna motere. Nes jenerolas 
jiai nesiprieezino eu jioeoe ti
kėjimu, kad tiktai eu savo 
ezventinibem nesiroditu priesz 
jin. Buvo ijje milaezirdinga ir 
stengėsi pataisit ta, ka jiosos 
viras per savo kvailumą darki- 
no.

Viena karta, menesije Sėjos 
dvi dienos prieez ezvente Die
vo Kūno, didele viesulą atsi
lankė ant jiu mieetelo.

Ant rinkaus, pagal paprati- 
ma buvo statomi altorelei, nes 
labai tame laike buvo sugadin
tas purvinu, sulaužintom eza- 
kom, lapais ir kitokeis daig
iais prime.tinta per viesulą.

Prabaszczius, ant kurio vis
kas buvo atidėta, idant proce
sije kanopuikiause atsibūtu, 
daugiause apie tai rūpinosi ir 
pastanavijo visom pajėgom, 
idant rinkus butu apszvarintas.

Suszauke savo parapijonue 
ir pasakė jiems apie ka eina, 
akvatindamae juosius, idant 
apezvarintu rinka. In kėlės 
dienas jau vieta buvo apszva- 
rinta, iszekirent tiktai vieta, 
kurioje giveno burmistras. Bi
jodami dalipstet jiojo locnaste, 
be jiojo pavelinimo.

Prabaszczius mielindamas, 
jog žmonis per neapsižiureji- 
ma aplenkė ne szluot vieta 
prieez narna jenerolo, paliepė, 
idant ir taje vieta nuszluotu. 
Nes vienas iez ženkliveeniu 
mierezioniu pasakė kuningui, 
jog isz priežastee bausmes ir 
rustibee jenerolo niekas ne at
sirastu, idant nuszluotu jiojo 
vieta.

Kuningas atsidusęs gilei, 
pripažino teisingumą mieeczio- 
nio ir tolaus dažiurinejo dar
bą, o priesz jenerolo narna li
kos ne nuszluota vieta. Po ne 
kokiam laikui kuningas nusi
davė pas burmistrą ir liepesi 
perstatit del jio.

Jenerolas jin priėmė ir pir
mutinis tare in kuninga:

— Kuninge, turbut ateini 
atlankit in maeznele mano pa- 
czios. O kaip žiurau, tai ma
te* czionais ne reikes, o jago 
nori matitis eu mano paeze, 
tai liepsiu jaje paszaukt, o 
pats atsitolinsiu.

— Ne, ponas jenerole — 
paszauke kuningas nusijuokęs 
— ez ta karta noriu turėt gar
be paszneket su ponu. — Ar 
teip? — Gerai, kalbėk, nes 
greit, ba ne tunu laiko, — pa- 
szauke jenerolas.

— Tuojaus pabaigsiu, ba ir 
aez ne turiu už daug laiko — 
tarė kuningas. Rito pagal pa- 
pratima, pereis per jiuso dūręs 
procesije su Szvencziaueiu Sa
kramentu igi altoriaus, kurie 
liks paetatitas toje daliję rin
kaus. Usz tai atėjau jiuso pra- 
ezit, idant palieptum nuvalit 
lapus, purvina ir kitokes eza- 
szlavas, kurias viesulą pripūtė 
vakar, jago butą parankiau,

tai asz paliepsiu del savo žmo
nių nuvalit.

— Kuninge prabaszcziau — 
atsake jenerolas — ta, ka po 
nae vadini ezvente Dievo Kū
no, ne ira suvis paraszita pro
voke. per tai ne paliepiu, idant 
nuvalit priesz mano duris 
ezaezla vas.

— M .no mielas — atsake 
oati jenerolo, kuri tame laike 
buvo inejns — rodosi man, jog 
pra»zima knningo galime 1 ng 
vai iszpildint. Paliepsiu del 
tarnu, o tie tuojaus nuvalis 
szaszlavas prie*z narna.

— Mano Onnk — tarė je
nerolas — jau ne karta pra
szau tavęs, idant in mano rei
kalus nesikisztnm Uždrau- 
dzin visiem idant ne desilips 
tetų nuvalit, o katras to ne isz 
pildine, tai tas pažins galibe 
mano rapninko ir jog esmių 
•burmistru

— Tegul Dievas mane ap
saugoje, idant turecziau mai- 
“zitis in naminius reikalus. 
Veluk atsitolinsiu. Pra=zau da 
paskutinio pavelinimo, ar pa
vėlinsi nuvalit szaszlavae 
prieez narna ar ne, — tarė ku
ningas.

— Paliepsiu da karta, idant 
niekas ne dalipetetu — paszau 
ke uezpikias jenerolas.

— Gerai, — tarė 
ir iszejo

- Hej Petrai! 
Mikai! — paszauke 
jenerolas.

Tuojaus stojo tris bernai 
priesz jenerola eu vaiekava pa- 
guodone.

— Pažinstat mano rapnin
ka? — uezklause jenerolas su 
rustu pažiurejimu.

— Teip, pažinstam ponas 
jenerole! — buvo atsakimae 
visu trijų.

— Na, tai žiūrėkit, jago 
vienas isz jiue atsivožintu nu- 
ezluot prieez narna, arba duo
tumėt kam kitam 'pavelinima 
ant to, tai rapninku gaus ant 
atminties teip, jog pakol givu 
bus, tai ne užmirsz. Suprantat 
mane?

— Teip, pone jenerolas.
— Atsiminkit sav gerai, ka 

sakiau. Galite dabar atsitolini
Tris bernai 

eikloniojimu 
darba.

Tankiause
terp žmonių ne labai uszeikie- 
tėjusiu arba piktu, kada tik 
papildo ka toki laike savo pik 
tibes, tai paskui iez to buna 
neužganadintaie ir norėtu ta 
pataisit. Tas pats buvo ir eu 
ponu jenerolu, visa vakara 
vaikeztinejo apimtas didele 
gaileete ir neramumu.

Ėjo po keliolika kartu in 
lova, su iszverstom akimis pri
sižiurinejo in lubas, nes viekas 
ant niek, ba užmigt ne galėjo. 
Ant galo apie pusiaunakti iez- 
girdo, jog kae tokie su didele 
sargibe nuszlavinejo prieez- 
nami. Jenerolas pasirėmė ant 
alkuniu ir murmėjo in save:

— O ka, ne biustu. Kas to
kie nuszlavineje ir prieszinasi 
mano prisakimui. Nes pažiū
rėsiu kae czionais ponu, ar asz 
ar kuningas.

Jenerolas apsirėdė in szlaf-
- roką, uždėjo ant kojų pantaf- 

lus, paėmė rapninka in ranka
i ir tikei nusileido trepais že-
• min. Atidarė dūręs ir pamate 
i koki tai žmogų, kuris eu szluo

ta stengėsi nuezluot purvina ir
• szakas. Da pora žingsniu, o....

Rapninkas iezpuole jenero- 
i lui iez rauko?.

— Kas tai! — paszauke — 
kuningas! Kuningas ezitam 
laike nuezlavineji czion prieez 
mano narna! ?

— Teip, tai asz, ponas je
nerole atsake kuningas spakai- 
nei. — Reikėjo tai priverstinai 
padarit, o ne norėjau nieką 
ant pono jenerolo rapninko 
siunet. Mano pi czei gana pla
tus.

— Hm,hm, O!.... —su
niurnėjo jenerolas, spirdamas 
rapninka su koje.

— Gaila man, jog ponui je
narolui pertraukiau migi, nes 
stengiausi kanotikiause nu- 
szluot, nes gal but, jog da ne 
papratias....

— O, o, o.... — murmėjo 
vela jenerolas, da tolau atepir- 
damas rapninka.

— Su noru paneezu kora 
už tai, jog ne esu teip inpra- 
tes. Chrietusa ir plake, tai kas

kuningas

F ra n ai! 
ant tarnu

atsitolino su pa- 
kožnas in savo

atsitaiko, jog

KUR BUNA
Mano vyras Juozas Dambauskas, 

kokis metas adgalios gyveno su ma
nim Malianoy City Buvo sakyta kad 
iszvažiavo ant larmu szale Woroes- 
seri. Turi 26 m. senumo. Tegul jisai

pats ar kas kitas apie jin danesza 
jio paežiai kadangi jiji nori žinoti ar 
gyvas ar gal numiręs. (gy *o|) 

Mrs. F. Dambauckiene
525 W. Suotli Alley

Malianoy City Pa.

Draugas Morgano.
George F. Baker milijonieris (ejna su sunum) yra drau

gas Morgano. Tieje du turezei valdo milijonais ir turi savo 
rankosia kone visa piningynia gielda.

pažiurę 
emages

atidaręs

Franai!
Duokit

man kenktu muszimas rapnin 
ko? Tai garbe del manės tar 
naut Vieszpacziui. Nes da 
karta perpraszau, jog buvau 
toks nerangus szlavime....

— O, nerangus, turbut.... 
— painiosi jenarolui.— Na, 
na, turbut, nes.... 
sim. Pažiūrėsim kas 
nis....

Jenarolas su staiga 
dūręs paszauke:

— Hej! Petrai!
Mikai! Kelkitės.—
szluota! Greicziau! Pirmutine 
koke rasit!

Vaikinai su primerktom 
akimi ir su naktineis marszki- 
neis, persigandę, pribėgo.

— Kur szluota!— riktelėjo 
jenarolas.

— Ne Petras, ne Franas, ne 
Mikas ne suprato tosios kal
bos, su atidaritom burnom pri
sižiurinejo ant jenarolo.

— Klausiu kur szluota 
kalei!?— szauke jenarolas.

— Koke ezluota?—paezau- 
ke vienas.

— Szluotos noriu, ar raka- 
lei turiu 
ženklina! 
rapninka.

Tarnai 
lino, nes 
Franas, atneeze ezluota.

Jenarolas pagriebęs ezluota, 
pradėjo su visom pajėgom nu- 
ezlavinet.

Nes ponas jenarole— tarė 
kuningas eu nusijuokimu— 
pailsi ponas.

— Duok man pakaju ku
ninge!— Pažiūrėsim kae grei
tesnis.

Kuningas nieko ne atsake, 
nes ezlave tolaus. In penkee 
minutas jenarolas palove szla- 
ves ir turėjo prisipažint už 
sumuezta.

Atidavė szluota Franui ir 
tarė:

— Imk ir paezauk anuos 
rakalue, o turite iezezluot man 
prieez-nami teip, idant ma
žiausios ezaezlavoe ne pasilik
tu. Nes tuojaus, ba rapninkae 
bue darbe!

Paskui ateigrižes in kunin
ga, tarė epakainiau:

— Kuninge, gali ejt na
mon ir pasilsėt. Prie procesi
jos reikalausi pajėgu. Jagoir 
aez dagivenaiu ritojaus, tai 
nueiduoeiu ant procesijos, nes 
ežia nakt kuninge pasakei pa 
mokslą ant pamokslu.

Paeakee tai, nusidavė, atsi
gulė ir isz eik užmigo, nes tik 
ant pora adinu. Prieez diena 
atsikėlė, pabudinęs visa savo 

, ezeimina. Nuėjės eu jeie in ea- 
vo soda liepe nuekinet ka gra
žiausius žiedus ir ezakae no 

, puikiausiu medžiu. Dare tai 
teip ezirdingai, jog kone viea 

Į | savo darža sunaikino.
In adina paskiau liepe savo 

žmonim surinkt ezakeles ir žie
dus. Nuėjo su jeie ant rinkaus 
ir pradėjo padabinet visus al
torius. Niekados da ant szven- 
tes Dievo Kūno, teip ne buvo 
pareditas rinkus kaipszendien

ra-

pasakit ka ezluota 
ir pasilenke pakialt

persigandę prasieza- 
n aršiau sės iez vieu

Poni jenaroliene tam visam 
prisižiurinejo iez savo lango, 
ne galėdama sau to iezreikezt. 
Jau kone procesije ketino pra
sidėt: josios viras baigė pada- 
binet altorių, o ijje pasirengi- 
nejo in bažnieze, lauždama sau 
galva, kas tikrai atsitiko.

Ant galo inejo ponas jena- 
rolae in etuba, ka tik norėjo 
užklaust savo viro, kas tai vis
kas ženklina, kad sztai jena
rolas pirmiau prakalbėjo, jog 
abudu ejsiva in bažnieze ir 
imeiva dalibas prccesijoi. Baž- 
niezioi ir proceeijoi jenarolas 
buvo visame pirmas.

Nes ir po tam neiszreiszke 
del paezios, kas atsitiko taje 
nakti priesz ezvente Dievo 
Kūno. Kada apie tai klausu 
tas tiktai atsake, idant uszpra- 
szitu kuninga ant piet, o dasi- 
žinos apie viską. Jeneroliene 
su linksmumu ta iszpilde, o 
kun. prabaszczius priėmė usz 
praszima.

Laike pietų, jeneroliene ne 
galėdama isz akivumo ir links 
mibes ilgiau dalaikit, paszau- 
ke:

— Ach kuninge prabasz 
cziau, tu esi tikrai euda — tve
ria!

— Ar aez? O ne poni — 
esmių tiktai nusidėjusiu žmo
gum. Iszrinktuju ir szventuju 
ira mažai — tarė kuningas.
'— Nes jegamasteli praszau 

man iszreikszt, kokiu daliku 
privertei mano vira?

— O, labai lengvai — ta
re kuningas su nusijuokimu. 
— Prastai tarent privereziau 
jin su.... szluota!

Jenerolas nusijuokė garsei 
ir apsakė del paezios, kas atsi
tiko taje nakti ir kaip jin ku
ningas privertė su szluota.

No to laiko jenerolas buvo 
dievobaimingas žmogus ir tan 
kei atlankidavo kuninga.

Vincas Mikelėnas ir Agota Jese- 
liunai, paeina isz Suvalkų gub., Vil- 
kaviszkio pav„ teip-gi ir Antanas 
Szupszinskas paeina isz Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav., Kamszu kai
mo, teiposgi ir Awiato Adalto paei
na isz Suvalkų gub., Kalvarijos pav. 
Raudianiaus gmino Kamszu kaimo, 
jie pats ar kas kitas praszau duot ži- 
ne ant adreso ((HĮ o;)

J. Svetkauskas, 
Box 8. Wilson, Pa

Introligatorne.
▲PD1BBTUVE KNTGU.

Aysidirba senos maldaknyges ištrint 
uitos ir laikra«xczei, kvipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagis Draugas, Tėvynė ir L L 
Prisinnsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasitua. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
814 W. Seracs. Alabanev Citv.
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NAUJOS KNYGOS

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

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 25c.

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

Trupinote!.

— Angliję pargabena kas 
metas 100 milijonu svaru sku- 
duriu.

— St. Louis, Mo. randasi 
palicijantae J. W. Trail kuris 
yra 6 pėdas ir o colius augsz- 
czio.

— Moskva neužilgio ižduos 
$1,500,000 ant invedimo elek- 
trikinio kelio.

— Kalifornijoi randasi su- 
virszum 1500 aukso kasikiu.

— Kinuosia parsiduoda tu
zinas kiausziniu po 2 centus.

— Suvienituose Steituose 
randasi 5800 aviatorių lekioja- 
mu maszinu.

— New York Central ge- 
ležkelio stotis New Yorke 
kasztuoje $180,000,000.

— Milijonieris Frickas mo
ka tūlam muzikantui $10,000 
ant metu, kuris turi jam kas 
diena pagrajyt.

— Clevelando palicije nu
trauks fotografijes visu mote
rių ir mergynu, kurias suyms 
karezemosia.

— Praejta meta iszkeliavo 
in Kanada 150,000 Ameriko
nu kurie iszveže su savim 
$200,000,000.

— Suv. Steituose randasi 
suvirszum du tukstanezei viso
kio gatunko obuoliu.

— Anglijos gyventojai su
dėjo in pacztinius bankus pra
ejta meta suvirszum $250,000,- 
000.

— In laika deszimts metu 
pribuvo in Amerika 10,000,- 
000 atejviu. Praejta meta pri
buvo iez viso suvirszum 1,400,- 
000.

Suraszai isz givenimo ant 
Filipinų.

14 metų senas laikraštis

Išeina kas Ketvergą, Chicago, Ill.

Laikraštis “Katalikas” 12-kos puslapių, didžiausio for
mato, redaguojamas geriausių redaktorių, talpina raštus ge
riausių raštininkų i. visuomet telpa visokių žinių iš Didžio
sios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios Lietuvos, Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.

“Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Siauri
nes Amerikos:

Metams pusei metų ^1.00
Kanadoj ir Meksike:—

Metams $3.OOy pusei metij $1.50
Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese viešpatystSse:

Metams ^3.00, pusei metų $1.50
Užsirašyti “Kataliką” salima kiekvienaino laike.
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą sių

sti per pašto Money Orderį arba pinigus registruotam laiške 
ant išleistojo rankų, adresuojant šiteip:

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St,, Chicago, UI.
Rašykite tuojaus. o gausite vi« ną “Kataliko” nunjcrj ant pažiūros veltui.

__.in,.,_____________ iijĮt-.j n_w ..i _ n ir- i.iiniiir Į».rvri.aM» airi jum n

BANKING HOUSE
Kampas Reade Uliczo 

Telefonas.* Worf/il2822.
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7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ąnt kranto prapulties” “Mis- 
tras ir 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” “Bausmeguž szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25c,

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

Ne mokantis padotku buna 
korojamas su pagialba botago, 
o ant galo buna ižguitais iez 
tevines, o turtas buna^užgrieb- 
tas per valdže.

Oras Maniloje pripildintae 
kvapsniu jkokosu ir raudonu 
pipiru.

Filipinai susidepa iez 1,200 
v'sikiu ealu.

Huraganas vadinamas tyfu 
nu (vetre) ir drebejamae že
mes buvo igi eziolei žinomas 
del tenaitiniu giventoju igi 
pribuvimui flotos Dewey’jo.

Suvienitos Valstijos pasku
tiniuose trijose metuose parga 
beno no ealu Filipinų tavoro 
usz $7,000,000.

Stalicze Filipinų ira Manila 
kuri skaitosi ant200,000 gi
ventoju mieste, o 60,000 given
toju buna užmieetije.

In trauki 200 ezimtu metu 
kae diena augo skaitlio paeike- 
lelu.

Jenarolas Veyleris buvusia 
gubernatorius Filipinų per 
trauki keturiu metu sukrovė 
turtą $1,000,000 apriez ėmimo 
metines pensijos $40,000.

Didžiause zobova ant Fili
pinų ira musztine gaidžiu atsi- 
bunante dideluose cirkuose, 
kuriuose talpinasi m 4,000 
žmonių.

BISCHOFF’S
287 Broadway

New York, A. Y
Kas reikalanna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai likta greit, 
atlikti tegul atsiszaaki in'

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta ISISin.

Szimtas Tukstancziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greieziausei. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kurst.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,^
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir lax

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kenaujenoziu In Kraju pastorojame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingiausiai.

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

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

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
—LAIVAKORCZIU SKYRIUS-

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

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

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

Lengvas,

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
kų, koncertinų, klernetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių 
smulkių daiktų prie manęs gaunamų.

Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi 
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapato. 
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisiu* 
gai išpildau užšokimus per pačtą arba exkspresą greičiausčj. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33-rd St.$ CHICAGO, ILL.

o

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti 
Preke — 10c.

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

RUBINĄ SULVA.
Perdėjo nut Lietuviszko D.T. B

Preke — 10c

...Tikriauses Kabalas...
Alba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialba Kaziru—
Pagal Garsingiauai Chaldiszku 

Persiszku, Graikisrku, Aiabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — 10c.

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

W. D. Boczkowski-Co.
S20-522 W.Soath Al; M.lumoy City,P*.

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

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

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

Skaitykite! „K”,pjf"S 
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
arba $1.25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paczta ir 
apmokame vises kasztus. Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. F1DCZK0WSKI-C0.

Mah jioy City, Pa.

o X o 
Ji o * o

o

o
o

Sudia.
Sudžia: — Esi apsunkin

tas, jog papildei vagiste nak
ties laikia?

Vagie; — Kad mano ama
tas ne vėlina dienos laikia vog 

o ir žmonių sarmatijuosiu.

W. RYNKEWICZIUS
233-235 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
—O—

Notariuszas, Didžiause Lie^- itszka 
o Agentūra Pardavimo Szipkorcziu 
□ ir Siuntimo Piningu in visas dalis 
g svieto, greieziause ir pigiause.
K Visi tie kurie per mv s siuntė apie tai geria žino Iszduoda Dostovierne 
£ del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti Del Draugrysoziu 
g pristatau puikesazarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir t. t. 
o Su kokiu nors rei alų kas-link Szipkorcziu, Piningus irt.t., raszykite 
5 pas ma ne o aplaikysite teisii.ga atsakymas.
oiaoMoMoifloBioiaoiaoiaoiioiaoiioiacoiaoiiokioiioliMoMoMolioii

ti

Amerikoniszkai.
— Paėmei Jonai pede, tai 

kodėl sztorninkui ne atidavei, 
ka esi skolingas ?

— U-gi kam ne atėjo, ar
gi aez jiam siulineiu ?

Kajis žino
—• Oi kumute kokia tavo 

puiki drese!
— Ar taw patinka? O man- 

suvis nepatinka — pasaki 
jog per brangi!....

— Ka jie žino!

Ueriauses spasabas.
— Del ko tu Megute vii pa 

ti viena iezeini.
— Tai geriaueea epaeabas 

Ant sirs d' vjrkinn.

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS 
tYn Ui vienatinis gyditoju Pittsburge, diplomavoU. 

Vamavoj., kuria turi suvirta 15 metu iszbandimat 
gydime visokiu ligų. lezgydo visoks* ligas nepaisant iee 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimua 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi ęyd. 
Savvalisakas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimai 
Užeisenenjusiaa Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauoaia. 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegim 
UžsiMejosiaa Ligas kad ir pajinanoaioa nog Tavu, 

Rentals ruzyaite ant adreso

an vm rn M® Pean Ava., Pittsburg, Pa.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. Vxlst. Randas turi 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 oanka, nepaisant ar mažas ar didelis.

HARRISON BALL, Prezidentas.
F. J. NOONAN, V ice-Prezidentas.

9-ad. ryte lig 3 popiet. 
Snbatomis 9 Ii? 12-sul.



DIDELIS PARDAVIMAS
TIK PER 15 DIENU!

Ydant padaryti vietos del nauju 
Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pasta- 
navijome iszparduoti visa tavora musu 

sztore už labai nužemintas prekes.
Szitas tavoras susideda isz Vyru ir 

Vaiku visokiu Siutu, Apvedimu ir t.t.
Todėl jaigu reikalaujate virsz-minetu 

Apvedimu, tai dar turi ta proga pirkti už 
labai pigia preke o ir galesite suezedinti 
pininga ant kožno pirkino. Pasiskubinkite 
ba szitas pigus pardavimas tesis

TIK PER 15 DIENIU!!!
Ateikyte peržiureti Tavora o ir patis 

galesites persitikrinti kaip pigiai galesite 
viską pirkti.

RYNKEWICZIA OJ2«a™“e

Ant pardavimo.
Isz priežasties mirties szei- 

minoje ir idant užbaigti iazda- 
linima pasilikusio turto, parei- 
duos geras kampinis salunas 
ir namai ant dvieju familiju 
Tamsq ia, Pa. ant loto 40 per 
195 pėdas didumo, su visom 
vigadom. Galima pirkti ne
brangiai. (-oi O})

Ei. Kearns.
501 Railroad St.

Tamaqua, Pa.

Skaitykite o turėsit nauda
Kas norite užsiimtie parda

vinėjimu musu tavora luošame 
laike nog darbo prisiuskite 
už 2 centu stampa o aplanky
site kataloga ir informacijos.

K. J. Krauchelun 
120 Grand St.

(l°’ TO) Brooklyn N. Y.

Vakacijos ir Szvent-dieninei (Holiday) Klobai.

PER praszima daugybe musu prieteliu ir kostu- 
meriu, First National banka pastanavijo uždėti 

keletą Vakacijos ir Szventa-dieniniu (Holiday) 
klobu. Szitie klobai prasidės 20 Sausio. Iszli- 
gos tinkamos visiems. Ateikite in Banka o bus 
viskas iszaiszkinta Mes žinome kad prisidėsite

? kada iszgirsite muso plana. Yra tai lengvas 
būdas suezedint piningo del vakacijos ir iszvažiavimo vasaros 
laike. Apie daugiaus dasižinosite

First National Banke,
MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines

apeipacziavo 
D. C., su pana

rinkimai ant

— Sniegas.
— Gavėnia.
— Seredo pripuola Pelenu 

Diena.
— Dabar ymkimes prie pa

kulos ir varginkime savo nusi
dėjusi kuna po visu linksmy
bių.

— Turime keletą moterių 
ploszcziu nog lietaus, parduo 
eime po 250 Bargain Sztore 
21 E. Center St.

— Gerai žinomas visiems 
Antanas Dubauckas (sūnūs p. 
Szukaitienes) 
Waehingtone, 
Ona Bryant.

— Artinasi
daugeli miestiszku uredininku 
kaipo tai: burmistro koncel- 
monu, direktorių mokslaines 
ir rinkiko taksu. Ar Lietuvei 
pastatys savo kandydatus ant 
kokiu urėdu. Pamislinkyte 
apie tai isz laik.

— Moterių kotai vertes §8 
lig §10 po 500 Bargain Sztore 
21 E. Center St.

— Apie antra valanda po 
piet užsidegė kaminas name 
Vizgirdų po No. 617 W. Cen
tre uliczios. Durnu buvo daug 
o ugnies mažai. Keli viedrai 
vandens užgesino liepsna.

— Lietuviszko Independent 
klubo balus ant Boczkausku 
sales panedelio vakara atsibu
vo pasekmingai. Sveteliu bu
vo daugeli isz visos aplinkines.

— Parsiduoda naminei 
daiktai beveik kaip nauji. 
Atsiszaukite po No. 625 W 
Pine St.

— Daugybe visokiu pan- 
cziaku, pirsztiniu, apatiniu 
drapanų ir 1.1, vertes 250 ir 
500 po 100 pas Bargain Store, 
21 E, Center St.

—- Pereitos subatos nakti 
apie puse septiniu iszkilo vejes 
ir ant nelaimes sugriovė narna 
tik ne senei pradėta statyti, 
namas buvo ant 4 laiptu augez 
ežio ir ant 4 familiju ploczio, 
nuostolio padare ant keliolikos 
szimtu dol. priežastis buvo per 
silpnas fundamentas, ta paezia 
nakti ugnis sunaikino Free 
Press angelska drukarne prie
žastis neprižiurinejimas pe- 
cziaus.

— Del ne kuriu moterėliu 
p. Baltruviene labai reikalin
ga in pagialba nes kaip pra
deda musztis viena kitai in 
plaukus kabytis o paskui pas 
vaita bėga tai ketina neužilgio 
pribut, ir visas apmalezint.

W. Frankfort, Ill.— Dar
bai slobnei eina.

— Oras maiszytas.
j- Kazimieras Grabauskas 

likosi užmusztas anglių kasyk
lose, Oktoberio menesi, paei
nantis isz Kauno gub., Rasei
nių pav. Neszkuczmoniu pacz- 
to, sakėsi kad turi broli ežia 
Amerike velionis paliko ne 
mažai turto apie 1500 dol., 
turi paezia lietuvoje nes nėra 
kam pajimtie to turto be tikru 
giminiu tai jagu kur randasi 
praszau atsiszaukt ant adreso.

Jos. Walukas, 
Box 134 W. Frankfort, Ill.

Des Moines, Iowa.
■f A. a. daugeliam pažysta

mame Adomas Kaeparaviczius 
kuris pergyveno keletą metu 
Amerike o paskui iezvaževo in 
Lietuva pergyveno kelis metus 
lietuvoi atsiskyrė su sziuom 
svietu 19 d. Gruodžio 1912 m. 
paliko dideleme nuliudime pa
ezia ir viena sunu lietuvoi o 
du sūnūs ir viena dukteri Ame 
rikia velionis paėjo isz Suval
kų gub , Ūdrijos gmino ir pa
ra. Lai buna lengva toi lietu- 
vos žemele.

Ant pardavimo.
Trijų piontru biznavas ir 

gyvenimo namas. Geriausia 
vieta del buezernes ar groser- 
sztoro. Galima pertaisyt narna 
del daugelio szeiminu. Atsi- 
ezaukite po No. 138 W. Ma- 
hanoy St, Mahanoy City, Pa 
Locnininkas nori pamesti biz
ni už tai parduos už neperban- 
gia preke. (g į o,)

Publicznas Pardavimas-
Snbatoj_8 diena Februariaus 

ant 1.30 ad. popiet bus par
duota per publiezna pardavi- 
ma, ant vietos prie 625 ir 527 
W ėst Center St. lotas 25 per 
125 pėdu didumo lotas su na
mais, kurie atnesza §50 randos 
per menesi. Locnininkas 
atmesti visus didaus.

Jos. Brazaitis 
Locnininkas.

M. J. Ryan 
Advokatas(1 •<iaa)

gal

KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIEGZIU.
Knygute Lietuviszkoj ir Angliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie- 
tyste, klausimai ir atsakimai kaip isz- 
siimti popieras. Suvienytu Valstijų 
Konstituozija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Ukesu 
Klobas matidamas reikalą, iszleido 
szia knygute. Preke tik 25c. Todėl 
norinteje gaut szia knygele siuskite 
pinigus per paozta (Money-Order) 
Lithuanian Am. Citizens Club

Naujas Barberis
Franas Vroblauckas 

811 E Pine Str.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.

— Vladas Kozlowskis ku
ne nesenei pribuvo isz tėvynės, 
dirbdamas kasiklosia buvo 
akyvu dažinot isz ko yra pa
dirbtas dinamitinis patronas. 
Eksplozije sudraskė visa ran
ka nelaimingui grinoreliui o 
jago isz to iszliks tai daugiau 
bus atsargesniu.

— Vladas Urbonas ejdamas 
namon in Gilbertona likos už
kluptas per valkatas, baisei- 
sumusztas ir apipleeztas ant 
§26. Palicije niekadeju jesz 
ko.

— Kaip girdėt prahaszczins 
naujos lietuviezkos parapijos 
Kun. Slabynas atsisakė nuo 
savo dinsto, nes nieko ne ga
lėjo padaryti. Taip, parapija 
sutverti ir bažnyczia pastaty
ti— kad ir ciela tuziną para- 
pijonu turint tai ne malkas 
kapoti ar tvora lietuviszka 
tverti. Tai-gi kun. Slabynas 
eis in kita vieta, bet jau tiktai 
už vikara, dar-gi pas sugieda. 
O jus aveles ir vėl be pieme- 
nio liksite ir taip suvesti, ant 
juoko palikti.

Prigulėjęs prie naujosios.

Minersville, Pa— Dar
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas sunku gaut, už
dirbai ne vienoki.

Granitville, V’t — Pati
ko baisi nelaime A. F. Quarry 
jauna vaikyna kuris dirbo prie 
akmenų matikuojant drabnus 
akmenis, užėjo ant dinamito 
kuris ji sujudino o tam kuris 
buvo szaunant likes neiždeges 
ir sprogo su perkuniszku 
trenksmu nutraukdamas kaire 
koja augszcziau kelio ir isz- 
musze abi akie ir nukilto kai
res rankos visus pirsztus, da
bar nelaimingas guli ligonbuti 
mireztanczem padėjime, nelai
mingas paeina isz Iszpanijos, 
apie 25 m. senumo, nevedes.

Sagar Notch, Fa.— Del 
visu pažystamas Juozas De
gutis nupirko saluna ant S. 
Main uliczios, puiki vieta del 
kožno praejgio, kas atvažuoje 
isz kur tegul užeina o bus ka- 
nopuikiausia priimtas.

Cedar Rapids, Iowa.— 2 
d. Sausio 1913 m. likosi sun
kei sužaistas Kazimieras Da- 
kaniea jaunas vaikinas 22 m. 
amžiaus, likosi nugabentas in 
ligonbuti kur in 27 vai. pasi
mirė ir likosi pargabentas pas 
p. K. Blažaiczio kur radosi 
tenai jio pusbrolis, laidotuves 
kūno atsibuvo iszkilmingai su 
bažnytinėms apeigoms 24 d. 
Sausio, velionis paeina isz 
Kauno gub., Szauliu pav. ja- 
gu kas norėtu platesnes žines 
tegul raszo ant adreso.

K. Blažaitis,
525 S. avė.

Cedar Rapids, Iowa.

SUCZEDINĮMO KLOBAS.
Szitas tikintas yra duodama, del prigulineziu prie Serie, D. Deszimtu- 

kiniu euozediuimu. Galima dėti po lOo. ir daugiau, teip kaip jumis geri
ause iszpuola. Kada tikietas būna iszpidinta. tada duodame kita tikieta ir 
Bankava Knygute. _______________ _ _______________

Bnvaua a P.irk7t« už $6.00 vertes musu 
lAUIclUllB žinomos tabakos del ei garėtu 
ir iszsirinkit sau dovana isz sekaneziu daiktu: 
Naujausia importuotas Fonografas su didelia

nikeliuta dūda, kuris | 
graina gereiiraiszkei I 
visokias muzikes ir 
dainias. Kiekvienas 
gali turėt savo name 
Kone- rta.2.Geriausia 
Armonika vokinko 
iszdirbimo su notom 
ir nurodimais. 3.- 
Pmkius stalavas ni- 

l kelinis laikrodis su 
muzike, kiekviena 
karta grajina lOminu 

cf tiu. 4.\ yriszki arba 
moteriszki storai pa- 

auksoti laikrodėliai.
Už musu dovana vien norime 
kad pagarsintuiued musu 
firma terp justi pažįstamų isz 
Amerikos. Atsiusk mums aut 
rankos 50c markėms, o mes 

ms prisiusime 40 skrinncziu tabako 4 gatunku už $6 
ir jusu iszrinkta dovana. Likusius $5.50 užmokėsit 

gavės tavora. Kam tavoras nepatiks gali ja nejimti. Kanadon ir abelnai in nžru- 
bežius, ta voro siuneziame t’k gave iszkalno $6.00.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO; Dept.L115E.7th.St;NewYork.N.Y

ISZGYDYTAS
Isz I O-tipęs /Ąetipes Rupturos

John E. Evens sunkei dirbantys kalvis isz Wapwallopen, Pa.
Fabrike parako, apsakineje historije kuri užims visus aklvus:

Perėjo penki metai Apriluje s.m. kada atsiszaukiau pas Daktara O’Malley in 
Wilkes-Barre, Pa., ba kentėjau ant dubeltavos Ruptnros, nadeymas mano buvo 
payoyngas o su didele nebegale galėjau baigt savo darba. Gidyiojai kurie mana 
priesz tai gydė: jog tai yra didele k vai! iste mislint jog Ruptura duosis iszsigidynt 
De operacijos [asz e^mu prieszingas tokiu opeiaciju.] Po perskailimui 
apearsinimo laikrasztije Berwick. Pa., apie gidima Rupturos per Daktara 
O’Malley, nusidaviau in offisa in Wilkes-Barre, Pa., ant rodos kur man 
Dr. O’Malley pasakė jog isigidins mane isz kenteymn.ne norėjau in tai intiket.

Nes dabar nežinau kaip iszreikszt savo dekinguna už tai, jog esmu dabar 
suvisai sveikas be jokios operacijos No keiuriu metu ne nesziojau jokiu diržu 
norint gana sunkei dirbu, už ka pirmiause padekavoju Dievui o po tam 
Daktarui O’Malley už jo iszgidima. Jaucziuosiu jog tai yra mano privalumu 
duot rodą kožnaiu kuris keneze ant Rupturos idant nusiduot pas Dr. O’ Malley.

JOHN EVANS, Wapwallopan, Pe.

Dirželei niekad neižgidyns Rupturos. Kožnas vyras moterį 
ar kūdikis gali būti iszgydint nog Rupturos (kuilo) b> 
skausmo ir perszkados per mano Kemiszka-Elektro Methoda 
Asz esmu vienatinis Specialistas ir galu gvarantyti iog tave 
iszgydinsu isz Rupturos. Mano spasabas gidymo Rupturos 
užtikrina kožnam iszgydima apie ka szimtai ypatų jau 
persitikrin ■ per ka turi pilna tvirtybia prie manes. Atsiunsk 
2c. marke o gausi knygute su abrozeleis apraszant mano buds 
gidymo Rupturos Ruda dikaj. Kas ne gali ant kart užmokėt 
tai duodu ant iszn.okesczio. Preke užganadidante.
Prisiuskpacztine marke už2c. o aplaikysi Daktariška knygute su abrozelais už dyka

n^i a s-wash,ngton st-Dr.A.O MallByW'LKES-SARRE, Pfi

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortes antgeriausir 
linijų in ir isz Lietuvos. Siuncz » 
Piningus in Visas Dalis Svieto greiti i 
pigiai ir teisingai. Raszikite pat 
mane o gausite teisinga atsakitrr 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokb 
Valgomu Tavoru ir Buoiena 
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

^.Skuta 
kerpa puikei plaukus. Teip 
žmogų padabina, jog iszrodo 
penkeis metais jaunesniu.
(OI oi)___________________

Savo iszgales rybose.
Vyras, norintis būti drutu, 

privalo gyventi savo iszgales 
rybose ir vengti visokiu eks
cesu. Jis taip-gi privalo gy
venti sulyg savo fiziszko isz- 
naszumo ir vengti peraidirbi- 
mo. Jis neprivalo dirbti dau
giau negu jo raumenis, nervai 
ir smegenis gali pakelti. Jis 
privalo valgyt ir gert ta, ka 
lengvai suvirszkina. Jei jis su
teikia pilvui daugiau negu tas 
gali sumalti, tai tuomi jin nu 
silpnina ir rezultatas to yra 
nevirszkinimas. Tas privalo 
but gydyta tuojaus. Greicziau- 
sis palengvinimas yra Trine- 
rio Amerikoniszkas Kartaus 
Vyno Elixiras. Jis sustiprins 
muskulus ir nervus, iszvalys 
vidurius, ir privers
ganus dirbti. Privalo but var
tojamas konstipacijoj, nervisz 
kinime, galvos skaudėjimuose, 
neuralgijoj ir nerviszkume. 
Aptiekose. Jos. Triner, 1333- 
39 So. Ashland avė., Ch’cago, 
HJ. Pabandyk Trinerio Lini 
menta nuo skausmu mnsku- 
lose ir sunariuose.

geriause barzdas ir

DYKAI 
$15

Sudekite bile kokius 
numerius nog 1 lig 9 
rutukuose, kad skai
tant isz visu 
pusu iszeitu 
ligei 20 ir tada 
mums prisiusi 
ir bus gera 
sudėta tada 
gausite czeki 
vertes $15 ku
ris yra geras
del nupirkimo musu auksinus 15metu 
gvarantytus ziegorelius (vyriszka ar 
moteriszka) Mes teipgi prisiusime 
kataloga isz katro galima iszrinkti 
ziegoreli, lencugeli ir kompasą. Szita 
oferta tik ant trumpo laiko todėl 
raszykite tuojaus ir prisiuskite už 2c 
marke ant szito adreso:

HOME CREDIT CO.
502 E. 10 St. Dept, 24. New York

a ?

visus or- b 1s

§ i & 11 wS PH® ils®

Ml

o o

10c.
10c.

6

DIME SAVING ACCOUNT
Pay to the order

10c.
10c.
10c.
10c.

n n When this Card shows FIFTY Deposits 
wbO.UU herein specified

and loterett. D. p, GUINAN, Treas.
Merchants Banking Trust Company

10c.
10c.
10c.
10c.
10c.
10c.

D.M.Graham, Prezidentas. 
W. Rynkiewiczia. 
J. Homsby.

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

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

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

Merchants Banking Trust Go
MAHANOY CITY. PA.

Peczei Kožna peeziu ka parduodame yra gvarantytas.
Jaigu peezius nekeps tada sugražiname piningus 
arba permainom pecziu.
Be baimes galite pirkti musu Keystone Pecziu. 
Geriausias peczius už tuos piningus.
Didelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.

Savirszum 3,000 tu Pecziu per mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.

r. ’ o Mahanoy City, Shenandoah, 
GUindll S Mt.Carmel, Landsford.

Žmogus Su Piningais Banke 
gali juoktis ant bėdos ir vargo.

Sudėti piningai banke yra apsauga 
prieszais beda, o teipgi da atnesza 
procentą. Mes mokame giara 
procentą ant sudėtu piningu musu 
banke. Pradek czedyt szendien.

Atidek doleri ar du ant nedėlios.
Suma teip priaugs kad stebesisi.

FIRST NATIONAL BANK
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.

Lidumhmm ommrais
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes $12,000.00 

. . • . J parduodu Jaiva-kortes ant geriausiu ir
greieziausiu laivu. Siunoziu piningas in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

iszsiunoziu m prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądrenvokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZIUS. 202 Troy St. Dayton. Ohio.

Ant pardavimo.
Namai ant vienos familijos 

ant loto 38 per 150 pėdu dy- 
dumo, po No. 27 Beach uly- 
ezios Girardville, Pa. tuojaus 
užpakalije lietuviu kuningo 
klebonijos. Atsiszaukite pas:

Ui <>0 
Wm. Paulanckas,

Box 411 Girardville, Pa,

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.

Geriauses ir didžiausias sumas 
piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- 
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta. Rodą duodu dykai. 

Ądresa vokite:

B. S. YANKAUS 
154 Nassau Street 

New York, N.Y.

Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 
in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirtu siuntimui, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių p< 
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie pei 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pa.

■■'-dS-

Del Visokiu
Pasilinksminimu

Reikalaujate GERU Gėrimu. 
Pirkite nog savo Tautieczio 
kuris teisingai jus užganedis. 
Atsiųskite adresa o gausite 
kataloga dykai.

Fr. Strawinskas
1807 Carson St., Pittsburg, Pa.

ISZMOKESCZIO

1’0

Iszsiusim kiekvienam geram smogui 
'ant bargo PLIKI GRAFAFONA 

1 jaigu prižadėsite kožna diena mokėt 
po 10c. Su kožnu grafa fonu duodame 
odubeltavus rekorderius kurie iszgra- 

| jinal2puiku visokiu lietuviszku dainų 
' muzikes ir t.t.. arba kitokiu kokiu kas 
sau pareikalaus. Raszj kite, o gausite

■ kataloga ir informacijas dykai.
Reliance Pub. Co.

tefy Arti gyventojoj gali alsiszankti 
ypatiszkai. (hmįubc)

Jeigu neturi mano kataliogn, tai 
prisiusk už 2c. pacztine marke o 
apturėsi dideli puiku katalioga, kuria
me rasi visokiu geriausiu Armonikų, 
Skripku, Tribu ir daugybe kitoniszku 
Muzikaliszku Instrumentu. Istoriszku 
Knygų ir Maldaknygių kokiu tik 
randasi Lietuviu kalboj. Gražiu 
popierių gromatu raszymui su pilkia
usias apskaitymais ir dainomis su 
drukuotais aplink konvertais, tuzinas 
už 25c., penki tuzinai už $1.00.
Sztornikams, agentams ir pedliorams 
parduodu visokius ta vorus labai pigiai 
Reikalaukite visko pas tikra lietuvi, 
o gausite teisingus tavorus.

W.Waidelislll,'iX“'i.i,

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

^GRABORIUS^

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo. 
Krausto Daigtus ir t. t. Viską atlieka ka 
negtriause ir puikiauše. Su virsz minėtus 
reikalais kreipkitės pas jin o imsite visame 
ntwauedintaw.

Naujas Ženrn's Tavoras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 

Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Puiku szlebukiu kūdikiams prie

del Szlebes ant Rudens.
Andaroku, Jekiu ir t. t.
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu žeminiu Kotu del moterių ir mergaieziu. 
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu 
kitur.

ill h n Dink n f mus dirba Lietu vaites.tuB G10D8 i 122W^:hn?nro^ity>P8

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

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pini™ suczedinimn, 
pilnut mm (m „i...__ a _______ ’ir daugiaus. Alokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,’ 
«... —t---------- Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu

ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus Lietuvai 
rPiL-ninnso i -3 prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virei paminėtu adresu.

priskaitant kas puse metu.

r.

s ■
si

reikaluose ju»u, kreipkitės

-vi

Garbus Tautecziai:
. Laikau už garbe praneszti jums, 

kad jau aiz nesu daugiau ne locmniKU ne virszininku, ne 
darbiniku ‘‘All Nations Bankoje ant 12-tos. gatves’’ 
ir kad dabar atidariau ofha mano naujoi vietoi

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

Reikaluosia me’džiu kreiptis prie savo seno pažistamo po 
tokiu adreso-

Povilas V. Obiecunas, 22 nd. ACarson Sts; S S.Pittsburgh.Pa.

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
„ . . .-ruiK1AUSI. didžiausi ir gkbicziausi garlaivai-G.r New Yorkoo Kusįjra ^okiu perėjimu.

’ “Sg- | Gari,!,.! !.„!,! V-B.rto (Feb)
Antra Klas» Įso l«a Rew Vorko *'ur8t

A F lOHklknkl iKrn * ir i » į»«ltlno»l[e mum arba
A. L. JOHNSON A CO., (Geaeral P..^nter ) 27 Broadway, New York, N.Y.SZALIN SU1NULIUDIMU!
Jaigu apsiimsite mokėti po 10c ant dienos, tai mes nusiasim jumis 

labai gražu)įGramofona, (plokszta) sykiu ir 0 rekorderius ka iszgra- 
jina 12 visokia lietuviszku dainų, valcuku, polkų, marszu ir t.t. kurios 
patis galite eau pasiainkti. Gerumas szito Gramofono yra gvarantuotas 
Turime visokiuj nauju lietuviszku, lenkiszku, rusku irt. t. rekorderiu. 
Raszykite tuojaus o gausite kataloga ir informacijas dykai. Atsiųskite 
2c marke ir raszykite ant szito adreso:
Liberty Commercial Co, 343 E. 9-thStr. New York, N.Y.;

S
3 
(A

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pt. 

...SAVININKAS IB FABRIKANTAS.. 

Garsiu LletuvIszku-LenkiszkuValstH.

Liniment
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Kiekvienas Lietuviszkas Sziominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada moša 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad. muša 
tautieczei reikalaudami galėtu,nusi
pirkti ir nereikalautu lazduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Suomiukai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

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

” nuo Kurmeliu del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu...................... ,25c.
Ugniatraukis................................ 25c.
Skilvio Laszai..............................25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

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

n
■ V

!Q 
h 
kii
11
>0
’i" 
tilt 
boll 
did' 
ijt

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

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

Kojų....................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto........... 15c.
Gyd. nuo Grippo................ $1.25.
Plauku apeaugotojas.................50c.
Muilas del Plauku...................10c.
Milteliai nuo Kepenų............... 35c.
Rožes Balsa m as........................ 25c.
Kinder Balsamaa...................... 25c.
Bobriaus Lasxai.......................50c.
Savelnintojas............................. 35c.
Kraujo valytojas................... J2.00.
Nervu Ramintojas................fl.00,
Egzema arba odos uždegimu 

pas Vaikus..................f 1.25.
Pleisteris (Kautavolo)............ 25c.
Pomada Plaukams......... .........%c.
Gyd. nuo skaudėjimo Anose..... 25c.
Gyduoles nuo Kiemais...... . ..... 50c.
Vengriazkas Taisytojas ūsu-.... 15c. 
Inkstu Vaistas.............25c. ir (1.00,
Akines Dulkeles......... ..............25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai skausmo ir skarbutis (L25.
Gyd. nno Parku ir Niežu...... (2.00.
Gyd. nuo Dedervines............. (2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos (5.00,

Nau)as Iszradimas 
Apraszima siunezia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas 

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

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 20c. 
Nuo Komu užtrinu tik lUc. Mes 
turime apie puse milijono laiszku su 
padėkavonem’s nuo žmonių visokia 
tautyseziu. Raszykite tuojaus ant 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brund/a & Co.
B’d way & So. 84h. Brooklyn.il.

‘APSZVIETA’ M oksliszkai Istorfczka Knyga 
palytinti daug isz Lietuviu praeitas 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 meta 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25. •"1 
Mainierisir Leberissu60 pus. lOo J

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramskl, 943 S. 2nd. SI., Phlla. h.

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
J IETUVISZKA Įįjį OTELI

JUOZAS OK1NSKAS
(LOCNININKAS)

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

Dr. IG. STANKUS
Lietu viekas gydytoja*, gydo visokias Ilgas 
vyru, motoru, vaiku ir daro operacijas.

OFISO VALANDOS: '
le ryto nuo 9 Iki 11, nuo 2 iki 4 po plet
Ir nuo 7 iki 8 vak. NedOliomle nuo 9 Iki

11 Ir nuo 1 iki 3 po pietų.

1210 So. Broad st., 
Philadelphia, Pa.

J^IETUVISZKAS 7 OTOG RALISTAS

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Puikei ir pigei nutraukė visokeB 
Fotografijas. Padaro didelus Foto
grafijas isz mažių ir indeda in reimu&

Indeda Fotografijas in Špilkas, 
Kompasas ir t.t. Puikei nutramoxreja 
Port-Karezios, Parduoda RoimMirtl
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