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ft 34 METAS

ISZ AMERIKOS
0

11 metu mergaite užtrucino 
savo tęva.

Iron ountain, Mieli. — Vie
nuolikos metu mergaite Fran- 
ciazka Miller, kuri užtrueino 

■ savo tęva, kurio labai neužken- 
te ir po tam stengėsi atimti sau 
gyvas!i, likos uždaryta czionai- 
tiniam kalėjime.

Mergaite prisipažino palici- 
jei, buk tėvas nuolatos jaja 
mnszdavo ir paniekinėjo kitus 
vaikus. Szeimyna gyveno pas 
broli Milerio, nes jojo pati ap
leido vyra už žvoriszka pasi
elgimo, ir už tai mergaite nnta-| 
re atimti gyvasti tėvui. ;

Motina mirė isz gailesezio.
— Kada motina 
Hughes, dažinnjo

buk josios sūnelis likos aresz- 
tavotas už vagysta, teip tuom 
persiėmė, jog krito negyva.

jam atlankyti 
laido! u-

Jaunas narsunas, iž gi aibe j o 
kūdiki isz liepsnų.

Philadelphia. — Keturioli
kos metu Jurgis West grove 
siausdm s artimoje Žcbrauc- 
ku r? mo ant 150 Wendover 

Manajunko, užtemino 
isz Jango.

Musu mal
ka Ibc-

u 1 ici >s,
verža iczius durnus
Inbegias in kuknia rado arti
moje pecziaus vyge su kūdikiu 

nuo inkaitnsio
l'agriebe kūdiki su

ir ižginlbetojas 
smarkai apdegin

kuri užsidegė 
pecziaus.
paduszkoms iszneszdamas lau
kan. Kūdikis 
likos gana
tais. Motinos tame laike nesi
rado namie, nes iszejo in mies
tą su reikalais.

Now York. 
Cha riešo P.

HarrisburgK *

visi sten-
Tada

ke prižadėjimo. 
Ii

Czekiszke. — Bara vii kaimo 
gyveno ūkini kas jM.

jog
) 

dalvbanti
Sudžo pavėlini 
motina ir 
vesią.
Nauja kare prasidės in menesi 

laiko. '
- SngryžesNew York. — JSugryzes isz 

Europos Hamilton Lewis, bux 
vnsis senatorius, sako, buk pa
gal tebyrio nesupratimo lenais, 
tai galima tikėtis naujos kares 
in menesi laiko, jeigu europi- 

vieszpatystes

Vaikas neteks rankos nuo žve- 
riszko pasielgimo moezekos.

Pa. — Mare 
Kruger likos aresztavota ir pa
statyta po penkis szimtus kau
cijos už žvoriszka pasielgimą 
sn savo devynių metu posūniu 
Elmeriu, kinis pirko du agur
kus ant knvgutes už ka moeze- 
ka inkiszo vaiko ranka in ver
danti vandeni laikydama teip 
ilgai, pakol kūnas nenusmuko 
nno kaulu.

Norints daktarai stengėsi vi
som pajėgom ižgialbet vaikui 
ranka bet kaip rodos nepasi- 

ir turės atpjauti. — Ge- 
moezekai pana-

szei padarytu už bausmia.

Meldėsi idant Dievas jiems 
duotu kūdiki — ir gavo.

Scranton, Pa. —■ “ 
dos likos iszklausytos” 
jo Mrs. Charles Knowles, ajsz-
kindama, dol savo kumneziu 
apie suradimą kūdikio prie 
duriu isz ryto. Per visa mota 
stenge&i-aplaikyt koki kūdiki 
ant iszaiigininio, bot
ginai įliejo ant niek. 
Knowl&ii pradėjo melst io Die
vo idant jiems nusiimsiu kū
diki. Apie pirma valanda ryte, 
iszgirdo baladojima iii duris, 
kada Knowlesas nuėjo pažiūrė
ti kas ton do svoezos, nemažai 
nusistebėjo paregėjus prie 
slonksezio dideli 
nosze in, vidų ir su paezios pa- 
gialba atvyniojo ir vidurij ra
do. drūta vaiku ant kurio krū
tinėlės buvo prisegta kori ei ia 
su paraszu: “Tavo lyg smort, 
su gerais velinimais.”

Nudžiugo abudu Knowlosai 
jog už jokius pinigus 
nosugražytu motinai, 

kuri iszyižadejo savo kūdikio. '

pa ragėja s 
gurbą. Fn-

Pan kinaS 
75 metu amžiaus; Kadangi jis 
neturėjo vaiku, tįu sumnne sa
vo aki (2<l desz.) pavest brol- 
vaikui. M. Sutkuj, sugrižusiam 

Amerikos.
Al. Sutkus pereita vasara davė 
savodedei 30,000 auks. ir apsiė
mė ji užlaikyti iki mirties, apie 
ka juodu buvo padare 
sutarti, kuria valscziaus valdy- 

, laikui lap
sus i pyko su savo

isz Broliavaikis

namine

>soks, 
rai butu, kad

ir sako 
kudvki

8 žuvininkai pražuvo.
Hali fas, N. S. 

lio szturnio 
žuvininkai isz

— Laike dide- 
pražnvo aszliioni 

laivo Coolon. 
Daug laiveliu nuskendo, Laivai 
buvo dideliam pavojuje kurio 
atplauko isz Europos.

bn užtvirtino. Bet 
gant, dede 
broliavaikiu ir atšisakb nuo sa- 

padairyti pas nota* 
ra tam tikra dokumentą. O ūke 
jau mani' užraszyti kitam savo 
snnui. M. Sutkus inppisze savo 
dedu važiuot iii Kauna. Kaune 

savo (lodės 
savo pažadejima, bot 

buvo
Grįžtant 
Kauno netoli 
patiko juos AL Sutkaus szvogo- 
ris (Matyt taip buvo sutarta.) 
Toj vietoj M. Sutkus su 
sžvogeriu perszove savo 
ir jau mi'sztaiieziam

vo žodžio -

dar karta prasze į 
iszpildyt i 
senis neporkalbartias. 

juodviem namo isz 
Raudondvario 1

IT. II. niK'Z.KOKHKI, Pre*. A Mfr 
F. H. BOlZMOWKKl. KAIlor

ATSAKYMAI.

straipenijc apie mirti

szai teip kitko:

— Strimaiti what hap-

savo
I i

A. B. A t mina ievini. — ‘4 Tė
vynes”
Andriaus Martini, tainista rti-

* ‘uždraudė po 
bausme atominio paczto tiesu,
ir tt.”
pened to you when you wrote 
il, were you dreaming?

Al art us, kuris Mirmatinosi 
lietuviszkos pravardes

Matnsoviczius” buvo kaip ir . 
kiti žmonelei ir niekuom svar
biu noatsižonklino idant ji isz- 
kolinet ant

Juk buvo didesnjn
pa iri jot u ir gabesniu žnihniu 
ne kaip Marius kuris niekuom 

“aukso kani-

“szakes” kaipo

■į

didvyri.

neužsipelne ant
Pažinojome Mar-

4 * Halt of

nes vieszpatystos greitai ne- 
dnejs prie kokio dasipralimo.

Turkai jau pasirengia ant 
muszio ir tikisi paszialpos nuo 
Rosi jos ir Vokietijos, idant 
Mudi’uty! joHie.'*^»*4žinUwk(F ar - 
mije. A’engrai goidže atimti 
savo szmoteli nuo Rumunijos, 
o Austrije geidže paimti Tries
tą ir nekurias dalis Uzeko Slo 
vakijos.

5000 nigeriu gabens in ka
syklas Franci j oi.

Brooklyn. — Harry Daugh
erty, kuris pribuvo in ezionais 
jeszkoti darbininku in 1‘rancu- 
ziszkas kasyklas, neužilgio isz- 
sivež su savim nuo 2000 lyg 
5000 tukstanezius jnoduju dar
bininku.
septynis dolerius 
burda ir atlyginimą už snžei 
dima ar mirti. Isz W’est A’irgi- 
nijos pasiims su savim penkh- 
szinitns kurie nepriguli in uni- 
je ir neužilgio iszplanks ant 
laivo Ordų na in Franci je. A’al- 
dže priesz tai nosiprieszina.

Gazolinas gal pabrangt ant 
$1 už galona.

Washington, I). C. 
gazojinines kompanijos speku
liuos su gazolinu 
nuo 1920 meto, 
niszki gyventojai turi 
už gazolinu po doleri 
na.
daugiau mokėti 
kaip už fordnka. 
bus tai 
del prasto 
geidže truputi pa si voži net’, tai 
bus per brangu.
Butlegeris dasidirbo $60,000, 

dabar gyvena malszei.
Washington, T). ( 

Norris, pusantro

savim

Nigerei aplaikys po 
ant dienos.

7

— Jeigu

kaip daro 
ta i a įnori ko- 

s mokėti 
už galo-

Tokiu budu reikėtų 
gaza ne 

Furcziams 
maža sunkenybe, bot 

žmogelio kuris

už

— J. w.
moto adgal 

turėjo valdiszka dinstu su ma
ža mokesezia. Nubodo jam 
dirbti Ronia už dyka ir nu t aro 
pardavinėti munszaino, pada
rydamas sutarti su savo pa
ežio, jog nno kožnns pnįduotos 
dėžės mtlfiszalnos indės in ban
ka deszimts doleriu ant pa- 
czinles vardo. Pinigai banko 
augo o prohibicijos sznipai se- 
lęe paskui Noirisa, geisdami ji 
suimti, o kada jam buvo jau 
per karszta, paliovė butlege- 
jysta isztrauko 60 tukstanezius 
doleriu isz bankos ir' iszkolia
vo in Pietini Amerika ant va- 
kaciju.

Nežinojo kas tai yra.
Olivet, Mich, — Pana Geor 

giana Ely, kuri ka tik sugryžo 
isz Lenkijos, kiti* darbavosi su 
paszialpine (Traiiguve, sako, 
buk kada Amerikos prisiuntė 
maistu del suszolpimo tenaiti 
niu gyventoju, tai kanocz rei
kėjo tonais būti idant žmonims 
iszajszkinti kaip sų nekūriau 
vąlgeis reikėjo pasielgti ii 
iszajszkint kas yra bleszinesia. 
nes kitaip nežinojo kaip 
toti nekuriuos dalvkus.

Pana Ely tolinus apsakinėja 
apie juokinga atsitikima: 
“Nuvažiavau in maža lenkisz- 
ka miesteli dažinoti kaip žmo
nis elgėsi su aplaikyta paszial- 
pa. Invažiavns in miesteli ne
mažai nusistebėjau kada užte 
minaii konia visus namus nu
muki votus ezokoladinia borva, 
o kada priėjau areziau, persi 
tikrinau jog kvarba da neiž- 
džiuvns ir labai lypni. Pradė
jau klausinėt žmonių, kokie 
kvarba naudojo. Dažinojau. 
buk nesenei aplaike keliolika 
dėžių isz Ameriko su bleszini 
niu pienu ir ezokolada. Gyven
tojai nežinodami, jog tai pie 
nasGr ezokolada, mane jog tai 
kvarba, — smnaisze abudu ii 
iszrnaliavojo namus, tik skun 
dėsi, buk kvarba buvo labai 
bloga, nes nenorėjo džiūti. Ka
da dažinojo teisybe, net apsi
verkė kalbėdami, jeigu butu ži- 
noja, jog tai pienas ir ezoko
lada, tai bntii ižgialbeja daug 
kūdikiu, kurie dszmire isz ba- 
db.”

juokinga

var-

Norejo idant ji maitytu pati.
Baltimore, Md. — Nepapras

tu žmogeliu pasirodė, Juozas 
Ara iželis, 33 motu Lietuvys, 
jeigu turėjo ant tiek drąsos 
inneszti skunda prieszais savo 
moterių, jog ji ji apleido ir ne
maitino. '

“Prasiszalino nuo manos 
mister sudžo įr dabar neturiu 
nieką, idant manim ir mano šu
neliu rūpintųsi ir maitytu.” 
Nesuprato nabagėlis ameriko- 
niszku tiesu, jog Amoriko rao- 
teros nomaitina savo vyru. Lie
tu vys apleido suda su nuleista 
nosių, neužganadytas isz nu
sprendimo sitdo. — O gal mo
teriai nubodo maityii tingini ir 
ji apleido,

nuo

'S

Sugryžo isz paikszu priglaudos 
norėjo sukapot savo szeimyna

Camden, N. J. Steponas Ali- 
, ana diena su- 

gryžes isz paikszu priglaudos, 
užklupk ‘ Tutf. savo paezios ii 
dnkteres su kirvuku, perskel- 
damas abiems galvas, bet ant 
gihikio žaidnlei buvo nemir
tingi ir moteroR pasveiks.

Kaiminka atbėgo ant riksmo 
moterių, o 
su kirvuku,

ciclie, 62 metu 
b 
užklupo ‘ 7hit.

regėdama pasiutėli 
teip persigando, 

jog nemanydama ka daro isz- 
szoko per Įauga 
sunkei.

pasižeisdama

— Jaunas

Nuszoko nuo Washingtono 
stovylo.

W’ashington, D. C. 
žmogus, kurio pravardes neda-
žiiiota, gavosi in W ashingtono 
stovyki kuris turi a.pie 500 pė
das augszczio, nuszoko žemyn 
tiksle savžudinstes. Yra tai 
antra anka savžudinstes, kurie 
nuszoko nuo stovylo. Kokiunuo
budo jojo noužtemino sargas 
kuris nuolatos randasi sfovyle, 
tai negalima dasiprast.

•' 9

! >< i Nebucziuok mane.

'“‘Vl

Idant žmonis nebueziuotu
josios kūdikiu kad neužsikrės
tu influenza, karaliene Iszpa- 
nijo3 kada ejna pasivaikszeziot 
su vaikais, pasiima szita lelu- 
kfa su tuom paraszu idant žmo
nis nebuczįuotu josios vaiku. 
Tašai badas yra labai pasek- 
mingas. - '

savo 
d ode 

sudaužo 
galva revolverio vamzdžiu. Už- 
muszejai norėjo begi, rėkdami, 
pamoto arklius in Unuilondvn- 
ri ir apskelbt, kad juos pleszi- 
kai užpuolė, bet pagailo poros 
arkliu ir vežimo, nes szinos ga
lėjo kas no’s pasisavint. Taigi 
nutarė elgtis kitaip. Cžmųszejo 
sz vogė r is nuėjo si 
gyveno Kaune),
M. Sutkus nusivožė lavonu* pas 
savo artima giminaiti, 
auti netoli Itaudondvari.o 
riain 
jo paslėpti 
Bot giminaitis 
neprieina ir pata’e 
milicija, l’žmuszojas paklausė 
savo giminaiezio ir nuvožė 
vo dedas lavonu pas 
dvario milicija. Czia 
pasukat ir meluot, 

g’

nu namo (Jis 
o galvažudys

gyven- 
, ka

riška papasakojo ir nore- 
kur nors lavonu, 

tokiu svecziu 
važiuoti in

sa- 
Kaudon- 
pradėjo 

norėdamas 
du gale visa* 

prisipažino. Dabar abu (tikta- 
dariu jau sėdi Kauno geltonam 
rūme.

is'zsiteisint, bet

Ir tai mažam Kaune!
Kaunas. — Nesenai man pa

pasakojo vienas vaikinas, kaip 
in Meno Mokykla atvyko jauna 
mergaite ir prasze, kad ja sam
dytu pozuo loja, kad tuo Įmdu 
galėtoji užsidirbti. Jaunute, 16 
— 17 motu mergaite — gimna
ziste. Ja

kavalierius
iszviliojo isz namu 

“kavalierius” (kaž-koks siau
rųjų gelžkeliu valdininkas) iii 
Kauna ir ežia, s
vo draugais nugirdės pnevar- 

nekallvbe ir 
ryt diena — pavaros, 'kuo budu 
ji atsidūrė galvojo beleszu, be 
pastoges ir... be galimybes na
mo grįžti. Už keliu dienu ja su
rado jos broliai i»’ iszsiveže, bet

9 9

avo bute su sa-

ta iszpleszes jos

koks tolimesnis likimas 
žinoma.

ne-

2 francuziszki virszininkai 
nužudyti.

IPrrtncuziszkas 
vir-

ni iestas

Paryžius. —- 
aficierius ir geležinkelio 
szininkas likos nužndinti per 
Vokieczius arti Buero. Už tai 

bus nubapstas ant
100,000,000 markiu, visos pu li
nkines vietos bus uždarytos, o 
jokis vokietis neturės pavoli- 
nimo iszojti ant ulyczios po 7 
valandai vakare.

*

Motore, kada neturi dantų 
juokėsi su akutėms, 
nacinis kolos in josios szirdl 

Inkis.

o |ai vie-
• « • •

DUKTĖ GROFO ISZTEKES UŽ BERNO.
Lady Urszulo Grosvenor, duktė grofo isz W’estminsterio, 

Anglijos, badai neužilgio* keti na iszteketi už Jono Anthony, 
berno. Urszulo yra. gimus 1902 ir labai myli 
angliszka aristokracije labai nusistebėjo, buk 
rinko sau už vyra berną.

lazLietuviszku Kaimeliu S;IV" ni01l>ri.

Chicago. — Chicagos 
viams gerai žinomoj szeimyno-l 
je invyko nelaime: p. Al. Darni-1 
jonai! iene jau senai serga vėžio 
liga ir kovoja su mirtimi.

Prie to dar reikėjo kitos 
Damijonaitis, 

jos vyras, vakar, kovo 5 d. 
lipdamas gatvekarin nusilnuži 
koja. Pirma
Dr. St. Naikelis, o vėliaus jis 
nugabentas liko in Illinois Ge-j 
neral Hospital.

Bloga, 
skaudu, kuomet 
mes patinka žmogų.

ki i mes
vyras

p, J.
t

liet u-1

arklius. \ isa 
grotai t e iszsi-

Katarina, vienasavo moterį 
dukterį ir tris sudus.

Laidos jiz pil. Juozas Garsz- 
| va, ateinanezia sukata, isz 

bažnyczios. 
ant K aha rijos

ateinanezia
N. Petkaus 

Bus laidotas
, kapiniu.

— Kovo ne- ... Y .

kun.

Kovo

sukata,

uos garbes.” 
tusa ypatiszkai, bet apie tai 
neužsimoka raszyti, nes numi
rėlei lai silsisi pakujuje.

Butu neproszali patalpyti 
M art ūso bjusta in
Fame” AYashingtone! O priek 

| tam nori dabar jam pastatyt 
dideli parniūkia ir atvežti ku
na in Amerika. Už koki nuo
pelną ! Ar Amerikiecziams isz- 

| tikrnju susimaisze protai
A. B. Pldadelphia, 

Jeigu jums agentas gvaranti- 
na pargabenimn tosios ypatos, 
tai ejkite pagal jojo pa ta rimu.

.L A'. K. Waterbury, Conn. — 
Acziu szirdingai. ‘Aplaikiau 2 
siuntinius. I‘alengvinot trupu
ti sunkia naszla. Raszvkite 
tnnkoi.

I

Į

naszla.

f! • * 
Pa.

d. ryte tapo 
; sunkiai sužeistas Kazys SeYoi- 
; ka, dirbantis Ncwnrki' maszitr-

*) 
e >

’/ szapoje. Kaip atsitiko nelaime, 
dbn^ut'ei'kė ne^’MOma’pa gi

o vėliaus ji vo gauta žinia ir Szalaviejaus 
dirbtuve, kur dirba jo seserys 

! ir savininkas vra jo szvogoris.
isztikruju bloga, ir 

tokios nelai-
Pramista, joge i randasi ligon- 
buty ir abidvi rankos sunkiai 
sulaužytos ar gali Imt ir visai• <77

nutraiiktos.

♦

VARQ3ZĘ MĄRYTPr ■

Wilkes-Barre, Pa.
cv.Kazimiero dienojo tūla
Juksz —gyvenantis ant' 

South St. netoli lietuviu bažnv- 
ezios, isz ryto kada žmones ėjo 
in bažnyczia, tai ponas Juksz— 
pasipiove kiaule 
piėtu darbavosi, 
kad ponas Juksz- 

tokioj

d.
J.

kjaule 
sz Ventoj,

- Kovo 4 Į Srranton, Pa. — Blakely ka
nykioje Grove Hill kompani
jos, kasyklos rainscziai užgriu-

ir apie ja iki 
V'ieni sako,

- del to piove 
iszki įmingi)j 

kad jo pavarde siu
riszta su kiaule, kiti spėja, kad 

nepripažįsta nei 
nei tautos, nei

vi lies.

ninkai iszgirde
va landų

del to 
(ai

.I’* 
szvontes,

vo ir apverto Stasi Rutkausku, 
34 metu isz 107 Kirst Kt. Peek- 

Jam koja primygo ir 
gali būti perlaužo. Kiti darbi- 

grnvima szoko
pagialbon ir po trijų 
kasimo atkasė Rntkauska isz 
po akmenų ir balkiu.

— i—ii,—ruin, imi m -<•* iMHr‘"••■R—iH«

Tamaqua, Pa. ~ Greenwood 
kftsiklosia, No. |0 szal'te,

Maryte buvo tyki, mandagi 
darbszi mergaite, bet jos 

akys buvo nesveikos. Nekarta 
kiti vaikai isz jos juokėsi, pra
vardžiavo ja, labiausiai viena 
mergaite Anele, kuri tankiai 
mastydavo apie savo gražuma, 
didžiuodavos savo veido gra
žumu. Karta mokykloje, mer
gaites susirinkę nusprendė kad 
Anele yra gražiausia isz visti. 
Anelei tas labui patiko ir pri
ėjus prie .Marytes juokdamosi 
tarė:
‘‘Kodėl tu niekuomet, nežiūri ‘ 
in mane f Turbut, manes nemy
li?”

Maryte suprato pajuoka ir 
“Esu kokia mane Dievas

sutvėrė; negaliu pataisyti sa
vo 'akiu, bet stengsiuos saugo
tis kitokiu blogumu.

Pral inkus 
“gražioji” 
šia liga. Po trijų dienu, jos 
vai mane kad jau ji įnirs, vie
nok dar iszgijo. Bet pirmutinis 
veido gražumas pra])uole. Liga 
paliko ant jos veido neiszgydo- 
mas žvines.

Po ligai, atėjus pirma karta 
mokyklon, Anele nedrįso akiu

ir

tarė:

11

kuriam
Anele apsirgo bai- 

te-

laikuik vlo 
tris 

pa ra pi- anglekasei likos smarkai apde- 
nnnbi I j & 11 < v t ’ i o 11 411

bažnyczios, nes jau penki metai smarki eksplozija, kurioje

ginti o penki lengviau. Terp tu
mira

Sheridan St., 48
Juozas randasi ir keli lietuvei.

Pauksz lys

kaip nepriklauso prie 
’i°s*

t Kovo 6 d.‘ 
Masznickas, 
metu amžiaus. Amerikoj iszgy-
veno pa i e-20 metu. Afire ant ke
lies sėdėdamas ir sznekedmnas. 
Buvo doras žmogus ir geras ka
talikas. Priesz mirti, gerh. Kuri 

aprūpino1 Szvv Sa
kramentais. Lai buna jam leng
va svetima žemele.

—- Kovo 2 d. 
Marcinkevieziu

, Bausmes užsimokėjo

3 d. suuT(‘sztavo Alosi- 
linnski, taipgi už gaminimu na-

suaresztavo 
už gaminimą

namines.
$102.50.

Kovo

mines. Jis irgi užsimokėjo 
$102.50 

wRMII.WI'VR
‘gonbuti Ona Aliszuuskiutov 14 
metu amžiaus.
ožiu uždegimu.

Tėveliai labai susirūpino Na-> 
vo dukters likimu.

Kovo 6 d. nuvožė in li-

Susirgo plau

Brooklyn, N. Y. — Kovo 7 d. 
vakare, pasimirė savo namuose 
ant 911 Joffėrson Avė. /Andrius 
Brigaitis (Briggies), vienas isz 
seniausiu Brooklyno gyvento
ju, turėdamas 62 motu amžiaus 
ir Amerikon atvykęs jau 36 
metai atgal. Paliko nuliudimė

Kareivei varo trukius.
FrancuziszkiParvžius. - 

* 

kareivei kurie yra užemia ne 
tik kasyklas bot ir geležinke
lius Kuhro, varo trukius ir da- 
žiuri signolus kaip ant pa
veikslo matomo.

f

pakelti ir tankiai dangsto vei
dą rankomis. Patcmijusi tai, 
viena mergaite, priėjus prie jos 
tarė: “Kas su tavimi, kad vis 
verki ir dangstą i s rankomis!”

Anele suprato pajuoka ir tik
rai pradėjo verkti, bet verko 
ne del savo veido negražumo, 
til$ dėlto, kad atsiminė 
pirma ji juokėsi isz

kaip 
vargszes

Atmink, vaikeli, kad nieka- 
nelai-dos nereikia juoktis isz 

mimruju.

REIKALINGA.

Vidu-amžiaus motoro del 
lengvo narnino darbo ir papra
sto valgio gaminimo. Alažn szoi 
m yna dvieju ypatų. Alga $30 
ant menesi n ir vigadnfts
baris. Atsiszaukite liotuviszkai 
ar angelskai.
♦ ' Mi‘s

kam-

c. P. Lelasli.
Lak“\vood. N. J.

Cross Silwuii
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Suvieniti Vatetijei labai už
pyko ant žinios, buk botezevi- 
kai iszvežu isz Rosijos daug 
grūdo in užmbeži, norints pas 
juos vieszpatauje

isz

didelis ba-
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neiszjrauke savo 
pamėto bankine knygute 
nydama, jog jeigu pamėto kny
gute tai ir pinigai dingo. Kit.%

pinigu, kad]PIRMOS PAVASARIO DIE-
♦, ma- NOS.

______ SALIMI
szankdamoH jo pagialbos. Taip 
por visa, nakti, iki ryto szosziu, 
suvargo, nusikamavo seneliai 
ib Bėnoles, po* biižnyezia, basto
si, o priesz diomV jati naujos

I m ima I. .. A I t _
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kauti! Ponai paroje Lietuvon, 
parnesze isz Lenkijos baudžia
va ir gavėnia.

—- Dodo, pasnykaut

'ir

ŽMONHĮU.IGOB.. t * * -
• »• ■ ii)M4,«lU i”

Raszo IK. (ii inius.
||—---------------

Bronchitas a rįurpl a ucz i u k a - 
—už- 

eina, staiga. Užpuola kosulys, 
karsztte, ]

nors ii- kasdien, ligi laukan va
ryte varo. Szioj ligoj ricina ir 

vidų-valomieji vaistai suturi 
riavima.

Nuo pilvo sopeijm o dėtte ant 
viduriu sziltikombrėsai. Tam 
paimt platoka minkszta j*ank- 
^žlnosti, sulenkti keturlinka, 
snszlapint kambario vandenyj, 
/iszsipausti) kad nevarvetu už- 
klot ant pilvo, toliau pridengti 
platesniu už pati kompresą ce
ratos arba vaszkuotos popie- 
rios gabalu, ant jos uždėt dar

Szviesi saulute savo spindu
liais szviete iii bernu kailiniais 
apvilktas kuprines, o tie kir
vius stipriai raukdami nusitve* 
re kapojo malkas. Kapojo it?ž- 
palengvo, o Žemai f Iš ties kluo
nu stovėdamas'i r pypki danty
se laikydamas, skeptiszkn.i 
bernus temyjo.

benori •Imotore neisztrauke pinigu isz 
bankas per 25 met ils, bijoda
ma, idaųt josios vyras pinigus 
nepragiartu. Viena knygute 
visai dingo nes raibai priraszo 

j .i°g be josios 
Daugeli

das. Matyt, jug boUzcvikai pa-,kin ir nln)ip,
tojo badotys v ra priozasfim wjv 

prisidedami prie budynės mir
ties savo gyventoju, kuriuos 
užlaiko prie 
kas.

1 *aga 1 i szt y r i 11 e j i ma 
k on "i szk n k a m i so r i u, 
senei sugr>*Žok isz

y vent o ju , 
gt vast tos Ameri- v* s

am<*ri- 
kurie ue- 

Rorijo.-*, tai 
vienuoli kn di&t ri kt uosia 
driM puMmztrinto 
bndejnsin gyventoju paženl 
lintu atrt bndines miriiesi 
nepribilB jiems greita pilszelph.

rmi-
milijmrn iž-

jeign

publikos pradėjo rinktis.
1 ; 1 -a* * A k. K -

pinigu noaplaikys 
bankiniu knygucziu likos pa-

I slėptos kuparuosia, dežosia, po 
pahibijo per 30 ar 40 metu, o

Kaip viskas ojs gerai, tai gal 
vein susi lauksime gero aluczio. 
Jau padaryti plmihi, idhnt ant 
atĄinnnczio kongreso, pavėlini 

-nio alaus — trisdirbimą, gere 
procentini.

Ant tojo užmaniau* dirba se
natorių Edge, republikoitas, tez 
Now Jersey. Vtei senatoriai 
patvirtina taji užmauima. Tris 
procontinte alus 
prie svaigo;.m žiu 
privalo būti pavėlintas Mirkti.

Daktaras t’opvliuid isz
4 • rp

Visi

neprtetekaitO
gėrynių ir

N O M
V-Kruvinantis 

tukstnnczius
Yorko kalba: 
rnnns nnžudo 
žmonių p<> visa Amerika, tolo! 
kongresas turi kanecz permai
nyt prohibicijos tiesas arba 
viliai uždrausti pnrdavinejimn 
tnjn tmeiznu.

Norints valdžp ižduoda mi
lijonus doleriu 
prohibieijos bet
gelbsti, žmonis daro mnnszai- 
no ir namini aluti, n Inplegerci 
pardavinėjo žirionims medini 
alkoholiu.”

Dr. Copeland yra
rhim sveikatoj ant miesto NeW 
Yorko ir žino ka kalba.

-A

ant užlaikymo 
lai nieko ne-

kam i šo

Retai galima sutikt toki vy
ra, kuris paazvenstu del savo 
pacziulos tiek laiko kiek savo 
Bužicdotinei.

Nenžilgio ketina 
kompenseiszion tiesas tarp ku
riu ketinu mokėti paszialpa li
gosią, vietojo laukt deszimts 
dienas tai mokes paszialpa už 
septynių dienu, 66 x 
paszialpos nuo uždaimio vieto
jo 60 procento, paszialpa per 
visa gyvastį laike visiszko pa
bėgimo, atlyginimą už neteki
mą pirsztus, ausis ir akis, tez- 
mokejima paszialpos del tu 
kurie ne turi jokios gimines.

pagerint

procentą

Kur dingsta pinigai tuju 
žmonių kurio turi ban kosi a o 
niekad neatsiima? Kur dingsta 
joju gimines kurie nentsiszau- 
ke idant atsiimti paliktus pini
gus bankosia?

Kožna mota bankai turi ap*- 
garsyt pravantes tokiu taupy 
tojn kuriu pinigai randasi ban- 
kuosia bet juju noatsiima arba 
stengtis sujeszkoti likusias gi
mines, bet tik riona isz de* 
szimts suranda.

Meto 1917 tokiu pinigu ban- 
kosia radosi $27,237,927 isz ku
riu New Yorke radosi daugian- 
se, ba net $13.634,342 prigulin
ti prie 273,81 > įsūnytoju. Da* 
bartoji suma dae.jo lyg 35,G5Or 
000 doleriu.

Norints zmunte mirszlti, bet 
ir tai sunku surasti likusias 
gi minos. Sztni Echvardas Kel- 

San Francisce paliko 
banko $20,000 bot giminiu ne- 
snmsta. William Overton pali
ko arti puse 
bot lyg sziai dienai giminiu ne
surado. Alton Hastings ]>aliko 
$28,000 bet ir jojo giminiu ne
surasta.

Valdže nesenei 
liu lietuviu kurio 
košia po kelis tukfcUmczius do
leriu, o kad giminiu nesurado, 
ppr tai svetimi pasinaudojo isz 
to.

Ir kitokiu

• lebris,

a ėjo ly

surasti

in 
Bot j u kirviai

Rytmeczio jpublikai visi pa- 
togtidiai ir bažnyėzioj radosi; 
lohkos ir suolai; Irtz vakaro sn- 
sirihkusiems likosi vi'on įgriii-

Po visu bažnytinių

gavėnioj, o neturėdamas pas-

Taigi asz< bet tu, Žemai
nykauji ir ncdordiėnyjo^
• Th i gi aszį bet tu, Žemai
ti, turi visko, o samdininkus ir
pats pusbadžiai laikaisi.

Et; su 7 bedieviu neaps i-- •! f '

L

tn ras esti l1 WMWNIOi <> I) A'Bztrhsis
• l—E.......  * 11porszejunaš gerklejej 

. ...i nosies slogai

corerno- 
vis palengva krito: kapt, kapt!. njtj^ pulkai per laukite, Vh- 

.. , ____ , Į., žemaitis nervavosi ir ant ju,žinotu ir pekszczin grižo in
kožnrt isz tuja knyįucziu turi*- Vyko, bot glamonėjamas safyrd namus. Namuose sveikiimsi ir 
■Lk .iLr.vf.x *%«*!«*<* ! ir/noL/% •» iro/In. tlrritių afiiyru lilolr I . i. * a. . . . i ' i .

geriausiu linkėjimu velijo. P.o 
berniukai su 

sustoję ant kie- 
o sutaisę, 

trauke linksmas 
Tranko taip meiliai, 

Itad ju aidus gana toli skam
bėto skambėjo.

— Mamyte, mamyte, mamy
te, senis diedu kits ateina.

Kur? — paklausė Žemai
tiene.

— Nugi ve, per kiemą 
pasitikt seni

Žemaitis nervą vos i ir ant ju1 žinotu ir

Įv(‘jalio pradėjo ilgus savo blak- i . « • ii* i *
motu pcrejna inp’ziu balso negirdėt; jo vnidon- 

pėr 
sūriai, 

bur'o- 
kry- 

Velykos, 

eziau-

jo akyva istonje.
Pinigai dingusiu 

po kiek tai 
valsczio ar valdžios rankas.

<»■ i—iW

Sziadien nonžganadyti Euro-j ^Vietas ir mėsos. Vaikai 
pos sklypai ir 
ant khroH 
vasario. Raportai isz lenais 
pmnesza buk pasirengimai abt: 
tojo naujo 
'szokio jau 
laukdami pasibaigimo žieinos.

Prancūzai siunežin kareivius 
kur prasidėjo užkln- 

pimai ant franruzišzku gyven
toju.

Isz Warszavo prnneszn buk 
Lenkai pradėjo sza.ukti 200,0(10 

Lenk i jo rėftgbM 
ant trijų rubo-

tampytojų '•'dienus primerki ii' kapojau- 
•11 • 1 . A f • 1

1uv<‘n skverbėsi suezedai 
fcavonios Inikotnrpi:

pnsirongiueja ‘ linte bėgiojo po
su prasidėjimu pa- 

Raportai

kariszko kruvino
konin užbaigti,

ketina

rezenustu;
pradėti kare

' žiu.
Budai szventa kare 

apszankti seni turkai priesz vi
sus krikszczionins, nes paliepė 
visiems muzulmonams užsira- 
szvti in k ari u me n in.

Angliję akyvai teminu ant 
Ruhro ir Bavarijos, nes fenais 
praliejo verti neužganadimai 
ir kaip rudos isztranks savo

verti
rodos

vaisku isz tosios aplinkines.
Jugo Slavokijo, Bidgarije, 

Ttalije, Lietuva, Bosiję ir Grai
kine Vis nerimauju ir užklupi- 
noja. ant savo kaimynu ir lan
kei piszkina. vieni ant kitu.

kat a li-Vela likos padegta 
kiszka. bažnyczia Aunheime, 
Saskatoone, Kanadoje, per ne
žinomus piktadarius. — Matyt, 
tenaitinei protestonai labai ne- 
apkenezia katalikiszku bažny- 
cziu, kad jais teip tankei degi
na.

Matvt
*

Pagal vėliausia surasza gy
ventoju Lietuvoje, tai tonais 
randasi 2,500,000 žmonių; Lat
vi joi yra 110,000.

pekszczin grizb in

vienas kitam rankas spaude, i
• t ' ■‘l • • 4 * * t A

• sodžių ir 
ftcszdaini džiaugėsi: 
Velykos jau ryt!

visti linkojiiim, 
merga i tomis 
mu, ta iso balseliu s, 

chorai 
mlyg 

daineles.

Velykos jau ryt!’’
Pavakarys. Žvirbliai 

szkejn, sznekejo knrstydamiesi 
po žabus ir snszhivymt. Kiti 
spnninkus 
maudosi klaneliuose.
sulupo klevu virszunese, szvil- 
pavo ležiitveliais pauksztedami

ir saszlavymt.
pa leidę, pas i pufo, 

Szpokni

pa klauso
1

ir

kiti snapuose plunkstaeš inSi- 
kande, lindb savo mlmnliuosnn.

B<rrnai vis skaldė ir kapojo^ 
malkas. Bot ju* kirviai, vis pa- 
Hongva krito, o alkis vis lahitm 
‘jįuos kankino; akis ju žaliavo ir 
rankos tirpo, o kojos drebėjo, 
NoVs vojalis taip malonus pute, 
kiekvienam

dienomis

žilbarseziais

užgavęs krutinę, 
ji žadino pirmomis 
pavasario. Vienok jie per sep
tynias nedolias 
maitinėsi buvo nuvargę, nusil
pt*, nusikamavę it žydo inusza- 
mu arkliai. .Jiems nebuvo mei- 
lihgas ir malonus pavasaris nes 
ju rankos ir isztasyti muskulai 
reikalavo ilgo, ilgo poilsio. Vie
nok poilsio jiems nesimato; žie
ma po girias su pelnais , pava
sary! arimai, sėjimai, o vasaros 
dar sunkesni-darbai 
Ne del bernu 
smmnas.

Szeimvninke su 
skubinosi, t rusėsi, kepe pyra
gus, virė ir margino 
n i us. Mergaites ir bernaiezini 
virtuvėn sulindę, tai lyszt kep
eni, tai lak, fa k in dantis kitvit- 
szini, kaleno taip ir laistėsi ap
link moteris.

Saulute povaliai toli, toli
augsztu giriu ir tolimu kalnu, 
slinko in poilsi, užpakalyj sa
ves palikdama didžius, in plė
nis panaszius raudonus brė
žius ant dangaus skliauto. Ve
ja lis kas kart 
Maszidukai po

ju laukė, 
pavasario link-

la rnaitemis

Kada lankomos in moksląi- 
nes daug mums skaitė ir moki
no apie žmonis ka paaukavo 
savo gyvastes už tikėjimą.‘Bu
vo tai kankytojai, 
praminė, < 
žinoti kaip tiejei kankytojai 
iszrodė. Gerai. Dirstelokito ka
da ant veido jušu nuvargusios 
moteres kada, josios užklausi- 
te: “ 
va.1ft 
site prisiūti knipki arba susin
ti skyle paneziakoje, tada pare
gėsite ant josios veido tikra 
paveiksiu kankytojos. ’

kaip juos 
o gal esate akyvais

Ar vakariene jau /įatii- 
Arba lenda josios praszy-

DUOKITAPDAEYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

iszbego
Panaša.

Panašas žilas jau, lazda pa
« X • |

vaikai

moka kalbėt..,.
Pasigirdo rėksmas ir bėgio- 

jaunis paluomįais. Tai vįeimr, 
tyi kitur moteriszkes pasįszali
ko viena (din, ir sykiu skubina
si pas Kupstus. Senis Prinasns 
pastebi!jes,' kartu su Žbhint- 
ožiu pusi mojo moleriszko ir pa
klauso: • . ■

Sakyk, kas Kupstu na
muose atsitiko?

— Kupstiene 
ir iszsinkubino.

Panašas pasižiurėjo Žema i- 
ežiui in akis ir pasiraniscziįlo
damas, kartu su Žcmnic.ziu nu
kiūtino pas Kupstus, 
ėjo, 
^i».
Dievo.

— Matai

karsztte
dažnai dar esti
Paprastai 2 — 4 savaitėms pra^ 
slinkus kosuly^ :' eina mnžvn ir r ■ 1 u . t <*« *b M . A. .A. .J' 1 'IK r Mil*" „J Ik I II ! i

*

■tp-tisergejimui

tadnosti, sulenkti

r

rankas 
, nes-

siramszeziuoda muš, 
tezsketes pasitiko vaikus 
turbūt už Panaša Ai-ineniszkiu 
kaime meilesnio prie vaiku 
nebuvo, kaip jis. Vaikai už vie
nas kito lindo prie jo ir kiek
vienas davė savo marguti- pa
kaleni. Tas pa kalenęs k iekvie- 

kad jo dru- 
jei t i k k u-

nedrūtas

prie yvaiku

užtikrino*
Bot

ar mergaitei 
j<>

1

nam
czianste esąs.
riam bernaiozhii
pastebėjo, kad
margutis, tas tuoj nusiminė ir 
lėtai jo pa)rrnszydavo:

— Dėduk duok man drutesni 
marguti.

—: O, vaikink, szis tai szesz- 
ko kia.uszinis. Visus kiauszi- 
nius su sznom galėsi smnuszt.

juokdamasis

kiauszi-*

vuž

U

vėsesnis pute, 
orą. kupetomis 

smarkiai maiszesi. Isz tolo žiū
rint, iszrode lyg oras tinklais 
butu • iszrazgytas, bei atrodė 
gyvas, vis augsztyn ii' žemyn 
lyg vilnis siūbavo. Vuodai 
spengdami snapus atkisze, tai
kėsi kam ant kūno užtupi ir 
per savo smailoji snapa, krau
jo atsigert.

Medeliai smarkiai vis savo 
szakutemis lingavo, o j u pumr 
piiroliai povaliai luksztenosi 
ir matėsi ju szypsa, nors labai

ty! kitur motortezkes pasįszan-
« S. fwi '1 wh« j » " ■ • ’i diiffiA *

si pas Kupstus. Senis Panašas

’^11' ' |r'11,1 *' Ik ''I

tolimi visai pranyksta, 
<;y<|ymas..

reikia i
J<a, kvepuėl fief iipįii, bet hA pėr 
burna. Jau •
ivikit?prį<Mo pratint. 
ozimi iržptds phmAift'

' r' - ---  ' ’^{’*^’7---- -
iszsimoky t,4cudio nemo-

biirna. Jau tei maždh s Vaikai

4

O

marinama.

.v.

, Kol nu
jau Kupstiene buvo miru- 

giedojo angohismoters

sūnau, pavasaris, 
linksma, viskas atgyja. Kam 
pavasaris ir netolimos velykes, 
o kitiems mirtis...

gi gydytoja pasteksi, galima 
tkU'iLlutti .1 ^*4 iii t. •... j. * . ..^1, : j*. ■! • »

HH|ĮĮ||HHHK<i au les lanka i s 
(arbatos szatik-sztnkas t arpui i- 
noi in valgoma .Mzaukszta 
ku). Be to pasistiiiydint sausu 
tauriu, (banku), tik nė per ma
ža, suaugusiam 30 — 5, vai- 

Pradžioj dar 
iszvaryt 
s su me-

HĮĮstik'l!- 
užsik lojus

nakti isz.sitrini 
tarpu t i nu su

Visa kratiny

tau

popie-

placziau suienkta vilnono ska
rų ir sausu rankszhioscziu pry- 
szaky spjlkoįrite- Wsegi i. Kom
presas mainyti kas J> 
Galima prie vandens

valandos, 
primai-

faūl

Mentrvdns.

— pridurdavo
Panašas. >

-- Dėduk 
kais, jie jum ir žipona sudras 
kys besikabinedami aplink.

— Tai nieko, tai nieko..
— Eik in grinezia -

(e Žemaitiene.
— Ar vra Žemaitis

1 neuzsidek su vai

pakvio

jo ■f
gnnczio-

— Taip, yra.
Beminkai su mergaitėmis 

nubėgo, kur ehoras dainavo ii 
armoninka fipiege, 
susini pines,

apsidraikęs,

o Panašas 
žilais plaukais 

lazda pasi- 
ramszczinodumas grinezion in- 
ėjo.

— Kas jus atnoHZe ežia?
— Ha-ha-ha! Volykaut ate

akis

jau.
— Labai gerai. Soniai t am te

ateinant,tos laukiau 
neatėjai.

— Mat, laiko neturėjau. Da
bar, tai kas kita: dienos labai 
gražios, o kita, velykes.

— Tai, kad dcdls niekini Ve
lykas ir gavėnia.

— O, vaike... tu jaunesnis, 
galėtum daugiau už mane su
prast, bet dabai' matau... Pa

bot -vis

mislyk Žemaiti, kiek sziadien

M 1 ■- " < - ’

Gal turite dri isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
nialdaknygo aiit kurios moki- 
notes poteriu, o kuri yta suply- 
szns i.r be virsztl. 
pas mus, < 
skūra ir bus gėtosno' no kaip 
buvo nauja. Apdarėme taipgi 
vlsokes istorines knygas, na
ta, n ienos i bins laikrhšzcžius ir 
tt. Pririnnokite knygas iri yor 

. - ,, darbas 
bris padarytas pnikei iri Pje
rai. (t/.

^^HHP?ri si mišk i t 
o "bus afidUi^ta in

drikcije ”»Shnlefi*° 

milijono doleriu,

Valgiu Gaminimas
» »--------1R|—

Namu Prižiūrėjimas
wiUti m mnai»M»ii iimiimiu -i» hmHm si mįilinuioįs awliiiiiiiiiid' i »iiiiioi u s i^UBmu »

Kožim moteris ar mergina 
privalo turėti sžia 'knyga 
ir ji turėtu rastte kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei s apdarais. PYe-

4 •

>w *k ***«<*■ m*

W. D. BOOZKAUSKAS CO 
MĄHANOY CITY, PA.

.'y

ke tiktai .

I

menkute ir pro ja lindo vaizdai žmonių susirgo, o kiek numirs, 
dar mažnczin lapu. J’aukszte- Pei savo kaikinimaši. Pamis- 
liai szokinojo nuo szakutes ant- lyk! septynias nodelias pasny-
dar mažnczin lapu. Paųkszte-

szakutes ir trauko kaklyczius 
teztiose linksmas daineles.

niarszai! Puikus mar-tie ju 
szai!!.

suaugusiam 
kams 10 -■ 18. 
muidiga prakaitams 
iszgei't karsztos rirbato 
lyniu uogomis kokias 3 
nes patalinėj szilfai 
ir szilfam kambaryje. Sunkiau 
sergant reikia daktaro.

2) įsisenėjas bronchitas, ku
ris ne savaitėms, bet menesiais 
ir nei metais tęsiasi. Kartais 
pasidaro isz asztriojo bronchito 
jei ano neiszsigydai laiku. Bet 
dažniauBiai toksai Ignais bron
chitas kyla ntib plaucziu džio
vos. Toksai insigyvės bronchi
tas su ilgu kosuliu visuinel jau 
skaitomas svarbi liga ir reikia 

pas gera gydytoja

lifeyt 'degtines HH||H
pilvo oda nonumirlcti\, galima 
szilta al.yva arba vnžoliPu arba 
ir uesudvtais kiaules taukate 
teztepti.

Nuo dizenterijos yra skiepu. 
Tolinus bus.

KURIE SERGATE?

Nl’OSENEl. Roi-
it

o

Kelios žvaigždu- 
mirganezios ant

per savo kaikinimaši. Pamis-

. $1.50
fH |f

*

plH

i

T1KRIAUSES KABALAS
Arba AUd^ntjimas PaHlapczlu Afet- 
tios. Su pugelba kazlrom. Pagal 
Cbaldelfizku, Perulszku, Graiktezku 
Arabiazku Ir Cigontszku burtiniku. 
tezguldbiejlmau to kabule yra labai 
lengvas ir kiekvienam guli būti su
prastinu.

■moraliszka kabala 
Katra Iszdflda žmogaus ateiti. Su 
Balamono Nosu.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubinu 
•^ulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES BE
TIKTAI UŽ . 43C.

Prlsluskite mumis 26c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti steinpoinfs.

W. D. BOCZKOWŠKt-CO. 
MAHANOY CITY PĄ.

' . ■ ■ 1 ■ * ‘ S ' * * ’
“'■ 111 ...... 11 •• 1 " • I —< II ■

atsidėjus 
gydytis.

Burnos vidaus iszgedimas 
(Stmiiatitis 1 
— seilėtekis ir 

glitodes ir e>nu • 
i szge< iima s, pu 1 i a v i mite.

Liga paeinu isz apsinuodiji
mu gyvuoju sidabru ir nuo ttrni 
tikru ligų.

Tuoj liautis vartojus gyvojo 
idabro tepate (pilkoji tepalu) 

ir prbszkeles.
Burna l<as 2 valandos plautis 

permangauio 
inmetus viena krisleli perman
ganic kalio in stikline virinto 
vandens, 
szviesiai . _____  . . . ..
nepermatomas, tad nupilkit da- j

nejuokaukit!*, 
iszkrist ir dhr 

* gydytojo

nk’ėrosa). Ženklai 
vidaus burnos 
pa brink imas.

s

kalio skvstimb $

Skystimas turi būti 
.Jei busvvszniavhs.

A.

b ir atskieskite, 
liga 

nes £ali dantys
Su šzia

bloginu pasibaigt. B<
neapsiekite.

Diegliai (Neuralgijos)
Dažniausiai

esti

1) In szonu 
katra puse,

) in viedo bet

nuo
uždegi-'

aiszkiai 
viduriniai

KAD IR 
kniaukite knygos' “DV. Herb 
kurioje rasite savo ligas ir gy
duoles nuo jujn labai 
ir plaeziai. Rasite
ligas ir iszorinos, odos, plnitku 
inksztiriu, šlaku, sznszii ir t .t. 
Reikalaukite klausilnmi,. ir jus 
gausitn placzins žinias Apie ja, 
o ta syk pajimsite.

\Vest(‘rn (’liomical Co.
P. O. Bot 3361, 

Wilkes-Barre, Pa.

REIKALAUJA ŽMOGAUS.

Prie lauku darbo. Kaip kas 
nori ant meto arim ant dienu. 
Kas norėtu gera, vieta raszykit 
ant szito adreso.

(’onstantas Cerosky 
Roek Lake, N. D.

—• - —■ —-       ■* . '«**>■   II I^ĘtfilII    

ANT PARDAVIMO.
it </" S

i n va i rose vietose.
dieglys inpuoln:

s. 2
3) in pakauszio pu

se, 4) in rankas, 5) kojas ir in
kitas vietas: Atsiranda 
nervu sujaudinimo ai
nio.

Liga nevisumet greitai perei
na. Kadangi diegiats,
gėsnis, neduoda žmogui

erąs automobi-
i, gali-

Parsiduoda
5

ma nupirkti visai pigiai su vi
som tulszim.

A
* <1 »JI 4

1 iii
rr n 

pasendžer b'orda;

. Arlauskis « * » » ’ . ....

į J 
pSacįvillę, Pa.

Ka rasto apie knyga ♦‘Takatantta
~ „a L. .... rMaktn Ir Viena*

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodv 
žinoti Tamstoms kad asz estu aplai>

. U . '...-A1'

kuria nunyri-

[i

ke& puikia knyga po vardu “Tukatiii 
tis Naktų Ir Viena”' 
siuntei, norint «sz prteluncžlati ui- 
mokeatl už ta puikia knyga, bet Ha* 

ui tai' 
asz prtstunczbį tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manės pri
imti. Tol puikioj knygoj talpintai 
puikus apraszlmus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuvlszkal kad kol- 
nas turėti jlk namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymate. žmogtis 
turėdamas namuose u puikia kn^^t 
neturi reikalo .valkstczlotl nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
įniko aut visokiu nereikalinga ičbbvu,’ 
žmogus skaitydamas tuos' puikus skai
tymus namuose atrind* tenai" sUii^ 
tinus apraszymus senovės * ItnttHsi* 
gyvenimą ir uimirszta visus vargus ir 
rupesezLus savo kasdieninio WW»I- 
‘ii , • i., »*' . * *1 ■' t*1, 1
oho, praleidžia naudingai laika aolro 
namuosia su savo mllema aselmina. 
Dekavoju tamstoms už suredltni tos

nok apteikiau kaipo* dovana.

>qxu*z. il- 
ramu- 

mo, tai ir be paraginimu eina 
tokia ligoniai pas gydytoja.

Gydyiv'as pairtus. Be gydyto
jo galima pabandyt jodina tep
tis, jei nėra pitsliu odoje, ir sziį- 
tus kompresus dėtis (žiur. 
zenterijos).

Difteritas (Kriokte.)

DL

Ima 
gerkle sopot, sunkti nuryt, sza- 

(migdoluose) pilki 
plemai, pažandžiu patiniihds, 
kiįrsztis, tortu perėjus ligai in 
kasete, užkimimas, smaugimas 
drisiniinus i 
mas:ztuojau kreiptis in 
loja, kad intetetu po oda A * ll *1 J*' '

z

e
<» ..4

į
J M , . 

iibiuose ,
Į*' !M!

JeįuKitelįMaistai
W I M ®

y • Mtitnina.

puikios knygos kliH salt suraminti1 
kteliVleaa finorti kattis skattb ar 
klaus# tu puikiu tetortju,' taipgi"tfeidU 
voju už pulku kalbndorlu ka mal' 
prisiuntė! kaipo dovana. Duok' Dleva 
tautetmus sveikata ir latmo* ištaki^* 
gyvenime. Viso giaro veUJWli»' pasi
lieku "Saules” skaitytojas, 8. ĮP.
Somerville, Conn. Jeigu '
H roa-ml n etos knygos tai pNahriflOtti $2

............................................................................................... ■

kiįi’Sztis, tortu perėjus ligai

NegaliI
wAj
i

N

ir... mirtis. (lydi - 
gydy

tam 
beveik 

ne
mažiau

r

Į
ii f

p
k

h

K A

r,

Saulute nusileido, o dar vis 
girdėjosi bernu kirviu retas 
pupsrijimns. 
įes pasirpde 
dangaus skliauto, tuomet kir-

A’iai nustojo papsėjo ir paleng
va, isz loto, minios žmonių 
trauke in volymikti. Nusiprau- 
se^ apsiruoszo, kiūtino hemai 
ir tarnaites, idaht sutikt liuosa 
valandėlė poilsio ir suramini 
iszbaugintn vaidentuve. Nuėjo 
bažnyczion rado daug žmonių; 
vieni ju meldėsi, kiti suklaupė 
murksojo, o apsironge in sono- 
vek Egipto , kareivius sargai, 
ties altorium dabojo ant uior 
džio kiyžiaus prikalta yioszpa- 
ti. Dabojo^su garia didote ai,V- 
da. Vieni puois, tai kiti ateina, 
ir vis daboja.

Seneliai ir senėjos, matyda
mos iszpnosztn 
masto apie Kristų. Apulašto 
p raiKa te i ai a sžn romte e me' ko- 

t jas szteksztyt;'’ vorkih, verkia

isz loto,

j

r

J 1
.... LįĮJSi

Privalo būt pirmutine vii 
U j, Jis yra sveikas; .maiš
tingas ir gardus, taipgi
tis Jis yra sveikas; mais*

lengvai suvirškinamas.
H

Į

tikru vaistu; pradžioj 
visuomet gelbsti; kuo liga 
nosne, tuo 
gelbsti.

Be to, ligoni tuojau 
nuo sveikųjų ir visiems

gydymas

Saules” teztetetuvea o fauBlte tuo-
- - ......  J S "

/

In 
taus bar paeita. f

Trys pastarosios moterų gentkartes pil-

per gydytojus,
■ e1

t
t

*

-

pasi-

bažnyeziri',r.
Kalte no* sudėtu

d

Ja

nes jis čystris, sveikti ir lengvai suvlršld t

lĄ
10

Viena moterėlė Brooklyno 
ajszkino bankui, Mik jijt del to

jcszkojo ke
tu n jo bun-

L
(

rt'

w.

tad noužsikros.
(Kruvinoji), 

eina lankau sn krnu- 
varo 

so-
n-rožia

silauksi ji, reik susilaikyti nuo 
kietii valgiu; kųpmažiausiai vai 

Ig.Vt ir tu piioziu skystimu; gern

I*,/

nai pasitikėjo jam. Eagle Brand yra nuo
latos i-ekdmėncluojamits :

DraugrMMį 
dem

'1,

4

i

- M

namas*

nriežaseziu ran
dasi daug, del ko žmonis neisz- 
trauke savo pinigu ifiz,banku* 

moterolo

I

Pavasary prndfln plaukti laivai 
"Orcit” ir "OMo"

KOVAI* OfT/Stj;AM

■

M -

k"

S,"
*K *

į. ROYAL MAIL

_________ jntomte garsus “O” j 
laivai “OrbHoT kr **0rdwa** duoda |

“PAT(Wrrhiv rtitar

Vienos k Įgros ksjir

. New Vork
*' T '
< * , įt

BkirpTdtė štti? pdpfflrstnim? ir 
priflhjskite į. Bonlen Co., 
York ir gąijaiCe lietuvių kalboj 
ptfnuH iibitowmifH ir! patarimus,

rekomėncluoj amtts

L<
U1
j*

*■»*
*«■'
*

ii;

'■ j?*, ■'i

■r -

W J
■'v!

g

v h h

gyvkRima*
Sž. MtrijM Kmm

gyvkRima*

rnrt Tirtu Stfi
W. oi e«Rowabi-Co.

moumiof eitr; *<

.» — > , J'■eiiiinii* u ■* *
triTL Knygele

Kasterumi neg ilUsiH<£S* - -

■dMuMr'ttvt nr
ariio. vintiniuH. ageAtys —4^4 ♦ ■plienu— MM

i

4^

York ir guuąU’e lietuvių kalboj

kaip jį vartoti lAiwai veltui, taip-

i guraus ”0

umaru ketw fn Hambunra/Laiva- 
kprte antra XWa TrecHoė 
kjosos $10010.
< i

Greit” IT "Ohio”
KOYA!/.WAff/StJIAM

Saisdersjou-k'Hom, luc..Agents 
BroWway.

T'

nt skirt 
s ve i- 

kiesiems, ypacz‘mažamerZiams 
’inleist priėszdiftoritiniu Vaistu 
po oda,—

Dizenterija
Žmogus'
jais ir tolydžio varyte ji 
laukan užpakalio vartuose 
pa, degina, lyg gražiu 
tenai.

Liga sunki, ne vienas 
mirsztn, reik gydytojo. Ligi su- Ii i * • • •i i*

iA

I

!<
.7
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RA ULE

Praneszinga
Ma MmKamera.

(Verte V—.)

Pilieczio Muflio 
bnvo valandų, kuriose jis 
džiaugdavosi, kad paezios ar
ti nėra. Mat, ji nuolatos ant jo 

, kam

gyvenime 
kuriose

batdavosi, Kam jis
min ksztaszirdis kva i lys.
“J(d taip, tai mos galime

ji liu

4 l

esas
JI

Jėi tdip, tai mos 
u žsida ry t i k ra u t u ve, 
daVo pu r i ja, “jei kiekviena 
syki, kada tik m z iszeinu, tu 

pirmam pasipynu- 
siąm asmeniui visa kasa už 
koki mažai vertinga nioknio- 

ji kietesnes med
žiagos nei jis. Ypatingai szitn 
vakaru jis džiaugėsi, kad jo

atiduodi

k i. ” Bot

kad jo 
žmona nuėjo kur ten in [aling

ojo akcijomis semi 
daiktu ir jsz kur ji žndojo no- 

reit grižti.
Perdaug jau jam

tonn, kur

rr
szirdi su

sopo, pamaezius skarmalus tū
los y pa tos, idant tikra biznio- 

apvertinti daiktu,rirtus akimi 
kuri ta ypata atneszc užstaty
ti. Mizornai iszrodauti ypata 
padėjo ta daiktu ant staluko 
ir paklauso:

“Kiek skolinsi už szita.”’
Mnflis paėmė in ranka dide

le, sena fotografines skrynu
tes kamera 
sc. “
jis paklauso.

“Kiek duosi!” ypata 
kartojo vos girdimai.

“Tris dolerius.”

ir pavarte rauko- 
O kiek norėtumei už ja?”

n t

lombardo 
savininkas atsake, kriistoloda 
mns prozinis, nors szirdy jau
te, kad ji nėra verta nei 
to.

4 •

een

Padaryk penkis.
Muflis nuo kameros perinote 

akis ant ypatus, ir pakratė 
galva. Ypata nulindo.

“Po teisybei, ji 
nei dolerio,” 
mislydmnas apie 
gręžimą.

• 4 
ginu, 
sake.

ypatus,

* 1

nėra veftn 
murinojo Muflis. 

snžnionos

kur kas dan

I

'. *i

II
M

♦

*

K

ii

i#

I

*'l

Ui iii

r

■' III I

1

I
ilJ'r

r |1

JI N
I i

iii r l
II "i 
i'TJ
III

4 ia

i

’'r

Ii <1

i1

Į

[Įr į 
IE ■ ■
N Xnį

Įb
■Jy

»

|l*

1

į'ljl

i
|Į«

'II

■

ita'

!' b! »I
II
A ■i,|i"wfl

>
J

;'h
■■lipi

I'1)#!
i: d

I
k

><

PADEREWSKIS AP LAIKE GARBE.
Prezidentas Southern California universiteto intoiko Pa- 

Daktaroderewskiui gariu* “Daktaro” uždedant jam purpurini plosz- 
cziu. Taja garbe aplrtiko kaipo goriajisos pianistės ant svieto. 
----------------------------1------- -—— -------------------------------- :----------

muoliu. Antras paveikslas bu
vo jauno vyro, 
amžiaus, su

vienoje

rr
T

“Ko asz 
pavelytumėte' 
keletu bandymu.

norcczimi, 
man padaryti ]

pas savo ir pr’d odų ošiu kąmora! 
su filmomis, ir tada, mes nnim*|

S s kbi t-I 
De- 

dvidoszmfs

tai, kad' tik 94 metu.
| “Traukis tuziną,” 

Asz nueisiu Jonukas.
i»i

nil I i Ui I <)HI l H, Ji bUfub Juvn Till IJ,II* 

sim szeszius paveikslus, i)ąsn-
t « I M . . A

kmd ranka peb pėnkia 
karta.linos kiekviena.

szimts- pen i oli k a. -
— ir taip tolinu.”

rfri sdeszimt s motu
< t

l 4

murmėjo Mnfliono. 
kilt Ir pamish’k, l 
mokėjai poiikis dolerius, 
tai —— ”

Aptiek oriu s 
greitai, : 
< 4
jis sukomondavo susijudinęs.

Jonukas žiurėjo in. ji, iszsi-
žiojes. ............. ____ .

> t A sau
Asz ii.eii- 

tu szitai nž- 
szi*

tas,

akstino] j

Na, tu perdidelis optimis- 
“ atsiliepė apt i o k ori u S.

a! = t 
n

5

✓ * * *

Ta diena pilieczio Muflio 
sėdimajame kambar,v už krau
tuves, visi keturi, apie nieką
kitįė ir kalbėti nėgalejo. A.plię
koribs bitvo iszpntcA su i n vai 
riomjs sngesti.iomis.

1

Iszprn
džiii jis karsztai ragino vjsUi 
garsinti kamoros galias, ir im- 

sugryžo gana ti .nuo kiekvieno po tiek ir4

noszdamas -kamora.! Hek už parodymu juodu ant
Eikime dabar ant gatves.”į hąjto, kokis likimas ju laukia.

i Bet, apsisvarstos, jis
I nrin iavirndna knd h nil

pasienio kodo ir 
tamsu kampa.

apie 28 motu 
ovoraUzomis, įni

rau k o jo (‘ir

roti ja.”
Mufliene, kaž ka murmėda

ma panosėje, 
siek tolo jo in
Grįžusi prie staluko ji numėto
ant jo sena kamera.

Atsargiai, tetir! Sutrenksi 
Jonukas ja pa

ėmė ir isznesze prie szviesos. 
Nuputos dulkes, iis nusinmi/ln
O’

< < 
mokau izma. 1 ’

jis paspaude 
pizikuti, kuris atidaro 

Ima at vi rotes,”
pa m y ges 

por lensa in 
Iszveizdi gana gerai.

apl iekoriu

A i

niai pratarė, ir 
mula, žvilgterėjo 
dangų.

gala, 
jus links- 

gn

szoszms ge-
J J

< t

Asz nubėgsiu pas 
ir gausių filmu.” 

“Kas sudarvs
rus dolerius, numestus veltui, 
teta pastebėjo susiraukusi.

Cž ponkiu miliutu Jonukas 
jau turėjo \ iska 
insake tetai 
priesz saule ant

“Apkabink 
J I

pritaisęs, ir 
dodo 

gatves, 
sn

M nflis 
“ir

sn si <> Ii

mano pati, 
juokauti,

leidžia memes 
si. M

“Tu geriau 
vo žipona, 
ko, “ 
k u s.

savo ranka 
norėjo pa- 

apsimesk 
medaus

buk 
mem»-

ka nezio •
14‘!i.

Niigi, tai su Joimk!”< 4

“Negali Imli asz. 
atrodo kiek 
no. ”

Isz

-Bot visgi 
panaAzus in ma

Padavęs kamera Muf- 
lilii, aptiokorins insako: 
brtr imt rauk nuo manos szeszis 
paveikslus, pirma sėki pi'a’do- 
jes nuo penkių, o paskui suk
damas rodykle* ka.s , ponkins 
skaitlines.”

•“Ar tamsta, nebijoto?” pa
klausa Mufliėno.

“Ne, no asz! 
sukiszdamas rankas in kelnių 
kiszenos. Bot visgi ^jo veidas 
pabalo.

Dreba nezia

IJ

i 4 Da-

atsiljope tas,

Muflis 
bot brolvai-

1 reezio

Tai atro.de tiesi 
gatve, kurios jie

paveikslo is> 
pradžių jie nieko negalėjo su 

, graž 
ni<‘kados ne

mato. Tik ant senos bažnvoziO!« 
jie, galu gale, 
Euston Road.

ta I

pažino, kad t:r

knntoįvi ?

; priėjo 
prie iszvados, kad kulkas ver
tėtu tęsti eksperimentus to
liau. Nes, kaip pilietis Muflis 
nurodė, kamera priklauso, po

1 ; A A A A 4 . JI
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A p I n i k i ;i n isz T. liligrnmn J

Pribnkic Baltruviene milomii,

Beveik kiekviena diena pasi
rodo \ is nauja ruszis dantų 
valytojų. Meni ju yra sziurksz- 
tiis ir valo dantis draskant 
juos, kiti gi tufi perdaug che
mikalu ir ardo kietąją dantų
plėve. \*

Alusu žmones, kaip tyrineji- * » 
mas parodo, joszko tokio dan*-'

“Kur 
paklauso.

Jonukas ja atnesze. 
pamnes pirsztu galais, prinėszo 
pri<? lango ir pradėjo apžiūri 
noti. Staiga jis snszuko. Kame 
ros szono buvo metalinis ridu 
lys, kaip
.Jis taip buvo misiodos, kad vos 
žymėjosi isz odos, kuria kame 
ra buvo apniiiszta. Jis pa try ik 
ta rutuli su rankove.

<> * * Mulu

Muflb

ranka
ręngOsi traukti,
kis paemo kamera, sakydamas: 
“l’u negalėsi, dodo nutraukti, 
kuomet tu taip drebi.”

Jonukas greitai apsidirbo su 
trauk imu. 
omo ir tarė: 
siu.”

“O ar neimtu vietos tavo 
tamsumos kambarv mums vi-

Mrtflis pusi-

Aptiokorins ja p.n-
“Asz neužtruk-

lai k rodžio veidas

si

> J

O ar

šiom s ?”
loiravo.

“Asz irgi ta pati klausiu
yra?”

“Yra, oikimą visi,
rius atsiliopo, ir

Muflibno
Esu tikra, liad tai

” ir grižo

godžiai

I nr
Jonukas paimtrino.

apt i o ko- 
visi perėjo 

;;ikelia.
* t

skersai 
murinojo:
negali Imti teisybe, 
in krautuvo.

Vienok 
nebėga lojo 
bert ainio

ji apie nieką kita 
'Todėl už 

valandos ji užrakino 
krautuvo, ir nuėjo pas aptieko- 
riu. m

“Kur jus esate?”
jo szaukti. Niekam neatsilie
piant, ji nuėjo tiesiai iu užpln 
kali, kur už kokiu ton durelių

teisybei, no jiems. Aptiokorins 
in tai atsako, joi savininkas 
kada nors grįžtu jos atsiimt tai 
butd galima nuo jo atpirkti. 
Už ja joki suma pinigu neimtu 
pbrdidolo.

“Mos galėtumo imti 
veikslus vietų szimtmeczijis ir 
szimtmeozius iszkalno, ’ * aptio- 

dvasios pakilime sva- 
Mos dažinosimo tikrai

pa

Nubausk szlapnosi sportoli, 
Ir jojo motinos liežuvėli. 
Vfsus nuo savos nuvaiko, 

Niekad jojo nesulaiko, 
Garnis dovana paliko, 

Tam spoHoliui bt* skatiko; 
Dabar niekur vietos notur 

iii svetur, 
Sn szlnotom, abudu iszvijo, 

Gaspadines isz bordo iszvijo.
Niekur nesiranda viet

Ketina iszmuvvt
1

korius 
jojo- ........-...................v........
kada tada nutiks. Kokio namai 
biw... kokio arkitekturos sti
liai... ka inžinieriai bus nnvei- 

kokias drapanas žmonos 
neszios. Na, mes galėtumo nu
traukti pa veikslu pasaulio pa 
baigos!”

“Neorzink Dievo, 
ne czionai ji pertrauke, 
merą sudužtu kaip

ko

OS 
tos jjoros,

Dabar t ores .nakvot i už tvoros 
Miestą, turės apleist, 

Su kacziii muzike iszleHl, 
Gana apie tai bus, 

Tegul pražils.

de]

Mnflie- 
“Ka- 

'l’eismo 
Diena,jei tn pasikosintumei ta 

Boto, ka tas
Ant kiek asz žinau tai 

M
“l’aip, liet ir no musu,

roiszkia

m

-:id vokai isz-

darvti.
‘m (‘s ?’ 
ne jusii. kamora.

terpe Muflis.
Aptiokorins gi 

kai ta praleidb pro ausis, nie
ko nesakydamas, 
linu: “ 
kuomi mos turėsimo patapti.

Ir suprantama, kamera ne
pameluoti,

Jis tose to- 
Keista. Kamora parodo 

> t

'4 * •

Miesto S....dale, 
Randasi sena pusiu!ele, 

Nesisarrnat i na vųiku, 
No vyru sumigusiu1.

Laksto kaip kate padukns, 
Užsivertus ant galvos anda- 

rokus,
Kur gorimo atsiranda, 

Tai ir jaja tonais randa 
guli,

■#

Užsigorus kaip kiaule 
Anglikai juokėsi ir szauke: 

bnli, Imli,
Jpoku nemažai padaro,

d

tu valytojo, kuris gerai iszvalo..į.z
'L jlll’iliM'-'k,1 
h’1 "»j ■■

■

kyti savo dantis sveikai,” pa
sako vienas dantistas, 
laikyk juos szvariai
sveiki.” Maisto daleles, knritfc 
lieka tarpo dantų, pradeda 
dymo dnrha. Valymas dantų su 
goru valytojų po kiek vieno, val
gio ir einant gulti, užląik^ns 
dantis sxaukai ir tąjį daug pti- 
gelbos žmogaus sveikatai. J u su 
derdistas nenori traukti jmhš 
dantis. .Jis daug goriau nori 
juos

f

, , iMb

Nėra jokia misterija užlni-
dantis ir jiems nepakenkia.

4 4 1

tik už-
• ■

“tik už-
ir bn«

«ui'' i jIIh
■į

11 ■ 'V1;:

m vat- 
luikJnB

■
*il

apsaugot nuo sugedimo 
iszegzaininnodanuis bėnt kaa

J “t ..

tn-

szcszi mėnesini.
Kaipo lengvinusia ins 

mas,
jas vra COTXJATE’S RIB:
DENTAL CREAM? Szitns va
ly I o ja m yri padarytas isz szvn- 

kividos, pridedant fvtn

gerinusias dantų vnlyi

r tos 
daržovių aliejaus, (’zis valyto
jas pašei 
t is, 
ii(‘užgaudamas.

Iszdiriajai szio dantn valy
tojo daug skelbiasi lietuviu ir 
kituose laikraszcziiiose, moky
dami žmones, kaip turėti gerus 
dantis ir gera sveikata. Szio 
mokvmo r<‘ziilt:dai bus mato- 

i’i"1

f i.
»» • 

kalingai iszvalo dan-
‘ e « į?

jiems ‘nokonkdamOR ir ju *
1' <

• « • tkituose laikra.szcziiiose, rnoky-

.■į

i

■dt

t'
it
M

mi sokanezioj g«»nt kartoj.
COLGATES RIBBON DEN- 

rokomen* 
didžiuma geni 

n|i‘

- --Apgarslnfmiui

TAI. (‘REAM 
duojamas per 
dent i st n.

v ra

Jog no velnias to neiždaro.
Pati luina apsivemus,

N esz v a r i a i a ps nedžius. 
Badui ir arkliu jodo.

Kaip baisi ragana iszrodo.
Norints savo grinezia turi, 

..Bet ant galo peczes guli, 
Da buvo ir bjauriau.

Nes kita karta bus daugiau.

»
užsi segsi y k manvti.

ttossa-
11

pajuokiau-11 4 t

tik pažiūrėk, vieni
kad kamera

ji prade-
1 >

» > t b

J I

nieko ne
suriko

Taip1 ! i l

ta re poi 4 tesigirdėjo

SU-

4

mos
1 J

iszdirbs !”
ko.

1 J.Pasz

> t le-

paaiszkino J*'

4 4

ežiu Jonukas nubėgės parsi-Isz- ir

pasigirdo žings- a a •.Ms

4 

Tolinus bus.
do aptiekorin kiek sėheSiii,

T

4< t

i

Ai* nogalcczian vol pažin
ai sake dodo ♦ . r

keletu
J♦

i i

M

Savo žentelius baiso it

ai
žiojo

/

tūtos tris. “Asz esu szitojo
o dejuosite! •< < pa.

Il>'

lyg snsonojo. Drapanų mada ti.”
J >

atsake Muflicnė... i • . J

>4 * fu t ų-'. .«*

vos vardas buvo pcrsįipaines
f (■ , < . r , | X 1 • M ■

jau nobobnv<>. Langno-

M
nždary-

laimes, piliete 
gerame

f > 
paklauso dodo

l <

riolikos, 
ant keturiolikos.

“Keturiolikos

p>
“Tuojaus paro-

•Slit

Dabar 
Eustons 

sausa nuo 
saules spin-

Pilietis Muflis stovėjo 
krautuvėles

pati kietai atsa- 
ir priglostyk

nuimsiu I 
jis tarė, 

minti.

ti
ro

Saugiausias ir geriau 
sias būdas užlaiky
mui dantų sz v anais 
ir gražiais yra var- 
tuojau Colgates Rib-

peczes guli 
ir bjauriau,

Pa i negalimas daiktas,
'O’

< < 
klausiau,

4 4

roiszkia tos skaitlį 
paklauso^ Jonukas.

namo, o pamirszan 
kad tęva s in sa ko 
vožti Tamst n 
grali ja s.

4 4

nusijuokė, ir pa
ku merą hi 

k aroi
nt vežt u isz

la Euston Road gatves. Po to 
jis paėmė kamera, ir atidaręs'

viduje nerti sn^ 
jungta. Niekas isz pnvirszio 

jis atdgalo

T'/-

tas
e:

“Dedo!” Asz rytoj grysziu 
pasakyti, 

man parsi- 
ir totu los foto-

>,

pasivartė ir 
“Ge 

jis tarė ir nuėjės prie ku

ji tyliai zsau 
ture.

Neužilgo jie visi žiurėjo in 
szlapias Tilmas. Kiekvieną ro
dė antiekbrin kiek sOncSid. o

rtsz juos nu 
us atsilioDo

vo,M atsake Muflienė.
. ‘ ‘Erzinimas nieko/’
linksmai atsfliebt.

nebe R.'Muffle, bėt E. Watson, 
riju aukso ka

su ranka padziuptnejo viduje., 
“Rąnka szitos rodykles, re

gis, sii nieku 1

“L...
Jonukas.
• C i 

tu?” 
kodėl

linine., .
. “Taip,, bot no 

rtniinii nniinkr

ežia jis

girdėjosi duslus balsai. Aptie- 
“Na, dabar pas- 

jo balso jautėsi di-

J > 
y

kiek plan-
Tada labiau atrodvsi in 

vyra, one irrarkli.
Vargszas Muflis tuoj apsi-

lyg

korius sake:
kutini,” o
delis susijudinimas.

>

Teta 
Jmmku godžiai žiurėjo.

“Ka 
nes?” 
žihrek, sztai maža rodykle,
danti in skaitlines.'Gali ja suk 
t j a p 1 hrlf ai r pi rszt ų: ” ‘

Muflis taip ir padare.

“ Bet tu juos iszdirbtp,

♦ -u i r

<o ir 
k(i m bar i

ja...

in Wat šono, ir trijų aukso bu r 
’ . ’in jau nebebuvo. 7 .

1 )Vdjo daug knygų.

“O gali būti, 
tiekorius toliau,

Ateities Inžvilgio Sindika- 
Muflis pilnas en-

J ?

.Jis paspaudo guzikuti ir nu
trauko troszkiama vaizdu.

“Bet kas juos 
jik paklauso.

Nagi aptiekorius, 
” atsake Jonukas.

O kiek tas kasztuos?
ta asztriai pareikalavo.

O, neperdaugiausia.

nGtdi būti tikras, 
isz savo paties pastangų 
sako jo pati

Aptiekorius parodo paskib

CUNARD
2;310 LIETUVIU 

gali atvažiuoti in Amerika pMdo- 
IJcpoH menefii

turiu 54 meili s Bet kokiu bndrt 
asz taip turtingas is^rodmi ?” 

kad no

Bet, Jonuk,” ».vk.v,

sn teta nesitraukome 
i >
> >

Asz ta*

imti atgal

bernaitis, * “Duok man

o
>asi-

“O, neperdaugiausia.” 
Sekanti ryta tuoj po jnisry-

nesze paveikslus.
“ Žiūrėkite I” 

inlekos in kambarį.

>

(>, ji verta 
pinigu joszkotojas at 

“Na.
lensa i—”

Mnflis sunkiai
žvilgtelėjo in laikrodi, 
ra i,” 
sos iszeme užstato tikieta. Dar 
valandėlė ir ypata (lingo, o su 
jft dingo ir penki doleriai, isz 
kunti apyskaita Ims gana sun
ku iszduoti.

Bot ant jo
Mufliene buvo labai
ūpo, kada sugryžo. .Mat ji gana 
pigiai gavo nusipirkti senu ir 

. brangiu indu. Iszklausinsi vy
ro pasakojimo, ji tik trumpai 
su panieka
st ūmo priimtąją 
krūva neiszparduotn 
viszku uniformų, 
Afrikos.

• • •

Tas nutiko lapkrity, 
jan buvo pavasaris. 
Roart gatve buvo 
karsztu gegužio 
dulin. 
savo krautuvėlės prieangy, 
skaitydamas laikraszti. 
girdės baisa už savos, jis apsi- 
gn’žo. Tai buvo jo mažas brol
vaikis, kuris atvyko svocziiios- 

' na trumpam laikui.

“mes
paveikslu jau asztuoni metai.

“Argi neturite kameros! 
berniukas paklauso. “ 
da gateeziau nuimti paveikslu 
labai/greita i.”

Niekados neturėjau kame-
9 9

44 
ros visamp savo gyvėnimo, 
atsako dodo, Žvilgterojos in 
bn^nVėyjoą laikrodi.

“Ka* sakai?!” atsiliepe tuo 
momentu jo pati, kuri sukelio- 
joai po krautuve. “Ar užmir- 
szai ta kamera, už kuria už
mokėjai penkis gorus dolerius 
mano pinigu pernai?* Tikriau 
pasakius, dovanojai, nes var
giai tas žmogus grižszį ja pasi
imti atgal”

MNa, m'afai> dedą!” snszuko

gaubė labai szventa atvaizdu 
kuria brolvaikis ir nutrauko.

“Na,” (are Jonukas,
bar asz atsistosiu.

Mus abu su t (‘t a.

da- 
o jus mane 

nuimkite. ".kv av ” 
Jis perdavė kamera dedei, 
pats stojo greta tetos su j 
pūtusią mina.

Mnflis paspaudo guzikuti.
“ Dabar asz nuimsiu Eus

ton Road gatve,” jis tarė?ga
vės smagia minti. “Dažnai 
troszkan turėti jiavoiksla jos, 
nuimta nuo mano duru.

“No 
recziau žinoti kam tasj-eika 
linga.”

Jonuko veidas . staiga užsi 
dogo inkvopimu.

“Kur ta rodykle buvo pir
ma? In kuria skaitline ji ro
do ?” jis paklauso tyliu balsu.

Asz manau, kad ant kotu 
dodo atsake. 1 

mot n!

i 4

gali pameluoti,” 
ežiai pridaro Mufliene, negalė
dama dovanoti, 
iszprannsznvo jos greita mirti.

• kalbėjo ap- 
sn kameros 

pagelba mes insigysime turtu.
e korporaci-Kada insteigsinu

Pranaszavimu Bendrove, 
Žinok Savo Likimą Iszanksto 
Trust a...

4 i

ta,” 
rtuziazmo.
s Aptiokorins noboiszlaj 

omo

•Ji palauke kiek 
bosakvdamn.

O’ada iszgirdo Jonuką sakant: 
“Jau vystosi! Bet justi tonai 
nėra!”

Gana ilga laika
kaip aptiokorins liejo vandeni 
isz indo, kur stovėjo filmos.

“Sztai, jus esate, matai sė
dite!”

‘ ‘ U ra! ’ ’ apti ok or i us suszu* 
” Asz dagyvenan iki 65. Ir,

ar ne, asz labai gėrovėje atro- 
dhu!”

MuTliono nebeiszkentus i nė
jo.

“Jie nusistato 
aptiokorins.
dysiu.”

“Tai teisybe
snszuko 
“Tikrai 

stebuklai! 'Fai keista kamora, 
be juoko. Visi paveikslai kaž 
knip isžejo. Nutraukt* visai ka 
kita, negu reikėjo.

Kaip tai ! p.« molini? VU-«IV,

iszt lesdamas dar sviestuotus 
pirszius. Jis žvilgterėjo in pa
veikslus kelota valandėlių, 
paskui pnszoko su riksmu, ir 
pitstumejes berniuką szalin, 
vėl ome žiūrėti in juos fFuo 
tarpu Jonukas pradėjo szaukti 
teta nuo virszhus:

Tuoj visi trys stebeilijos iii 
paveikslus su griežtu nusiste
bėjimu. Pirmame pilietis 5Fiif- 
lia Stovėjo/ prioszais savo 
krautuve pats vienas. .Jo veido 

rainus fiasitenkinimo 
jausmas, kuris Įkisziol jam bu- 
vcį svetimas.
nėjo, ir nors goriau atrodė ir

Ka tu nori pasakyti — me 
greitai teta, paklauso. “Tr 

asz noiszejau ant pa 
veikslu a ?”

Kas tai tokio ir Muflio proto 
suszvytejo.

“Dėlto, kad tu— 
sustojo.

Invyko ilgas tylėjimas. Tada 
ji, žiūrėdama in vyro paveiks
lą; tarė: i

Bet tu iszrodai taip pui
kiai... ir laimingas... Rober
tai.”

Pas jliiris pasigirdo žings
niai ir pabarszkinimas. Jonu
kas atidarė ir inleido aptieko- 
riu, kuris isžcĮiybo filmą. Jis 
buvo gana linksmas vyrukas, jau treezioje Muilino krautu 
apie 35prtotu; ant lupu nosziojo 
jiioduspisiikus. , '

“Ai* nogalcczian vėl pažiū
rėti in tuos paveikslus, kuriuos 
isždirbau?’! jis paklauso.

Kiti nieko nealsako. Gana 
ilga laika jis tyrinėjo paveiks-

pakilęs 
vaiksztinoti. I

“Eilė paVeikshi, nuimtu 
lyg iszskaicziuoto laiko ir vie
tos, mos galėsimo nusakyti 
isznnksto visuomenes pervers
mus, evoliucijas, revoliucijas, 
valdžios kritimus, karus, ir ju 
pasekmes. Ar nebūtu aukso 
parodant eile paveikslu, kurie 
pasakytu kas sėdės parliamen
ts suoluose už penkių, doszim- 
tiesmotu? Nutraukdami krau
tuvių Ihngus, kur iszstatyta 
prekių kainos, irtos galėsimo 
nuspėti kainas prekių už keliu 
'inetu?’

# * ♦

Oj, kas ten atsiliko, 
Mieste Rochester patiko, 
Budai mosijoszius atvyko, 
Garnys užmirszus paliko.

O gal klaida padare,
Ba duriu neatidaro,

Tik per ianga inmete, 
Isz savo snapo iszmete. 

Badai tai ir teisvbe buvo
Pas ponuži užkliuvo

Tas ant' niek, 
Da tik "tiek:

“Kaip pasiklojo,
Te i p ir i szsi miegojo.

w # *
Nekuros Szenadorio mergeles.

Kaip žydo kumeles,
Teipgi nuolatos cziuguma 

kramto,
Žandus visaip iszmanko.

Iszpusti veidai,
Kaip molinei puodai,

«Mazgok” — 
Nebraižyk 
Savo Dantų

Stiprus ir žvyruotas 
dantų valytojas gali 
parodyt greitas pase- 
kmes — bet visgi jis 
gali ir sužeist dantų 
paliva.

noinleista vidun,” 
vol prasznokb.

“T 1 vi
'nusprendė Muflis, ly

Jis regis papil- damas.diskusijas. Į
Nieko nėra negalimo,

gražiau bnėo pasirodęs, bet siprioszino aptiekorjns. F 
lyg snsonojo. Drapanų mada “Bet tu jąoft iszdirbąi,”
irgi buvo gana keista. Viražu- skusdaųui. prataro piliete Muf- 
jo krautuves iszkaba buvo jau 

... - - 
M u-l ličio nesimato ,ti

hu pi ir- 
sė stov

“Man ėžionai 50 mot,u,” ta
re aptiokorins.

Ko asz labai noi’eęziau ži
noti,” inspraude žodi Muflis/' 
tai ka asz tuo laiku darau, jei 
tės ^Vatsonas turi užemes ma
no krautuve? Asz tuometę jau

puskntiuoje 65 me5tu. Alano 
gmndo dar szosziąs uus’drnulę- 
t i ’ ’ ■ l' 1 ♦ -

“Tai butu erzįąimas Dįę^ 
vo,

dantį ateinanti uiupwn nivuuni., 
Cimard patarnavlniaa yra grei- 
czlaiiHlas tavo glmlnoma atvažiuoti. 
In Amerika. Žmones turėdami Cu- 
nard biUotua gali ant ayk iszva- 
žiuotl, nea Cunard laivas plaukia 
isz Eurppos bevelk kasdiena. Isz- 
ęunard Libija lydi kompanijas 
Llotuvya atstovas, kuris palengvina 
.yažluojanczius Isz. .Lietuvos per 
ykHlH iszclvio vargus.
Vž pathriiavhiiii iifra ekstra kasxtu. 

•e Del tolesnio' informacijų kreip
kite prie liilvu kompanijos agento 
savo miesto arba prlo arcziauslo. 
■Cimard Money Orders apmokami 
Lietuvoje, gj’Ojt, saugus, parankus. 
CtfNAMh 
itJfi Broadway.

Now* Tart.

Dantis iszsiszaipus rodo, 
Liežuvi iszkiszus parodo. 
O ir nekurios bobeles nege

resnes,
Už mergelės smarkesnes, 
Datigiau szposu padaro, 
Vyriis nuolatos iszbara.
Oj laikas, apsimalszyt, 

Mūsos isz savos iszmiikyt, 
bNeužilgio pas jus pribusiu 

Visas iszkiilsiu.
*

yienam miestelije, nesaky-
siu kur, 

Bobos ten raganos, szi u r 
Godos visai neturi

' Isz ko vyrai juoktis turi, 
Pnsigoria, nežino ka daro>

t sudaro.
Gerkite munsZnine m'laimin- 

ffos, 
Dabar jumis geros dienos,

No ilgai ulavosite, 
Atejs laikas,

*   y *wi.ri i ~

Lieturinkas Bankierids 
į ir Laivakorcziu Agentas

Jeigu nubrozdysi sa
vo oda, Gamta gali ja 
atauginti. Betgi net 
G a mta neataugina 
dantų palivos syki ji 
buna nunesziota sti
priu, žvyruotu dantų 
valytojų.

’ bon Dental Cream re- 
gulamei. Daktarai ir 
Dentistai visur re
komenduoja Colgates

atro.de


CAPITAL BTOCK JI2I.000.M
Parpi ■■ ir erom. 1 M JUS so

> Moka me aatri. procentą ant auditu 
ptalgu. Procentą prldrdam pri* Ju* 
pbalgu i S*u*io Ir i IJepos, nepal- 
**>t *r atBMiat parodyt knygute 
ar ae. M*« aorhn kad Ir Jua turė
tumei r atkala au musu banka, ne

paisant ar rnaJiA ar dideli*.
’ Bank a a adaraa nuo 9 ryte Iki B
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po»l«t HubatotnU » ryta Iki 12 vai.

II. BALI,, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez.
3os. E. FERGUSON. Kaslorius.

y- — — - ■- . —

Ant. J. Sakalauskas
URTUVISZKAS GRARORIUS 

IR M ALSAM ( OTOJAS

Laidoja kuriu* Numirėliu pasai Nau
jausia mada. Plfl prek*. Teipfl pri
stato automobilius visokiem* reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir maltus ui pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai krelp- 
kitaa pas mane, nes aei gailu jurais 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.

KOI B. Pine MU M*h*nnr Cftv. P*.
■HgMUMMUMDMVeaMM** ***■*» II** ******** **«»*«MMRI

JONAS M. CISARIKAS
Pire Insurance Agent

Apdraudilu (Inszurlnlu) Namu*. | 
Tavorua, Naminiu* Rakandu*, 

nuo Ugnie*.
Geriausioje Kompanijoje

81& W. Mahanoy Avis Mahanoy Cliyl į ■ggMNMMV lotee •**•• *e ♦*•• *v »e •••*• •*•••••»•*<•• *e *ee •

W. TRASKAUSKA8
PFRUmNlR UETUV13ZKAS 

RIAB01IUS MAH>N0T CITY. PA.

Laidoja Kudu* Numirusiu. Paeamdo 
Automobilius del I,aidotuv1u K r Įk
aitintu. Veaeliju. Paalvailnejimo 

ir L L
ltd W. Centre SU Mahanny City. Pa.

Uat<v1*ika* Grab ori**

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėliu* 

O*ujau*la tuada Ir mokai* 
Turi patelblnink* moter*.

Prieinamos preke*.

pasai

IK West Spruce Street 
NAHAJOT CITY, PA.

Bell Talepbonas No. 149 I

C H A S. 8. P AR ML E Y 
Real Estate* Agent -r Rotary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Šlubas, 

mes galime Jurai* tame patarnauti. 
Kandavojame namu*, koletavojame 

randa* Ir telp toliau*.
<5W W. Centre RU Mahantiy City. Pa.

I

Tvlresl.a.t. Llet.Tt.tka

Pri-

Didate kaucija sudėta Valstl- 
‘ Jm Baaka Departamento.

Kalu pa priežiūra Valatijo*. 
taip kad pinigai sudėti mano

1 Saukoj* negali pražūti.
Imu pinigu* aauglam palaiki
am!. Stunczu pinigu* In vi
sa* dalia svieto, pagal dieno* 
kurna Parduodu Lalvakor- 

te* kompanijų nustatytam* 
kainom*. Parūpina Pasiper
tu* keliaujantiems lu Lietuva 
Vieką* daroma teisingai, grel 
tai Ir platai. Raazyklt* apl* 
kaina* o gausit* teisinga 
ataaklma. Adre*avoklte:

V. LAPINSKAS
•01 W. Mahanoy Ave^ 

MAHAMOT CITY,

«' • I ,

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumeneje.
Gydo visokia* liga*.

Priima ligoniu* iki 10 valanda ryte.'!
12 iki 2 popiet. 6 Iki 9 vakare.

Tuom-laiklni* ofisas randasi 
KAZCNO APTIEKOJE,

28 S. Jardin St. Shenandoah, Fa. |

gili ■■■ I- ■ ■■ ■■ ■ imi—i ■ ■ — ■ -- ...............
GER A PROGA PIJKIAMSI

i .* —
Argbtezka Moatls yra tikrai pasek

minga ir Ra* prisiims keliolika stem- 
pu ir savą adresą tat aplalkys tuju 
arabiszku Meduoliu dykai. Raszykite 
ant šilo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box », Brooklyn, N. Y. Panaudo- 
fclto lai a«lo* progos vl*l kurie yra 
pM-pliklai art* visai yra nupltkla. t.f.

Žinios Vietines
t Senas gyventojas Morijos 

peczes, Motiejus Jakeviczia 60 
jnetu 
reda 
laika.
I’nliko paezia ir dvi dukteres. 
Likos išlaidotas 
bata.

senumo mirė praeita se- 
sirgdamas tik trumpu 

. Jisai gimęs lietuvoje.

praeita su-

— Antanas 
penkto wardo likos nubaustas 
ant 100 doleriu i’’du metu kalė
jimu už užklupima 
Klementavicziaus
atemias penkiolika doleriu 
nakties lanke apie tris sanvai- 
tos adgal.

— Anglekasiu 
gesi panaikyt duheltava szipta ■ a k ■ ♦ ■ • • 1 •

K rupias isz

ant .Jono 
nuo kurio 

penkiolika

unije sten-

kusi klosią, ne* 
ninkai dirbdavo po szesziolika 
valandų ypatingai laike 
mainimu sziptu'suhatos nakti. 
Jeigu darbininkai perlnužtu 
tiesas ir dirbs duheltava szipta 
tai Ims baiidžemi piniugiszkai.

Praneszu visiems 
Juozas Szukaitis 

kraiisczian | 
u)vežios, kur

nekurie <larbi-

per-

8 AULTS

z

R5t

į®

koleivis ir

Titeik c
DVI IR VIENA.

Aleksandra Barus, angliszkas mokslininkas,
paveikslus surastu sztamo mil-

T. *'
few

kalbėtojas, atsivežt* su savim
žinn apie kuriuos lyg sziai dienai svietas nieko nežinojo, ku-i 

Paveiks- tir 11* r

v

Z 
o

Ii
■>.y,

g

w >’ J*’n

SZTAMAS MILŽINU SURASTAS VULCANE.

rie gyvena vidurije vulkano Kilimandjaro, Al'rikc.
las parodo tuosius žmonis laike medžiokles ir milžiniszka go-ij 
rilla kuria Bajus lenais nuszove. f

asz,
buk 

persi- 
H. Pine 

laikau biiezerne
su geriausia mesutui ir grosej*- 

Neužmirszkite mano naujos 
(tm.30) 

gyvento
ju ozą s Lo-

ne.
Vietos.

J Gerai žinomas 
jas New Bostono,
renta mirė ligoiibutoje Su balos 
vakara, sirgdamas koki tai 
laika. Velionis paliko dideliam 

paežiu 
vaikuczins.

nuliudimia paežiu ir penkis 
mažus va i kiirzi us. Grnborius 
Traška nekas užsiėmė

kurios atsibuvo Pamalė 
bažnvt menis

rr

veins 
liję sn 
doms.

laidotn-

panini-

Pacziule barberio Aure 
revirziaus nuo kokio 
sirguliuoji*, bet y ra viltis 
to pasveikimo.

4 Snbatos ryta mirė
gyventojas Vincas Naviku, 60

tai laiko 
lire ir>

senas

pragyveno Ameri- 
o Mahanojui apie 

paėjo isz

metu, kuris 
ko 40 metu 
30 metu. 
Starapoi<*s, palfko dideliam nu-

V<‘lionis 
ii

limlimia paežiu, du simus, ko- 
Lietuvojeturės dukteres, ir 

prigulėjo prie 
szv. Mikolo draugystes. Laido 
tuvems užsiėmė graboi’ius Rok 
lai t is, kurios 
i'vta su 
doms.

broli ir sese re,

atsibus Sercdos 
bažnytinėms panini

Szolpkite musu nauja 
lietuviszka aptinka, kurios I 
cni ninku 
VV. J. M i liūs, 
< 7 ! 1 1 i»

musu

szah

is apiple

(>- 
yra musu tautietis 

o kuri randasi 
of iso daktaro Dilimo. A p 

tiokorius Milius vra sztant vv-
rūkas ir jums patarnaus visa
me ir duos patarimus kaip už
laikyti jiiMt sveikata lyg szim- 
ta met u.

I*ot niezioje vag
grosersztori Burko ant 401 

\\ . Pine uliczios. Badai via tai 
darba< vaiku ii’ palicije ‘audu
si ant kaltininku podsakio.

Z< ‘

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Musu lietuviszkas 
mistras Kazimeras Magalinga, 
pirko sau puiku 
Mrs. Evans ant

bur-

nameli, nuo
314 W. OakMrs. Evans 

uly ežios.
'Turite sznlti arba ko

kius kitus nesmagumus, ejkite 
pas aptiekoriu Knzuna, o jisai 
jums palengvins.

Hi:i

r n szalt i

IRM A H ANOJI ECZi AI 
APLINKINEI

Szhioinl piunenzlu jog mano tezdlr- 
byjten visokiu žoles prejainitul, žolių, 
trukžotes, puplnlszkes Ir gurltuiftlos 
Palangos trejos devinecP*. gatesito 
gani i už numažinta preke uas: •

Mis. K. JuHzkevIeziene,
lino E. Pine 8t. Mahanov City, Pa. 

arba tiesiog Isz manos.
dovlnlcriu 60c. su prisiimt imu arba 6 
už J3.30. Reikalauju pardavėjų visos 
aplinkine* Ir duodu gera pelną. Czia 
galima gauti visokias žoles kokiu tik 
ant svieto, randasi. t Žolių katalogu 
galima gauti piislusdaml 10c stempo- 
mis. Knyga įtektam* Namuose kuri 
apraszo visokia* žoles $1.00.

.M. J. ŽUKAITIS.
151 Hudson Ave. Rochitster, N. Y.

POMN1KAI
Jeigu užsakysite dabar pom- 

ninka tai bus pabaigt a h ant 
pavasario.
nieko mokėti, užmokėsite kada 
bu* pastatytas ant kapinn.

\ E. T. Everett,
S. 3^(1 St. Mahanoy City, Pa.

puplalszkes Ir 
trejoH devlnerpH,

Preke trijų

IMI *ui

Norai ko isz kalno

FE g
lTil|f(WlWBM

I
2

'•

i!

(Deklenuicijn.)
Kiekvienu mergyte “ 
Tik dvi ūkis turi,
Bet, kievienn isz ju
Kiton pusėn žiuri

Vienu žiuri iii Jonuku, 
Antru in Vincuku.

Kiekvienos mergytes
Ir dvi ausys Kuosos,
I r abidvi adatos
Meiliu žodžiu klausos

In viena kalba viens moi-

SPALVŲ REISZKIMAI.
(I'i’ch'kei.in —

ATIDARYMAS

Naujos Lietuviszkos 
Aptiekos 

Mahanoy City, Pa.

Seredoj 14 Morcziaus
po No. 302 W. Centre St.

Szale Daktaro Dunn’o
■-į

Raudonas: — Jei Randonnii 
lis per visa mikli loszia kazv- 

prie 
gerai szala ha no, 
kės, o kad praloszia iki pasku
tiniai grasziui, nurausta pats, Į 
ir užpykęs ant draugu, trink
telėja kai kuriam in uosi, ir pa
sidaro raudonas burbulas, 
kis atsitikimas vadinasi 
donas. ”

Mėlynas: 
meilinasi 
lauskytes,

Kiekvienas sau ji paiso, jis dėlei to apsimeta iii 
i drapanas taisydamas, pirmiau

Daugumas isz musu varto
jamo visokias spalvas, ir jomis 

: gorimos, džiaugiamos; kjekvie- 
į nas 
i vienas mvli tokia 
kim

roin, dar to insitraukės 
ar raudona-

Galėsite musu aptiekoje gaut visokiu j 
gyduolių 
cigaru ir ° _ - s

aptiekoriszku ir patentavotu 
| toile tin u daigiu, salduminiu 1

t
a

1^ visokiu kitokiu daiktu kurie randasi g ° gg pirmos klesos aptiekoje. g
Z —Z .... . zIszPildysim visokius daktariszkus | 
£ <®a receptus pagal daktaro prisakynaa.

mvli atskiria spalva, 
, kitas kito* 

Didžiuma spalvosiu jesz-- 
ko savo ateitie^, ypacz vaiki
nai, merginos kurie jau ronge- 

• si savo luomą perkeisti, tai yra 
gv veniniu.

will

rp

€ i

To
ram

I ” ; y
padaryti dvilypiai g‘

Kad spalvas visi mvli, tai
prie
o

Inkas, j t ikrą teisybe.

Jei Meldažaitis 
melvmikes Me

nini mažai ka apie g-
11 in ant ra kits berniukas.

Kiekvienos mergytes 
Abi rankos baltos. 
Ir vaikinams pavilioti 
Abidvi pakeltos.

Viena sueina Jonuko.
<) antroji jau Vincuku.

Bet lupos mergytes. 
Nors dvi žiopso art u 
Bot bueziuoti dvieju. 
Niekad uogai kartu.

Jei bueziuos Jonuku. — 
t'žpykis Vincuką.

() Viens isz dalyku
'Tai vra sunkiausias....
Szirdis jos, lik tam teks. 
Kuris bus mieliausis.

Nes t ik t ur ta viemi.
I r mylėt i gal tik viena!

Blogas butu ženklas 
Kad szir<lis dvejotu; 

A’ienam pažadėjus, 
O kaž-ko svajotu.

Jei myli Jonuką, 
Nopristok Vincuką.

J. V. Kovas.

: mausto kokios spalvos jam pri
, ypacz jaunos 

ir moterėlės, labai
; tiktu drapana,
- merginos 
mėgsta invairias spalvas, bu-

Į tent; baltas, 
; nas,
1 ir dar kitokias^

Spalva i’enkant, musu akys 
> tur daugiaiisia darbo, nes spal 
i va negali snezinopti, teip kad 
: kaip kitokį* 
tik akys iszrenka.

rnžavas,

Tad-gi ir

nobodnlio Ii 
mvn

ir nuleidęs že-

raudonas, moly- 
žalias, geltonas.

koki daigia. vien

nor>ežia, 
savo nuo

tfll,
uosi vai kszczioja, isz- 

reikszdamas neužstikejimo vil
ti. Toks 
‘ ‘ melvnas.

Ružavas: —
Kažvte

a i si t i k imas
1 i'

2

Mahanojaus lietuviai dabar turės savo 
tautos aptinka kur bus suteikta man
dagus patarnavimas 
visame.

ir užganedinimas

8
8

noriu 
į aplamai iszreikszti
mono, ka reiszkia spalvos.

Sztai ju reiszkimai:
Baltas:

skalbia baltas bosclnines dra- 
pasidejes ant paežius 

: iszhaltina su lyg lie
ka baltos, užtad, kad jo mote
rėle su savo kumutein, tusztina

va- 
neužgimimas

■ Jei Balezinnaitis

vadinasi i 
I 

Jei Ražaitis su] 
Rože Rožyte turėjo 
linksmus susi 11 enzimu s, 
.jiem |
naši “rnžavas.”

Žalias: -- Jei 
smukioje be traukiant szala- 
bana, ir be žaidžiant ant žalio 
stalo su apvaliom molinom 
kulipkom, kuomet, invykstant 
barniams, pjitaiko kas sn laz
da iii aki indnrti, ir akvsia 

vadinasi

8
kokiusI 5 

.... v .... . ir tas i z 
pavyksta ant gero, vndi-lg 
įtrnžavas. I

Žalsparniui! 
szala-

t

W. J. Milus, Locnininkas
302 W. Centre St. Mahanoy City

Szale Daktaro Dunn

gi

!■......... ‘
į kupros, ir
Ipanas

j bleszines, tokis atsitikimas
I dinnsi skaistus 

baltas.i i ♦ >

I

1

DIDELIS BRONZINIS STOVYLAS.
, f“Ameriko Kares,” vienas isz didžiausiu bronziniu sto- 

vylu būna užbaigtas Stamford, Conn., 
Borglinm. Stovylas 
N. J. Knsztuos apie $150,000, 
oer Horn isz Nowarko.

I

Ame riko Kares,
per artistu CQitzon 

bus pastatytas Millitarv l*ark, Newarke, 
iszUos snmnis paaukavo Am-

Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas
51^Kelias in Sveikata

X

Knyga “Sveikata” turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
apraszomi visokį apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinamą, kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligų, Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei 
ir dimcziai apdaryta audeklinuiis vyrszais. 
Prisluskite mumis $2.00, o knyga bus tuojaus 
jumis iszsiusta per paczta. Adresavokite: > 

1

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

aki indnrti, 
žalia pasidaro, 
lias.”

Geltonas: -
Geltonis pareidamas isz dalboj 
su uždarbiu visos savaite#, o 
pakeliui užeina pas 
Goltonskuri, ir visa ten uždar- 

paeziai ir vaiku- 
varguo-

Jei,

*4 »7za-
i

szlvžin i

Bonkiu

hi palieka, o
ežiam, suskurdusioms
se parueszn pilnus kiszeuius 
keiksmu ir pliovioiiiu, 

‘Geltonas. ”
Jei Juodaitis bu-

tok is
darbas

Juodas: 
1 

damas doras žmogus, mylėjo j

i 4

savo tauta, savo tėvynė, savus 
žmonos, ii’ pats nuo 
mylimas. Bid, jam nusibodo 
būti goru, ir doru, paverto do
ra in niekus pasielgdamas kas 
tik butu blogiau, paliovė my
lėjus savo tauta, savo tėvynė, 
savus žmonos, lygy damas visus 
su beždžionėms, pagaliau tapo 
cieilikeliu. Toks* dalbas vadi-
riil 1 I i'i j 1 rt

visu buvo
Bet,

J uodas.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. 

------- $------7
Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagolba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prioteliai 

banka jeszko dapgiaus prieteliu.
Ji suteikia paturima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dėkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
—j—

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez.

LEON ECKERT. Vlce-Prez.
J. H. GARRAHAN. W. F. RYNKJEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. O. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

ir szita

D. F. G DIN AN, Sek. KantjorluB

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

va s.

4 A? ' . -4

t U T.

.r Jp*

fc..

Tiek-sziuom kartu apie spal-
J. V. Kovas.

1

a

*

A.ifKada buvot 37 metu senumo. c*t

Kongrpsnionas Joseph G

3 M

Ifi'l
■J nli

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
i 704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais

lakstantis Naki
irMena s

<k

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

i. 
Cannon, kuj’is praeita subatn 
pūliavo lihti kongrosmonu. 
.Jisai kongrosmonu iszbnvo 50 
metu. Priveiksiąs parodo jin 
kadupinria karta huvo aprink
tas kongiįismonu. Jisai tada 
turejo 37 metu senumo.

bhti

P|iveikslas parodo jin

Gerbemasis Tamistal:—
Sulaukiau nuo jusu siunczlamos 

mano vardu kpyga 
Naktų ir Vlena’t ui
Bzlrdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena“ apturėjau, nes man 
labai yra žlngeidu skaityti visokias 
istorija*, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Ašb visiems link«cztau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena“ nes ja 
skaitydamas Žmogus apie viską tada 
pamirszti ir vis'okl rupesczial nors 
ant valandėlės atsitraukta.

Su pagarba, A. ŽOKAS, 
18 d. Gegužio lažini.
Dv. Palazduonys, 
Czeklszkes vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

“Tūkstanti* 
ui kuria tariu

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos,, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Taipgi .galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai 5250. 
W. D. BOCZKAUSKAS - 00. MAHANOY OtTY, PA.
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