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ISZ AMERIKOSKAS GIRDĖT? VOKIECZIU PRAŽUVO 50,000 PRIE LODZIAUS
Krokavo

AUKOS MUSZTYNES PO OUMBENAIS KUR SUNITAI VOKIECZIU PRAŽUVO

eme

o suvirszum 50 tukstancziu

jromatos isz Lietuvos

IO

AEGERISZKI KAREIVIAI VEDA VOKISZKUS NELAISJS IN NEVALE

W. D. BOCZKOWSKI, Pres, and Mgr, 
F. W. BOCZKOWSKI, Editor.

Rosijoje Ir Lietuvoje $3.50, 
Anglija ir Skotlandija 158. 
Prūsuose 15 Marku.

įmo europi 
onai žmonių

įima prie Czenstakavos, i 
įpatiszkus kalnus. Austrijo 
ei vyru likos paimta.
Įville prie prusiszko rūbe

Maskolei atėmė nuo Vokiė.d
Vokieeziu pražuvo toje Imusztineje. Miestas likds sudegintas o 15,000 gyventoju pasislėpė kitur. V

Visas amerikoniszkas vais- 
kas isz Vera Cruz, Meksiko, 
jau apleido ir miestą atidavė 
in rankas generolo Aguilaro.

ENTERED AT THE MAHANOY CITY. PA., POST-OFFICE 
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
520-522 W. SOUTH ST., MAHANOY CITY

■ ' M

Suvienituosia Steituosia pi
ningu yra užtektinai. Dvileko 
šia bankuosia režerviniuosia 
randasi sudėtu piningu “tik
tai” $170,000,000. Norints de- 
szimta dalele tu j n piningu pri- 
siduotu kožnam.

•p Vistulos ir Vartos prūsei ei 
Hinderburgo pulkai bėga 

irmotas, amunicija, ginklus

Praejta nedel.ia atsibuvo Fi- 
ladelfijoi seimas bravorninku. 
Isz tosios progos likos perskai
tytas suraszas kaip stovi ame- 
rikoniszki bravorai ir varito- 
jei arielkos. Tuju dirbtuvių 
kapitulas isznesza ant $832,- 
000,000. Verte visu bravoru 
yra $42,000,000. Užvedimas 
bravoru, salunu ir wholesale 
kasztuoja $1,296,000,000. Ypa 
tu tunncziu užsiėmimus bravo 

^ruošia, arielkinesia ir salunuo- 
•sia yri tris milijonai ypatų.

Pacztinis departamentas ti- 
kyši dydelio biznio priesz Ka
lėdas, nes paliepė atspaudint 
tnsdeszimts du tonus (64,000 
svaru!) pacztiniu markiu ku
riu verte isznesza asztuonis mi 
lijonus doleriu. Markes jau 
likos iszsiunstos po visus Suv. 
Steitus.
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Jau Kalėdos arti. Bus tai 
liūdna szvente del daugelio 
europiecziu ir tukstancziu szei 
mynu kuriu tėvai jau nesugriž 
namon dalytis plotkeleis.
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SUBSCRIPTION $2.50

BRINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS. 
RATES ON APPLICATION.

Geriau mirt ne kaip ejti po 
operacije. -

Wilkes-Barre, Pa.— Pati 
Juozo Sobolskio kuri radosi 
Mercy ligonbuteje sirgdama 
ant vėžio ketino ejti po opera
cije. Daktarai jau viską ture:

Kvailas gėrimas.
Kvailiausu gėrimu yra kava 

teip kalbėjo vienas filozofas. 
Degina kava, idant butu juo
da ir velei pila pieną idant bu 
tu balta: deda cikorije, idant 
butu karti ir velei pila cukori 
kad butu saldi: verda jaje kad 
butu karszta, o pucze kad bu
tu szalta. Del ko teip?....

— Ar tu apsipaczevai.
— U-gi kaip.
— Ir tokis esi linksmas!
— Ba matai pati pabėgo su 

kitu.
— O! tai kas kitas!

Vela užkalbinimas isz Europos.
New York. — Agentai ang- 

liszko ir francuziszko rando 
užkalbino czionais 1,350,000 
vilnoniu sveteriu, 600,000 sza- 
likuf l ,600,000 vilnoniu pirsz- 
tiniu ir 500,000 vilnoniu pan- 
cziaku. Tuosius dalikus fabi*i- 
kantai turi pristatyt tuojaus. 
Verte tojo užkalbinimo iszne 
sza ant dvieju milijonu dole
riu.

Anglijoi ir Vokietijoi laike 
kares moteres užyma vietas 
gromatnesziu prie j uju darbu, 
Kada tiejei užymti kariavimu 
ant pleciaus kares apginime 
savo tėvynių.

Pakars 11 ypatų in viena diena.
Phoenix, Ariz.— Pagal nau

jas tiesas invikdytas ana die
na, bus pakarti 11 prasiženge- 
lei už visokes žudinstas in vie
na diena. Gyventoje! labai 
tuom persieme bet gubernato- 
ris už tai kaltina patis žmonis 
kurie tokias tiesas nubalsavo.

Amerikoniszkas ambasado- 
ris Londone apgarsino buk 
nuo szendien visi Amerikonai 
turėdami paszpartus turės tu
rėti ant juju savo paveikslus 
del geresnio pažinimo ameriko 
niszku ukesu, nes daugeli eu- 
ropiszku sznipuku naudoje 
amerikoniszkus paszpartus del 
iszsigavimo isz Europos.

Privertė jauniki prie 
apsivedimo su revolveriu.

Minersville, Pa.— Jokūbas 
Millock isz Mt. Pleasant kuris 
ketino stotie prie altoriaus pri- 
siegt meile ir isztikymiste pa
nai Helenai Szeritan, staigai 
permaine savo nuomone ir ap
leido miestą, nusiduodamas in 
Mahanoy Plane. Prietelei nu
skriaustos nuotakos pradėjo 
jieszkoti jaunikio ir atrado, 
priversdami jin su revolveriu 
idant sugrįžtu pas nuotaka ir 
susirisztu mazgu moterystes. 
Ant galo mazgas likos surisz 
tas o sveczei teip isz to links
minosi jog net viena perszove 
in ranka.

Paaukavo savo gyvaste už 
20 centu.

Wilkes Barre, Pa. — Kada 
ugnis pakylo Presto hotelije. 
viena isz tarnaicziu Mare Po 
lancary, 29 metu senumo norė
jo ižgįal bet 20 centu kuriuos

Vokiecziai degina savo negivelius.
•— Milžiniszkas fabrikas plieno Charleroi, Belgi- 
amas per Vokieczius del deginimo pražuvusiu

iszkas randas užgriebė visus 
mo užgriebė

in lindę in Suvalkų guberni- 
je net igi Nemunui prie Drus
kininku. Szove kelis kartus isz 
armotu, o kada jiems niekas 
neatsake, pradėjo dirbti tiltus 
per upe. Kada pabaigė darba, 
sukamandieravojo ejti ir jau 
buvo užeja ant tuju tiltu, kad 
sztai ant kart sudundėjo anuo
tos musiszkiu ir vokieczius su 
tiltais, armotoms ir vaisku inkri 
to in upe. Per dvi dienas tęsęsi 
muszis ir neprileido fluka ant 
kito kraszto. Nemunas pripil
dytas buvo negyvais flukais ir 
net kaip kur užsikimszo nuo 
lavonu. Druskininku puse mie

Iszneszti in padanges — rado 
tik szonkauli.

Titusville, Pa.— Magazinas 
nitroglecerinos prigulintis prie 
Copier & Co. eksplodavojo 
kuriame radosi 3000 kvortų 
tojo baisaus eksplodavojanczio 
materijolo. Drūtis eksplozijos 
davusi jaust visoi aplinkinei o 
teip-gi sudraskė ant szmoteliu 
dažiuretoju Ralph Tubbs ir 
pora arkliu kuriu kunus nesu
rado tik viena szonkauli Tubb- 
so. Ant tosios vietos kur eks- 
plozije pakylo pasiliko tik gy
li duobe.

5,000,000 ypatų dingo in keturis menesius.
London. — Angliszki ir francuziszki apicieriai apskaitė 

buk in laika keturiu menesiu, tai yra nuo prasidej 
nes kares dingo ant kariszko pleciaus penki mill j 
užmusztu, sužeistu ir pabėgusiu. Tame skaitliuje randasi 
francuziszki, angliszki, vokiszki, maskoliszki, austrijokiszki, 
belgiszki, japoniszki ir juodkalniecziai.

Mirė palikdamas 77 milijonus.
New York.— Ana diena mi

re kokis tai Antanas Brady? 
kuris pradėjo savo gyvenimą 
kaipo vargingas hotelinis pa—...r„ | 
per savo darbszuma ir pacze- 
durna $77,043,000. Iszskirent 
Rokefeleri ir Carnegio tai 
Brady buvo turtingiausiu žmo
gum Suv. Steituosia. Brady 

Į paėjo isz Francuzijos.

Geras būdas del girtuokliu.
Scranton, Pa. — “Jago ne- 

prigialbsti geri žodžei, meile 
ir maldingi praszimai ant per- 
taisimo girtuokliaus ir, jog pa
ti yra daugiau verta paguodo- 
nes kaip tik turėti vyro pra
varde, tada reike panaudot ki
tokio budo”. Teip kalbėjo 
pati daktaro Aleksandro Dean 
gyvenau ežio North daliję mies
to. Negalėdama atpratint sa
vo vyro nuo gėrimo, atėjo in 
karezema Heidelbergo ant 

, Penu Avė. su botagu, užtiko 
i savo vyra gerent ir nieko ne

kalbėjus pradėjo daktarėli ap- 
taisineti, jog tas net rusiszka 
kazoka pradėjo szokti su pri- 
siaduszkoms.

Daktaras Dean yra vyras 6 
pėdu dydžio sverentis 206 sva
rus o jojo paeziule 5 pėdas ir 
svėrė 128 svarus.

Tegul kitos moterėles tuju 
gyduolių nenaudoje ba gal ne
pasiseks nuryti, nes ir maži 
vyrai nevisados duodasi bobai 
pliekt.

Ant Viso Meto $2.50. a
Ant Puae Meto $1.25.jpUlUpVjC

Europines ligonbutes yra 
teip pripildytos sužeistais ka 
reiviais, jog civiliszku ypatų 
visai nepriyma ant gidymo ir 
tik tokiame atsitikime, jago 
kanecz ligonbutes prižiūra yra 
reikalinga.

stelio iszdegino. Kada fluku 4 
korpusai inejo in musu guber- 
nije, tai musiszkei apsiaubė 
juosius isz trijų pusiu 
pliekt o tieje isz baimes bego 
palikdami paskui save sužeis 
tus, automobilines armotas, 
maista ir 1.1. Ir mes turėjom ap 
sisaugot inkrisdami in grabes 
o kulkos szvilpe kaip pasiutus 
vėtra— daug žmonių iszmusze. 
Kiek prusai padare bledes, tai 
niekas to nesuskaitis. Atjoja 
sustatė klonuosia arklius, isz- 
barstė avižas ir rugius o ko ne 
sunaudojo tai sudegino, nepa
likdami nieko; karves ir ark
lius papjovė-o geresnius pa
ėmė su savim o kas pasiprie- 
szino tai nudurdavo. A te ja tie 
ji szetdnai in grinezes, paim
davo merginas ir moters už 
plauku iszvesdavo ant kiemo 
arba kur už sienos, pride ja pei 
liūs prie krūtiniu liepdavo at
sigult.. (czion toliaus negalima 
rasziti ka su jomis daridavo, 
nes patis skaitytoje! geriau ga 
les dasiprast). Deszimta dali 
Berzniku teipgi iszdegimo, bet 
Seinai ir Suvalkai likos nepaju 
dinti, daug iszdegino ir sunai
kino sodžių. Prie Ejtkumu flu 
kai ne teip greitai davėsi isz- 
varyt, bet maskolius su kre- 
pastems armotoms ir isz ten 
juosius iszvare. Dar musu so
džių nesudegino bet kaip szau- 
na isz armotu tai girdime per 
13 miliu o langai net dreba. 
Daugelis atraszo grojnatu isz 
Ameriko ir aplaiko, per ka ir 
jius raszikit tankiau. Pasilikit 
sveiki. Diena 22 Spalio.

nes. Kada viena isz dažiure
toju ligoniu' nusidavė in kita 
kambari atneszti paklode, So- 
bolskiene isz baimes szoko per 
langa ir užsimus^e ant vietos.

Raszita per Antana Jeziers- 
_ki. isz Laiplinges par., Mika- 
liszkiu kaimo, Suvalkų gub. 
pas Antana Margiavicze in 
Shenandoah, Pa.

“Daneszu jum, jog da esa
me gyvi ir sveiki, bet kiek 
mes esame nukentėja, girde 
jom ir matėm, tai Dieve o Die
ve rodos kenezem kokia paku- 
ta už nepapiktintus prasižengi 
mus. Tuom kart iszsi saugo jom 
isz fluko nagu, duok Dieve 
idant flukas nebutu karalium 

Ine ant szunu. Vokiecziai buvo

London. - 
j oi yra naudoj 
kareiviu. Diena ir nakti degina kūnus furnesuosia. Angle- 
kasikius likos atydaritos ir dirba tris dienas ant nedėlios per 
vokiszkus anglekasius.

Turkai užmuszineja krikszczionis.
Atėnai.— Turkai Tredizende užklupo ant krikszczioniszku 

kupeziu, sudegindami ju krautuves ir užmuszdami trileka 
krikszczionius.

Daugiausia tenais yra apsigyvenia krikszczionis Graikai 
ir Armėnai.

Motere sudegė ant smert
Scranton, Pa.— Pati Anta

no Tremko, 25 metu senumo, 
gyvenanti Taylore, stovėdama 
prie pecziaus, už liejo karasino 
idant ugnis degtu geriau. 
Bonka su karasinu truko o 
liepsna uždege moteres szlebes 
ir in valandėlė sudege ant ang 
lies. Kaimynai užgesino ugni

Dydžiauses begedys 
Wiskonsine.

Milwaukee, Wis.— Dydžiam 
šia begedi visam Steite Wis
konsine atrado czionais ypato- 
je Juozo Augustovskio kuris 
užklupo ant mažos mergaites 
kuri ėjo in mokslaine ir atėmė 
mergaitei Elzbietai Foną sze- 
szis centus. Už toki darba su- 
dže& jin nubaudė ant szesziu 
metu in kaleiima.

Turkai bombardavo miestą — užmusze 70 maskolius.
Petrograd. — Turkiszkos laivas Hemidieh su pagialba 

torpediniu, bombardavojo miestą Tuapse, užmuszdami 70 ru- 
siszkus gyventojus. Maskolei atsake pasekmingai su armotoms 
isz fortecu.

Vokiszku szetonu darbelei Lenkijoi.
Plock. — Vokiecziai perejdami per kaimus Brzezovo ir 

Janava inpuole kaipo insiute szetonai. Jaunas žydelkiutes ir 
moteres paėmė in kliosztoriu sužagedami visas bjaurei. Vie 
nam isz kuningu nukirto galva ir nesziojo ant szobles per kai 
ma. Kuningas tame laike dalino komunije vaikams — vaikus 
ueipgi nužudino. Paveiksią Szv. P. Marijos sukapojo ant szmo 
teliu ir apiplesze isz visu brangenybių.

D (J-KART NEDELINIS LAIKBASZTIS |

“SAULE” |
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA. |

PRENUMERATA KASZTUOJA: $

kambarįje. Ugnagesiai nega
lėjo jaja ižgialbet nes kopė- 
ežios buvo per trumpos o Ma
re pražuvo nuo apdegimu ir 
inkvepimo durnu.

Ižgialbejo gyvaste mergaites 
aplaike $75,000 dovanu.

Montville, Conn.— Dvide- 
szimts asztuoni.metai adgalios 
Uenrykis BoUes ižgialbejo asz- 
tuoniu metu senumo dukrele 
p. Trumbullo isz New Yorko. 
Po ižgialbejimui mergaites, tė
vas pareikalavo pravarde Bol- 
leso ir nuo tojo laiko apie tai 
daugiau nemislino. Kad sztai 
ana Diena Bolles aplaike žine 
isz Najorkiniu advokatu, buk 
Trumbellis mirdamas palijo 
jam 75 tukstanežius doleriu 
dovanu už iszgialbejimo jojo 
dukters kuri szendien yra tur
tinga motere ir nekarta atsi
mena apie savo ižgialbetoju.
Meksikonai apiplesze miestą.

Vera Cruz, Mex.— Myne 
indukusiu gyventoju apiplesze 
kromus ir kitas vietas, prisisa
vindami visus ginklus ir amu- 
nicije kur tik užtiko. Kaip 
rodos tai nauja revoliucije 
pakylo tenais.

W. D. BOCZKOWSKI - CO. !
520-522 W. SOUTH ST., MAHANOY CITY, PA. I

■žiu Gumbenus už kuri muszesi per tris dienas be atsilsio. Dabartės maskolei turės tiesu kelia in Karaliaucziu. Szimtai 
i sos baterijos Vokieeziu likos paymtos.

Vokiecziai apsiaubti Lenkijoi prie
Pruselei baisei sumuszti

Detroite vieszpatauje nepa
prastas papratimas kandidat 
ku in luomą moterystes. Vie
na isz tokiu, kokia tai Marya 
Zychiute inpuole in dydeli už- 
vidėjimą ir atkando savo “ne- 
viernam” sužieclotiniam uosi o 
savo prieszininke teip sumu- 
sze, jog reikėjo jaja nugabenti 
in ligonbute.

Saugokytes Mahanojaus jau 
nikjjUdant toji liga neatejtu 
Tn czfonals7~ut!s KanaTTTffra anT 
nukandimo nosių daugelis ran 
dasi.

Petrograd, Nov. 26
maskoliai supliekė prūselius. Keliserio kareiviai kanecz norėjo 
perlaužt maskoliszkas glitus. Te] 
likos apsiaubtais isz visu ^zaliu.
kiek galėdami palikdami paskui ,1 
ir sužeistus.; '/ J

Musztineje prie Lodziaus diij 
vokieėziu.

Maskolei teipgi turėjo pasisd 
inejo 50 miliu in Vengrije pėr ka 
kiszkas generolas ir keli tukstanc

Francuzai bombarduoje Arr 
žiaus. Vokietis visur gauna pliek į

_______________J J,____ .

Rosi ja užgriebineje t rtus Vokieeziu
Petrograd. — Ana diena ru 

turtus Vokieeziu apsigyvenusiu losijoi. Ant Kry: 
2,500,000 margu lauko prigulinežūs prie vokiszku ūkininku. 
Užgriebtus turtus parduoda o piningus iszdalina del szeimynu 
kuriu vyrai kariauna prieszais ndrieteliu.

Pakraszcziuosia upes Wislos rtimoje Warszavos, kaimai 
ir miestai randasi griuvesiuosia, tlegrafinei stulpai sukapoti, 
tiltai sunaikinti o fabrikai sudegm.

Ir. i

Tai geriauses turtas.
— Del ko Adomas nu kaip 

do obuoli?— paklausė darak- 
toris mokitinio.

— Del to, ponas profesoriau, 
tada neturėjo peilio absipjaut.

Teisybe.
— Graži pati yra rojum, nes 

gali ta rojų kožna valanda ne 
tekt.
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Di. KOLEB

Gilukis

VO

Sztai ka raszo apie Knyga

Lietuviszkas Pasakotis

verta tiek aukso

LIETUVISZKAS PASAKORIS
Labai Puiki ir Didele Knyga

miestelio "dalis iszde

reczium

9-ftd. ryte lig 3 pt>pie> 
Snbs,temis 9 lig 13-ad

. 638 Penn Avet 
įj Pittsburgh, Pa

Szluocziaus duktė. 
Nelaimingas bagoezius. 
Kalvis.
Raganius

kožnas isz jius & HARRISON BALL, Prezidentas.
» E. J. NOONAN, Vice-Presdentas.
į W. H. KOHLER Kuteno*.

szokti nenorėjo

Kareiviai szaudo isz maszininiu karabinu, bet kur randa 
Vokietis, Belgas ir kaimuotis?

(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

visas dalis Svieto 
Parduoda Laivakortes ao 

UžlaiKO Notarijialna ir ve 
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K, Varaszau* 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padare 
Diovernastis ir visokius Dokumentui sutink avoids 
tu tiesomis Kaissjos.

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

Sziinet bus szalta žiema,
O cze vyru džei skrandu ma

žai yra,
Cze velei kuras brangus, 

Tai kas tada bus?
Asz vyruezei rodą duosiu,
Ir tame nepameluosiu, 

Mano meisteris turi kuro in-
vales,

Tai kožnas gauti gales. 
“Saule” gariause žmogų szildo 
Dydžiausia szalti nusztildo,
Katras tik “Saule” turės, 
Nesuszals, kad ir ant sniego

- gules.
“Saule” szalti marina, 
Kožna žmogų suramina:

Duszia kožno szildo, 
Szalti dydžiausia aptildo.

O Baltruviene ant ko?
Ar gal bobelių nesuszildo?
Neviena net prakaituoj’e,
Kaip katra pakoezioje!
Žiem os nereikia bijoti,

Tiktai kožnas turi “Saule” 
užsiraszyti,

Ba “Saules” spindulei, 
Duoda kaitros in valei.
Kas “Saule” skaitys,

Po strytus nesitrankys, 
Grinczioje pas pecziu sėdės,

Nuo szalczio nedrebes.
Argi tai ne pigus kuras,

• Ar pigesni kur ras?
Per visa meta kuro turės,

O žiema szildytis gales, 
Ant brangenybių n erų gos, 
Ba tiktai pustreczio dolerio 

kasztuos.
Nevienas tiek juoku datirs, 
Jog net prakaitas apipils,

Pilvą suemias kvepos,
Ir nakti gardžei miegos.
Giara gyvenimą turės, 

Pati ne gaspadinia ne urzgės, 
Ba kožnas namieje sėdės, 
Linksmai su visais kalbės. 
Czeverikai ylgiau laikys, 
Kaip naktimi nesitrankys,

Galvos neskaudės,
NuoJ szalczio nedrebes.

Mano rodos paklausykite 
“Saule” visi užsiraszykite

O da kas,
Per Kalėdas,

Kalendorių aplaikysite, 
Džiaugsmo in vales turėsite.

Turczius buvo didelei isz- 
mintingas, skaitė daugibe viso 
kiu kningu ir daug isz juju da 
žinojo, per ka nudžiugo labai 
kada aplaike no brolio auksi
ni kiauszini, davė broliui dvi 
saujes aukso, nes kanecz pris- 
pirinejo broli idant pagautu 
jiam paukszti gyva, arba kad 
ir negyva jam atnesztu.

Dabar sugrįžęs namon, ap
sakė paezei apie viską ir paro
de jiai auksa, aplaikita no bro 
lio. Jauna motere ne nusidžiau 
ge tuom, pažiurėjo ant savo 
milemu vaikeliu, gulinezius lo 
veleje ir atsidusus tare in vy-

joties Naiimie ežiu ir czion 
gave isz PriiMj’»>» nauju pajie- 
gu pagelbon, prisirengė in mu 
szi. Muszys tęsęsi veik visa 
diena. Nors vokiecziai stovėjo 
gerai sustiprintose vietose, bet 
pavakare betemstant priversti 
buvo didžiausioje betvarkėje 
pasitraukti, pamesdami gink
lus, “obozus” ir palikdami dau 
gybe užmusztu bei sužeistu.

Ties Vilkaviszkiu, Suv. gub 
rugs. 19 d., teip-pat lietui kaip 
isz viedro pilant, vokiecziai 
tapo isz apsikasimu iszmuszti 
ir isz musu žemes iszginti. Beg 
darni vokiecziai visus pakeliui 
tiltus suardė, o paeziame Vii- 
kaviszkije visus valdžios ištai
gu triobesius su dinamitu isz- 
keldami in ora iszarde.

Ties Druskininkais musziai 
tęsęsi keletą dienu. Husu ka- 
riumenes frontas užėmė ilgije 
25 varstus. Dvi dieni vokie
cziai beprotiszkai veržėsi pir
myn. Treczia diena vokiecziu 
užpuolimai apsilpnejo. Pasiro

W. D. Boczkowski-Co,
Szita Knyga perkupeziams arba agentams 

neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio.

Ap:e Karalaite paversta in varle.
Apie Ka relate stebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai muszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas.
Melagis.
Giliukningas Zbrajus.
Zerkolas.
Szeton szkas szokis.
Prakeikta.
valtys.
O ūdras Žalnierius.
Me'age pati.
Paikas Jonas
Apie milžinus, mažus žmonis 

niksztukus.
Du brolei.
Ap’e Karalaiti Varguti, Szuni,ti lo- 

juti, Katinėli niaukleli ir apie Ra- 
gani ^ka ^ieda.

Petras bude.
Apie tris Brolus Karalaicz:us ir 

serffanti ji u Tęva.
Szleivis.
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Apie Raganiška Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu 

szalti Karalius.
Akmedas ir Raganaite Paribana
Trys Lapai kirmėlės.
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu; 

dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Kaialaite ir sep

tinis galincz us.
Juozas ir Maiijona.
Jussupas.
Nete si pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
D^ideszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus.

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir tor* 
savo paveikslu šiame laikraštyje. Dr, Koler yra 
pmęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti 
įavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskali' 
iriais metais prieš išvažiuojant į Ameriką buvo 
iigonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri 
yatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 6o6, did-:- 
5 išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoj;-, 
arba gerklėje, slinkimą plauką, laužymą kaulu 
ateik, o r-.žsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrėst savo 15ga>

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRlPEK.į 
ir kt. išgydau į ro dieną, o jei ne, tai pinigu, 
sugrąžinu.

> NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negales paei 
aančias iš SAUZAGySTES prašalinu į a8 dienas. 
Ar jautiesi mažum, Jog neturi tos pačios vyriško, 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negsišuok 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau į 2t dieną ir tai be skaudėjimo.

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gyd-j j 
t 30 minutę be operacijos.

PŪSLES ir inkstą ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimas 
nusišlapinimo (peršėjimas) irdesėtkai kitų ženk i; 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados,

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugai 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus, ir visas kitai 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krame 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik petį 
traukt savo darb®^

OFISO VALANDOS; nuo S ryto Iki 3-30 -man#
Pėdnyčiomis Iki S psptat Nedėliomis į 

poptaL AHeM taoium. t

— Kas nupuls, tai del mud 
vieju, — atsiliepe vyresnis; — 
juk dediene visados sake.

Ir ne mielindami.

niu, kada atsiguls in lova, o 
jagu ryto ne dings no juju dru 
tybe szetono, tada nevilkinda
mas, iszvesk vaikus in. tamsia 
girria, palikk ir begk. neapsi 
dairidamas paskui save. Ki 
taip prapulsit visi: dalipsteda 
mas tuju auksiniu plunksnų, 
atiduodi szetonui savo gyvasti 
ir neužilgio pasiliksi jojo.

Nelaimingas vargszas pabalo 
kaip drobule isz baimes, mete

Ka raszo europiszki lai 
kraszczei apie kare.

Guodotina Redakcije!
Ąfz J. Jaruszevicze siuneziu 

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

J. Jaruseviczius
Hudson, Mass.

Sportelis ant poreziu sėdėjo, 
Auksinius dantis ir brilius 

ant nosies turėjo, 
Su mažom mergaitėm kalbėjo, 

Ka da in mokykla atsilanki- 
nėjo;

Mat dydeliu mergynu nebuvo? 
Tai ant szokio norints tokios 

pribuvo.
. Iszejo isz stubos vaikinas ir

paukszti ant szakutes. tapenti 
ir žinojo gerai; jog kas taji 
paukszti pagautu pasiliktu loc 
nininku nesuskaitintu skarbu. 
Pauksztis nusileido in upeli ir 
pradėjo maudintis o kada su 
sparneleis musze in vandeni, 
tai tokia szvieša pasirodė jog 
žmogelis vos ne apjako.

Nedalaike vargszas: žino, 
jog ne dasiegs paukszczio, nes 
paėmė akmeni ir mete kiek tu 
rejo pajiegu, jog viena plunks 
na nupuolė ant žemes, o iszsi- 
baides szvies — pauksztis, ro
dos žibante žvaigžde, pakilo 
in ora ir iszniko isz akiu.

Pakilo vargszas nog žemes 
szirdis jojo musza kaip kūjis, 
pakele plunksna ir paslėpė in 
anti, o pažiurėjas in juoda dan 
gu, grižo namo.

Ta pati vakara, nunesze bro 
liu plunksna no szvies—pauksz 
ežio, o turczius apžiurėjas te- 
mingai, davė jam sauja aukso 
ir prižadėjo jam didele nagra- 
da j ago jam pristatis gyva 
paukszti.

Vargszas užganadintas isz to 
sugrižo namon, nes nepasake 
paežiai, isz kur aplaike auksa 
o ant rito jau s vela nusidavė 
ant pievukes.

Ant to paties medžio parege 
jo vela szvies— paukszti ir juo 
das guodumas apėmė jojo szir-

augo, kasdien gaudavo dau
giau iszminties, milejosi labai 
ir niekad neatsiskirdavo ne zo- 
bovoje ane darbe. Ba ir dirbt 
turėjo ir tėvui visame prigial- 
bet darbe, neszt malkas isz 
girrios, vandeni isz szulinio, 
patarnaut Laiminam už ka gau 
davo truputi duonos arba sū
rio.

Turtingas juju dede isz pra
džios ne norėjo ne klausit apie 
juos, teip už vide j o broliui to
sios laimes, nes viena laika ka 
da brolio pati atvede vaikiu
kus pas tureziu idant praszit 
czverti rugiu idant isz bado ne 
numirti ir susimiletu ant juju 
vargo, gana jog pavėlino jiems 
ateit kas diena ir surinkt del 
saves kas nog stalo likdavo.

— Gal — teip sau mislino 
szirdije, Dievas susimilęs ant 
manes ir duos mums teip geis
tino kūdikio.

Nes metas po metui praejda 
vo ir niekas ne užėjo: turczius 
ne turėjo vaiku ir su kožna die 
na stojosi kas kart didesniu 
skupuoliu ir godus aukso; 
vargszas turėjo dvejetą puikiu 
vaiku nes tankei stokuodavo 
jiam duonos.

Viena karta, o buvo tai lai
ke vasaros, vargszas nuvažiavo 
in girria idant atvežt szaku 
ant lauku, nes nuvažiavęs ant 
žinomos sau pievukes prie 
kiisztolinio upelio, kuris mur
mėjo ka toki slaptingo terp e e 
nu eglių, žmogelis užsimislino 
ir suvisai užmirszo apie savo 
varga. Ba ir buvo czionais pui 
ku, vešu, žolele apdengė žeme 
pauksztelei czirpe ant medžiu 
o upelis plaukdamas murmėjo 
ka tokio linksmai. Per ka žmo

Musziuose Suy. gub. kaip ži 
noma, tapo suimta in nelaisve 
virsz 10,000 vokiecziu, kuriu 
tarpe pasirodė esama kolonis
tu isz Kauno gubernijos, tai 
yra, Rusijoje gyvenusiu Vokie 
tijos pavaldiniu.

Ties Simnu, Suv. gub. rugse 
jo 16 d. buvo labai smarkus 
muszys, nes vokiecziai buvo su 
trauke daugybe savo kariume- 
nes. Visa diena smarkiai lijo. 
Vietoje muszio žeme pavirto 
in bala ir neisžlipama purvy
ną. Delei blogo oro vokiecziai 
negalėjo orlaiviais lakiodami 
žvalgytis. Darbavosi patran
kos ir kulkos valdžiai. Nepai
sant smarkios ugnies, Rusu ka 
riumene urmu szoko pirmyn 
ir prisiartino prie vokiecziu 
apsikasimu ligi 300 žingsniu. 
Pasiliovė baisioji artilerijos 
ugnisj poszkejo tik szautuvu 
szaudymas. Pavakare isz apsi
kasimu nebuvo matyti nevie
nos galvos. Rusai užėmė vo
kiecziu apsikasimus, kurie bu- 

pilni lavonu.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LAIVAKORCZIU SKYRUS—

P. v. OBILCUNAS IR KOMPAN1A
< or. Carson St., b.B.Pittsburg, F>

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

1 Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 
greioziause ir pigiause 
visu geriausiu Laivu,

gule ant žoles po eglia ir užmi 
go, o kada pabudo jau buvo 
vakaras, saule nusileido o tam 
suma pradėjo uždengt žeme.

Sztai nuo sziauru szalies kas 
tokis trenke užžibejo rodos 
žvaigždele, perleke terp me
džiu o stebėtina szviesa apszvie 
te visa pievuke kuri paėjo nuo 
medžio.

Pabudo isz savo dūmojimo 
vargszas ir ne pasijudint ne ga 
Įėjo; mato augszcziau save

— Ne linksmina mane tas 
auksas, tokiu spasabu aplaiki
ta; nerimauju ba nelaimes mus 
patiks už padaryta skriauda 
padksztelei. Jago mane myli, 
ne jięszkok daugiau szvies — 
paukszczio. Gana jam pikto 
padarei, tegul mums Dievas 
už tai atleidže!

Nes vargszas, apimtas godu
mu auksu, juokėsi isz baimes 
paezios.

— Tik paikszas atkreipė 
akis nog laimes, kada pas jin 
artinasi — atsake, sutraukda
mas peczeis. — Pamatisi, vai
kai musu ne turės daugiau var 
go, o mes ant senatvės atsilse- 
sim. Ejsu szi vakara in girria 
ir sugausiu szvies - paukszti 
arba pats gyvasti padėsiu.,

Ir neklausidamas tolesniu 
apsergėjimu paezios, greitas 
iszejo isz grinezios ir nusidavė 
in girria.

UNION NATIONAL BANK!
MAHANOY CITY, PA. 9

CAPITOL -TOGE 11126,000. SURPLUS IR PROFITS $390 000 ®
Snv. Vftlst Randas tori musu banke sudėtu piningu. ®

ir suvalgė godžei. \
— Ka jus valgot? — pak 

lause dediene, inejdama in ta 
laika, o kada pasakė jiai teisi 
be, persigandę labai, ba vai 
kai suvalgė paukszteles szirdi 
ir kepenas. Vaikai persigandę 
nubėgo namon, o motere idant 
nepatraukti ant saves rustibes 
vyro, ka greieziaus užmusze 
visztuka, Lzeme isz jo szirdi 
ir sikiu su szvies — paukszte 
padavė vyrui ant stalo.

Skupuolis suvalgė viską ir 
nepaliko ne trupinėlio ir tuo 
jaus atsigulė. Nes ant niek 
lauie visa diena ir ant ryto 
jaus lauke vaisiaus tosios besie 
dos. Ant galo pats nežinojo, 
ka turi apie tai mislint.

Sztai inbega brolis ir rodo 
jam stebuklingo darbo auksi 
ne plunksna ir smaukė su 
džiaugsmu.

— Mielas broli gilukis at 
lanke musu pastoge! Kiek 
kartu vienas isz mano ejiįia 
gult ir dabunda, randa tokia 
auksine plunksna lupose.

Skupuolis akimirksnije at
mine kas atsitiko, sudrėbėjo 
isz piktumo ir geide atsimoke 
jimo. No senei nekente broli 
ir jojo vaikus, norints kaip ka 
da juos paregėdavo szirdis jo 
jo susiminksztino, nes dabar 
da daugiau apėmė jin neapi 
kanta prieszais juos jog vaikai 
nežinodami, atėmė jam teip 
geidanezio gilukio ir pastana 
vijo per tai atsimoket už tai 
del juju ir juju tėvo.

— Nelaimingas esi! paszauke 
su nuduotinia baime • ne da 
lipstek tojo aukso, atmesk no 
saves!

Ar ne matai, jog szetona^ 
inlindo in tavo vaikus? Pakra

Ant kalbancziu žiurėjo, 
Ponai ežiui tas nepatiko, 

Stojo, davė ypa vaikinui ir 
užriko:

Ka per reikalą cze turi, 
Ir ko kaip vilkas žiuri? 

ai p tvėrė sporteli už atlopu, 
Kaip paleido nuo triapu,
Net jau kvapo neteku.

Szoko gialbet sportuka da 
kitas,

Nes gavo gerai ir tas, 
Vaikinas apsitriusias su spor

galutinai sumusztos. Druski 
ninkai skaudžiai nukentejo 
didesne 
gusi.

Ties Merkine (Me 
vokiecziams slapta pasisekė 
perkelti per Nemuną visa sa
vo batalijona. Rusu kariame- 
ne tai patemijusi, j u veržimosi 
tolyn sulaikė; muszyje užmusz 
ta ir sužeista virsz 6000 vokie
cziu.

Suvalkų gubernijoj buvo 
isiverže 3 vokiecziu korpusai 
(Maž-daug apie 300,000 karei
viu).

Seinai, Suv. gub., nors ten 
buvo visas vokiecziu sztabas, 
liko sveiki. Vokiecziai eme isz 
gyventoju ka tik norėjo. Kas 
prieszinsis, ta žadėjo nuszauti. 
Komendantas buvo suemes vys 
kūpa, bet pasiskundus vienam 
generolui — vyskupas tapo pa 
leistas. In Seinus vokiecziai 
kaip atėjo teip ir iszejo be jo
kio muszio.

Beržininku puse miestelio 
vokiecziai bebėgdami isz Lie
tuvos, patrankoms szaudyda- 
mi iszdegino.

di idant atsilset ant savo lizde
lio, bet nesurasdamas jojo tuo 
jaus aplėkė aplinkui medi 
jieszkodamas lizdeli^bet jojo 
niekur negalėjo surast.

Tuom kart vargszas iszeme 
isz kiszeniaus parengta akme
ni, o kada pauksztis atlėkė d a 
arti mete isz visu pajiegu ir 
teip gilukningai tropino jog 
paukęžti užmusze.

Sutrenkė tamsioi girrioi, 
dangus pajuodo, upelis sumur 
m ėjo graudingai, medžei su
drėbėjo isz baimes, nes varg
szas ne temino ant to suvisai, 
nuszoko ant žemes, pagriebė 
paukszteli ir nubėgo in miestą 
pas broli.

Turtingas brolis jau, lauke 
jojo ant slenkszczio, pasveiki
no linksmai ir už jojo darba, 
pavėlino jiam duot tiek aukso, 
kiek vargszas galėjo pakialt.

Vargszas sugrižo namon tur 
tingu, nes pati jojo turėjo ne
smagu prijautimą, nesidžiaugė 
tuom turtu ir tankei sužiureda 
vo ant mieganeziu vaikeliu.

Turtingas brolis paliepė tuo 
jaus savo paezei idant pati pa
keptu szvies-paukszti, o auksi 
nias plunksneles jam atnesztu 
ir in ranka atiduotu o szirdi 
ir kepenas temingai iszimtu ir 
iszkepus jam atnesztu. Viską 
ta pats ketino suvalgit be pasi 
dalinimo, nes žinojo gerai ka 
naudos per tai kada su vai gis 
paukszczio szirdi ir kepenas.

Paklusna pati iszpilde savo 
vyro norą ir tame laike, kada 
kepe pauksztele, adbego dvi- 
niukai brolio, linksmai inbego 
in kukne, pasisveikino su de 
diene ir pradėjo akyvai temint 
in kampelius. Kepenis jau ko- 
nebuvo pabaigta, o dediene 
norėdama, gaut uždangala ant 
stalo, liepe vaiku ms idant te 
minti ant kepsnio. Paklausė 
su noru: vienas isz broliu apsu 
kinedamas kepsni, antras pa- 
taisinėjo medi ant kaminėlio, 
sztai kas tokis isz kepsnio isz

Girioje jau tamsu buvo. 
Vargszas nelaukdamas toliaus 
inlipo in medi ir pasislėpė terp 
szaku.

Vos spėjo pasislėpt kad sztai 
davėsi matyt stebuklinga szvie 
sa no lekenezio szvies—pauksz 
ežio, kuris tiesiog atlėkė in me

iszbandyt musu drūtuma. Pats 
sakei teve, jog no prvalome 
bijot nelaimes, gal busime 
kam reikalingi.

— Gerai mano narsunai 
sakot — girininkas — tojo no 
senei tikėjausi iszgirst nog jus 
Ryto anksti pats jus nuvesiu 
igi galui girios ir pamokisiu 
kaip turit gyvent.

— Apsiverke girininke, nes 
prieszintis vyrui ne galėjo, teip 
turėjo but ir ne galėjo kitaip 
stotis. i

Atsikėlė ant rytojaus priesz 
užtekejima Saules. Girininkas 
davė kožnam isz vaiku arkli 
szuni ir gera karabina o pati 
pridėjo visokio valgib ir auksi 
niu plunksnų, kiek sau vėlino 
pasiimt. Po tam Gilukis ir 
Džiaugutis suspaudė motina ir 
tęva ir nujojo igi galui gir
rios.

Tuom kart dvinukai lą 
tėvo prie szulinuko. Ne I 
vo alkani ba turėjo da 1 
]es duonos, uogu ir užtikol 
rioje o vanduo užgesim] 
troszkuma. Nes kada užejl 
karas, baime apėmė vai] 
girrioje teip greit suteme I 
linkui davė girdėt visoki I 
vatni balsai o teip kaip I 
teip nėra.

— Gal negali mudviejų 
rast pamielino sau ir I 
dėjo szaukttevo; nes tik 
sas juju atsimuszinejo po 
ria ir da daugiau persigaJ 
per ka abudu pradėjo g| 
džei verkt.

Ant galo brolis su raud> 
kaspinėliu paėmė broli už 
kos ir tarė:

— Verksmas mums i 
nepagialbes; ejme szale 
lio, juk tėvas mums sake 
kada prapulsim girioje 
kiu spasabu atrasime kel

Ilgai ėjo ir ant galo pareito
jo ant kalnelio grinczele. V/ki 
kai prieja prie grinczeles/ pa
szauke pagialbos, ir tumaus 
iszejo isz grinczeles"girinimkas, 
o iszklauses juju apsakimo\nu- 
ved e juosius pas pa ežia. 1

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

Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir
Vilka.

Apie Jonuką. Arkluka, Antaite ka 
rauti IV ŠITODŪItUS

Stalorius daktaru.
Ylgasis platusis ir smark-akis.
Tr s jaunikei.
Meszkinas.
Baidiklos.
Akinenorirs.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas.
Fundatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus 

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

senu žmonių.
Laižybos.
Isz gyvenimo milinezios poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.

\ Balus suknele.
Ne reike .prieszintis valei Dievo.
Stebuklinga tobliezia.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dvase kasikiu. Apisaka seno 

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikučio 

jo. Kasako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Pata ke dalgis ant akmens.
Netikėtas szvęczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiurke katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Ka'al aus duk

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Seserų ėjo jieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
A pi e Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Siiatas.
Apie Pagramduka.

auksine plunksna, atbegias. Ji 
mon pakrapino abudu vaik/fs 
kada atsigulė, ir pats neužmig 
damas pei; visa nakti lauke ry
tojaus.

Nes ant rytojaus abudu tu 
rejo po auksine plunksna la
puose, o nusiminęs tėvas, no 
rints jiam gana szirdis spaude 
isz skausmo, nuvede abddu 
vaikus kagreieziause in tamsia 
girre, davė kožnam szmoteli 
duonos ant kelio, liepe jiems 
laukt ant jojo prie szulinuko, 
ir verkdamas atsitolino, idant 
daugiau jau ne sugrižt.

Pati da apie nieką nežino 
jo, o kada sugrižes pasakė jei 
apie viską, inpuole in toki rū
pesti, jog in trumpa laika nu
mirė.

Ir teip iszsipilde josios žo 
džei ir prijautimas: auksines 
plunksnos szvies—paukszczio 
ne atnesze jokios laimes.

neturėjo savo locnu pastaba 
vyjo juos augint. Dave jieirh 
szilto pieno ir duonos o pa| 
klojus lovas atsigulė ir užm^ 
go. Po tam pati atsigulė. Ko 
kis buvo juju divas ant ryto
jaus, kada kožnas isz vaiku 
atnesze kožnam po auksine 
plunksnele! ir teip su kožna! 
diena stojosi turtingesnęis isa 
priežasties vaiku. į

Gerai buvo vaikams pas g 
rininka, su savo apekunu kai 
diena ėjo ant medžiokles, ki 
ris mokino vaikus szaut ir sti 
tit slaistas ant žvėrių, kariau 
su visokeis ginklais ir in trun 
pa laika isz to turėjo nemaža 
džiaugsmo. Girininkas pavadį' 
no viena Gilukis o kita Džiau
gutis, gerai jiems tenais buvo 
ir gyveno visi linksmai.

Kada Gilukis ir Džiaugutis 
jau daejo metu jaunikaiczi^i, 
tėvas juju paemes juos in gi
ria, parode lėkenežias pulką 
an ežiu' ir liepe vienam nu szaut 
pirmutinia o antram paskuti- 
nia. Puolė du szuvei ir pirmu
tinia ir paskutinia isz an ežiu 
puolė ant žemes Tada giri 
uinkas parode jiems pulką 
garniu ir liepe du paskutinius 
nuszaut. Ir tuos gilukninkai 
nuszove, nes girininkas da isz 
to ne buvo užganadintas, pa
mate lekenezius paukszczius 
ir liepe vaikams szaut in juos, 
nes tik pataikint in sparnelius 
nes ne užmuszt.

Puolė szuvei ir puolė du 
paukszczei ant žemes su per- 
szautais sparneles.

— Gerai, mano vaikai!— ta 
re girininką 
dabar yra geru strielczum ir 
galite ingalet visas nelaimes.

Suspaudė juos szirdingai ir 
sugryžo namon. Pati girinin
ko jau turėjo pagaminta va
kariene ant stalo, nes , Gilukis 
ir Džiaugutis sužiūrėjo Vienas 
ant kito ir teip atsiliepe:

— Ne dalipstesim ane tru
pinėlio valgio pakol ne sutik 
šit ant musu karszto noro.

— O ka tokio? ■ paklausė 
girininkas.

— Norime ejt in svietą, pa 
žint žmonis, gilukio jieszkot ir

Lietuvos dalele — Suvalkų 
gubernija —- virsz menesio lai 
ko buvo tarsi nuo viso pasau
lio atkirsta-atskirta, nejokios 
žineles, isz jos nebuvo galima 
gauti, nes buvo patekus in 
žiaurias vokiecziu rankas, ku
rie su musu kariumene musz- 
damiesi teip baisiai ta kraszta 
nuvargino, kad daug metu rei 
kės, kol atsigaus. Kas ten "dė
josi per ta menesi laiko, tik 
dabar laiszkams ir laikrasz- 
cziams pradėjus vaikszczioti, 
pradeda paaiszketi. Valdiszki 
praneszimai buvo labai trum
pi ir ne aiszkus.

Ties Mariampole, Suv. gub. 
rugsėjo 19 d. vokiecziai buvo 
sugabenę neapsakoma daugy
be savo kariumenes ir patran
ku su kulkos vaidžiais. Vokie 
ežiai iszkniso apsikasimais vi
sas nuolaidžias kalvas, ginan- 
czias miestą ir miszko kraszta 
stovinezio deszinen miesto pu
sėn. Ta diena vėl lyg tyczia 
smarkus lytus pyle vandeni, 
žeme permirko, žemumos pa
virto ežerėliais ir dau geli j e vie 
tu vokiecziu apsikasimus ap
sėmė; žmonių ir arkliu kojos 
vietomis ligi keliu, o vietomis 
net ligi kulszu klimpo iszklam 
poton žemen. Czia tarytum pa 
ti gamta padėjo rusams perga
lėti vokieczius.

Visa diena isz abieju pusiu 
baisiausiai trinkėjo patrankos 
(armo 
smarkiai szaude in miszka, ka
me jie mane, jog esą rusai; bet 
lyg tyczia ten rusu nebuvo. 
Pavakare Mariampole jau bu
vo Rusu rankose. Vokiecziai 
muszio lauke paliko daug už
musztu savo kareiviu ir teip 
smarkiai bego savo gyvasti isz 
po Rusu kulku neszdami, kad 
nesuspėjo isztraukti purvan in 
klimpusiu 8-niu savo toli ne- 
szaneziu sunkiu patranku. Be 
to dar isz vokiecziu buvo pa
grobta per szturmini užpuoli
mą 6 sunkiosios patrankos.

Ties Naumiescziu (Vladisla-
į -&9IUI oaus oipj^s gTifie oiĮijkdJ ogaipiSR

Tolimam sklype, už mariu 
ir kalnu gyveno du brolei: 
biednas ir bagotas.

Bagotas gyveno mieste, turė
jo puiku narna sodus puikus 
naminius rakandus skrines pil 
nas visokiu skarbu, kroma su 
visokeis auksineis daigtais, 
daug tarnu, jauna paeziuke 
nes vaiku neturėjo per ka bu
vo labai sKupus ir užviduolus, 
ba nuolatos mislino jog ira nuo 
visu apgautas o ir nog Dievo 
apleistas, per k a visame sau in 
tikdavo idant ta skriauda sau 
isznagradint.

BiednUs gyveno užmiestije 
mažpie stubeleje ir užsijimine- 
jo bednoryste tai’yra dare bacz 
kas ir visokias statynes, sunkei 
turėjo dirbt ant szmotelio duo 
nos o norints metas tik kaip 
apsipaeziavo su biedna mergai 
te Dievas apteikė jin dvinu- 
kais — vaikais kurie bovijosi 
grubenije vigeje.

Vaikai augo laimingai pana 
szus vienas in ktia kaip du la- 
szai kraujo teip, jog juju gim
tiną motyna ne galėjo pažint 
per ka abiem užkabino ant 
kaklo po kaspinėli abiem kito 
kios bar vos idant galėtu grei- 
cziau juos pažint.

Laikas greit bego; vaikai
Lu«i j. -AwjilUx1
kiay, nes pauksztis iszbaidifas 
vakarikszcziu atsitikimu isz • 
leke in padanges. Tada varg 
szas inlipo in medi ir rado.auk 
sini kiauszinuka lizde isz auk
siniu plunksnelių. Buvo tai 
skarbas didelis, tai-gi nunesze 
kagreieziause pas turtinga bro



assmNMtt

labai invairiuoja ant invairiu

Vardas

tai del jus svarbus dalikas

užganė^

arbesnis dalikas už viską

Tiktai

Lietuvišku Knygų Krautum

javai

aitas Szvilpikas.

(CZIONAIS PADEKITE SAVO PILNA ADRESA)

V ardas

ežia

Miestas

teisibei

visados

Sveikata Brangiausia Žmogaus Turtas

$1.00

50c
įmo

10c. ir 25c

iclleris

25c
10c

VINCAS J. DAUNORA

.. 25c
ir 25c

.. 25c 
ir 50c 
.. 25c

.. $3.00 
ir $1.00 
ir $1.00

;al butu 
ito suvis

Ona Dailidžiute
116 North 3rd st., 

Brooklyn, N. Y,

Nantoj”
Szitos

Dr.O’Malley
Budas»

up ramu 
Elegija.

....... 50c 
50c ir $1.00

Per save numirė.
O ka Baltruviene

KUR BUNA?

Visados iszgydo! 
I sz bandyta per 30m! 
Be peilo ir vaistui 
Iszrasta per mane! 
Naudojamas tik 

mano ofise.

J’BCF. OWEN

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

Iš kitą miestij atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:

M. J DAMIJONAITIS r 
CHICAGO, ILL

8K

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeczio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip

Iszrodo
Sudžia: — AįJ 

tu misteri G u i? 
gremėzdu ir kva:

t stuba si 
musu Ab

Skilviuos proško® 
Pigulkos del ki 
Nuo galvos ska 
Nuo kojų nuosp 
Nuo dantų gėli m 
Nuo peršalimo . 
Plaukų stipriu toj 
Linitnentas arba 
Anatharynas plovimui 
Nuo kirmėlių...............

19— Pas merga.
20— Gražios akis.
21— Tamas.
22— Vargdienis Jonukas karalium.
23 —Paveikslas gyvenimo.
24— Nuopolei Mateuszo Jerubaucko.
25— Osieczna.
26— Graži haremo nevalnike.
27— -Luoszis.
28— Istorija vienos motinos.
29— Vaikuczių plepėjimas.
30— Stebuklingas Zerkolelis.
31— Sidabrinis grabelis.
32— Drąsus szuo.
33— Kplera.

35— -Vergo sapnas.
36— Kelios pasakaitės apie čigonus.

Baisi liga.
— Kas-gi tau po 

kenkia!
— Given imas.
— Tai baisi liga - 

užsibaigai mirtim.

Kiek nukentejo visa 
Suvalkų gubernija.

Mano pati Agota Czarniauekiene, 
su penkeis vaikais, vyriause duktė 
iOna 8 metu, o jauniausias Jurgutis, 
3 menesiu. Iszbego su Kazimiera 
Danileviczium 28 Spalio jieai turi 35 
metus amžiaus, 5 pėdu 6 uoliu atlksz- 
czio, apskricztos burnos, gelsvu plau
ku, be usu ir be barzdos, linksmos 
minos Mano pati 5 pėdu aukszczio, 
apskriczios burnos, gelsvu plauku, 
ant deszinio veido turi duobukia. 
Jaigu kas apie juos žinot, praszau 
duot žine ant adreso, o gausit $5 
grades

Jonas Bobikas 
Box 312.

Jenkins Jones, W. Va,

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25o 
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir 1.1., kokios 

, tik yra žinomos ir žmonią vartojamos.
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsą gyduolių aprašymais.

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

PRASARGAI Darbininkai katrie 
pas mane dirbo, gal sakyte kad jie 
žino mano methoda ir pagal ju gydo 
be operacijos, jie gal ir pamegžioja 
mano rasztus. Bet randasi tik 
VIENAS Dr. O’MALLEY BUDAS 
ir naudojamas tik MANO OFISE

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijaliSkų gyduolių, 

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas. 
Tarpe kitų aptiekos sandelyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduoles:

NETROTINKITE VILTIES;.
Jaigu esi plikas ir plaukai e lenką 

nuo galvos, tuksztanczei jau likos 
iszgydintais, gydimas dykai, ac liesas 

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

Tris.
Trejetas pasauleje randasi 

kvailiu.
Židas, jog geriausios kiau

lienos ne valgo.
Dvasiszkas, jog ne žino kam 

piningus krauna.
Ir gaidis, ba tada gieda ka

da visi miega.
2. Tris asabas gali vest:
Meszka, kumele ir mergele.
3. Tris ant svieto riebiausi.
Mėsininko szuo, maluninko 

kiaule, ir kuningo gaspadine.
4. Tris, be ko ne gali gi- 

ventie.
Be darbo, be valgio ir be 

miego.

Sportas ir kriauczius.
Ateina sportas pas kriaucziu 

ir tarė: • .
— Ar mister ponas, kaip 

dabar vasara užeina.... ne gale 
;umei mania biskuti parediti2 .

— Hum....asz tamisteli pare 
ditau, nes žinau, jog kaip ta-< 
mista pareditau tai tamista ma 
ne pareditum....o 
riaus kap vienas 
reditume?!...

stosiąs v® m
Didele knyga, spi 1300 puslapn 
Visos 6 dalis drnczi*i ir puikai 
apdaryta. Kasstvis nusiuntimu 

į mes apmokame
W, n.

m

Mano draugas Juozas Dudžinckas 
ir drauge Maroelle Petrauckiute abu 
du paeina isz Suvalkų gub, Lsipunu 
para, Sankoniu kaimo, 2 metai atgal 
Dudžinckas buvo, Rockford, III, Jis 
pats ar kas kitas, praszau duot žine 
ant adreso. ’(gg oj)

M. N. Lietuvaite.
733 N. 2nd St Rcckford III.

savo valda
i arba Money-Order 
tuojaus gausite ta

VISOS sekau ežios Istorijos tik ant 
trumpo laiko už Viena Doleri 

ir mes apmokame nusiuntimo 
kasztus. Gausite per paczta. Szitos puikios 
.istorijos talpinasi 10 Knygutėse ir visas in 
viena pasidaro net 536 Dideliu Puslapiu 
skaitymo. Iszkirpkite szita apgarsinima, 
paraszykite aiszkiai savo varda ir adresa, 
indekite Popierini Doler 
ir prisiuskite mumis o 
viską per paczta.

e pana.
įtorija.
has Stormfield danguje 
įle.
į^ztire?
tas vagis.

tankiausi Anglijoj. Yra isztir 
ta, kad isz duoto skaitliaus 
Anglijos žmonių, 30 buvo ru
dais plaukais, 67 juodais, gel
tonais, 338 szviesiai pilkais ir 
807 tamsiai pilkais.

Ant vyro galvos, '25 metu 
amžiaus, 744 plauku skyleles 
buvo suskaityta ketvirtainia
me colyje, Lininiai plaukai 
yra daug apstesni už tampes
niųjų varsų plaukus. Plaukai

trie ne ^p]aike pagelbos isz kitu daktaru, 
ir tu. kurie jau ne tur vilti išgydyt, atsi- 

! ir pagelbos.
r 34 metus buvo didžiau- 
es ir iszgyde tukstanezius 
np ir JŪSŲ, užtai nėra

— Tlei žide, koki man pa
davei abrusa nusiszluostit?

— Nu? ar tai ne abrusas!
— Teip, abrusas, nes su juo 

dias!
— Kam ponas teip rėki, jau 

szeszi su juom szluostesi, o bu
vo giaras, kam dabar turi but 
ne geras?

sės gyventojai: ju eme maista, 
javus, galvijus, arklius ii t. t. 
ant vietos vartojo ir gabenosi 
sau in Prūsija Kaikuriose vie
tose patis vokiecziai iszsikule 
savo maszinas atsivežė javus 
ir nusikasė bulves. Kuomet 
vietiniai gyventojai su asza- 
roms piaszydavo bent maistui 
palikti, vokiecziai atsakydavo: 
“Eikite pažiūrėti, ka jusu ka- 
reivija padare Prūsuose! Mes 
su jums ir teip daug szvelniau 

Vartotoju draugijų 
krautuves tapo vi

los. Nors vokiecziai 
Su vaiki- 

e vie-

Kad iszvažiuos.
— Gedikis dukrele; dar tik 

pirmu sik su Jonu pasipažinai, 
ir jau teip greit daveisi pa bu- 
cziuot jam!

— Tai, kad jau jis rito j isz 
,važiuos isz ežia.

Žmogaus ilgaamžybe.
Betras Czartan, vengras kai 

mietis, yra užraszytas gimusiu 
1539 m., mirusiu gi 1724 m.; 
iszgyveno 185 m.

Tomas Parr, Szropsziro vie- 
tenas, sako gyvenęs 169 metus. 
Szitu metu jis buvo pakviestas 
Karolio I ruman ir, ten apsi- 
valgęs perdaug, pasimirė nuo 
viduriu nevirinimo. Harvey, 
kuris ji pjaustė, pasakė, kad 
jei ne tas atsitikimas, tai jis bu 
tu gyvenęs dar ilgus metus.

M. Chevreul, gimė 31 d. 
rugp. 1786 m., mirė balandžio 
10 d. 1889 m. po trumpai li-

odel pirkite ziegoreli

Perkant zię^breli; szitas vardas yra

■>:W| Robt. H. Ingersoll Co.
A r 315 Fourth Ave., New York

SKAITYKITE 
ĮSI M IT 1^

rio, nuo plonu vilniniu, ar 
trumpu pūkiniu veido plauku 
iki ilgu moterų plauku. Dr. 
Erasmus Wilson primena mo
terį, kurios ilgiausi plaukai 
buvo 75 coliu. Barzdos teipgi 
pasiekia gera ilgi; pasaka yra 
isz užtikrintu szaltiniu apie 
dailybe, turėjusi barzda 9 pe-

Givalt!
Inbego Lekus : 

riksmu: — Tatele. 
romezikas užsimuszel!.

Židas: — Gi vai t geszrieer! 
kas jam pasidarė?

— Nupuolė per langa ir 
sau ant vinies pasikabino. ‘

— A szvarce jor! Asz jam 
spranpa nusuksiu! Gal kelnes 
perplesze ? t

na- 
(‘96 °?) 

Jonas Czarnauckas, 
Cranberry W. Va.

Apie tai smulkiai apskaityti 
kol kas visai negalima. Kele 
tas bažnycziu visai sugriauta, 
keliolika gerokai tik (boksz- 
tai) nugriauta, o daugelis ne- 
podaug sugadinta. Bažnycziu 
boksztus daugiausiai patis ru
sai nugriovinejo, kad vokiecziu 
įsilipė negalėtu žvalgytis arba 
bevielius telegrafus intaisyti. 
Vokiecziai užėmė kokia nors 
vieta ramiems gyventojams 
nieko nedarydavo, tik imdavo 
ju turtus, gyvulius, o už ma
žiausi pasiprieszinima grasinda 
vo suszaudyti visus aplinkiniu 
gyventoju vyrus nuo 14 ligi 
60 metu. Suszaudydavo tik in 
tariamus sznipinejime ir sugau 
tus bevagiant užmusztuju ka
reiviu daiktus. Kaikur vokie
cziai uždėjo kontribucijas: di
desniems miestams po 5000 
rub. mažesniems po 500 rub.

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

Storis arba diametras plau
ko anaiptol nėra vienodas. Ma 
žai plauku yra apskrieziais, 
jei jie yra. D-ras Erasmus 
Wilson iszmatavo daugybe 
plauku ir surado diametrus 
skirianties nuo 5;1500 iki 
1:140 daliai colio. Paprastas 
vidutinio plauko diametras 
yra apie 1:450 dalis colio; tai 
yra keturi szimtai penkios de- 
szimts sudėti viens szale kito 
padarytu juosta colio platumo. 
Tamsesni plaukai greieziau ga 
Ii būti sziurksztus negu szvie- 
sesnieji, nors juodi plaukai 
kartais būva labai ploni ir 
szvelnus; pas vaikus plauko 
diametras yra dar mažesnis.

Del išvarymo soliterio... 
Del lytiškų ligų......... 50c
Nuo Reumatizmo ... 50c. 
Nuo kojų prakaitavimo ., 
Gydanti mestis.............
Antiseptiškas muilas . 
Antiseptiška mostis .. 
Nuo dusulio.................
Proškos del dantų ... 
Nuo kosulio del vaikų 
Kastorija del vaikų ... 
Nuo viduriavimo ..... 
Kraujo Stiprintojas... 
Gumbo Lašai...............
Nuo plaukų žilimo.... 
Blakių Naikintojas... 
Karpų Naikintojas....

Žmogaus plaukai.
Vokiecziu fiziologas, kuris 

suskaite plaukus ant invairiu 
žmonių galva sako, jog, imant 
keturias plauku galvas lygaus 
sunkumo, plauku skaitlius, su 
lig varsų yra toksai:

Rudu 90,000; juodu 103,000 
pilku 109,000; geltonu 140,- 
000.

W. D. Boczkowski-Co.

Kas dabar užsisakys pas mus tabako už $6.00 tai apturės tuos 10 augszcziau patalpin
tu dalyku prie tabako VYSAI DYKAI. Taigi jei norit gei a tabaka tai iszkifpkit ta ap- 
garsinima ir atsiuskit mums drauge su $1.00 rankpinigių, jogei bututnan tikri, kad jus 
nori e turėti musu tabaka, o mes tuojaus jums nusiunsim 50 pakeliu geriausio TABAKO, 
kaip tai: 13 pakeliu taip vadinamo “Bogdanow” preke 25 kap. pakelis; 13 pakeliu 
“Sultan” preke 25 kap. pak.; 12 pakeliu “Maksek.udi” prėke 23 kap. pak.; 12 pakeliu 
“Stamboli"’ preke 20 kap. pak., ir tuos 10 dalyku kaipo dovana VYSAI DYKAI o kaip 
tabaka irĮdovanas atnesz jums in namus ir busit užganadinti tai užmokėsit likusius $5 
ir keliolika centu persiuntimo leszu jeigu gi nebūtumėt užganadinti tai' neimkit o mes 
sugražinsim jusu $!.00

ATYDAI: Vien tik dėlto mes duodame tuos 10 dalyku kaipo dovana VYSAI DYKAI, nes 
norim, kad mus tabaka kuodaugiausiai iszgarsintum, todėl Nauduokites dabar szituo spe- 
cialiszku pasiulijimu pakol dar turime tuju dovanu. Adresuokit taip:
MOSKVA TOBACCO C0, 92 W. Broadway, Dep. 72, New York.

stovas Steputaitis, “Birutes1’ ir 
“Sūkurio” redaktorius Vana
gaitis, “Savaitraszczio” redak
torius Stikliorius ir kiti. Visi 
jie, kaip kalba, budu ir nuo
monėms labai suvokieteje. Su 
valkijojė Rusu kariumenei pa
dėjo vokieczius pergalėti pati 
gamta. Tankus ir gausus ru
dens lietai su debesuotu oru 
sumirkino žeme ir trukdė aero 
planais žvalgytis. Suvalkijoje 
abelnai imant keliai neperge
riausi, o plentu (szosieju) suvis 
mažai, tad vokiecziai su savo 
“szaudymo maszinoms” nu- 
klimpo purvynuose ir musisz- 
kiu užpulti, “maszinas’1 palike 
priversti buvo iszbegioti.

ti. — Paimk du mažu veidro
dėliu, sudek užpakaliais in 
krūva, pririszk ant szniuro ir 
pakabink ant smaigo. Vėjui 
vėduojant, atsimuszus saules 
szviesa szvytuos ir baidys 
paukszczius. Žinoma, gera tik 
saulei szviecziant.

Kita vėl yra gera padirbant 
priemoniszka vanaga. Paėmus 
kelias bulves, pora szipuliu ir 
žasu plunksnų, galima baisiau 
šia vanaga padirbti, o padir
bus pakabinti ant smaigo, ant 
gana ilgo szniuro; vejas atliks 
savo darba ir visiems plunks- 
nuoeziams pridirbs gana bai
mes, kad iie szalinsis tos vie-

elgiamės I 
ir “Žagres” 
sai iszpleszt 
abelnos mobilizacij 
joje nedare, bet daugeli] 
tu, daug suėmė jaunu vyru ir 
net moterių. Abelnai vokie
cziai labai stebėdavosi, kad 
pas mus tiek daug vyru, o 
ypacz jaunu; pas juos visi vy 
rai kareje. Terp kareiviu, už
ėmusiu Suvalkija, buvo daug 
mokaneziu lietuviszkai, įpn- 
kiszkai, o net ir rusiszkai Kai- 
kurie buvo net inžymeshieji

Panasziu pavizdžiu daugybe 
galima pririnkti.
Paprastai vartojami sutrumpi

nimai.
Vaistininkysteje. — B. La- 

tyn’szkai (Recipe) — imk. Szi 
tas ženklas iszpradžiu buvo J u 
piterio simbolu ir buvo varto
jamas permaldavimui dievo. 
Aa, kiekvieno M. Ft., padaryk 
miszini.

Muzikoje. — f., forte, 
šiai; ff fortissimo, garsia J 
forte; f z , forzando, arba sfor- 
žando, ar z, ar sf.‘ parodymui, 
kad gaida turi but užgauta su 
priegaide, kuri tuojaus turi bu 
ti sumažinta; m., mezzoforte, 
vidutiniszkai garsiai: p., piano 
tyliai; pp., pianissimo, tyliau 
regu piano.

Vanaga ar peleda sugauti.
— Paimk smaiga kokios 

penkiolikos pėdu, pritaisyk 
ant virszutinio galo lamatus ir 
inleisk kur arti visztininko. 
Vanagas atlekes, žinoma, už
tūps ant jo ir liksis prirakin-

Teisibe.
Ka misliji apie daktara

k kintis niekam norą vėlu.
Katonas 80 metu amžiaus 

pradėjo mokintis graiku kalba 
Sokratas gilioje senatvėje isz- 
moko žaisti ant muzikaliniu 
instrumentu. Plutarchas, tarp 
70 ir 80 metu pradėjo mokin
tis lotynu kalba. Dr. Johnson 
pradėjo mokintis holandu kal
ba tik keliais metais priesz 
mirti. Ludvicc Mopaldesco, 
gilioje senatvėje, 115 metu, pa 
rasze savo paties laiku užra- 
szus. Ogilby, Homero ir Vir- 
giliauč vertėjas nepažinojo la- 
tynu ar graiku kalbos iki 50 
metu. Franklinas nepradėjo 
savo filozofiszku tardymu iki 
pasiekė 50 metus amžiaus. Dry 
den 68 metuose amžiaus prade 
jo versti Aeneida, savo pato
giausi veikalą. Boccacio buvo 
30 metu, kuomet pradėjo mo
kintis rasztijos. bet jis likosi 
vienu isz trijų didžiausiu toska 
nu tarmes žinovu, pirmutiniais 
dviem esant Dante ir Petrar-

to, nes kaip dabar gerai in jin 
prisižiurau, tai iszrodo ant to

nttoMoMoteoltcMaolaoMoMotooiioiioli 

Į PUIKUS SKAITYMAI į E Saujos knygos ■

BUKIA VYRAS!
Ruptura

Varicocele
Prapolus Pajėgas

Užtrucintas Kraujas

J Atima Jumis Vyriszkuma.
Bukia Iszmintingas

Laiki Sveikas!

Mano kaimynas Antanas Jekeztis 
paeina isz Snvalku gub, Naumesczio 
pay Griezkabodžio para, Agurkisz- 
kes kaimo, teipgi Antanas Bulota 
paeina isz Luksziu para, Pikozilingiu 
arba Degimiszak, ziplu valeczio. Jie 
pats ar kas kitas, praszau duot žine 
ant adreso.

Antanas Baczenas.
Box 165 Du Bois, Pb»

. Mano pusbrolis Antanas Klczinis- 
kas paeina isz Suvalkų gnb. SeiinEi 
pav. Rudiminos paczto, Senaukos Įsai 
mo. apie 4 metai kaip Amerike, piz- 
miaus gyveno Pittston Pa., jis pats 
ar kas kitas, praszau duot žine as t ad 
reso. (96,03)

Andrew Kluczinski
Silver Creel: Pa.

Kaip ramu ant krutinės, 
Kada sodnas baltuoja, 
Kada bites namines 
Terp žiedu szmiszeliuoja; 
Kada cziulba paukszteliai 
Ir kukuoja gegutes; 
Meilios skamba daineles 
Po darželi sesutes;
Kada ūžia upelis, 
Sniegui tirpstant, pakilęs; 
Szvelnus puczia vėjelis, 
Jau nuo saules apsziles! 
Man szirdis tuojaus mainos, 
Veido rukszles iszdyla, 
Jausmai saldus prabyla, 
Linksmos veržiasi dainos. 
Ak, ta diena laiminga 
Nuramina verksminga! 
Bet tamsa vakarine 
Kad užkrinta ant žemes, 
Vėl man gelia krutinę, 
Vėl asz liūdnas, aptemęs. 
Sunku vargti ant svieto: 
Vieta čze isztemimo;
Cze dalis gniaužia kieta 
Žmogų to pradėjimo....

Margalis

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuviiį katalikų 

savaitinis laikraštis 

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

Rusiį cenzūra “DRAUGĄ” Į Lietuvą Inleldžla 
“DRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metų $1.60 

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

Telephone Drover 6114

yAsz negarsinu jokiu gromatu lygoniu 
kadangi atsilankymas in mano ofisą 

iparodysiu jumis kad turiu daugybe 
•Gromatu nog Lygoniu isz visu szaliu 
pasaulės kurie tapo iszaydinti.

DR. ALEX. O’MALLEY
158 S. Washington St., Wilkes-Barre, Pa.

‘ Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma. Suvirs- 
zum 33 metu daktaravimo Wilkes- 
Barre, Pa., muso glaunas ofisą.

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

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

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

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

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

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

— Teip, sveikas, jau tre 
ežia diena kaip po žeme.

— O ar szaukete koki dak 
tara ?,

— Na ne. Teip pats per sz 
ve numirė.

I Skaitykite! ?
£ gaus 5 isz virsz-minėtu knygų, £
V arba $1,25 vertes knygų už $1.
jp Raszykite kokiu norite. Mes o 

siusime knygas per paczta ir J
a apmokame visus kasztus. Galite £ 
a pirkti kiek norite. Visos knygos S 
| yra geros ir kožnam jie patiks, jį
V Raszykite szendie, Adresavokit o

f W. D. fOCZKOWSKI-CO. ■
£

» Blah iaoy City, Pa.

Atsiszaukimas In Visus Serganczius
PROF. DR. OWEN, garsingas spec’alistas szauke 
Tisus, k 
teip< gi 
szaukt pas^i, klaus-ant rodos
PROF. DR. 0WĖN pe: 
sios^^onbutiose pasaul 
nu^fe^os |>at lygos, kr

DR. OWEN/$jeigu apsijima JUSU gydyt, tei 
galite but pertikrinti, kad sugražins jums sveikata 
PROF. DR. OWEN szauke jusu atsiszaukt pas ji 
lai?zku arba ypatiszkai, o tikrai sugražins jums 
sveikata.

Raszykite Lietuviszkai ant szito antraszczio:
PROF' OWEN,M.D,, 221 E. 17th St., Dept.27 - New York, N,Y.
OFISO Valardcs: Katditn nuo 10 ryte iLi 5 vakare. L’tarninkais ir Petnycziomis 
nuo 7 iki 8 vakare. Nedelioniis nuo 10 iki 1 popiet.

Kraujo Valytojas ..
Gyvasties Balsamas
Nervų Stiprintojąs ...... 50o ir $1.00
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir$1.00
Nuo kosulio.......................... 25c. ir 50c

• 'Juo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50c
Skilvinės proškoc ..........................$1.00

— Rodos tai mokintas vy 
ras žino daug svetimu liežu 
viu.

— Gal tuosius ka jam ligo 
niai rodo.

gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25o

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą 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 25o

Dolerinis
Ziegorelis
f

“Ingersoll” yra svarbus
'/■ ' > . - ■

Vardhs^‘Ingersoll” po stikleliu kada perkate ziegoreli, yra

i STEBUKLINGOS
į® LIEKARSTOS

TEIP SAKO ŽMONIS, kaip Jokios nekarštos Ir proTeso- 
I rial nepagelbejo, tai Pliiladelpliijos M. Kliniko, garsus | 
B daktarai su savo liekarstoms pamatiszkai iszgyde. • Sztai 

paežiu žmonių žodžiai:
i-l DAUG GALINGAS DAKTARE: Szirdingai dekavoju už Jusu proce ir stebuklinga isz- §1 
gj Žydynia, kuri visur terp saro pažystamu apsakinėsiu buvo teip: gyvenau Warszuwoj, tai ma- ” 
:g] no žmona visa savo jaunyste perleido baisios ligos kentejimuose. Ja gydė profesorius Bara- 

nauskas, Warszuwoj ir isztyres pasakė, kad migrina ir apleido. Paskui gydė Dr. Grodziens- e, 
sji kis, Hospitalej Sv. Dvasios; teipat kreipiausi prie Ordinatoriaus Hospitales Daktaro Kru- 

kowskio, paties vyriausiojo ir szitas profesorius galiausia apreiszke ta pati, kad liga neiszgy- 
doma, Czion Amerikoj prie daug daktaru kreipiausi ir prie Daktaro Rubin, Meriden, kuris [a 
patvirtino, kad mano pacziules liga neiszgydoma. 'C

įt Vienok vis troszkau, kad nors ant senatvės mano miela paeziule iszgytu. Ir sztai dabar [S 
kaip svietas stovi, atradau Daktara Philadelphijos M. Kliniko, kaip isz dangaus stebuklingai,

įg kuriam aprasziau lliga ir kaip tik Ph. M. Kliniko, garbingas daktaras sutaisė ir atsiuntejsavo įdj 
|S. pekarstas, kurias mano žmona suvartojo, tad stebuklingai tapo pilnai iszgydyta už ka szirdin- Į?; 
w giause dekavojame už gera sveikata; asz ANT. ZARZYSKAS, mano ŽMONA ir DUKRELĖ, 
g 133 Hingst. New Britain, Conu.
[y TEIPGI labai dėkingas J. S. GASUNAS, 36 Main st., Norristown, Pa. už iszgydyma sun- Ki 

kios inkirios ligos strėnų, skaudėjimo szonuose, kaklo, nusilpnėjimo ir blogu sapnu.
[g LYGEI DĖKINGA nemažai už iszgelbejima nuo 3 metu ligos bronhitis, skaudėjimo kru- ig] 
Ill tinej, sunkaus kvėpavimo ir kosulio, Mrs. L. Ewanauskiene, 131 Ave. F. Bayonne, N. J. S! 
p LABAI DĖKINGAS, už iszgydyma nuo užsenejusios ligos IGNAS GAIGALAS, Box 
g 217, Kitzmiller, Md. ir dideles daugybes išgydytu nuo visokiu ligų, kurie prisiuntė ir savo pa- £| 

veikslus, tik czionai negalima sutalpyt, tad nors keletą labai dekavojaneziu talpinant sztai: p-

g
ižl John Mitchell 
[K] 144 Madison Co.
g] Livingston, Ill,

gi GERESNIU FAKTU nieks negali reikalauti; kd užtvirtina dideles daugybes iszgydytu g
Kad Jautiesi Nesveikas, tai geriau padarysi, kad iszsykŠ 

g TIESIOK PRIE KLINIKO kreipsies, nes liekarstas po visa Amerika ir kitas dalis svieto isz- U 
gJ siunezia, o busit dėkingi kaip ir visi, kuriuos Phila, M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu fe 
g turtu, tai yra sveikata, _ ■ !§
fgi Tite Diiiladelpkia Medical Clinic todėl greieziau už kitus daktarus ig 
Įg! iszgydo ir tokias ligas, kuriu kiti neistenge; kad czionai kiekvienam atsiszaukusiam užraszo ir [g 
[g] sutaiso specialiszkai liekarstas isz geriausiu gvarantuotu medikamentu naujausiu iszradimu, g 
gJ kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prie PhiJa, M. , Kliniko yra net keletas g 
g] profesijonaliszku daktaru, tarp kuriu yra net Amerikos valdžios dideliu medaliu apdovanotu, g 
į’j ISITEMYK, KAD SLAPTYBES LIGŲ SAUGEI UŽLAIKOMA VISADA. . S
įgt Kad Esi Nesveikas bet nori pastoti sveiku ir laimingu, tailg 
it atsilankyk, o jeigu toli gyveni, tad apraszyk savo liga bei nesveikumus lietuyiszkoi Kalboj kas rg 
g kenkia, o tikėk, kad apturėsi tikra pagelba sveikatai kaip tukstaneziai, kurie jau džiaugiasi ir jg 
g) dekavoja, nes czionai iszgydo ir tokias, kuriu kiti negalėjo iszgydyti kaip szviežias teip ir vž- fg 
g] seniejusias ligas nuo skaudėjimo: pecziuos, rankose, kojose, sąnariuose., krūtinėj, strenuose, g 
g rfalv'os, szonu; iszberimai spuogais nuo blogo ir neezysto kraujo, nuo saužagystes seklošnu- Į-g 
g] bėgimo, nusilpnėjimo, viduriu nedirbimo, užkietėjimo slogos, greito pailsimo,_ nerviszkumo, g 
g barines, silpno ir numažejusio kraujo, užkreczemu slaptu lytiszkn ligų. Szirdies, kepenų, in- g 
g kstu, silpnu plaucziu, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo perszalimo slogu, blogu sapnu, ne-g 
H mi^os. neturėjimo apetito, be peilio, be pjaustymo, be aperacijos, bet su nekaistomis, kuriosfg f rakstanezius iszgyde” TEIPPAT MOTERIS NUO SKAUSMINGU MĖNESINIU ir kitokiu [g 
gi ligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRU ir MOTERŲ. g

.Reikalaujant rodos nuo daktaro, visada adresuok arba g 
pi ateik po szluo adresu: g
1 THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC, | 
m 1117 Walnut Street, - - Philadelphia, Pa.|
[g VALANDOS: nuo 10 isz ryto iki 4 po p. Szventadieniais nuo 10 iki 3.Utarninkais ir Petnyczio- g 

mis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knyga ‘'DAKTARAS". [g

APTIEKORIUS
229 Bedford Ave.



Žinios Vietines.
— Nedelioj pripuola pirma 

diena Adventu.
— Vandenio da vis stokas. 

Jago greitai nepalis tai kasi- 
klos turės sustoti. '

— Nesitikėjo piktadaris ap 
laikyti žandinia nuo Onos Lau 
kaitienęs kuri sau malszei ėjo 
in New Bostoną per kaina o 
kuria užklupo mierije apiple- 
szimo. Ona kaip reže pėr žan
dą piktadariui tai tas net ožius 
pradėjo ganyt. Ant gilukio pa 
bego.

—' In miestą atsilankė nepa 
prastas svėczes ypatoja “Colo
nial Jack” kuris keliauna po 
Amerika su karueziu. Lig 
sziai dienai padare jau 9,000 
miliu ir iszkeliavo toliaus. 
Jack yra d rūkorium..

— Nuo 1 Novemberio Liet. 
In d. Klobas nutarė paliauti 
davinėti pąszelpa sergantiems 
sąnariams, nes nustojo būti pa 
szelpine> draugu ve. Klobas paši 
liko ant tui paežiu instatu ant 
kokiu turėjo isz pradžios. 
Teip likos nutarta per visus sa 
narius. ; ' *

— Lietuviszka “Tag Day” 
del suszelpimo Tautos Fondo 
pasisekė gana pasekmingai. 
Kitam numarije bus placziau 
apie tai apraszyta.

— Utarninke priėmė krikšz 
ta sūnelis ponstvos Juozo 
Milaucku kuriam davė varda 
Antanas-—Albertas. Kūmais 
buvę ponas Kasparas su pana 
Agnieszka Stankevicžiute. Bo 
bute Starikevicziene labai 
džiaugėsi savo anūkėliu.

— Menesije November už- 
gyme mieste 56 nauji ukesai. 
Tame laike mirė 12 ypatų isz 
miesto o 5 isz užmiestes.

— Skulkino paviete žmonis 
turi suezedinia bankosia 600, 
000 doleriu teip vadinamu 
“Kalėdų Kliubosia”. Jago tuo 
sius piningus padalintu del 
kožno vyro, moteres ir vaiko, 
tai pripultu ant kožnos galvos 
po 3 dolerius. Yra tai geras pa 
pratimas czedint po kelis cen
tus ant nedėlios o prie Kalėdų

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

Cit o»a ■»)

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
— Ja go miestas neduos van 

dens del Redingo kasikiu, tai 
bus priverstos sustot dirbti. 
Miestas randasi blogam padė
jime nes pats miestas vandenio 
neturi del savo gyventoju.

■ — Nesenei suęjo in pora 
Mare Birkonis su kokiu ten 
Levisu. Mariutei nubodo sve
timtautis ir iszpiszkejo su sa
vo tautiecziu Jurgiu Bražoniu, 
in Redinga kur likos suymtais 
per policije ir adgabenti adga- 
lios. Mariute kerszino atėmimu 
sau gyvasties, jago bus privėrs 
ta gyventi su svetimtaucziu. 
Po laik “grandus verksmai; 
reikėjo Mariuk apie tai gerai 
apsvarstyt priesz vinczevone.

Kawanee, III. — Gal nesiran
da kitos lietuviszkos parapijos 
Amerike kokia yra musu, tai 
yra: turinti tiek gaspadoriu ir 
susirinkimu. Kuningas nori 
būti gaspadorium, komitetas 
nori gaspadoriauti, gymines 
komiteto turi priekaba bosau- 
ti ir t. t. priek tam ir gyminiu 
pažinstami inkisza savo dvile- 
ki prie parapijos, jog parapije 
nuo tu visu bosąvimu slenka 
žemyn ir niekyn.

O kiek musu parapijoi atsi- 
buna parapiniu mitingu per 
metus tai gal visam Amerike 
tiek neatsibuna. 1) Kas 4 me
nesiai mitingas parapijos; 2) 
Kas menesis mitingas parapi
jos; 3) Po mitingu draugys- 
ežiu (o yra j u dvi) parapinis 
mitingas; 4) Kaip dabar ma
žai dirba tai atsibuvo du mi
tingai parapinei ant nedėlios; 
4) Ekstra mitingas ant uli- 
czios priesz kuningo kleboni - 
jos langu.

Jau musu parapinis sekreto 
rius net pažylo raszydamas

-\—

Prašik su “RAUDONU V1RSU“

mJ ’

Hei, tu! Mainieri

’ sztai yra tie balto-gumo 
apsiavimai ka .pergali bile kokius 

kitus; kokiu da matėt, drūti ir ilgiau neszio- 
* jasi, vi garini ant kojų ir gražiau iszrodo n egu 
Ljuodo-gumo czebatai ar czeverikai.

6-oodricli
“HIPBESS”

Balto-Gumo Apsiavimai
Su “Raudonu Virszu”

pr Naujas daigtas — szitie^ garsingi balto-gumo apsiavi
mai yra daryti pagal nauja spasaba didžiausiam gurno 

|| fabrike pasauleje —daryti isz to pat drūto ir inaterijolo 
isž ko dirba garsingus Goodrich gnminiiis ratus del A 
autoinobilu, daryti isz vieno szmoto .

|||! g’umo. Nesziojasi ilgiau negu bile 
kokius kitus guminus apsiavimus.
Gaukite nog sztorninko szitus garsingus — 

Goodrich “Hiprėss” su ‘'Raudonu virszu” 
Raszykite o gausite kataloga su paveikslais/ 

y Dealers : Write the nearest Good- 
* rich Service Station: Boston, New ' 
York, Detroit, Chicago, Minneapolis, 

Kansas City, Seattle, Akron.

’he Bo F. Goodrich
Company .

Factories: Akron, Ohio
Makers of Goodrich Tires and Everything 

that’s Best in Rubber

'■•^5

protokulus trijų mitingu o isz 
rupesezio žada keliaut in eu- 
ropiszkS kare.

— Telsžiu Plumpė.
Irona, W. Va. — Per nupuo 

Įima anglies czionaitiniosia ka 
siklosia, likos užmusztas ant 
kart Julijonas Danovskis, 22 
metu senumo. Velionis paėjo 
isz Minskos gubernijos.

Žinutes isz Lietuvos
Vilkija, K. g. Nors laike musu 

kariumenes susirėmimo su 
vokiecziais po Seredžium buvo 
me ląbąi nusigandę, bet dabar 
vėl nusiraminome. Musu kariu 
m|ne sumūszusi nuginė vokie- 
ežius ir ilgai buvo girdėtis 
szaudymas link Naumiesczio 
ir Siiįį^os. Ng£s musu kariu- 

mene grįždama isz Prusu bu: 
vo gerokai pailsus, bet atseku
siems paskui vokiecziams di
džiame skaitliuje taip smarkiai 
sudavė, kad jie savo gimimo 
diena atsiminė. Czia musu ka
reiviai parode savo narsumą, o 
labiausiai lengvoji artilerija 
anoje puseję Nemuno ir sun
kioji artilerija nuo Seredžiaus 
puses. Kadangi muszis buvo 
už 4-riu varstu nuo mano bu
to, tai asz gerai girdėjau pa
tranku szaudyma, riksmą “ur- 
raa” ir maeziau szrapneliu la- 
kiojima. Vokiecziu krito nesu 
skaitoma daugybe. Kiek mu- 
siszkiu krito vėliau paraszy 
siu. Musiszkiai paėmė dvi vo
kiecziu purvyne nuklimpusias 
sunkiausias patrankas (anuo
tas), kurias jie paliko anoje 
puseje Nemuno Suvalkų gu
bernijoje. Kad ir smarkus mu 
sziaibuvo'po Seredžium, bet 
Seredžiaus miestelis liko svei
kas.! Tik ant rytojaus iszvais- 
tines kilusi ugnis dali Sere
džiaus sunaikino. Kalbama, 
buk užsidegė isz neatsargaus 
apsiejimo su spiritu ar benzi
nu. Ant Nemuno krantu link 
Kauno yra nemažos permai
nos: Raudondvario ir Zapysz- 
kio bažnycziu nugriauta bokzs 
tai. Jurbarkas beveik visai 
isznaikintas. Per Suvalkų gu
bernija, kur ėjo vokiecziai, 
veik visa ju ėjimo vieta isz- 
griauta iszdeginta, nes vokie
cziai nevieno žingsnio be mu- 
szio negalėjo pažengti.

Biržai, K. g. Kuomet visos 
aludes ir sziap peryklos tapo 
uždarytos, tai pas mus ramu ir 
malonu paliko, “nes negana, ka 
geryklos uždarytos, bet ir per 
“užpakali5’ svaiginanezio sky
stimėlio negalima gauti. Pir- 
miaus žmones sznekedavo, jog 
“girdi alkoholi panaikinus, 
kur bus galima keliauninkui 
beprisiglausti bei suszalusiam 
— suszilti”. ■ Dabar Biržuose 
visos aludes ir kareziamos in 
arbatines pavirto. Tad “prisi
glausti” ir sziltos arbatos isz- 
gerus “suszilti” daug daugiau 
vietų yra, negu seniau buvo. 
Nors degtines ne alaus nėra ir 
girtu nesimato, bet blogas pa- 
protis einaneziu in kariumene

Lope.

■va*1

While 
* ‘ HipressX 

Short Boot

Lehigh

TUKSTANCZĮU DOLERIU 
iszduoda žmones kas dien idanjt isz- 
girsti garsingus Dainorius ir muzikes.

Tu, ‘ ‘
locnam ną-i 
ant musu- 
parduodameWž “kesz” ir ant isztnokes 
ežio po

$1.00 ANT MENESIO
Tris menesei iszbandymas be mokes- 

ties 24 ir 50 daif.iu ir muzikes DYKAI.
Raszyta gvarar.cija ant 15 metu. Gražiu
ilusirt.bta 1: t. kga galite gauti dykai.

Royal Phonograph Cimpany91 Ekew^k,^.51

prietrl, gali ta iszgirsti savo 
u?e.,ir tai bs dideliu.iszkascziu 
^jrsingu Fonografu, kurias

Naujiausias iszradimas,
Jaigu turi dantų gėlimą; kornus 

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

Už dyka rodą. Raszyk tuojaus: 
Gratis Specialists 9.

Box 106 Sta. W. Williamsburg
Brooklyn, N. Y.

GERA ARIELKA
Nusipirkite sau keletą 
buteliu arielkos

mieste. $1 už bonka. 
Teigi gausite pas mane 
visokiu kitokiu gėrimu 
kokiu tik pareikalausite,

S. NCIKSW
408 W. ^ahanoy Street

M) (
JCS9H1- ?!
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FIRST ■ 
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tikslas yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumefiu 
reikalus ka nuoat akan- 
čziausia, daryt ta v ska 
idant bankavi reikalai bu.
tu jiems plienini. ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
visada butu užlaikomi 
atsargiajam bude.

WWW 
įjVA»-wtįsWy^j 
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Didelis Iszpardavimas

Vertes Tavoro už Puses Prekes
TY "T • • • •; Z tai kad ketinu Pertaisyti Savo Sztoro

tai pastanavijau turėti Dideli Pardavima 
idant iszparduoti trumpam laike daugybe 
tavoro kad padaryti dauginus vietos ir kad 
nereikėtų ta vora kitur gabenti laike pertąisimo 
mano sztora. Parduosiu Tavoro vertes

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

W DunlfiftWm? 233-235 W. Centre St 
1 llyllr&lvWsUfcj Mahanoy City, Pa.

Dekite Pinigus ten,,.
kur davgiause naudos jumis atnesz.

Atneszkite Savo Pinigus in Banka 
MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
o tokiu" budu stosites vienas isz jio prieteliu.1

Mokes jumis procentą ant sudėtu pinigu.
Jumis prigialbes juso biznije.
Prigialbes jumis pirkti namus.
Pagialbes jumis lengvu budu užmokėti, 

skola ant namo. 0
Bus jumis geriausias prietelis.
Banka žino kaip jumis pagialbsti.
Visada yra pasirengus jumis patarnauti 

visame. z
Banka klerkai juso kalboje gal susikalbėti.
Banka reikalauja juso paezedžius.

W. TRASKAUSKAS
...GRABORIUS...

PIRMUTINIS LIETUVIŠZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

...Laidoja Kunus Numirusiu...
Pasamdo Piginus ir Vežimus del 
Pasivažinėjimo, Krausto Daigtus, ir 
t. t. Viską atlieka kanogeriause ir 
puikiause. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkitės pas jin. o busite visame 
užganėdintais.
520 W. Centre St., Mahanoy City.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elsa & Maia Sts. Plymouth, P&. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS.. 

§ arsiu LteWvUzku-Lenkiszky VilstH.

LadMEįnOBįŽi

'n

25e.. 50c.

......2fci, 

......fiOn 
ir 
....... $&■.

.......

......25c

......25c
.. . . . z55c.'<

“szeliotis ’’neisznyko. Szita sy
ki daug buvo patemyta berei
kalingu užpuolimu ant žydu: 
musze, purvais drabstė ir kito
kius nepadorumus dare žydams 
Tas reiszkia. dideli nekulturin - 

guma. Ręiketu bent syki toki 
netikusi paprątima pamesti. 
Juk jau 20 me. amžiuje gyve
name.

Kruopiai, K. g. Nežiūrėdami in 
žmonių nuovargi vagiai varo 
savo amata. Spalio m. 3 diena 
insigriove per Įauga in Pr. 
Varneckio kolonijaline sau- 
krovele vagis, norėjo isz dėžės 
iszvogti pinigus ir žinoma, dar 
prekių butu gerokai pasiėmęs, 
bet ant laimes pajuto savinin
kas ir vagis iszbeges, dingo 
nakties tamsumoje.

Ta paezia nakti apvogė ūki
ninką Duseika Pakalniszkiu 
sodžiuje, kur padaryta daug 
nuostoliu.

Netik Kruopiuose, bet dau- 
gelije Lietuvos vietų, ypacz 
blogiems metams esant, prade
da vis daugiau atsirasti vagiu- 
plesziku. Dabar kares laike, 
už tokius darbus skaudi baus
me gresia. Atsiradus kokiame 
nors kampe vagiu-plesziku, gy 
ventojams reikia susitarus, 
naktimis pasaugoti, o sugrie
bus piktadarius in policijos 
rankas atiduoti, kuri juos ka
res teismui atiduos.
D r 11/ A I I M Q I Vyrai ir Vaikinai mokytis Bal
li L I ixHLI IN U I berianti. Galima iezmokti'in 4 
lig 6 nedeliu. Iszmokinam teipgi Merginas Bal- 
beriauti ir Manicuring. Galite pradėt bizni su $50 

Adresavokite: Nossokoffs Barber School 
1202 Penn A venų,- Pittsburgh, Pa.

v KARE W
\

Už 30c. prisiusime per paczta 50 Puikiu 
Paveikslu Europines Kares su Žemlapiu 
Kares lauko. Galite pinigus stempomis 
prisiųsti.

Trading House
Temykite.

Sziame laike darosi stokas 
vandens, todėl naudotoje! van
dens nenaudoja vandeni be rei 
kalo teipgi tegul tuojaus šutai 
so visas sugadytas paipas, kra
nus ir t- t. Ne vale naudoti gu
mines paipas, teipgi nereika
lingu mazgojimu, szurevimu ir

Mahanoy City Water Co.
E. S. Silliman Sup.

Ant pardavimo.
Puikus saliūnas su namais, 

ant didžiausios uliezios, mieste 
Tamaqua, Pa. Labai geroi vie> 
toi. Parsiduos neperbrangei. 
Atsiszaukite tuojaus ant adre
so. August YermaI, 
Cor. Center St. ir Cottage Ave,

Tamaqua, Pa.

Rumatizmas.
Liga raumens, Kojose szty- 

vumas ir uždegimas kūno, rei 
aule 
atyi

| Pinigus- -Pinigus |
§ Jau galima Susti in Lietuva, g

D. M. G B AIIA M, Pres. L. ECK EB T, Vi ce-Pres. D. F. G UI N A N, Kas.

kalinga tada giara gyę 
idant praszalint'ir nuk’ 
juog; saves.Jiag ; Severos ei

Į Asz pristatau siuntėjui Pini- 
i gu f vi t/isz krajaus ant kurios 
iĄ-Cra pr/raszas Tyieme Įąus\ ir tas

Kiekvienas Lietnvisskas ąnyrumffa* 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles saw; 
Sztoruose ant pardavimo, kad musy 
tautieczei reikalaudami galėtu'nusi 
pirkti ir nereikalautu i.ssduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Batorainsa: 
raškykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduofeyte 
musu tyras Lietuvisska? Gyduda?, 
karias mes gvarantuojam®.

Egiutero No.l.. 
Egiutero No. 2.. 
Zmijeczn.5k...... 
Gumbo Lasxai.. 
Messkos Mestis, 
Tręįajtka. ........ 
LiniSRentas vaikams ...... 
Gyduoles nuo Kosulio........
Liepiu Balsamas ...... 
Anty-Lskson de! vaiku _..
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių.,25ij

'' nuo Kirmėlių del suaugusiu 
Vanduo nuo Akiu. • ««•••««•*••« ••eeOir 35c. 
Ugniatraukis....,........A......... š55u
Skilvio Lasau ............
Gyd. užlftikimui Viduriavimu ir

K ru vinorios........... .............  75c.
‘Uicure’ arba gyd.Ruraatyffia.o ?3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo...----- r'"
Milteliai apstabdymui Galvos 

skaudėjimo.....
Lassai nuo Dantų.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų.............. . ...............  ...C
Geležinis sudrutintejas sveikatas 59 
Vaistas nuo Papauso. 
Gyd. nuo Grippo...... 
Plauku apsangotojas., 
Muilas dėl Plauku...
Milteliai nuo Kepenų 
Rožes Balsamas ........ 
Kinder B?Jsamsf!....... 
Bobrians Lass&i....... 
S»velni»wįae........... .
Kraujo valytojas ,...., 
Nervu Ramintojas.

50b,

IOu. 
.IDc,

i

....SO*.

...AOc,

....W 

....S5e.

Nervu Kamintolas.....................
Egsema.srba oaos uždegimai

le del Bumatizmu yra 
gerai žinoma tokiame rei 
p. Franas Reznik 120 Oak 
Hill, East Pittsburgh, Pa. pri
siuntė mumis žinia, kad varto
jo Severus gyduolę nog Ruina- 
tizmo, iszszutino gerai kojas 
sziltam vandeni ir patepe gu 
Severos Aliejum. Gothardo. 
Po vartojimo tik dvieju bon- 
kucziu gyduoles' prasiszalino 
karsztis ir kauluose nustojo 
skausmas. Severos Gyduole 
nog Rumatizmo (Severas Rheu 
matic Remedy) kasztuoja $1.00 
Galima gauti aptiekuose arba 
tiesiog nog W. F. Severą Co. 
Cedar Rapids, Iowa, ((eg -Sdy

įbafl
tale

• yra pilnu davadu j- g pinigai 
likos paimti. Per laiszka ar 
asabiszkai atsiszaukite pas:

A. BALTIEJUS 
87 Greenwich Street 

New York, N. Y.i

‘APSZVIETA’ Moksliškai Ifitprisika Knyg? 

palytinti daug isz Lietuviu praeitef 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 me* 
su 780 puslapiu, preke:

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

Gaunama pirkt tik pas:
T. AstrtBrti. M3 S. Ssd. SL b

Svarbumas sveiku inkstu
\ _____ k ■ .

Mahanojaus gyventoje! privalo žino
te kaip užlaikyte inkstus svei-

/ kam padėjime.

Inkstai tur d ideli darba atliktie. 
Visas kraujas pereina per inkstus 
idant praszalint visokias truciznas. 
Idant ta padaryti, inkstai turi but 
sveikam padėjime, kitokiu budu jie 
negal savo ta darba atlikte. Tukstan 
ežiai giria gypuole *‘Doans Kidney 
Pigulkas,” gyduole tik inkstams ku
ri naudoja jau 50 metu. Skaitykite 
ka Mahanojaus gyventojas sako:'

John Thomas, 520 E.^Centre-St. 
Mahanoy City, Pa. sako: “Per daug 
metu kentėjau skausmą pecziuose. 
Per menesius ka tik galėjau dirbti. 
Pasilenkt arba užlipt ant vežimo var
gino mane diegleis, Girdėjau apie 
geruma -‘Doans Kidney Pigulkas” 
pabandžiau, skausmas prasiszalino. 
Linksma man apie tai jumis pranes>:- 
tiy

Preke 50c. pas aptiekorius - Klaus 
kite Doans Kidney Pigulku. Foster 
- Milburn Co. Props. Buffalo, N. Y.

00VJWF“4K ■ » . « »» yynszkasar
moteriszkas Laikrodėlis, stal- Okl inis Laikrodėlis su muzika. Ar- 
tnonika, Brukuojama Maszina 
ir servis—jei norite gaut visai fff dykai, reikalaukit tuoj plates- J L. niu žinių, indedami marke del 
atsakymo. Adresas:

English Asiatic Tobacco Co.
130 E. 7 St; Dept.E, New York, N.Y.

A. J. Keydoszius
BANK EXCHANGE
202 Troy St; Dayton, 0.
Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva 
kad greit nueitu ir kad neprapultu, tai 
siuskite per mane. Jaigu norite pirkti 
szipkorte tai pirkite nog manes o bu
site visame užganėdinti. Mano agent
ūra randasi mano locnam name vertes 
$14,000ir esi u po kauezija ir priežiūra 
Ohijos Valstijos. Norėdami apie ka 
dasižinoti prisiuskite 2o. stempa.

* ■ 

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

25c. iw50c. 
Aptiekose, 
■arba nog: 

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

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

,25c, ir

M AB? N O Y CIT Y, S HEN A N BOA H, 
MOUNT CABMĖL, LANDSFORD.

Nesiranda Geresnio 
Pecziaus už Model 

“KEYSTONE” ’
Galima matyti čtaugeluosia na- 

muosia Mahanojuje. Suvirszum 
900 szitu Pecziu mieste. Kožna 
szemina rekomendoja szita Pecziu 
kaipo giaras kvepykas. Mes 
teipgi parduodame Pecziuspo var' 
du ‘Canopy Fair’ ir ‘Real Apollo’ 
juodo ir rausvo koloro. Musu 
Pecziai esa gvarantuoti, jaigu ne
patiks tai atmainom ant naujo a' ba 
sugražiname pinigus.

GUINAN’S

pdb* f e e .7; Ui • • •.
PI e ištari.s (Kasstavolo). 
Pomada Plaukams,...... 
Gyd. ano skaudėjimo Atimw?. 
Gyduoles nuo Riemeos...... .
Vengrisskas Taisytojas Ueu- 
inkstu Vaistas.............f“
Akines Dulkeles ........................... ..fe’,

AUd, nuo uždegimo Dantų srb»
■ belnai skausmo ir skarbutia H. 25. 

Gyd. nno Parka ir Niežu.......Š2.IM1, 
Gyrt. Atta Dedervines..............
Wd Ytbn P-Mlantingos Ligos

4 NAU JOI VIETOI _ 
rSziomis dienomis perkelem savo Sztora skersai kelio 

in Savo Locna Narna po N O. 133 W. Centre St. 
Ateikyte pažiurete Nauja Sztora o busite linksmai 
priimti. Aplaikeme Visokio Naujo Tavoro kaipo tai: 
Visokiu Moteriszku^ Merginiu ir Vaiku Apredimu, visokiu Ceikiu 

gatavu Szlebiu, Kotu, Siutu ir t, t., Kaldru, Plunksnų taipgi visokiu nau
ju pavasariniu tavoriu gausite pirkti geriau negu kitur.
MU fSLI A W 133 W. Centre St.,
X A&w Hahanoy City, Pa.

Ramonat Hardware Cd
(S. A. Ramonaitis, Locninikas)

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

JLietuviszkas Agentas
SZIPmCZIU IR SIUMTIO PINim,
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijų“ in r isz Lietuvos. Siunozia 
Piningus in visas dalis svieto, greitai 
pigiai ir teisinga if

Kas nori atgabenti sz Lietuvos 
savo gyminbs ar pdžinstamus tai ra- 
szykite pas mane kadangi dabar turi 
laoai pigias prezes Szipkoroziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. Raszant prisiu 
skite už 2o. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu ta voru ir Buozerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa,'

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS

CENTRAL HOTEL
And. Miliszauckas, Savininkas 

16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.
Skersai Central R, R. Dypa

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

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

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

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

Visokiu daigtu in Grosernes, mediniu ir pintu daigtu. Klijonkes 
ant grindų ir ant stalu. Szniurai, Szluotos, Szepetos ir 1.1. 
Lampos ir prietaisos Lampoms, visokio Acto, visokiu 
gatunko Vogos. Anglini ir Aliejini Peczia.

Namini Rakandos, Lovos, Springsai, Siesikai, Ledinos Szepos, 
kūdikiam> Vežimukai.

Salų ninkama prietaisos kaipo tai Eletrikines, Vandenines ir ranki
nes Pompos, isokiu Paipu, Stiklu ir Stikleliu.

S Visoki Plomhiszka darba, tai y ta: Kiekinius darbus Stogus, 
intai-yma visokiu Szi ^mu atliekame kanogeriausia.

Musu tikslą- yra vi-na preke, tik vienokia pr^ke ir tai už pigiau
siu n e<~. pagal marketo. Muso -tavorai yra gvarantyti, 
11 ffu‘ ne jatik tai tmainom ant kitu arba sugražiname 
ni ig

Jaigu xas neri? t avora nog $5.00 ir vyrsziaus tai pristatysime 
dyk . in namus 10 miliu tolumo.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 

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

piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasikloae, fabrikuose, gels- 
žinkeluose, labose ir t.t. Issslaimej 
provas kurios kiti advokatai atsako o 
Atmeta, Rodą duodu dykai,

Ądresa vokite:

B.S.YANKAUF
154 Nassau Strwt

RAKANDU KRAUTUVE
Didele daugybe naujausios 

darbo, Karpetu ir Divonu viso- 

ir geležiniu indu ko pigiausia, 

reikalus.
Atsilankydami in mus didele krau- 

tuve nusistebesite isz bargenu kuriuos jį 
ines suteikiame, atsilankykite pasnaus . O 
senus rakandus apmainome ant nauju.

. ..Kalbame Lietuviszkai... j|

PRENSKY BROLEI S
Antros durys nog Paczta.

o
X

mados Rakandu, Pecziu visokio

kiu didumu, Klejonkiu, blekiniu £
.............................................. 'o

kad užganadinti darbo žmonių o
o

o 
X o 
X o 
X o 
X o 
X o 
X o 
X O

o 
x o 
X

Antros durys nog Paczta. >
109 E. Centre St; Mahanoy City £ 

o 
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o 
K o

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