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Atytaisimas klaidos.
“Saulėje” buvo patalpyta 

k'aidinga žinia isz Spring Val
les, 1'11. apie mirti Ludviko 
Lastai cko. Dar atytaieome 
taja žinia kad ne ponas Lae- 
t-nekas mirė, bet jio žmona 
Mirce’e Lastauck’ene mirė 27 
diena Septemberio 1913 m.
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Lietuv's iki ir Lmkiezki ku- 
ningai Lietuvoje terp saves ne
gali sutikt. Vaisei tojo nesu
tikimo yra, jog 70 lietuviszku 
kuningu nusiuntė skunda in 
Ryma, užmetinedami lenkisz- 
kiems kuningams buk tieje už 
daug pervertineje L etuvius 
ant Lenku.
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Skaitlis masonu ant svieto 
kas metas auga dydyu. Eu
ropoje randasi 6374 lozu (drau- 
gyscziu) eu 283,219 sanai iiis 
Afrike 28 lozu su 750 sąna
riais. Amerike 1584 lozu su 
1,585,942 sąnariais. Australi- 
joi ir Rytosia yra 2,020 091 są
nariu eu 23 104 lozoma. Iiz- 
viso randasi ant svieto 4 900,- 
002 ypatų prigulincziu prie 
masonu.
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Dimnpi Į kutmlaWl

Nesiranda teisingystes ant 
ežio s rieto de) vargszu. Jago 
terpo milijonierių atsitaiko liga 
kudykio, o tėvas arba motyna 
randasi kur ten tukstancziu 
myliu tolumo nuo namu ant 

X food times”, paskubina prie 
Sv- oi sargai ežio kudykio, bro
lio, vyro ir t. t. tai angliszki 
laikraszczei apie meile szeimy 
noje milijonierių apraszineje 
rodos kaip apie kokia nepa
prasta narsuna mažiausius at
sitikimus. Jago darbininko 
szeiroyna atima sau isz lupu 
paskutini Kąsneli duonos ydant 
iezauklet savo kr dyki ir po ke- 
liolekos metu vaikai iezauga 
ant geru ir naudingu žmonių 
del labo visuomenes, tai apie 
tai laikraszczei nieko neraszo, 
rodos ant to neužsitarnavo 
Tokis jau szis svietas.

i lip M

‘SI k & 
p 
p 11^ 
n?

Soc'jalistu lietuviu szalinin- 
kyste dabar gali nusiezypsot, 
nes gabus ju prieszas kunigas 
Antanas Kaupas jau miręs ir 
daug'aa tas žmogus scc’jalistus 
per tarka kritiku nevarys.

Būnant kun Kaupui da 
prie gyvasties bet jau sergant, 
eocijalistai esipsojosi link ligos 
kun. Kaupo ir “Tėvynės” re
daktoriaus R czkausko saky
dami: “Dievas sccjalietus la
binus my'ee negu katalikus, 
tai ir ligos prie sccijalietu ne- 
kimba, kunigas su “Tėvynės” 
redaktorium turi abudu nervu

Straikai pralaimėta. Ar- 
kanauose straikavo anglekasiai, 
ir apsižiureja, kad ju pajiegas 
atlaikymui straiko per silpnos, 
atsispyrimas priesz godžius 
darbdavius neiszlaikomas, gry- 
žo 500 ant syk prie darbo De- 
vare, 275 darbininkai Eurekoj 
o paskui tuos ir kiti sugryžo 
prie darbo.

Vokietijoje anglekasyklose 
Ado’f von Hansemann pri
klausau ežiose Vokiszkai — 
luksemburskai draugijai, dar 
dirba kaipo mainieriai muri
nai Mat kumpanija juod- 
veidžius iszrado paklusnesniais 
negu baltveidžiai, partraukė 
juos prie darbo.

Krikszczioniu kraujas del 
lydu Paskalai tarpe žmonių 
pasipletia jau nuo seniai, kad 
žydai panaudoja žmonių 
krikszczioniu krauja velyki
nėms mfcome, o da kaip atsi
menu pridurdavo seniejie žmo
nas, kad je gu ne krikszczioniu 
kraujas, tai septintoj pakaleni- 
joj žydukai gimtu sk'i.

Dabar-gi krito asztri paž 
valga Maekolijoj Kieve ant žy
do Bailiso už nužudymą vaiko 
Juszczinsko ir, prie tu tyrinė
jimu matoma to vaiko Lztikro 
dimnas žudymas kad vaikas 
turejes 13 ar 14 žaizdų isz ku
riu buk buvęs tekinamas krau
jas. Pagal laikraszcziu prane 
szimus regima, kad euszaukti 
tyrinėt daktarai, daro net in- 
vairius gincziu-i; tapo paszauk- 
tas ir katalikiszkas vienae ku
nigas kaipo žinovas žydu Tal
mudo, tas pripažinęs kad Tai’ 
mule apie krikszczioniu 
ja nesą nieko.

Kaip ten buvo teip 
bet mes rasime ir tar| e
žmonių krikszczioniu daug ti 
kejiman priemazgu kuriu jo
kiuose tikėjimo užraszuose su
rast negalima, o tūli žmones 
stipriai in tai tiki nors kunigai 
liep netikėt.

žmones tikėjo ir dabar kai 
kurie tik’, kad muzikantas 
skripkorius grajina eu pagalba 
velnio, ir ekripkoriu kiekviena 
priskaito prie pavojingu raga 
nu. Tikėjo kad yra patempio- 
nai t. y gyvenusio žmogaus su 
velinaie po mirimo, velnias in- 
sineria in sku.a, isz.szda isz 
kapu, pareina namon, ir gaz- 
dina arba ir užterioja imtynė
mis kai ka isz gyvųjų. Dau
guma da yra ypatingai tarpe 
nemokau ežiu net skaityti, kad 
in ka jisai insitikejas iez seno- 
viszku zababonu ji prieezingai 
jokiu budu pertikrint negali 
ma. Tokie žmones kiekviena, 
bitininką priskaito prie raga
nių ir t. t.

Tai-gi nore žydu Talmude 
gali užraszyta nebūti rytualas 
toks bet tarpe kokie ten ziba- 
bonai ju gali but, ir juos sun
ku patyrt.

Priesz koki 35 metus, teko 
man paslėpti nuo žydu grūmo
jimo jaunas kokios 18 m. žy
dukas perėjas in kataliku tiky
ba. Besznekucziuojant asz jo 
klausiau— ar isztikro žydai 
in macas naudoja kataliku 
krauja?

Žydukas pripažino kad nau 
doja bet sako: “Tokio kraujo 
gaut labai sunku, tai prieiz Ve
lykas kada jie kepa mt eis, tu
ri žydas kepikas tuiet didelia 
paklodia ant kurios yra kata- 
likiezko kraujo nežymi dalele; 
iezimta iez pecziaue msei, kiek 
viena turi užmeet ant tos pak
lodes, tai tad ženklina kad ma 
ca turi krikezczioniezko krau
jo”.

Kad žydeliai moka nuo to 
gintis, sunku spėt kame teiei- 
be, nes sziedieniai jauni žvdai 
nelabai vieko prisilaiko ka 
jiems eeni žydai in kala. S. K

Chersone, kliosztoriuje bizi- 
kiszkame zokoninkas supykiae 
smagiai ant perdetinio (przeo- 
ro) Benjamino ji užmusze. Už- 
mnszimas klioeztoriaus przeoro 
per zokoninka padare nemaža 
skandala kad kuningai tarp 
saves užeimuszineja.

Isztikro ir czion bus akyvas 
teismas.

Randaviszkos lekiojamos maszinos Meksike.

Jago atejs prie mueztynes terp Meksiko o Suv. Steitu, t i 
randas ketina naudoti keliolika lekiojamu masziuu ant sznip:- 
nejimo neprieteliu poz:cijos ir tokiu budu žinos kur nepriete
liai yra pasislepia ir kiek ju randasi.

Szypeotie ar pajuokt žrnonef 
kurie bun palytėti bile kokia 
nelaime, tai kibą pritinka siau- 
raprc-eziauis.

Maskolijos valdžia remda 
mosi ant duoto ukazo 5 d. Ko
vo 1913 m. paliuoeavo iaz ka
lėjimu prasikaltėlius Risijoj 
europinėje 35 898 ypatas; Ru
sijoj azijatiezkoje 4,154 ypatas

Toksai susimilejimas iszai- 
verže gal isz priežasties kad 
jau prasikaltėliams laikyt už- 
rakytiems nebuvo vietų.

Žūva darbininku tai dau- 
giausei anglekasyklose. Sziuo- 
ee pastaruose laikuose tampa 
mamose palaidota ne deszimti 
mis, bet szimtais.

Dar neperseniai Spalij Ang
lijoje pietinėj Vali joj Univer
sal Colliery žuvo ant syk 423 
mainieriai. Tokius baisus at
sitikimus, skand i net pamisly- 
ti, o vis tai del kąsnelio duo
nos, žmogus darbo krinta bai
siausia auka.

Amerikos szalis tai gera ru- 
gepjute del rinkėju auka. Vos 
iszkeliavo vieni rinkėjai isz 
Amerikos su 45 tukstancziais 
rubliu, kad sztai vela atkelia
vo naujas rinkėjas isz Prusu, 
jeszkodamas nauju auka.

Teip vyruczei, dirbkit ir de- 
kyt aukas ant visokiu paibe- 
liu, ant kliosztoriu, namu, 
laikraszcziu (kurie po kokiam 
tai laikui subankrutins) ir t. 
t. ir t. t.

Lietuvei tai duoslus žmonis, 
bet ar ne iždžius toji karvute, 
kuri duoda pieną visiems o jo
sios ne bus kam szerti!

Augusto menesi atkeliavo in 
Amerika 126,180 atejviu, isz 
ta buvo 84,623 vyrifzkos lyties 
o 41,577 moteryszkos. Isz 
Italijos atplaukė daugiaaše, ba 
net 31,762 ypatos. Isz tojo 
skaitliaus sugražino adgalios 
2470; iszkeliavo isz Ameriko 
tame menesije 23,242 ypatų.

ISZ AMERIKOS

Mires nesenai Andrius Anc- 
kaitis Brooklyne 60 m. am
žiaus žmogus, buvo pirmas 
steigtojas Philadelphijoje lie- 
tuviszkos szv. Antano parapi
jos.

Nubausti redaktoriai. Pe
terburgo teisdaryste nubaudė 
redaktorius darbininkiszko 
laikraszczio “Lucz”, Ochanina 
ir Kulikova po meta atsedet 
tvirtuveje, o spaustuvia uždare 
ant visada.

Generaliszkas vikaras isz 
Allentown, Pa. Rev. Petras 
Masson, pirko ana diena narna 
už $40,000 kuri perd rbs ant 
katalikiszkos ligonbutes. Ta
me darbe prigialbsti jam drau- 
guve Knights of Columbus.

Policiju ui tis npgirvo 
atejvi.

Nt wark. N. J. — Neeenei 
pribuvęs in Amerika 18 metu 
senumo Stanislovas Kompo- 
nowskie, pribuvo in czionas isz 
Ch cagos. Ant jojo nelaimes, 
gymine pas kuri atvažiavo, bu 
vo apleidęs miestą. Vaikinas 
nusidavė ant geležkelio stoties 
mierije nus davimo in New 
York. Laukdamas ant trūkio, 
prisiartino prie jojo kokis tai 
nepažinstamaa parodydamas ko 
kia tai bleke ant krutinės pa
darydamas ant jo krata, nevos 
jeszkodamas pas jin ginklo, bet 
apipleszdamas jin isz visu pi
ningu $6. Fotam apleido jin. 
Vaikinas apsiverke o matyda
mas tai kokis Emilus Germa
nus paėmė vaikineli pas save.
Nežino kas jam auga isz 

pirszto
Cincinnati, Oh'o. — Willia- 

mas Dolan nusidavė pas dak
tarus dažinoti kas jam auga 
isz pirszto. Ana diena kas to
kis pradėjo iszaugt isz pirszto 
panaezus in plaukus kurie 
užaugo 20 eilių in kėlės va
landas daktarai žiurėjo ranka 
per X spindulus ir apreiszke 
jog rankoje randasi tojo auga
lo da kokia 15 pėdu. Kastai 
yra, tai patia daktarai negali 
inspeti.

Žioplysta amerikoniszku 
daktaru

Pottsvil'e, Pa. — Juozas 
Sitauckas nusidavė in Ai-hlan- 
do ligonbute ant operacijos 
vyduriu. Po operacijai Sitauc- 
kas da būdamas blogam padė
jime, nenorėjo pasilikt ligon- 
buteje, nes jin tenais mažai 
prižiurinejo ir nesirūpino apie 
jin. Per tai apleido taja ligon
bute, kur nuolatos skundėsi, 
jog jam viduriuosa kas nonnts 
randasi. Daktarai Pottsvilles 
ligonbutes vela perpjovė jam 
pilvą ir nusistebėjo nemažai 
kada iszeme isz viduriu tris pe 
das skudurio (bandažu) ir ga
na dydele pinti (sponge), ku
riuos daktaras isz A-hlando 11- 
gonbutes užmirszo iszimti. 8i- 
tauckas dabar sveikesnis.

Kuningas pardavinės 
laikraszczius

Ch’cago. — Laikraeztie 
“Tribune” garsina, buk lenk 
iezkas kuningas Pyplecis, bu
vusia prabaezczius parapijoi 
Szv. Juozapo, kuri biskupas 
praszalino už visokius prasi
kaltimus, o kuris radosi ku- 

yningu priglaudoje Desplaines, 
III. ketina sau pastatyt staleli 
ant kampo ulieziu State ir Ma
dison ir pardavinėti laikrasz
czius. Kalbsjo jisai sekaneziai; 
“Veluk paidivineti laikraez- 

, ežius ant nb’ezios ne kaip gy- 
- venti isz kuningu loskos Es- 
I mu da sveikas ir galiu ant 
.duonos užsidirbti.”
i Szuszinskas turės įnirti.

Pottsville, Pa. — Jonas 
Simanaviczius iez Turkey R in 
'turis užsmaugė eavo paeria ir 

'nuoga josios kuna inmete in 
j sena brueta, aplaikys nauja 
f teismą pagal nuspieadima Su- 
oreme sūdo

Jonas Szuezinskas iez Szena 
Jorio, kuris perpjovė gerkle 

[tnieganeziam eavo draugui tu
pės mirti ant elektrikines ke 
| les o bus tai pirmutinis kan- 
-.iidatae kuris pražus per ehk 
trika pagal nauja prova kuri 
uraezalino korimus eteite 
Psnmylvanijoi.
900 saluniku neteks laisnu

Cleveland, Oh'o. — Devi- 
ui ezimtai saluninku neteks 
laisnu nuo 24 Novemberio iez 
sriežaetiee naujos provos kuri 
avelina t k viena saluna del 

kožno 500 gyventoju. Dabar
tės visi saluninkai susivienijo 
in viena draugavę ir ketina 
taja prova praszalyt.

Toledoje isz 691 salunu tu
rės sustoti szinkavus 302.
Motete ir du vyrai liks 

pakartais.
New Haven, Conn. — Augsz 

cziauses sūdąs užtvirtino viro- 
ka ant pakorimo Bessie Wake- 
fieldienia, kuri drauge eu savo 
milemu nužudė eavo vyra. Jo
sios milemae kokis tai Plewas 
teip-gi bus pakartu. Wake- 
fildiene bus pirmutine motere 
kuria pakars eteite Connect! 
cat. Trecziu kandidatu ant 
pakorimo yra Bergeris, kurie 
nužudė savo milema.
Volturno pasažlerka pa- 

paiko.
New York. — Negana, jog 

perejo pekliszkas kaukes ir 
baime ant deganezio laivo Vol
turno, Morta Novikiute etaigai 
papaiko kastelgardeje ir ezo- 
ko in vandeni. Dažiuretoja li
goniu Miss Ona Olsen matyda
ma nelaiminga vandenije, szo 
ko paskui jiaja ir ižgialbejo 
nelaiminga mergyna. Miss 
Olsen bus už ta narsu darba 
apdovanota.

ATSAKYMAI.

Naujas Suv. Steitu ministeris
nusiunstas in Graikije.

ISZ VISU SZAL1U
Baisi bausme

Cabul, Afgamistanas. — 
Sept’jii vadai kurie surencre su 
rasza prieszais gyvastį amira 
Afgamistano likos nubaustais 
baise mirezia. Visi likos pri- 
risztais prie armotu o galvas 
nelaimingu inkiezo in vamzdes 
ir po tam armotas iszszove. Ne 
laimingu galvos likos nutrauk
tos kaip obuolei.

Atkerszinimas žudinto- 
jaus.

Rymas. -- Nesenei paleistas 
isz kalėjimo žadintojas Masseti 
papilde baisia žadinsta ant sa
vo szeimynos, nes buvo tosios 
nuomones, jog per tėvo prie
žaste gavosi in kalėjimą. At- 
ejas namon iez kalėjimo, pade
gė tėvo namas, o kada tėvas su 
szeimyna stenge-i iezbegti isz 
deganezio namo, pradėjo szaa- 
dyt iez revolverio, užmuezda- 
mas tęva, 2-brolius, 2 seseris ir 
savo szvogerka. Norėjo uždeg
ti ir brolio narna, nes tame ne- 
pasiseke. Ž_d n tojaus da ne 
eaeme.

IszRosįjos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Aukos mokslo.

eu sa- 
tolima
nesu-

dingo 
Wil- 

drau-

juom
Hugh 
eu 65
laivas Aks-

J. 8. Ch cago. — Jago ta- 
mista apgavo “stebuklingi dak 
tarai” tai reikėjo kreiptis in 
soda arba in paczto vyriausy
bes, už gydimą tavias apgavin- 
gu budu per paczta. Apgarsi
nimas yra apgarsinimu, ku
riems nerisada galima tikėti. 
Juk žmogus turi protą ir gali 
apsvarstyt kas gerai o kas blo
gai. Apgarsinimas ne viena ne 
privercze ydant pas tuosius 
“azundaktarus” raszyti. Jago 
tamieta būtumei pasiraezes ir 
padavęs savo pilna adresa tai 
butumem gromata patalpinia.

B S. K. Du Bois, Pa. — Isz 
tamistos gromatos dasipranta- 
me, jog turi kokia neapikanta 
ant mergynos ir atkerszinai 
jiai “Baltruviene.” Jago mer- 
gyna turi gera užsiėmimą ir ne 
nori su tavim užsiduot, tai gal 
tame turi priežaste. Geriau, 
kad būtumei ka naudingesnio 
paraszes.

Brolis nužudė sesere
Drejnas, Saksonia. — Ka 

menciuje palicije name Scyfer- 
tu, rado kufarije kuna juju 21 
metu senumo dukters Elzbie
tos. Nužiūrėjimas’ puolė ant 
16 metu brolio, kurie ir prisi
pažino prie žudinstos, kuris se- 
sere užsmaugė ir paslėpė kufa 
riję už tai, jog jam nenorėjo 
duoti piningu.

Kapitonas suszaudytas už 
žudinsta.

Madryd, Iszpanije. — Ana 
diena likos suszaudytas kapi
tonas Sanchez, kuris nužudė 
turtinga kupcziu Garda Jalou.

Toje žudinstoja prigialbejo 
jam duktė nužudinto, už ka 
likos nubausta ant 12 metu in 
kalėjimą. Suezaudimas kapito 
no atsibuvo prie viso garnizo 
no.

Nužudintas Jalon, dingo isz 
namu po loszimui isz kaziru, 
laimėdamas kelis tukstanczius 
doleriu. Sliectva parode, buk 
jojo duktė prikalbino tęva 
ydant atsilankytu pas josios 
milema, kur likos nužudintas, 
jojo kuna supjaustė ant szmo- 

Į teliu ir inmete in upe.

Moteris apiplesze rusu 
didžiūną.

Roma.— Rusu kunigaiksz 
tis Urosov, isz Peterburgo 
skundžiasi ezionaitinei poll’d 
jai, kad ji apiplesze. Važiuo
jant jam iez Vienos in Veneci
ja, prilipo prie jo graži mote- 
riezke ir pradėjo meilintis, 
Kunigaikszcziui tas patiko. 
Jis nusivedė ja ant vyno ir.... 
kada pabudo, tos grožuoles 
jau nebuvo. Bet nebuvo taip
gi ir jo žiedo ant pirszto, ir 50 
dol. vertes laikrodėlio ... Žie
das buvęs labai brangus, isto- 
riszkas, nes ji buvo dovanojęs 
vienam kunigaikszczio be ežiu 
Petras Didysis.

Spaudos lluosybe
Nuo pradžios sziu metu ligi 

sziol praėjo 9 memsiai. Per. 
ta trumpa laika Rusijoje laik- 
raszcziai buvo bausti pinigine 
bausme (eztrapa'v) 275 sykius 
int sumos 107,125 rub. Perei 
tris 1912 metais, tuom preziu 
laiku tapo nubausta laikrasz- 
cziai 259 sykius, 69,150 rub 
o 1911 met. — 220 bausmių, 
ant 57,200 r. Tolyn — dau
gyn. Spaudos “Spaudimas” 
vis auga. ,

Plutiszkiai,
Suv. gub. Pas mus vieno 

ūkininko žmona pagriebus nuo 
eavo vyro 800 rub. su bernu 
bego in Amerika, bet tas ber
nas isz jos pinigus iszviliojes, 
paliko ja pasienije. . . Lai szis 
atsitikimas buna pamokinimas 
visoms moterims.

Didelis skajtlis dingo žmo
nių ant lediniu mariu, kurie 
patraukti žingejdumu, nusida
vė in tolima ezali žiemiu moks 
liszkame mierije.

Pirmutiniu buvo, ka pražu
vo Corte Riale Portugaletis, 
1500 mete kurie drauge 
vo broliu nusidavė in 
žiemiu fzali ir daugiau 
grižo.

lu 50 metu po 
tenaje Anglikae 
loughby drauge 
gaiš, o mete 1580
ped c jos J ckmano dingo ant 
manu Karryjoku Ulandietis 
Barenlz, kurie atrado Szpitz- 
bera, eurado mete 1597 Nau
jojo žemeje. Vienae iez jiojo 
draugu, Garyit Veer paliko 
apiraeza atmintiee, kuris ira 
užlaikitae lig ezei dienai mu- 
zejuje Berentzo Hagoje.

Jisai raezoteip:— Saule net 
likosi aptemdita iez baimes 
priesz varga, koki tiejej žmo
nis turėjo, o dangus pasidarė 
juodas”.

O kad kiek suraminti bai. 
eioee kankeee, tai Barentz’ae 
graino del visu ir del saves ant 
flejto.

Teipos-gi auka žiemiu eza- 
lies buvo Anglikae Trobieher 
Atidengė jie rasa Eikimosu, 
nes treczioja kelionėje dingo 
su eavo draugais. Dingo ne ži
nia kur. Baisi smertis buvo 
Hudsona, no kurio pravardes 
paejna eziaurine uliczia Ame
rike. Jiojo Iccni žmones pasi
kėlė priesz jin, iszmetia paliko 
tarp ledu O Bering’as? Dingo 
pakraszcziuose Kamczatkos ir 
teipos-gi turėjo baisia smerti. 
Serganti ant szavako ieznesze 
jin laivorej ant kraszto ir pa
talpino iszkastoja krante urvo- 
je, o patie nusidavė ant me
džiokles.

Kada sugrįžo, rado užgriu
vusi žemems. Sausos žemes bi- 
rejo ant serganczio kelejvio o 
jie neturėjo pajiegu pasikialti 
ir teip likosi givae palaidotas.

Ne gali czion apie visas au
kas aprasziti, ka isz akivumo 
pražuvo. Primename da czion 
apie Puczimeva, kurie 1735 
mete dingo apie ažera szv. Lau 
tino, Charitono Lepti ffa, ku
rio laivas susimueze 1740 mete 
ir apie kelone Krotovo.

Labiause žinoma kelione in 
žiemiu ezali ira Franklino. Ta 
eai turėjo dideli varga. Szim- 
tas dvideszimte žmonių dingo 
leduose Vilhelmo, o iez apsa- 
kimo Eskimosu duodasi sup
rasti, jog nekurie isz kelejviu 
galejosi per 8 metus ledineee 
puetinese su badu ir baltomjom 
meezkom. Dvideszimte tris me
tai tensesi jieszkojimas Frank
lino. Angliję ir Amerikas 
iszeiuntinejo nuolatos laiva po 
lajvui o puse tuju lajvu dingo 
žiemiuose. Ant galo 
Clintcckavui usztikti 
Franklino, nes tiktai 
posmertinius.

Sunku apraezitie
tuju narsunu. Primename da 
apie viena Griciaus. Iez jiojo 
draugu keliones dvitreczdales 
numirė no bado pakrasztije 
Sabinos. - du suszalo, vienae 
nuskendo, daktaras-- lajvinis 
nusitrucija iez nerimasties, vie 
na nuszove, kuris suimtas ba
du vogė paskutini maista. Pas 

1 kui likosi nueiunstas laivas 
paimti likucziue nes ir tas din 
go leduose.

pasisekė 
pedsaki 
ženklus

kelonee

Trumpi Telegramai.
§ Kiev, Rosije. — Žydai ti- 

kyši skerdines isz priežasties 
Beiliso teismo. Nekurie bėga 
in Amerika.

§ Camberland, Md. — Snie 
go nupuolė ant dvejų pėdu — 
trukei turėjo sustoti. Penneyl- 
vanijoi ir Virginijoi teipgi nu
puolė sniegas.

§ Wheeling, W. Va. — 800 
darbininku fabrike Faetoria 
Glass Works sustojo dirbti už 
praszalinima vieno isz ju drau
gu-

GTVENBSVISD SZVENTD
Didele knyga api ISOO puslapu 
Visos 6 dalis dručkiai ir puikei 
apdaryta. Kasitus nusiuntimo 
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Ragana meiles laezus vyre, 
Onai Burbulei atejte bure, 

Bet toji iez sarmatos pasislėpė, 
O ragana vis po noeia plepe.

— Kur Ona?

TRAMTRUDA
Per W. N....

Eina sau vėl paskui kamuo- 
luka. Tokiu spasabu ėjo Pili- 
pae gal kokes dvi nedeles, bet 
staiga vienu tarpu eme ir sus
tojo kamuoluks, ugi žiuri kad 
stovi baisaus didumo geležine 
trioba, duris tos triobos užraki 
tos net keturiom spinom, pake 
les no žemes boliuke ir palei
do visa savo emarkibe in tais 
duris trenksmas buvo toks di
delis kad net pats parpuolė 
ant žemes, atsikėlęs apsidairė 
ir pamate kad net devinerios 
duris atsidarė tam mure staiga 
iszgirdo antra trenksmą po va
landėlės iszbega isz to muro 
szniogždamas taisei putotas su 
storu lerciugu ant kaklo ne
matytas sviete arklis, eu dviem 
galvom aeztuoniom kojom ir 
dviem uodegom, arklis iszbe- 
ges stojo priesz Pilipa. Pama
tęs Pilipas toki arkli net akie 
užmerkė isz to iezgacczio bet 
Pilipo ir butą drąsaus ir nar 
saus jaunikaiezio, atsipeikėjas 
po valandai prisivedė ta arkli 
prie medžio užlipo ant jo su 
medžio pagelba, užsilipęs ant 
jo atsigulė ir leidosi sau links
mas atgal in kelione pas eavo 
karalių, dumodams sau vienas 
kad sau su Jonaszkute gales 
per visa amži laimingai gyvent 
ir nujojo sau.

Grižkim dabar pas pulkau
ninką.... Kaip tik Pilipas iszsi 
renge in kelione arklio jesz- 
kot, pirma vakara pulkaunin 
kas atėjo pas Jonieezka da ne 
vat nesutemus. Kas gal apsa- 
kit kaip juodu linksmai kalbe 
josi gere arielka ir eznekejoei 
sau, kad Pilipas to arklio neat 
ras, ba tai ne galimas daigtas 
to arklio iszimt, nes jau ne vie 
nas ten galva paguldė. Jo- 
nieszka padekavojo pulkaunin 
kui už toki gera iezradima ir 
linksminosi abu kad Pilipui 
smertis bus arklio ne radus. 
Teip Joneszka su pulkaunin
ku giveno terp saves kaipo že- 
noti, bet tik slėpėsi no svieto 
pagal kitu akiu!

Pilipas joja sau koke tai dai 
nele niūniuodamas, prijojo 
upe, žiuri kad tas vanduo teip 
osze teip mėtosi in visus
nūs kad net juokas yma, bet 
jis ne nestaptelejo nujojo sau 
tolin, prijojo kaimine, visi pie
mens, visi givulei, o nevat ir 
szuva pakelei stovėdamas isz 
kiszes dantis, o nevat ir liežu
vi iki žemei, tiek juokėsi, tiek 
juokėsi isz jo kad net laukai 
skamba, bet Pilipas dirstelejas 
in juos nuėjo sau tolin, prijo
jo melnicze, ugi melnicze net 
sparnus kone pamėtės besi
juokdama melnikas su paezia 
ir vaikais tiek juokėsi isz jo 
net po žeme voliojasi besijuok 
darni, Pilipas nepaisydamas nie 
ka nujojo toliau.

Prijoja, gire, medžei girioja 
tiek juokėsi isz jo kad net sal
du ir Pilipui ant szirdies klau- 
sit tu juoku joja sau, ale pri 
jojo sena beržą žiuri kad to 
beržo kelmas jau supuvęs tik 
vienos trandis da ir tas juokėsi 
iez jo pamislino sau, tu supu
vęs nieksze, jau tavo tik tran
dis, ieztike kada vejas iszne- 
ezios tave po orą ir da tu biu-

nore

ezo-

de is z manes turi juoktis, teip 
sau bedumodams ir nusijuokė 
Pilipas iez to seno beržo, nu
ėjo sau toliau, netoli nabagas 
jojo. Žiuri ant grižkeles neto
li vienos kuznios sėdi kiaule 
iszsižiojus o jos nasruos gal vi
sa trioba liet. Sustok suezuko 
kiaule in Pilipa aez tave noriu 
suėst. Pilipas mato kad cze ne 
ra baiku net jo ir blusos numi 
re isz ižgaeczio, mato kad jau 
smertis, pradėjo melst kiaules 
kad jam pavelitu puse dienos 
ant pasimeldimo apieravot 
Dievui dusze, taigi praszeei 
kad leistu ji in ta kuzne papo 
teriaut kiaule ant to tiko 
ir iezalkus buvo.

Pilipas greit nubėgo in kuz 
ne ir prisakė kalviui kalt 
nogreieziause geležini žmogų 
kalvis nieko nelaukęs suei- 
ezauke apie deezimts savo gize 
liu ir pradėjo kalt kad net že
me drebėjo, teipgi ir Pilipas 
musze in karszta geleži kiek 
tik galėdamas, ar po dvieju 
valandų jau žmogus buvo gata 
vas, tada ta žmogų indejo in 
ugni ir toleik kaitino iki buvo 
visai raudonas kaip žarija.

Pilipas stojas ant kuznios 
duriu paszauke aksze tu raga
na gali dabar mane ėst ba jau 
pasimeldžiau. Kiaule tuojaus 
pradėjo eit prie kuznios ižsi- 
žiojus iki ausu kada stojo pas 
kuznios duris, eavo žiotim už 
darė duris, tada kalvis visi gi- 
zelei ir Pilipas su replem gele
žini žmogų iez ugnies ieztrau- 
ke raudona kaip žarija inkiszo 
in gerkle kiaulei, kada kiaule 
pajuto nasruos karezti, atstojo 
no duriu, o szitie visi eu kū
jais davai ėst per galva teip, 
kad ant galo kiaule pradėjo 
spirget no to geležinio žmo
gaus naeruoe, o paekui visai 
ant daikto užmusze, kada ta 
darba atliko, padekavojo Pili
pas kalviui už visa geradejie- 
te, ir davė kalviui sauja pini
gu už ka kalvis Pilipui dueik 
tiek dekavojo.

Dabar Pilipas užsėdės ant 
savo arklio joja sau tolin pali
kes kiaule kalviui ant tauku.

Po ilgai kelionei daeigavo 
Pilipas jau ir pae eavo karalių 
pamatęs karalius ji prijojant 
iezejo prieszaie su kapelija pa
sitikt kaip tik Pilipas jojo in 
dvara nusėdo no arklio, kara
lius ir visas dvaras, paėmė ji 
su didele paguodone už toke 
garbinga visai žemei dovana, 
nusivedęs in palocius apdova
nojo visokiom geribem jau da
bar Pilipas nėjo ant musztro, 
tik sėdėjo dvare karaliezkam 
nes karalius dovanojo jam tar- 
nysta iszgirdes apie toki euda 
pulkauninkas net pajuodo iez 
piktumo, kad nepaeieeke pada 
rit jam smerties.

Ilgai dūsavo ir verke pul
kauninkas su Joneezkute, bet 
ant galo vėl eumielijo pulkau
ninkas nuėjo pae karalių.

Pilipas givena su savo 
neezkute labai ramei, po 
kokem laikui vėl ezauke 
karalių Pilipa, apdumoja
su Joneezkute delko karalius 
szauke ji, Pilipas nieko nemie- 
lijas eina pae karalių. Kada 
stojo prie karalaus. Karalius 
sako jam pulkauninkas kuris 
sėdi czion ma sake kad tu gali 
padarit viena nakeze, cze už

ka

Jo- 
ne 

pae 
sau

antrusik

upes ant ano kalnelio aukso 
pal. c'u su visokiom brangeni 
bem viduri ir kad apie tuos pa 
'octue butu visokiu rnedž u ir 
kvietku kokiu tik randasi ant 
svieto gire, ir ki d apie ta gire 
upe teketu, o j'agu to ne iezpil- 
-lįsi tai busi emereze korotae.

Pili) a> kaipi apmiręs stovė
jo prie?z karalių nežinodama* 
ne ka °akit bet ant galo prab' 
lo, ezviesus karalau asz tokios- 
galybes ne turiu kad ta gale 
c;e iezpildit, bet karalius paša 
Ke kad asz savo žodžio ne mai 
nys u tu gali padarit ne sakei 
ma kad arkli ne parveši o bet 
parv dei, tai dabar ir e'k.

E na nabagas verkdamas, 
parėjo pae Jore zka, toj pa 
klausė ko verki kada iszpaoa- 
kojo toi tik su nubudimu pa 
sake kad jau matit mudviem 
ne givenima’, jau Pilipas eina 
sau per laukus dūsaudamas tik 
smert:es laukdamas.

Beeinant ii zgirdo baisa, Te
gul bus pagarbintas Jėzus 
Kristus. Ant amžių amžinųjų 
Amen. Atsake Pilipas pakeles 
galva aukeztin pamate priesz sa 
ve stovinti koki tai senuką ku
rie užklausė, ko verki, kada 
Pilipas iezpasaki j i viską, se
nukas sako, nesirupik viekas 
bus gerai, ir padavė Pilipui 
rikezte prieakidamas ka su jai 
norėsi padarit tas stosis, ir iez 
niko senukas sau tada Pilipas 
nuėjo ant kalnelio mostelėjo 
su tai rikszcziuke ir pasakė 
kad czion butu karaliezki palo 
cei, nugi žiuri kad už jo stovi 
baisus murai aplink tuos mū
rus visur žibutei dega visokios 
vigados ko tik žmogui yra rei
kalinga, mostelėjo
žiuri kad apie tuos paleeius 
kvietkos ir visoki židinti aug
menis tik kvėpė kad net miela, 
paekui vėl mostelėjo žiuri kad 
apie visa ta grožibe plauke 
epraunus upelis kur vilnis vil
ui vejasi.

Nudžiugo jis sau ir net ji 
džiaugsma pradėjo imti kad 
jis toke galybe turi, bet da 
karta atsigrįžęs ant namu mes
telėjo, ir pamate kad stovi per 
upe tiltas net iki psezem ka. 
raliaus pale ciui. o ant to tilto 
židi rožes ir lelijos, smagu Pi
lipui buvo ten but, bet kad 
jau pradėjo dienitie turėjo eit 
namon, kada parėjo namon 
ant karaliaus dvaro žiuri kad 
stovi aukso karieta su deiman
tais iezsagita kad tokios karie
tos ne arkliu nebuvo visoi pa
sauki, pamate karalius Pilipa 
insodino in ta karėta ir nuva- 
ževo visi m anuos paleeius, ka 
da Pilipas karalius jo paeze ir 
dukteri apvsdžiojo apie visur

Karalius jam tarė, no eze- 
die anuos eavo paleeius pave
du tau o szitie del manes nes 
szitu palečių tik kas viduri 
randasi tai brangesni už anuos 
visus dvarus, o kaip malonu 
lauke žiedelei aplinkui kvėpė 
visokeis kvapeneis ne galiu at 
sigeret.

Susikraustė karalius in cze 
o Pilipas nuėjo sau in anuos 
paleeius kur jam buvo jau da 
bar visai smagu.

Pulkauninkas vėl pas Jo- 
niezkute džiaugėsi abu kad 
jis per viena nakti to nepada- 
ris, kibą sako visa pekla suei
tu tai iezbudavotu, na tai žinai 
ka Joneezkute mano mieliau 
se jau dabar mudu spakaini, ri 
toi jam galva kire, Joneszka 
net paezoko iez džiaugsmo no 
o keliu bueziuodama ji, sako 

jau asz senei laukiu kad ji ga
las kur griebtu, namo būdavo 
kada pareina tai vis verke, nu 
liūdės vaikezezioja, o nevat ir 
mudviem daug periezkadija, 
sa tai kalba abu paeibt czevo 
ir persiskyrė.

Ant rytojaus pulkauninkas 
pakilęs iez lovos pamate ta ne 
tikėta stebuklą net jam plau
kai pasietojo ant galvos, o iez 
piktumo net pajuodo kaip an
glie, akis jo žibėjo baise ruety 
be, ant Pilipo kad jokiu epaea- 
bu ne gal atimt Pilipo givae- 
ties.

Džiaugėsi gana Pilipas kad 
atliko toki eunku darba pare- 
ae pae Joneezkute eavo net 

pabuezevo ja, bet jie ne labai 
tuom buvo užganedita nee tuo 
jaue nubėgo in kukne ir pa
klausė ar ne nori ka valgit 
bet jie matydamas kad Jonieez 
ka ne rami atsake, kad ne no
riu dusziuk teip ir giveno ar

per keturee dienas ketvirta die 
na vėl atbėga ,paelas pae Pili- 
pa ir sako kad jo karalius rei
kalauja.

Pilipas eina vėl su nekantri 
be ka karalius jam pasakie. 
Kada stojo priesz karalių, ka 
ralius sako jam, eztai szitae 
pulkauninkas sake ma kad tu 
gali padarit tramtruda, nes ne 
aez pats ne žinau kas butu ta 
per do tramtruda taigi nore 
cze matit kas ji per do vienas 
tai turi ma ja padarit o jaigu 
nepadarisi tai tau emertie 
bus.

Nej dabar Pilipas tarė pro 
erksmus ezviesus karaliau aez 

ne galiu žinot kas per do daik 
tas butu ta trumtruda bet kara 
liūs atsake tu ma sakei kad ne 
parveū man arklio, bet tu ji 
parvedi, sakei man kr d szitu 
ee ybu man ne padaryd o jau 
szedien givenu jose, kad ne 
viena karalyste ne tur jokios 
gerybes kaip asz, dabar pas 
kutinis žodis tau eik ir pada 
rik man Tramtruda,*o jai ne 
tai tau smertis, ne buvo ka da 
rit daugiau.

Pilipui kaip tik eit sau, tina 
nabagas sau vienas dūmoda
mas ape smerti sikiu ir vergda 
mas, nes sutinka vėl beeida
mas ta senuką, pagarbinęs 
Dieva puolė po senuko kojų 
ir melde jo kad padaritu vėl 
del jo ta stebuklą kad jam isz 
virožitu kas tai yra ta Tram
truda ir kad ji iezgelbetu no 
smerties.

— Tada senelis tarė Pilipui 
vaikeli mano, ar tu žinai kas 
asz esu; — asz esu Dievas, ate 
jau ant žemes tave gint no pik 
tu žmonių, dabar te jau szita 
lazdute, ir kaip eisi kur ar ka 
sutiksi, ar ka pamatysi tai tik 
bakstelk su szitai lazduke in 
žeme, ir tark, — Kad teip ir 
but ir viekas stosis kaip tu 
norėsi — ir pasakau tau kat 
jau paskubinios kare įlos sau 
no karalaus, pirmausei eik 
pae eavo numil etine Jonieezku 
te, o paekui iezpildik savo pri 
valomus. Pasikloniojas seneliui 
su aezaromis akise už iezgelbe- 
jima no smerties, senelis nuėjo 
sau, o Pilipas sau.

Atėjo Pilipas ne toli savo stu 
beles iez ne t’cziu pamate per 
langeli koki tai viriszki vidui, 
slapta priselino pale langeli 
ugi žiuri per langeli kad jo 
prieiega Jonieszkute su pul- 
kauniku net ieirede bveziuoja 
ei miluojaei gerdami dektine. 
Pilipui net kraujas užvirė, no 
rejo mestis ant pulkauniko kai 
po pasiutęs liūtas, ir nudet ant 
daikto, bet susilaikė atsiminęs 
ape luzdutes galybe, umu lai 
ko baketelejo in žeme, ir iszta- 
re tuos žodžius, kad teip ir 
bot ugi žiuri kad jau nor pa
sileisi su viens kitu bet ne gal, 
inejas Pilipas in stubele suszu 
ko, ar tai tu szitoke mano pri 
siega buvai tu prakeikta raga 
na, ar tu pildai tuos žodžius 
eziteip kunue bažniezoi priesz 
P Dieva man prisiegei, na o tu 
prakeiktas judoszau ar tai tu 
ma norėjai smerti surengt abu 
su tai ragana, dabar eikit ir 
drožė su tai lazdute per szona 
pirmiause Jonieszkai o paekui 
pulkaunikui teip smarkei kad 
net vienu žingsniu abu iezleke 
isz stubos buciiuodamies, ka 
da iszejo visi iez etuboe, Pili 
pae etuba uždege, ir kada etų 
ba buvo liepsnuoee bakstels eu 
lazduke kad eitu, pirmiausei 
eina pulkaunikae su Jonieezka 
bucziuodamiee o paekui juos 
deganti etuba, prieno kamine 
piemene pamate kad toks dim 
nae dalykae ateina, eme visi 
iez visu ezenu rėkt ir juoktis.

Pilipas baketele kad teip ir 
but, varosi jau ir piemenis žiu 
ri paekui ten tolin buliue ant 
karves joja baketele kad teip 
ir but varosi ir buliu eu karve 
tolin žiuri kad karves kupeta 
ezii no apstoja teip ėda teip 
ėda kad ne aueu ne matit bake 
tele Pilipas kad teip ir but va 
rosi ir kupeta eu karvėm ei
klu, eina per gaspadoriaue kie 
ma pamate mergos kurios duo
na kepe tuom eik tokius su
dus lezbega visos su ližėm eu 
szluotom kad ne leist in kiemą 
rėkdamos isižioja iki aueu — 
baketele eu lazdute kad teip ir 
but, varosi jau ir mergas visas,

isz uezpakalio, 
line su maezna savo nuvilks 
jam kvieczius, paemes su ežiu 
peliuke parneezt maezna per 
klojima, — baketele eu lazdų- 
ke kad teip ir but, varosi eikiu 
ir gaepadoi neezant buliaue 
maezna, kada nuėjo in kara
liaus dvara visi sustojo, — Pili 
pae nuėjo ateivede karalių ir 
sako szviesus karaliau eztai 
mano tramtruda. karalius su- 
ezauke visa savo dvara ant pa
žiūrėjimo tramtrudee.

Dabar Pilipas atsiliepe ant 
karaliaue. Ba matai ezviesus 
karaliau ta pulkauninką, per 
ji mane norėjo nužuditi jie ma 
ne žiniom euainesze su eavo 
prieiega kaip matot abudu bu 
cziuojaei trokezta abu mano 
-merties, karalius net paezoko 
kaip pamate savo ieztikime 
tarna tokem padej me, atnt- 
sze Pilipui karda ir sako, aer 
nusprendžiau ji nužudit, taigi 
iez tavo rankas tur jie mirt, 
teip ka p tu butum miree is> 
jo rankos, o eu eavo prieieg* 
tiarik kaip tu nori, Pilipas gi
ves karda ir pavelijimą vieni 
ezvietelejimu ab:eju galvos nu
sirito kaip kopūstai, tai tada 
.tik Joneszka paleido pulkau 
ninka o pulkauninkas Jooiesi 
ka. Karalius, kiaute tol aus, < 
kam ta etuba dega, ugi už ta 
Kad ne norėjau palikt ne to 

l!ft>e etubeles, o ne jokios attnin 
ties ant to daigton dabar iez- 
virož k vieką ka t k czion turi 
T e p;emenie tai juokėsi iss 

■manės per daug tai ir juos pa
ėmiau si kiti, o tos karves tai da 
re gaspadoriui iszkada eedimoe 
gatava eziena itz kupetos taigi 
privereziau ir jais eit kad at- 
mitu daugiaue to ne darit o tat 
buliue ant karves tai ekaite 
ant dangaus žvaigždes, taig 
.psemiau ir ji nee jagu atmen 
-tad tai ira agronomas, ir ge 
riau kad iezsilavitum o to 
mergos eu ezluotom ir eu ližen 
tai pavydėjo man tokios dailioi- 
beeiedos bėga man perezkadi 
taisszužd kei paėmiau ir jai 
sikiu kad žinotu kitu kartu n 
reik niekad kitam pavidet, n>

- o tas gaepadoriue, ne norėjo. 
* kad jam iez vetitue kviecziut 

tas bulius iszvilktu lauk et 
maezna paemes jie norėjo pe 
neezt per klojima bet ant gah 
norėjas ir jin paeimt eu savim, 
ta ir iezpildžiau,kad ir earm< 
ta jam dabar.

Na paeakik ezviesus kara
liau ar tai da ne gera mano 
tramtruda karalius atsake 
jam!

Tavo tramtruda yra tai tik
rai tramtruda — tu esi viskas 
no manes didžios pagodonee,— 
eik in mano dvara ir buk ko) 
tau palike, ir ko tik kada no 
manės reikalausi Jo ir gausi 
nereikalauji dabar rupitie dau
giau apie nieką, paleido visut 
tada Pilipas ir piemenis ir mer
gas ir ta etubele užgesino o 
tam gaspadoriui davė tiek pi
nigu kad jam nereikejo vetit 
kviecziu.

Ant to viekas pasibaigė. Da 
bar jau Pilipas giveno vienas 
eau kaipo minieteris nes prie 
saves turėjo apie keturis tar
nus kurie jam tarnavo, ko no
rėjo ta dare pagal savo norą.

Matai brangus skaitytojau 
kad niekad ne reik kitam kast 
duobe nee laikais ir pate in ja 
inpuoli.

žiuri kad bu- DOVANfll-DOVflNfll!
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo ir ką reikia daryti 
apsirgus. Teip-pat kame ir kur 
greit išsigydyti, lygiai ta knyga 

„ D fl K T,fl ft fl S “ 
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

ŠITOJ KNYGOJ ^..DAKTARAS" netik 
pamokina kaip Ir kur nuo visokių Ilgų gerai 
Išsigydyti, bet telp-pat labai gražini, kaip tik
ras tėvas paraojtina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apio vyrų Ir moterų lytišku gyvenimu ir 
aiškiai, atvirai teip išdėstinėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterel 
labai reikalinga turėti, kad Žinoti kaip Ir kį 
daryti, seniems ir Jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion vlskg negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygų atrasite.

ŠITA KNYGA llliustruota puikiais moks- 
sllškais paveikslais ir apio žmogaus kūno su- 
budavojlmųsu visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjg, sukliū- 
rg, paslgading per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užslscnėjuslomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi Uekarstas, reikia perskai
tyt knygų „Daktaras“, nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, išsi
gydė.

TODELHcad ta knyga del labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už pri- 
siuntimų. ' ” d <

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok tcip:

The PHILADELPHIA M. CUNIC, 
1117Walnut si., Philadelphia, Pa.

TĖMYK1T VYRAI IR MOTERĮSI Kad 
sergi, jautiesi kokĮ nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pageltos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, ta i atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. zM. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk. Ateik.
& Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po 
pietų. Nedėl. Iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo 
6 iki 8. ®

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietnviizkai 

D. T. BOCZKAUSKAS. 
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.

PREKE $1.
Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

VV. D. Boczkowski-Co. 
Mahanoy City, Fa.

638 Penn Avė 
Pittsburgh, Pa.

Dr, KOLER
Lietuvių

Gydytojas

Dr. Koler Garsinasi savo tikra pravarde ir tur 
javo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yrs 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti' 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri' 
zatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 6o6, dide 
Ii išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigt 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitos 
nžkrėsi savo liga.

Nenatnrališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPER 
ir kt. išgydau j io dienų, o jei ne, tai pinigu 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negales paei 
nančias iš SAUŽAGYSTfiS prašalinu j a8 dienas 
Kr jautiesi mažom, jog neturi tos pačios vyriško 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtun 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo k* 
aalo išgydau j 21 dieną ir lai be skaudėjimo.

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydą 
\ 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randas 
liegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimą 
□usišlapinimo (peršėjimas) ir desčtkai kitų ženkb 
tpie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgyda 
avo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga 
Bakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krauj 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik pe 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte Iki 8:30 valo.
Pėtnyčiomis iki 5 popiet. Nedėliomls iki

, popiet Ateikit tuo|aus, t

GERIAUSIAS KONCERTINKAS ir Armonikas 
gausi pas mane, taipgi visokius muzik. 
Instrumentus ir lietuviškas knygas. 
Rašyk man Katalogo reikalaudams, kurį 
pasiunčiu visiem dykai. Adresas:

M. J. Damijonaitis, 
812-814 W. 33rd St., Chicago, I1L

) = : Bą

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LAIVAKORCZIU SKYRUS—

P. V» OB1ECUNAS IR K0MPAN1A . -r
’or. 12-th. & Carson St., S.8.Pittsburg, Pa-

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie- / 
dura Valstijos Pennsylvanios, talpinasi loonose na. 
cnuose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,

Priima Piningus ant paezedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto : 
Jreioziause ir pigiause, Parduoda LaivakorL s ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve ’ 
limo Provu kanoelarija po vadovyste K. Varaszaus '

įasĄ J5j
N atari jauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro •:/Z - .'v 
Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 5 l 
iu tiesomis Russijos.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga užsisakyti

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams.
IŠEINA KAS KETVERGAS, CHICAGO, ILL.

ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.
yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas 
geriausių redaktorių. f
netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
mams, bet lietuvių visuomenei.
ne*a laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
kinantis lietuvius išeivius.
talpina visokias žinias iš visos Lietuvos; Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.
turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.

Katalikas

Katalikas

Katalikas

Katalikas

Katalikas
Kat:ilik > prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amer.: metams $2, pusei metu $1 

Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei metų $1.50.
Rusij j, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: metams $3, pusei metų $1.50.

Užsirašyti “Katalikas7’ galima kiekviename laike.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri pamatyti veltui. 
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pačto 

Money OrderĮ arba pinigus registruotam laiške, adresu;

f J. M. TA^ANEVSCZ,
3249-53 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

NEREIKALAUJA 
PAGIRIMŪ UŽ SAVE 

PATĮS KALBA
Susideda in ZIAR. • 

Laiturja už ju Geruma.

7,/RA
' CIGARETTES___ >

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

leleiunas; Worth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

^cic York, N.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Pinigus siunezime in Kraju kuo grelczlauaeL 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kuraa. 
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo. 
Szipkortes parduodame ant geriausio Gaylaiviu visu Linija 1b ir isz 

Krajaus už pigiause preke,
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojamo unroGulaudaml 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir vilas kitas rejentaHaxico Peperaa bu 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka teisingiausiai.

— i Del vygadoa Tam oczia laikome atydaryta >— 
8ubatoje iki 8 ad. vakara. Nedalioje im 10 ild 12 ad. 

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per lainska Ir persitikrinti 
jog pas mus visui minėtus reikalus greumiauMi, ir
pigiausi galite atlikti.

SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI

LIETUV1SZKAS 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:

gaepadoriue kluone javus vete, B. S. YANKAUS 
duris visos buvo adaros, mato 
kad ateina per kluona^iszbego

164 Nassau Street 
New York, N.Y.

50,000 
KNYGŲ 
DYKAI DIEL VYRU.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamė 
neprotingi dasileida pervirSumų—vyra' nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio. katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena IS tuo knygų- 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

l ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame pad e irti e
“K Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keiy

vyrai kurie tur Užnuodljima kraujo, arba syflll, 
''21—Triperi, arba gonorrhoea, Nusllpnelma, Abel- 

——X. na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tizma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomuse, privalai ir slapta, su 
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atdara sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knypros. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
•■".inoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertes, vaistus iki koiaik neporskaitisti šitą knygrą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip gralet galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knygra yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas Ir pavardė.

Adresas

Stejtas
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Visi sztorninkai parduoda RAYO 
lampas. Praszykite idant jums paro
dytu.

The Atlantic Fefining Co.
Philadelphia

Geros Pasakaites.
Dora Mergaite.

triedeazimte

linkę

Broliszkas pasiszventimas

Meile Broliszka

ezine

mo

da

In

■AHAJtOT CUT, M.

pauksz 
keletą 
ponin 

ne vie

bieki 
diena

laimiu 
mane 
aplei-

ki 
bet 
tai 
'Ii-

pulko 
ir visi 
“Lob” 
aprau-

kad seklu jau ne teko, 
ezterlingue užpraezidami 
ant ritojaue. Tokiu tai 
per puse adinos kunin-

jiam gėrės 
in save kai

Atsidavimas ant apveizdos 
Dievo

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS 

KRIMINALISZKAS 
APRASZIMAS 

Verte D. T. ir F.W.BOCZKAUSKAS

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo
DALIS L 

MOTERE BE SZIRDIE8.

t
Ž 
Ž

M AGM IS KONTORASBMW
Abz esmių po kaucija Ohio valstnojt 

turiu dideli agentūra ir kontora bankin 
savo loonam name vertes $12,000,(K 
Parduodu laiva kortes ant geriausiu ir 
greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaui 

iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rasiszkns piningas ant ameriko 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteiringiause. Ądresavokite sziteip 
A. J. KEYDOSZ1WS, 202 Troy St. Dayton, Obi«.

Londone prie vartų Hyde 
Parko sėdėjo biedna sulinkus 
senuke; szalia jios stovėjo ka 
sziute su seklelem del 
ežiu, Sėdėjo jau ten 
adinu: szimtai ponu, 
ir vaiku praėjo, bet
nas ne dirstelėjo ant b’ednos 
seniukes; niekas ne, nupirko 
nog jos ne mažos miereles sek 
lėliu.

Biedna seniute apsisupus 
plona, iszneiziota skepeta dre 
bėjo no sza’csio ir da vis lau
ke, ar ne nupirks kas nors už 
viena skatiką, arba nors tiek 
kad galėtu nusipirkti 
ezilto pieno, nes, tisą 
iszsedejo ne valgius.

Tame laikia adbega
mai, puikei pareditos mergai 
tęs. Visu akie kre’pesi ant tu 
panaieziu, rodi jais vienas ki 
tam, jog tai buvo dukterie ku 
ningaikszczio Talijos, o anų 
kės karalienes Anglijos.

Akie vienos iez jiu ne tikėti 
nai susilaiki ant biednos senu 
kės. Koksai tai neiszpasakitae 
gailestis suspaudė szirdele do
ros mergaites. Susi g< di akise 
nuvargusios, nuludue’os, nu- 
ezalusios moteriukes savo ru- 
bu ir smagumu.

Norėjo kuom norint paezelp 
ti nuvargusia senele: bet kuom. 
Sztai koke laiminga mielis utz 
szviete galvutėje mergaites -ir 
pakol auklėtoja susiprato, ku 
ningaikezte Margarita, pr.be 
go prie senutes, atsistoja prie 
jos ir garsei paezauke: —

Grudai del paukszežiu!
Akimierkoi apie kuningaik 

sztia susirinko daugit e žmonių 
Bagoti ponai ir ponios mokė 
jo auksu už mieriukia seklu, 
bet 
meti 
seklu 
bndu
giikszte surinko tiek piningu, 
kad senute galėjo bevargo pa 
baigti savo givenima.

— Jonai, tu labai biednas, 
atsitikime ligos ne turėtum su 
kuom pasi gelbėti, o tavo pati 
ir vaikai pasiliktu be prieglau 
dos.

— Teip, pat, tas teisibe-pa 
mielino savo duszioja ir ape 
me jin neramumas per visa 
diena.

Vakare kada zvanijo ant po 
teriu pridavė 
nia mieli ir teip 
bėjo.

— Jonai! nog
metu giveni ant svieto, buvai 
visada pavargėliu, o ar prapuo 
lei. Ne buvo tav etokas vai 
gio diena, o paeileio nakti. Da 
niekad tave Dievas visai ne ap 
leido ir reikale niekad ne atsa 
ki pagelboe. Taigi ne atsimo
kėki ne dekingiete ir pamesk 
nuludima. Bet isz kur-gi toks 
daliedimas kad toji geradejin 
ga ranka Dievo turėtu nupulti 
del tavęs kada metai jau tave 
nuvargins, kada tave naujas 
koksai reikalas prispaus.

Ta pasakias, atsiklaupė ir 
atkalbėjo maldele, kuri stebe 
tina saldoma pridavė jio duezei 
o nog to laiko neramumas nie 
kados ne paklib'no j<o szir- 
dies!

prijautimu ne apeakitoe gera- 
dejietea ir atidavė jam sauja 
piningu, katruos buvo pasiė
męs sau ant kelio, apsiverke-
da karta ir nuėjo in Pietnicza- 
nus.

Buvo jau vakaras, Mateuezas 
prisiartino prie lango savo na
mo, kad pažiūrėti, kas joje vei 
kesi.

Prie deganczios ugnies ant 
kamino pamate gerai, sena tę
va sėdinti susirupinuei ir nulu- 
dime ir paczia su Užlaužtom 
rankom graudžei verkenczia 
kuria susiedkos kaip galėda
mos ramino.

Verksmas ir ezaukemae ne
laimingos motinos kas valanda 
kele iez miegu trejetą mažu 
vaikeliu.

— Jau asz jio niekados ne 
matisiu ? — szauke Mateuezie- 
ne — oj biedni, mes biedni!

— Nelaimingas asz tėvas! 
— tarė senukas. Tieje įveiks- 
mai plesze szirdi Mateuszui 
stovinczem po langu ir ne lau
kiant daugiau ne valandėlės in 
bego in stuba ezaukdamas:

— Szitai esmių su jumis, ne 
verkitia, ba man ezirdis pliszta.

Tėvas, pati, vaikai ir susie- 
dai, apstojo atėjusi, ne tikėda
mi savo akim, tuom kart supra 
to viską, papasakojo jiem apie 
dora pastanavijima Andriaus, 
kuris iez savo valios apsiėmė 
ejti už broli in svetima ir toli 
ma ezali ir džiaugdamasis mis- 
lije, kad jin paliko teviszkam 
name ir tarpe sze.minos.

Du brolei giveno ant vienos 
gaspadoristos, kuri po smerezei 
tėvo jiem pasiliko. Viresnisis 
įsz jiu turėjo paczia ir ne ma 
ža pulkeli vaiku: Antras bu- 
vo neženotas. Kada atėjo lai 
kas rugpjutes, abudu brolei, 
susiriszia in pėdus javus, pasi 
dalino ligei pusiau ir paliko 
ant lauko. Atėjo naktis, jau 
nesnis brolis isz doros savo szir 
dies pamielino:

— Ne ira tai teisingu daig 
tu, kad mano brolis, kuris tu 
ri maityti tokia didelia szeimy 
na, gautu ligia dali javu su 
manim. Paimsiu kiek iez ea 
vo dalies ir ne matant jam pri 
dėsiu prie jio pėdu, gal ne už 
temine, tai ir ne galei man to 
ateakiti.

Kaip pamielino teip ir pada 
re, Ta paczia nakti viresnisis 
brolis, pabudias tare in paczia.

— Brolis mano ira jaunes
nis už mane, givena vienas, 
niekas jam darbe ne padeda, 
niekas jio varguose ne surami 
na ir ne pagelbi, ne butu tai 
teisingai kad ligia dali javu 
gautu su mumis kelkim ir ei 
kime in lauka o iez savo dalies 
nuneezkime gera dali prie jio 
pėdu. Mažam ne pažine, tai ir 
ne gales atsakiti mums to da 
liko.

Kaip sutarė te'p ir - padare 
Ant ritojaue abudu brolei nue 
ja ant lauko, su nueietebejimu 
pamate, kad skaitlius pėdu a- 
bejose ezalise buvo Ilgus, ir n 
vienas iszprast to sav ne 
kejo.

Per kėlės naktis vienas 
tam perneszinejo pėdus, 
kad visada ligei neezinejo, 
dalis abejose pusese buvo 
gios.

Bet viena nakti nutarė
sekti ta stebėtina paslaptį, ir 
pamate vienas kita ant karezto 
darbo, kuris plauke iez jiu 
meiles broliezkos.

Seni tai laikai. Szendien 
tie brolei jau kape o ant tos 
vietos kur atsitiko jiu nakti 
mis pasitikimas, žmones gar 
bindami atminti jiu doribes, 
pastate bažniezia.

Tunczyme, miestelyje seno
vės lenki jos, stovintis pietinėje 
szalije Rusijos, ant rinkos sto 
vėjo būrelis podolsku vaikinu 
kareivei su karabinais apie 
juos stovėjo o mcterie laikida 
mos rankose keloniezkus krep 
ežiukus, graudžei verke Sprau 
ninkas apžiūrinėjo vaikinus, 
bet blogai tam, jagu po apžiu 
rejimui pasako: “Lob” tai ira 
kad tinka in vaiska ir kad jam 
reike nukirpt plaukus ir ap
vilkti rekrutiezka mandiera.

Pulkelis vaikinu su drebeji 
mu klausė to žodžio: ‘ Lob ir 
už kožna jio isztarima apsilie 
jo aszaroms. Ir teisingai, jog 
rekrutas ejna toli nog szeimi- 
nos, nuvaris jin Dievas žino in 
kur ir kaip toli, užmirsz savo 
tevine, kalba, o kartais ir tike 
jima! Ne matis jio tėvas ne se 
na motina, kuri laužidama sa
vo rankas, szauke:

— Ar del to asz ne 
ga tave iszauginau, ksd 
teip greitai ant visados 
di?

Rekrutas apreditas in
Ii ir atiduotas po priežiūra ka 
zokni, iszrodi kaip kaltininkas 
apsudintas ant smerties; iszba 
lias nog gaiJesties ir baimes, 
kuria da padidina verksmas 
susirinkusios apie jin szeimi- 
nos.

— Mateuezas iez Pietn’cza 
nu!- paszauke sprauninkas 
jaunas vaikinas ant kurio veido 
da galima buvo pažinti vaka- 
ryksictia atsisveikinimą su pa 
ežia, senu tėvu ir trejetu mažu 
vaikeliu.

Vaikinas iszejo isz 
buvo jaunas, auksztas 
tiktai lauke to žodžio 
kuris susilaikė burnoje
ninko, ant balso žmogaus grei 
tai bėgai ežio ir szaukenezio:

t— Susilaikikitia, susilaiki 
kitia!
Visi ten būvanti atkreipė aki* 
in ta ezali iez kur davėsi gir
dėti balsas atbėgai ežio, ku 
ris atsistojęs prieez sprauninka 
ir rodidamas in Mateueza, pa 
szauki:

— Ne jie turi ejti in vaiska 
bet asz. Ne siunskitia Mateusza 
iez Pietn;czanu, asz Andrius 
jio brolis, stosiu ant jo vietos

— Andriau, asz ne veliju 
kad tu eitum kentėti už mane!

— Teip, meldžiau Dievo — 
atsake vaikinas — kad tiktai 
pribuezia in laika: pekezeziam 
nog Baltos geras galas! bet vie 
nok suspėjau; dabar esi isz gel 
betas.

Mateuezas ne norėjo apsiim
ti žiuretojei Verke, o Andrius 
kalbėjo:

— Trumpa prova, brolau, 
tu turi paczia ir vaikus kurie 
tavęs ne tekia verkia, asz esmu 
sau vienas. Grižkie pas juos ir 
pasveikyk tęva nog manes.

Ant atminimo pa ežios ir vai 
ku. Mateuszui akise aszaros 
pasirėdė. Glamonėjo broli ea

Vagonia terp pasažierlu.
— Tai rots puikei lyja!
— Ka ponas kalbi?
— Sakau kad puikei lyja.
— Asz sakau, jog negirdė

jau. ... “
— E! ne verta buvo sakyti 

juk asz ir teip pate matau.

Ka greicziau, tai geriau
— Petrai praezau ant krikez 

tinu, sunu susilaukiau!
— Ar jau?
— Kodėl klausi, ar jau?
— Nagi da bus tik penki 

meneeei, kaip po veseilei!
— Žinai, ka greiczau tai ge 

riau!

Da geriau
— Asz ateinu pas poną pa

siklausti, ar teisybe jog tu sa
kei, kad asz prie kaziru apgau- 
dineju ?

— Tai kas?
— Tai tas, jog eisiva abudu 

faituotis.
— Asz su tavim ne galu fai 

tuotis nes kaili del tavęs tai ga 
lesiu iszmuszti.

Nežinau ka padaryti, 
Ir kaip apie tai apsvarstyti, 

Ne viena pora, 
Turi nuo Dievo kora. 

Nesuejna in pora, tik susibėga, 
O paskui kas dien vyras bo

ba ėda, 
Ar ant to yra kokia rodą, 
Ar gali gint, jagu kada in 

kaili duoda?
Jagu motere vargt turėtu, 

Tai proto neturėtu! 
Jagu ne turi vaiku, 

Tegul szaukeei gyminiu, 
Tegul toki razbaininka pa

meta, 
Padaro jam sarmata, 

O jagu gyminiu neyra, 
Tegul nusiduoda pas skvajera, 

Po belą pastato toki vyra, 
Kitokio spasabo ant to neyra.

Kiti in tai kisztis negali, 
Pasidaryti sau trobeli gali, 
Ba jagu pasiunta vyras, 

Tai stojesi velnias, 
Kvailios mergynos nekuriuoe, 

Payma byle boma ant savcf 
skaros;

Ar negeriau butu, 
Kad veluk pas ka tarnautu, 

Ar koki laika palauktu^ 
Kol davadnas vyras nepasi 

taikitu.
Neviena skundėsi ant savo 

vyro, 
Nevienai aszaros byro, , 
Jog negali dalaikyt, 

Tures atsiskirt!
Tai yra geriauses spasabas, 

Jagu vyras nelabas.
Jau ne viena teip padare, 

Kaip szuni iezvare, 
Arba pati pamėtė, 

Kaip negalėjo dalaikyti. 
Dievulis kožna iezmaitys, 

Bodu nenumarys, 
Bet ir bobų asz negiriu, 
Ba jau praktika turiu.

Geriausia kad liežuvi suval
dytu, 

Vyro savo nepykintu, 
Ba kaip in piktumą daveda, 

Tada tos kaili ėda.
Kaip vyras piktas nutylėk, 

Jau nieko nekalbėk, 
Klaidu neprikiszinek; 
Jagu negali susilaikyt, 

Turi in burna vandenio paymt, 
Tada ne iszsižiosi, 

Pakaju turėsi, 
In kaili negausi!

Tylėk.
Dieva ir savo vyra milek. 

Jagu boba su ylgu liežuviu, 
Tai gyvenimas kaip su velniu, 

O daugelis bobų ir velnią 
perejna, 

Neapsileidže vyrui niekada.
Neturi ka žmogus daryti, 

Turi kaili szenyti, 
Su diržu per uszpakali, 

Gerai vali.

ANT KRASZTO PRAPULTIES.
Duris kambario Petro Randai 
atsidarė paniaželi ir Mikolas, 
su pluosztu, popieru po pažaste, 
ineio smagei.

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo su nepakajum in 
veidą kasijeriaus.

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popieras ant 
rasztiniezios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir 
užsidunksojusi.— Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku Kas priguli, nes 
sunkei labai eina; lenais kur 
ant tikro mislinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, Mokas mums 
szimta tukstaneziu frankui

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame 

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

Vienas kitam mieste užsidė
jo saluna,

O pati likusi namien teip 
sau buna,

Kaip gyvena ne sakysiu, 
Ant kito karto pasiliksiu.
Boba sarmatos ne turi, 

Ant nieko ne žiuri, 
Žmonis tarėsi tai padaryt, 
Ant sausu girriu iszvaryt.

i
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Sergekite Vaiku Akis
Geriausia lampa prie skaitimo arba mokinimuj 
yra RAYO lampa. Szviesa aiszki, minkszta ir 
nejudanti. Nesilpnina akiu.

RAYO lampa yra padirbta isz geriausio materi- 
jolo. Drūta, gražiai iszrodo ir užteks ant daug 
metu. Nereike nuimt stiklo nei kloszo idant 
užžibint. Lengvai indet nauja knata.

RAYO lampa mažai kasztuoja, bet negalima 
pirkti geresnios lampos už jokia preke.
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Naujausias iszradiiuas.
Jaigu turi dantų gėlimą: 

komas ant kojų, tai gausi po 
5ff gyduole. Jaigu nepagelbe- 
tu bus sugražinti piningai. 
Teip-gi iszsiue placzes infor
macijas no ko plaukai slenka 
ir plinka, pleiskanų atsirady- 
mae ir nupuczkave veidai. 
Tuketanczei dekavoja už dyka 
rodą. — Raszyk tuojaus ant 
adreso:

Gratis Specialists 9.
Box 106 Sta. W. Williamsburg

Brooklyn, N. Y.

Ant dykos mėsos, 
VaTnu prilėkė visados, 
O varnos nuo dzukijos, 

Tai labai žymios;
Snapai stori, 

Nagai dydeli.
Atlėkė varnos pas kuosa ant 

baliaus,
Turėjo mesutes ir invales 

alaus,
Tai kaip varnos insigere, 
Tuojaus musztyne pakele. 

O dzievuleliau kas ten darėsi.
Kaip bjaurei draskėsi, 

Su nagais, 
Su snapais!

kur dzukiszkos varnos 
susikuopina,

Tai triksu pridirba gana.

GYVENIMAS VISU SZVENTU
Didele knyga api 1300 puslapn 
Visos 6 dalu drueziai ir puikei 
apdaryta. Kasstus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. BwslmU-Ce.

Pittsburgh
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A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St., - Chicago, III.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir 
moka už juos 3 procentą.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus 

ant lengvų išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.' 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose 

bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų- 
SIUNČIA pinigus Į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio 

pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir 

pigiai.
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankojeant procen

to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų pasidė- 
jimą ir išėmimą.

Rašydami adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted St., Chicago, 111.
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W. RYNKEWICZIUS
.. NOTARIUSZA8..

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

...... PO PBIZUBA BANDOS.......

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

Paszportus del keliaujanoziu pa
rūpinu.

Didžiause Lietuviszka Agentūra 
pardavima Szipkoroziu jr siuntimo 
Pinigus in Visas Dalis Svieto greioziause 
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali 

Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas, 

Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigfts 

ir 1.1., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma. 
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.

...Žeminu Siutai ir Overkotai...
Jaigu reikalaujate Žeminio Siuto ar Overkoto 

. tai gausite geriausia pirkti musu sztore. Visokiu 
| gatunku ir prekių ir yra isz ko pasirinkti.

Teipgi visokiu kitu žeminiu tavoru, kaip tai: 
Kepures, Pirsztines, Apatiniu Drapanų ir t. t.

Pirkite pas mus o suczedinsite pinigą.

Žinios Vietines.
— Ž ema jau czion.
— Panedeli pasnigo gar a 

puikei.
— Darbai aplinkinėje gerai 

ejna kaeikloaia.
— Daugelis iszvažineje in 

virezutinius darbus.
— Kalėdos artinasi. Dabar 

laikas pirkinet dovanas.
— Neužilgio Skulkino pa 

viete bus ženklivos permainos 
lietuviszku kuningu, kuris del 
žmonių nelabai patiks. -

— Del visu gerai pažinsta- 
mas Jonas Cisanekas kuris dir
bo pas Guinana, aplaike dins 
ta First National Banke.

— Mahanojus geriause pa
sirodė Pattsvilleje, ba net 46 
teismus nusiuntė in suda ant 
perkratimo. Szenadoris turėjo 
mažiauee in keloleka metu, ba 
vos 22.

— Hei moterėles! Utarnin- 
ke ir Seredo rasis po No. 419 
East Centre uliczioe garsinga 
buryke ir inspetoja atejties 
Mrs. Miller isz Filadelphios 
kuri kitados gyveno Aihlande 
kuri geriau inspeja atejti kaip 
toji buryke ka buvo Althcfv 
teatre. Su savo rupescziais ej 
kyte pas ja. Tik dvi dienas. 
Neužmirszkite numano.

— Dr. M. J. Petrikas, lie 
tuviežkas medecinos ir chirur
gijos ligonbutes specialistas 
priima ligonius kasdien nog 
10 lig 12 ad. priesz piet. nog 
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 
vaKare. Kaznno aptiekoje 
237 W. Centre St. (p j)

SZI VAKARAI
Didelis balius.

Iszkele lietuviszkas Benas 
isz Mahanoy City, Utarninko 
vakara 11 Novemberio, Bocz- 
karcku saleje. Balius prasidės 
7 ad. vakare ir trauksis lig 
vėlybai nakczei. Ateikite visi 
o turėsite linksma laika. In- 
žanga tik 25^.

Kiekvienoja ligojo.
Pirmasai gero gydytojo 

žingsnis kiekvienoje.ligoje yra 
iezvalyti vidurius, nes jo vais
tai negali pasekmingai veikti, 
kol žarnose randasi dykos me
džiagos. Szitos tai priežasties 
delei, mes dažnai esame atkrei 
p e savo skaitytoju atyda in 
Trinerio Amerikoniszka Kar
taus Vyno Elixira, kuri jie tu 
retu vartoti, kaip tiktai kok
sai nors sirguliavimas yra pa- 
temytas. Jisai prigimtu budu 
visiezkai iszvalo vidurius, be 
skausmo arba kokio nors kito 
kio nemalonumo ir nenusilp
nindamas ' kūno. Jisai taipogi 
paskatina virinimo organus 
dirbti, ir tokiu keliu kova už 
sveikata yra paprastai iszlosz 
ta. Jisai isztikruju yra pirmą
ją didele pagelba beveik kiek
vienoje Igoje, ir ypatingai 
skilvio bei viduriu ligose. Isz 
valykit kuna bei laikykite ji 
ezvariu, ir jus iszvengsite dau 
gelio ligų. Aptiekose. Jos 
Triner, 1333-1339 So. Ai h 
land avė., Chcago, III. Jeigu 
jums jusu naminiuose reika
luose reikalinga gero linimen- 
to, pavelykite patarti jums 
Trinerio Linimenta.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI).

Pleasant Prairie, Wis
— Czionais gyvena mažas 

būrelis Lietuviu: keturios fa- 
milijos ir keli pavieniai.

— Nesenei garnis apdova
nojo sunum Jcoza Kuzminske 
o turėdamas reikalą pas gymi- 
ne kuris gyveno Keno.hi, gryž 
damas vėlybu vakaru namon, 
ejdamas apie 7 miles kelio; ra
do gulinti szale geležkelio už- 
muszta tautieti su nupjautom 
kojom. Vargsza palaidojo mies 
to valdže, nes neprigulejo prie 
jokios draugystes. Paliko savo 
paczia dydeliam varge. (Pra
vardes užmusztojo korespon
dentas nedanesza.)

Gilbertville. Mass. — Ka 
tai buvo garsinta apie Ooa 
Brazauskiene buk mirė ligon- 
buteje yra tai vklaida. Mirė ne 
Brazauskiene, tik josios 4 me
nesiu kudykis, o motyna ran
dasi paiktzu name ne Worces
ter! bet Northamtone. — Vie
nas isz kaimynu.

Warehouse Point, Conn
— Darbai czionaitinei ap

linkinei gerai ejna, bet czio
naitinei darbai randasi tik prie 
tabako ant farmu o Lietuviu 
yra apsigyvenusiu gana dyde- 
lis būrelis bet labai iszkrykia, 
nekurie Lietuvei turi puikee 
farmas ir gyvena kaip bajoriai 
— visi dydeliam sutikime.

— Ketures miles nuo czio- 
nais randasi miestelis Pi quo- 
nock kur atsitiko žudinsta. Jo
kūbas Adzgauckas (Savage) 
nužudė Edwarda Tamulioni 
20 metu senumo, abudu paej 
na isz Vilniaus gubernijos, 
Traku pavieto, žudinsta buvo 
priežaste guzutes, nes abudu 
jaja milejo gerai. Žudinsta at
sitiko 4 Spalio. Adzgatckae 
su Tamulioniu nuėjo atsigult 
in Woifo tvarta kur ant szieno 
susibarė, Adzgar ckas stūmė 
Tamulioni nuo virszaus ir tasai 
ant vietos užsimusze. Žadinto
jas sėdi Ilarlf jrdo kalėjime lig 
sudui. Tamulonis paliko Lie
tuvoje dvi seseris ir motyna o 
Amerike kelis pusbrolius. 
Adzgauckas gyveno Amerike 
apie 20 metu, nepscziuotas, 
turi tris seseres vedusios czio
nais. Kokis ju buvo gyveni
mas tokia ir mirtis.

Blanketai ir Pleszkes
Ateikyte pas mus jaigu nori 

te pamatyti gera parinkime 
visokiu pleszkiu, teipgi blanke 
tu. Gruberis 34 E Center St. 
Mahanoy City, Pa.

Ant Pardavimo
Puikus ir giaras salunas po 

No. 1201 East. Mshanoy S*. 
Mahanoy City Pa. Randa ne
brangi, nepriguli prie jokio 
bravoro todėl galima pirkti 
tavora bile kur. Persiduos ne
brangiai ba locnininkas pasi 
liko naszlis ir nori iszvažuoti 
pas gimines gyventi. Atsiszau- 
kite pas (36

Kazis Szugdinis, 
1201 E. Mahanoy, 8t.

Mahanoy City, Pa.

Ar visi žmones ligus 
pagal instantimu?

Nebuvo ir nebus žmones 
ligus visame ant ežios pasau- 
1 », bet padalinti eea ant ski
riu ir luomu. Žmogns iszsito- 
b alines, mokintas negali but 
iigus tamsiu praezcziokeliu 
turtingas su bitdniokelin, do 
ras su niekezu. Žmogus mokin 
tas, t >’u ae draugauja tik su 
takiais-pat žmonėmis, žmogus 
velei iezmintingas gražaus gi- 
vetumo vengia žmonių. Pras- 
C'.ioktlei linki eav draugaut su 
žmonėmis tokiais, kaip jie pa 
tie, kadangi^bendrijoj žmonių 
isztobn’i .tu, turtingu jancziasi 
kaip lad en varžintaie, ne 
draeiaiq kadangi nepripratę 
prie turtingumu, prie visokiu 
blizgėjimu, nemoka, “ponisz 
ko” aj siej mo neszr e‘ios, žod 
žiu, nustoja visai prigimtos 
laisves. Turtingi lanko tik tur
tingus, kadangi biednas nein- 
s’e gis priimt juos teip pui
kiai, iszkelmingai, turtingai, 
kaip turtingas, j(a’e man 
ding nereikia to ne aiszkint, 
kadangi kiekvienas iszmano ir 
žino apie tai. Norėjau asz ežia 
paaiezkint ka kita ir d irodit 
tikrai kad niekur žmones visa
me neesą ligiais. Noriu iszaiez 
kinti klausima “ar visi žmones 
ligus pagal instatimu, arba 
akivejzdoi instatimu?” Ir ant 
to klausimo galema drąsiai 
atsakyt “Ne!”

Biustą tas labai kuris sako: 
“Ka, ežia Amerikoi asz tok
sai ponas, būdamas prastu dar 
bininku, kaip ir jis, būdamas 
milijonierium, nes ežia visi 
ligus”. Ne, broli virai tu neli 
gus su milijonierium, arba pi- 
niguoezium ne tik kitame ka 
me, ale ir akivejzdoi instati- 
mu. Kodėl - paklausi gal mie 
lae skaititojau - jeigu asz es
mių ukesu tos ezaliee tai Il
gias tiesas turiu su juomi; ka 
darit nedaleidžia instatimai 
Man, to nedaleidžia ir pinin- 
guoeziui. - Te'p, tas teisibe, 
bet jie turi drauga galinga 
“pininga”, o todėl ka jie su pa 
gelba to draugo gali dirit, tu 
neturėdamas jo, negali.

Teorijoj esame ligus visi 
akivejzdoi tiesu instatimu, Il
gus turtingas ir beturtis, mo
kintas ir praszcziokelie - bet 
praktiko! turezius neatboja 
teip tiesu instatimu, kaip bied 
niokelie, nes usz ta pati prasi
žengimą pagal praktikos insta 
timai daug sunkiau baudžia 
beturti, negu turtinga žmogų..

Daleiskim, turėsi tu prova 
su didžturezium, nors po tavo 
pusei bus teisibe Let jie veikiau 
gali laimėti negu tu Jie tu
rėdamas piningu gali jieezkot 
visokiu vartelių pro kunias ga 
Įima iszejt, atidedinet prova, 
tenet visus metus ir galop, 
jaigu jio prieszininkas ne 
turtingas prapuldint jin vi
sai. Jeigu prova ira krimi- 
naliezka, didžturtis gali pasi
samdė sav geriausius advoka 
tus kriminaliszkus, kokiu i 
pacz ežia Amerikoi visai ne
trūksta, kurie iszsitobuline 
vieugeriaueiai savo amatoj, 
kurie žino visas gudribias, sztu 
kas provu, kurie moka gerai 
vaikszczioti apie savo “bizni” 
žino visokias provas ir tiesas, 
o usz pininga pasirūpina atras 
ti vartelius pro kuriuos iszlei 
džia savo klientą, iezranda ge 
ra būda iszgelbejimo jo no 
bausmes. Jeigu advokatai ne
gali toki prasižengėli paliuc- 
suot no bausmes tai jis da ga
li paeamdi “specialistus pro- 
tiezku ligų”, bei gdi sufabri- 
kuot kitokius daroditnue, idant 
iezsisukt isz ranku tiesdarietes 
ir pasiliuosuot no bausmes.

Jeigu prasižengimas buna 
tokio skiriaue, kad apskunetas 
prasižengėlis gali būt paleis
tas iki dienai provos ant lino- 
eibes po uszetatimui kai cijos, 
didžturtis tuojaus pasinaudoja 
iez to, o beturtis turi ejt in ka 
Įėjima ir sunkiai vargti; nes 
netuii piningo ant aszstatimo 
kaucijos. Jeigu gi prasižengi 
mas tokie, kad sūdąs jokios 
kaucijos nepriima, tai ir tokia 
me karte tui ežius tokias tur 
privilegijas, apie kokias bied 
niekelis ne mieliti negali. Tur 
ežius sėdėdamas kalėjime iki 
provai visai nemato mažiau
sio vargo; valgo gi skanius

valgius, geria szampana, o 
biedniokelis?.

Sistemoi piuingines baus
mes, teip gi nėra ligibee ir pa
gal instatimu. Daleiskim, žmo 
gus turtingas parsikaleta kuo
mi, ir usz tat turi mokėt baus 
mes 100 doleriu ir kasztus. 
J am tas tai “muse”. Moka tuos 
piningus beszvilpaudamas. 
Beturtis papildis toki-pat pra- 
sikaltima, kad ne turi pininga 
ant užmokėjimo bausmes, ejna 
in kalėjimą an^ 90 dienu. Ar 
tai ligibe, jeigu vienas prasi
kaltėlis buna sav 1 uosas, kuo
met kitas tokis-pat, tik ka be
turtis, turi sunkiai vargti ka
lėjime? Ar negalėtu but ligioe 
bausmes del visu!

Jeigu visi ukeeai turi but 
ligus kas link instatimu, kodei 
tie instatimai vienus sunkiau, 
kitus visai 'engvai baudž a už 
viena ir ta pati prasikalu 
ma ?

Taigi isz to visko matome, 
kad visai negalėm a sak>t ‘esa
me visi ligus czionai” - L'g is

Ant pardavimo.
Puikus salunas Juozo Moc- 

kaiezio po No. 330 W. M-he. 
noy, Avė, Mthanoy City, Pa. 
Apgyventas vien Lietuviais, 
Lenkais ir t. t. Yra tai gera 
proga katram isz Lietuviu ap
imti szita puikia vieta. Apie 
daugiaus dasižinokite pas

Juozą Mockaiti, 
330 W. Mshanoy, Avė.

( j -j) Mahaioy City, Pa

Temylite.
Lokalia No. 1333 U. M. W 

f A. iez Mi hanoy City per
mainė savo vieta susirinkimu 
isz Co-operative namo in 
Knapps narna Uyreziui Mer
chants Banko) ir visi susirin
kimai oz onais atsibus, todėl 
eanariai apie szita nepamirsz 
kite. <86 °?)

Jos. H Jlerbach Sek.

Silpnos Moteres
Yra daug 

moterių kurios 
yra silpnos, už 
tai kad ) ra 
“silpnos” ir 
ateina pas ma
ne turėdami 
vilti kad asz 
esmių padėji
me jias iszgy-
dyt. Yra daug moterių kurios paezios 
save nori iszgydyt, niekam nieko 
nesakydamos, imdami kokius paten
tą votas gyduoles nog katrų visai 
reiketu szalintis.

Jaigu keneziate ant bile kokios 
nors ligos, nesisarmatinkite jumis 
jaigu mes teisybe pasakome. Mes 
jumis iszaiszkinsim kiek giaro pa
darėme del kitu moterių kurios buvo 
silpnos bet szendien esą sveikos ir 
drūtos, dekavedami mums už iszgydi- 
ma. Moteres kuiios esą nesveikos 
atsiszaukite pas mane.

Ka viena motore isz Soranton, Pa., 
aako: Mrs. J. P. Phillips, pati mies- 
tiszki inžineriaus, raszo:

Dr. Alex. O’Malley, 
Guodotinas Daktaras:

Asz esmių labai linksma sakyti 
jumis, kad visiszkai iszgydet mane 
nog rupturos, kuria turėjau per kel
etą metu, ir rekomendoju tiems kurie 
nori būti iszgydinti be peilo ir pavo
jingo pjaustimo, idant prie jus kreip- 
tumet.

Su guodone, 
Mrs. P. J. Phillips

1422 Sweetland Ave., 
Soranton, Pa.

Kita dėkinga motore raszo prie ken- 
tenežias moteres:

Brangus Daktaras O’Malley:
Su linksmumu rekomendavoju 

juso būda gydimo ligų. Per mene
sius kenezias, negalėjau miegoti nei 
pasilsėt isz skausmo, kentėjau ant 
nerviszku, inkstu ir kepenų nesma
gumu. Pasidavau po juso priežiūra 
tris nedelas adgalios. Neturėjau 
vilties iszeigydint, iszbandžiau geri
ausius daktarus be pasekmes. 
Dekavoju jumis už mano iszgydima, 
esmių sveika.

Mrs. J. Rudolph
168 S. Main St., 

Wilkes-Barre, Pa.

DR. ALEX. O’MALLEY
158 S. Washington St. 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszlrai ir Lenkiszkai susi
kalbama ir susiraszoma. Suvirszum 
80 metu daktaravimo Wilkes-Barre 
muso glaunas ofisas.

AR TURI KATALIOGĄ ? I 
W|«|| lietuvišku KNYGŲ nuo | 

■ seniausios iki naujausiom EJ 
laidos, pilnas naujas katalogas, ■ 
80 pusi., bus prisiųstas DYK AL E 
Tik iškirpęi Šitą apskelbimą ir, I 
priaiųsk drauga su savo adresu. |B

MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti I 
gerų muzikališkų instrumentų E 
katalogą, įvairiausių armonikų, I 

koncertinkų, klernetų ir 1.1
Raiant man laiiku, adrcsuokitei

J. DAMIJONAITIS 
MIL ORDER HOUSE

812-814 W. 33rd St CHICAGO, ILL. I

—i Skausmas, 
H diegliai, nepa- 
w stojentis skau- 
S'smas. Sunku 
H'1 paneszti. Kaip 
Įk tai linksmai 
c' nog to atsikra 
S’ tyti. Neviena 
•y1 gyduole teip 
” patino kenten- 

■įj ežiams kaip 
lt? garsingas žino 
p mas “ANCHOR

PAIN 
įF EXPELLER1S” 

del rumatizmo ir 
irnerviszku skau
smu, nesiranda

25c.
geresnio, 
ir 50c.

LietnviszkaB Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMU PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijų’ in ir sz Lietuvos. Siunozia 
Piningus in v sae dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai

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

D R. J.W. ZIGMANTĄ
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

185 South Washington Street. 
Wilkes-Barre, Pa.

Speclallszkal Gydo Visokias Lygas. 
Vyra -Moterių—Valku.

Pabaigęs Mokslą Medlco-Chlrurgical 
Kolegija Philadelphia, Pa.

PRIIMA LIGONIUS...
6 LIG 10 AD. PRIESZ PIET.
2 LIG 4 POPIET.
6 LIG 8 VAKARE.

Lietuvlszkl,
Lenklszki Ir

Angllszkl
KATAU06AI.

Aimoniku, skripku, kliarnetu, kornetu, 
fleftu, mandolinų, gramafonu, lietuviszku ir 
visose kalbose rekordu del gramafonu ir 
daug kitokiu muzikaliszku instrumentu, 
naujausio iždirbimo drukuojainu maszinku 
laikrodžiu, laikrodėliu, elektrikiniu ktszeni- 
niu lempukiu, žiedu, britvu ir daug kitokiu 
daiktu. Jaigu norite gauti musu visus ka- 
ta Ii ogus tai p tisiu.sk i te už 10c. markiu.

K. J. Krauchelun Co.
ISO Grand Street • - - Brooklyn, N.Y.

Ant pardavimo.
Gerai intaisyta Piekarne 

B:znis gerai einasi Teipgi na
mas 9 ruimai ir tvartas, m:es- 
te Torrington, Conn. Preke 
$4000 Apie d.ugiaus dasiži 
nosite pas (l6 °0

L. Bogard'is 
81' Mun St

Torrington, Conn

KVITAS 850 VERTES.

Salėkite numerius 1 lig 9 kožnoj kletkoj 
idant skaitant Lz visu pusu i-zeitu 20. Jaigu 
gerai sudėsite, tada prisiusime jumis kvitą 
vertes $50, tas kvitas bus geras prie pirki
mo 4 musu lotu arba 10,000 keturkarniniu 
pėdu žemes, tik 10 miliu nog New Yorko. 
Preke tu lotu yra $119 bet jaigu prisiusite 
virss-mineta kvitą tai reike mokėt tik $G9 
ir galima iszmoket po $5 ant menesio.

Raszykite o gausite visas informacijas.
Outcalf Realty Co. „.„‘į! B5ed“",cV“,«L

Darykite Prietelius su Savo 
Piningais
——■

Dekite piningus in Merchants Banking Trust 
Co. banka o rasite prieteli kuris jumis prigel- 
bes laike reikalo. Musu depositorei yra musu 
prietelei ir mes visada bandom jiems prigelbsti.

Busime jumis dėkingi už padėjimą savo 
piningus in musu banka, arba jaigu kitus pri
kalbėsite kad deitu savo paezedžius-in muso 
banka. Užpraszome visu idant prigialbetu 
mumis dasekti milijoną dolerini skaitli.

Mokame procentą ant padėtu piningu ir 
iszmokiname jus kaip czedint piningus.

1 Banka yra atsargiausia ir geriausia vieta 
juso piningams.

...DIREKTORIAI...
D. .M Grabam Prezidentas. C. E. Adams, Vice-Prezidentas.

D. F. Guinan, Kasijerius.
W. Rynkiewiczia. A. Daniszewiczia. M. Gavula.
J. Hornnby. L. Eckert, W. J. Miles.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

Moterių
Siutai ir 

Kotai.

Vyriu
Siutai ir

Overkotai.
Geri Siutai ir Overkotai yra jumis geriausi. Geriaus 

iszrodo, geriaus nesziojasi ir gvarantinam kožna Siutą kad 
yra padirbti isz giaro ceiko per atsakanczius kriauczius. 
Užsimoka pirkti giara drabuži.

Musu Pecziai.. Žinote kad musu Pecziai 
randasi daugybe namuose Mahano- 
juje. Kožnas kaiminas žino apie 

i” Pecziu Gerai kepa ir gražia.“MODEL KEYSTONE 
iszrodo. Atyduodam piningus jaigu nebusite užganedintii 
Visiems tie Pecziai patinka.

n i ’ r> Mahanoy City, Shenandoah, 
VJ Ulllclll S Mt.Carmel, Landslord.

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

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visn linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus-Lietuvai 
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkoe Bankos virai paminėtu adresu.

PAUL V. OB1ECUNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; 8.8. Pittsburgh, Pa.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti iums, kad 

jan arz nesu daugiau ne locmniku nevirszininku,ne aarbiniku 
‘ All Nations Bankoje ant 12-tos. gatves” ir kąd dabar 
atidariau ofisą mano naujoi vi e to i

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

Reikaluosia meldžiu kreiptis prie'savo seno pažistamo po 
tokiu adreso-

,,.Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras...
Ka tik aplaikeme nauja rudenini ir žemini tavora ir už 

praszome ateiti peržiureti o jaigu pirksite tai suczedinsite 
pinigo ir busite užganėdinti. Szitas tavoras susideda iszvisokiu 
gatavu žeminiu szlebiu del moterių, merginu ir mergaicziu, 
visokiu žeminiu ceikiu, andaroku, jekiu, ilgu ir trumpu kotu 
ir šutu, visokiu .kaldru, blanketu, paduszku, plunksnų ir t. t. 
I? L,, Olnkn f ®r^>as mus dirba Lietuvaites.

R hm K 1 122 W. Center Str.
HU U1UUU I Mehanov Oitv. P«

Pasiusim kiekvienam Puiku Veidrcdeli (Zerkoleli) ir naudinga. 
Paketbuka su užraszu Knygute, kuris prisius mums 10 adresu 
savo pažystamu ir marke už 5c. t] mokėjimui pasiuntimo kaszta

Adresuokite sziteip:

A.GR0CH0WSKI & C0.,c,r-BB±o^^’vndSte:

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

4-GRABORIUS4*

Laidoja Kūnus Numirusiu. Fats ir d- 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinejim 
Krausto Daigtus ir t. L Viską atliek s kr 
nogeriause ir puikiause. 8n vim mirei’ 
reikalais kreipkitės pas jin <» bvrits viri r 

užganėdintais
•S20 W. £««tr« lt.. Mtawv y

LABAI GERA GYDUOLE
. Gibowitch’io 25 Laszu I»zgydyma».

Nuo Meszlingio, 
jOi Dieglio, Greitosi- 

os, Vasaros Ligos 
Raudonosios, 

Priepuolio.
Gvarantuotaskad 
iszgydys arba 

V pinigai atgal.
. PREKE 25c.

jgK y Sudaryta...
Dr. W. Glbowltch’o Iri 
MaRkolIJOR. Vienatine 
Agentūra Pennsylvania

A. G.CAVENAS, P. H. G.
FIRST WARD DRUG STORE
221 E CENTRE ST., SHENANDOAH, P A.

Belkalaulamo Agentu ir duodame 
gera nuošaliutl.L1GIAI SU VISAIS

Tikslas szitos bankos 
yra; kad ligiai su visais 
apsieiti-seoas ar jaunas 
turtingas ar biednas. 
Priima paezedzius nog 
vieno dolerio ir moka 
antra procentą per meta 
ant sudėtu piningu. Su 
linksmumu patarnausi
me jumis bile kokiam 
bankavam reikale.

Seniatuia Buka
Mahanoy City, Penia.

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

UNION NATIONALBANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. V alst. 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 banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentae. Subatomis 9 lig 13-ad.
W. H. KOHLER, Kasteriąs.

Nusipirkite sau keista 
Buteliu
MORKEVICZIAUS NO. i.

^Geriausia Arielka Visam 
Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
402 Witt Hiksiil Iii.

No. 6.

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA
Laivai plauke tiet-og tarpe Rorijosir 
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgre- 
ieziausi Rusiszki Imperaliszki Paczta- 
vi, nauji dubeltavi szrubinei laivai. 
Russln, 18,000 tonu. Knrsk, 13,500 tonu. 

Ctar, 18,000 tono.
In Rotterdama in U dlenan be pervedimo. 

11 dienu be persedlmo In Libava.
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA 

$31.00 Treciloa Klaaos 838.00 
J45.00 Antros K Įsros 850.00

65.00 Firmos KIsroh $75.00
Laivai lezelna kae antra Subata,aple dau- 
giaue informacijos kreipkltee pas
A. E. Johnson, GenerslP.Agt. 27 Broadway 
New York. N.I. arba oas vietinius agentus. 
BuHftian American Line—Pier 81st. Street

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga 
palytinti daug isz Lietuviu praeitos 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780puslapiu, preke:

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

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramski, 943 S. 2nd. SI., Pblla. Pi.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Maia Sts. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu LI e t ml sz ku- Le nklszku Vaistu.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
8ztoruose aut pardavimo, kadjnusu 
tautieczei reikalaudami galetu^nusi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Kztorninkai 
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........
Gumbo Laszai..
Meszkos Mostis..............................25c.
Trejauka........................................ 25c.
Linimeutas vaikams..................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio..................25c
Liepiu Balsamas......... ................. 25c.
Anty-Lakson del vaiku............. 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių. 25c.

’ ’' nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu........................,25c.
Ugnis traukis..................................26c.
Skilvio Laszai................;..............25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios................................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. d« 1 oemalimo Pilvo............ 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos

skaudėjimo........ . ....................... 10c.
Laszai nuo Dantų......................... 10c.

.25c., 60c. ir SI.00.
.........................35c.

Li 
ram* 
Arne 
ra y< 
toli' 
yra t 
tai t 
silpt 
rike 
greit 
kas' 
rusi 
liksi 
o pi’ 
ir ar

. -T 
na r 
go j 
tai e 
gni 
tai i

Most is nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų............................................25c.

Geležinis sudrutintejas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto...................15c.
Gvd. nuo Grippo...................... $1.25.
Plauku apsaugotojas....................50c.
Muilas dėl Plauku.......................10c.
Milteliai nuo Kepenų...................35c.
Rožes Balsamas............................. 25c.
Kinder Balsamas.......................... 26c.
Bobriaus Lasiai............................50c.
Ssvelnintojas.................................. 35c.
Kraujo valytojas........................$2.00.
Nervu Ramintojas.................... $1.00.
Egsema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................ $1.25.
Pleisteris (Kasitavolo)................ 25c.
Pamada Plaukams........................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.......25c.
Gyduoles nuo Kiemens................. 50c.
Vengrisikas Taisytojas Ūsu____ 15c.
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... ................. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir skarbūtis $1.25, 
Gyd. nno Parku ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines................$2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ldgo« $5.00.
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Naujas Iszradimas
Apraszima siunezia dykai
Kaip galima apsaugoti no li^u ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligai 

Plauku puolimą ir užsiau^inima, 
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o 
Nuo Komu užtrinu tik 5o. Mes 
turime apie puse milijono laiszku su 
padekavoneurs nuo žmonių visokiu 
tautysoziu. Raszykite tuojaus ait 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-th. Brooklyn, N.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas w re 
svetimu piningu paskirtu siuntimui, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kaucija, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktle per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskai
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.
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