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ISZ AMERIKOS
SUPLIEKĖ KAD UŽ DAUG 

LAIKO PRALEIDINEJO 
BAŽNYCZIOJE.

Kada

*

Newark, N. J. — Kada ma
gistratas Guthrie užklausė Mi- 

del ko teip 
baisei supliekė savo paežiu, tai 
atsake:

“Per visas dienas mano bo
ba meldžesi bažnyczioje, aplei 
dineja vaikus ir mane ir todėl 
jaja sumusziau.“

Sudže paliepė Mikolai dau
giau nemuszti paežius ir nu
baudė ji tik ant penkių doleriu, 
o moterei pasakė pamokslą, 
buk Dievas josios maldų nerei- 
kalanje, jeigu apleidineja savo 
szeiinynelia. nes jeigu nori 
melstis, tai gali tai daryti ir na
mie, o Dievui tokia malda ge
riau patiks ne kaip lankymas 
in bažnvezia kas diena.

kolo Rutkaucko,

I

A

Jonas
nuolatos jeszkojo

Baltimore, 
Holt grieve, 
laimes. Trisdeszimts metu ad- 
gal apleido savo pastogių isz- 
važiuodamas in Westus, bet su- 
gryžo su niekuom, nes laimes 
nerado, bet kada pribuvo na
mo lauke ant jojo netikėtina 
naujena.

Būdamas jaunu, 
kei ir suezedino szimta doleriu 

patalpino in
Eutowe. Tikėdamas jog Balti- 

nieko, sti-

kūrinos

ant

dirbo sun-

banka

moreje nedasidirbs 
krovė savo kupareli iszvažiuo- 
lamas iii AVestus, bet sugryžo( 

be skal i ko.
Kada ana diena eidamas pro 

banka, atsiminė, jog kitados 
jisai indejo in lenais szimta do
leriu. Be jokios vilties inejo in 
vidų praszydamas idant jam 
iszmoketu jojo pinigus,
gai radosi banke ir dirbo už ji, 
nes jam iszmokejo 652 dolerius, 
nes tas szimtas užaugo su pro
centais per t iek met u.
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PADARE JAI NAUJA AUSI.
Philadelphia. — Ant susirin

kimo daktaru czionais, dakta 
ras Doyle, parode savo drau
gams mergaite kuriai padirbo 
nauja ausi, kuri apsigimę be 
tosios dalies kūno. Ant padir
bimo ausies daktaras Doyle pa
naudojo kremzles isz szonkau- 
lio ir skuros nuo kaklo. Opera- 
cije nusidavė pasekmingai, nes 
ausis prigijo ir dabar mergaite 
turi gera ausi, kuriai garny 
u žm i rsz< > padovanoti.

SALDI MIRTIS KŪDIKIO.
('hippawa Falls, AVis. — 

puolės in deszimts galonu 
fieri kuriame
vynas, Richardas,

Harry Revordo,
■ nusiskandinima. 'Le

vas ne teip gailėjosi mirties kū
dikio kaip vyno, nes visa turė
jo iszlieti laukan, už ka supla
kė savo motore kad nedažiurejo 
kūdikio.

S

In- 
ce- 

nammis

TIKRAS BABELONISZKAS 
BOKSZTAS,

Szis deszimts milijonius do 
leriu namas,
laipsniu augszczio,

v>

nin

kuris turės 
neužilgio 

stos prie Schenley parko, kai
po naujas Pittsburginis
versitetas. Namas Ims žinomas 
kaipo “Katedra 
rioje talpysis 12 
studentu. Katedra

ku-Mokslo“
1 ukstaneziu 

turės 680 
pėdu augszczio, 360 pėdu ilyio
ir 260 pėdu ploczio. Bus dides
nis ne kaip babeloniszkas bok- 
sztas.

POLICININKAS NUSZOVE.
Kaunas. — Spaliu 26 d. apie 

6’A> v. vakaro Daukszxis gatvėj 
koksai tai tėvas iki kraujo šu
nį u sze kuolu savo mergaite 
(15 m. amžiaus). In mergaites 
riksmą susirinko ratelis žmo
nių, isz kurio keletas inejo bu
tam Tuo tarpu atbėgės polici
ninkas inejes in butą (nety- 
czia) szove ir pataikė vienam 
pilioeziui in galva. Pilietis 
mirtinam stovy nugabentas li
goninėn.

TAMSUS KAIMELIS.
Staskevicziai, Vaszku vals., 

Biržu-Pasv. apskr. — Tai di
delis kaimas, bet be galo ap
leistas ir apsileidusiais žmonė
mis apgyventas. Vietiniai gy
ventojai, nuo kūdikio ligi senio 
yra didžiausi girtuokliai. Vi
sa pelną isz ukiu, gan nemažu,

Staskavie-
Todel kaimo 

trobos aplužusios, žeme 
dirbta. Gvvuliai menki ir žino- 
nes lyg apkvaisze. Szalia gir
tuokliavimo Staska viecziuose 
žydi ir paleistuvyste. Neretas 
atsitikimas czia, kad 
uos jau vaikus augina. Jaunuo
mene skaitvti ir raszvti nemo
ka. In vakarinius suaugusiom 
kursus prie vietines prad., mo
kyklos, niekas nesilanko. A’a- 
karuszkos ir degtine, matoma 
augszcziau už mokslą 
ma.

galva.
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VELNEI JAJA ISZNESZE 
ISZ GRINCZIOS.

Hongkong, Kinai. — Kinisz- 
ka motore kuri gyvena kaime- 
lije San Tin, pranesze anglisz- 
kam kainisoriui nepaprasta at
sitikima koki nesenei turėjo. 
Apsako jiji, jog kada miegojo, 
atėjo in grinezia keliolika vel
niu kurie neturėjo ranku nei 
smakru, iszneszdami jaja
grinezios. Apie antra valanda 
po pusiaunakt radosi jiji ant 
lanko ant sukrauto laužo. Mo
tore buvo tosios nuomones, jog 

“velnei” ketino sudegint.
Josios vyro nekliudo, nes ka

da pabudo turėjo perpjauta 
uosi. Arisas kaimas tuom atsi
tikimu labai persiėmė ir ran
dasi baimėje idant ir juju vel- 
nei neisznesztu in laukus.

Valdže daro slicctva ir jesz- 
ko tuju velniu.
BJAURUS PASIELGIMAS 

IŽGAMOS SU SAVO 
MOTERIA.

Bubliuos. — Motore Laja 
Szopp atėjus ant policijos ap
šoko apie baisu gyvenimo koki 
turėjo praleisti iit
nius keliolikos menesius, 
tekėjo jiji už Dovydo Szopp 
keturis menesius atgal. Per ke
lis menesius jaunavedžiai gy
veno meileje, po tam pradėjo 
jaja kerszyt užmuszimu jeigu 
neužsiima paleistuvysta ir jam 
neatdavines uždarbio, 
opiai k vdavo
spardymus. Ant galo nelaimin
ga pabėgo pas savu gimines, 
bet Szoppas atsivožė su savim 
in tonais antra auka Szeiva, 
patogia, žydelkiute. Nelaimin
ga po keliu menesiu buvo pri
versta apsigyventi pas pirma 
auka Szoppo ir abidvi turėjo 
atidavinet uždarbius aplaiky- 

savo

'r

■! f

reikia pripažinti, 
ežiai prageria.I ž tai kad szeimyna čigonu neaplcidinejo stubos 

rios jiems buvo paliepal iszsik raustyt, locnininkas negaleda- 
iiias juju isz lenais iszvaryt, pa liepi1 mulioriui užmuryt duris 
ir langus. Čigonai šukele tolti riksmą, jog palicije turėjo atva
žiuoti i r apmalszyt čigonus, kuriuos‘priverstinai iszmete lau
kan.

nein-

ŽMOGUS SU AKMENINE 
NOSIA.

Philadelphia. — Howard li- 
gonbutiije randasi žmogus ku
ris serga nepaprasta liga, kuri 
yra nežinoma Amerike, o dak
tarai negali jojo iszgydyt. Li
ga vadinasi “rhino schleroma” 
arba suakanenejimas. Toji liga 
tankiu atsitinka Rosijoi ir 
Aust ra Ii joi bet czionais yra ne
žinoma.

Ligonio nosis yra kieta kaip 
akmuo ir turi kvėpuot per bur
na 
t us 
mirs.

ATNALJNEJIMAS.
kaip

kai I sveikata dang

V 
atsitinka

paskuti-
Isz-

mergi
priklauso 

ant normalaus dirbinio daugy- 
;iliu žmogaus kūne. Kilo

tu giliu 
rale visai

bes g
met žmogus sensta, 
funkcijos mažėja, ir 
sustoja.

Mokslincziai

i

dažnai.
<>• 
r>

visokiais bu
dais stengiasi sugražinti iszde- 

gilinins elementus, tuo-

stato-
tankei4 ir

*»

kumszczesgūsius 
mi pasitikėdami atsiekti atjau- 
nejima. Alenok, dabartiniu lai
ku nėra nei vieno moksliszko 
darodymo bjuris užtikrintu to
kias pasekmes.

Negalint iszpildyli žmonijos 
troszkimu ir noru amžinos jait- 

ir gyvenimo, 
kreiptis prie biulu, kurie 
artintu sziuos troszkimus. Isz- 
mintingai sekant 
prieinamus ypatiszkos 
uos principus, galima keliauti 
sykiu su laiku, vieton, kad su
klupus pirm laiko kur

Toliau, praktiszka 
daugume atsitikimu 

S 
nes pajėgas ant tiek, kad 
natve galėtu būti malonumo, 
o ne apsunkinimo, laiku. Tie, 
kurie nori būti sveikais senat
vėj, turi padėti tvirtus sveika
tos pamatus jauny st ej.

Faktas, kad nuo senatvės 
nei vienas nepabėgs, turi 
realizuotas, priimtas, ir 
nanezios padėtis turi būti drą
siai priimamos, 
gus pasensta,

I

szi SLAPTINGA MIRTIS.
Egleniszke, Dukszto valscz., 

Spaliu 1 die
notoji Egleniszkes vienkie- 

namu,

lakta,

Noras pasilikti jaunu, 
proto taip ir kūne, yra natūra
lūs ir patartinas. Per 
vienok, pasistengiama sulaiky
ti senatvės prisiartinimą geri
nant, ir palaikant vientik isz- 
vaizda. Kad pat \i įtinus

galima iszskaitliuoti ne- 
suskaiftimus, taip 
“beauty shops, 
dejas, kaip moterys, taip ir vy
rai. Plaukai via nudažomi taip 1 I • 1 *kad niekuomet įiemanvtume, 
kad jie buvo žili, h’iaukszles ir i nestos i

- Harrv 
budn pasiliko 

s llll-

ir serga ta liga penkis me- 
rodos neužilgio*

vadinamus
nau-

radosi
16 menesiu 

radosūnelis I 

mirti per

NEGALI SKUNSTI UŽ TAI.
Detroit, Mieli. — Pardavi

mas visokiu maiszvmu ant d i r- 
bimo naminiu gėrynių ne 
peržimgimu

nusprendimą

v ra «
prohibicijos tiesu, 

va 1d isz k o 
sūdo, kuris paleido ant liuosy- 

Marx

pagal

virszinink us
>s.

ras Iloeisch,

bes du
B n* wing kompaniji

Gustovas Brando ir Teodo- 
bnvo sknndžemi

už pardavinėjimu selyklu ir ki
tokio sztopo ant iszdirbimo 
naminio alaus ir mokino žmo
nis kaip galima padaryti gero 

Iszrnintingas slidžia.

ant

I )idelis
turi bnti Petras

nesziojesi su

i r kaip ? J kariais

perlus, kuri n

RADO SKARBA LAZDOJE.
Ashland, t tregon. 

Gersh, navai nu 
turtingu žmogum. Žmogeli
ėjas pas nolarijusza turėjo pu
si ras/.vt ant kokiu ten svarbiu 
dokumentu. Teip tuom persi
ėmė, jog apslobo ir su visom 
pajėgom pasirėmė ant savo laz
deles idant nenupult. Lazdele 
truko ] m šia u ir isz vidurio isz- 
b\rejo puikios
verte dacjo lyg 100 t ukstaneziu 
doleriu.

Gilukningas locnininkas laz
deles ne nesapnavo, jog neszio- 
jesi su savim kožna diena dide
li t arta. I langeli met n adgal, 
gy\eno jisai ant fanuos Rūsty 
River, Minnesotoje. Mete 1883 
susitiko jisai su žmogum, kuris 
per <
Sioux Indijonu, 
su Indijonka. 
raupais ir ikos 
hidijoniszko kaimelio.

(iersh susimylėjo 
priimdamas po 
dažinrinejo ligoje, 
sveiko, padovanojo jam
lazdukių, kuria buvo gavės nuo 
sa vi i dici I u ko.

Gersh daugeli kartu neturėjo 
ir turėjo užstatyt

lazdele už keliolika centu idant 
nusipirkt duonos, o 
dirbdavo kiek pinigu, iszpirk- 
davo lazdelių. Dalia r nekentęs 
daugiau hado ir vargo.

langeli metu 
a*

Žmogus apsirgo
iszvarvtas isz

gyveim terp 
rpsi vesdamas

ant jojo, 
savo pastogių, 

o kada pa
savo

ka valgvt

kada nž-

alaus.

VYRAS BEZDŽIONKAUJE O 
MOTERE SU VAIKAIS 

KENCZE BADA.
Milwaukee, AVis. - 

bezdžionka
Klivinskis, kuri pati apskundė 
ant persiskyrimo ir nedavimą 
jai ir vaikams pinigu ant mais
to.

Tasai žmogus teip in^imylo
jo in save, jog naudoje bran
giausiu perfumu, malavoje ant
akius, pudruoje veidus kaip tai 
daro moterėlės,
savim paduszkaite su pauderiu 
kuri naudojo ant ulyczios ir ne- 
szioje szilkinias apatines dra
panas.

Tuom laik pati turėjo melsti 
duonos ir kito maisto del saves 
ir dvieju mažu vaiku. Tas bež
džione iszgiardavo pieną vai
ku, o ka<la priesz tai motore 
pasiprieszino, likos balsei su- 
muszta, jog turėjo molynus pa
ežius nuo kuinszcziu.

Sudže davė motorai persisky
rimą ir paliepė Petrui mokėti

angleka-

del pa ežios ir vaiku po 75 dole-

BANDYS APVOGTI ANGLĮ-, 
NES KOMPANIJES.

Pottsville, Pa. •— Visa Rea
li ingo kasyklų ir st eit i ne palici
je jesZ'ko banditu kurie susita
rė apipleszti kasijerius kurie 
iszmokes užmokost i
siams per Kalėdas. Du banditai 
likos aresztavoti pas kuriuos 
rado mapas visokiu keliu isz 
Skulkino pavietu įpad galėtu 
pasekmingai, pabėgti po api- 
pleszimui. Kompanijos mokė
damos Kalėdini užmokesti 
angleka.siams, apginkluos savo 
kasijerius su paliepimu idant 
szautn tiksle užmuszi/no jeigu

Kaledini

PERKŪNAS SUDEGINO VI 
SAS DRAPANAS, BET 

MERGINA GYVENA.
Langdon, Miss. — Pataikin

ta tiesiog ant galvos per per
kūną, kuris ant josios sudegi
no visas drapanas, czeverykus 
ir sutarpino špilkas plaukuo
sią, Aida Moe, 16 metu mergi
na sziadien yra gyva ir sveika, 
norints gana smarkai likos ap
deginta.

Aida su savo drauge ėjo mi
mo isz mokslaines, kad 
užėjo szturmas su 
Perkūnas trenka
mas in Aida o josios 
apmirė. Kada atsikvotejo pa
mate Aida lipsnosia, kuria už
gesino ir pradėjo szaukti pa
gelbės. Artimi farmerei subė
go ir nunesze mergaite namo, 
kur po keliu dienu 
pasveiko.

sztai

f

kad niekuomet

veido iszvaizda pataisoma ma
sažais ir in vairia is kosmeti- 
kais. Drabužiu pai<la\ejai gar
sina drabužius kurie riebuma 
užsh'ps ir pajaunys. Pažvelgus 
in visus apgarsinimus ir in vi
sus kosmetikus kurie 
vese pardavinėjami, 

Jcad žmonių noras yra 
ginusiai likti jaunais 
žiais isz va iždo j.

A’ieszos Sveikatos 
pilnai sutinka ir

k raut u- 
matoma, 

kuoil- 
ir gra-

vieszkelv.

palaikyti savo fizine

reikia
pri

nekuriuos
hygie-

nors

stengtis 
ir proti- 

se-
Sk v rius 

simpatizuoja
perkūnija, ambicijai Imti sveikiems kiek

pataikinda-
d range

A

v i si sz kai

Sndže

v v ra

to-

Po

APSIRIKO VARGSZE SU 
SENU VYRU IR JOJO 

TURTU.
Detrpit, Mieli.

Marsehner perskyrė .Joną La- 
thrap 63 metu turtinga farme- 
ri nuo jojo 2IFmetines pacziules 
Daisy kuri Skunde savo 
už žveriszkn pasielgimą su ją
ją. Motere užmetinėjo savo se
nam vyrui, buk kada su juoin 
apsivedė 1923 mete, pergyven- 
dunutsil jnom tik septynis me
nesius, negalėjo dalaikyt
liaus. Senas vyras prižadėjo 
jiai puiku narna, ir 75,000 do
lerius ant tolimesnio lavinimo 
muzikėje — žodžiu, viską ko 
tik jauna motore troszko.
svodbai nuvožė jaja in sena na
rna kur dirbo kaip mulas, viro 
valgi del 16 darbininku, * 
rints priešą apsivedima nemo
kėjo virti, Negana to, 
jam kas diena szveisti czeba- 

“poiąi”tus ir vadyti ji

tik galima, kaip protiniai, taip 
ir fiziniai. Isz tos priežasties, 
Sveikatos Skyrius nori patarti 
budus-kaip geriausiai
prieiti prie tokiu pasekmių.
Galima sakyti kad dabartiniu 
laiku, žmones gali
šiai Imti sveikais neg kokiame 

istorijos Į)e-

galima būti 
mai-

knoilgiaii-

su g ra- 
tikėtis, 

dės rinkti naudas anksz-
su-

vandeni,

ap- 
vv-

kitame žmonijos 
riode.

Amžinas jaunystes szaltinio 
jeszkojimas nėra naujas. Ir nė
ra jis keistas sziame amžiuje ir 
gentkartej. Senesniu tautu kal
ba apie stebuklinga
kuris badavo tvirtai apsaugo
tas ir sunkus gauti. Sidyg sziu 
pasakų, vanduo galėdavo 
sukti laika atgal ir senus 
rus ir moteris padarydavo jau
nais ir gražiais. Galima many
ti, kad tos pasakos iszsivyste 
isz semt žmonių noro tapti jau
nais.

Atjaimejimas gali būti skai
tomas kaipo buvimo jaunu sto
vis, arba ėjimas jaunyn. Tuom 
pat sykiu, pasiliuosuojam nuo

Kuomet žmo- 
jis negali tikėtis 

kad jam kas jaunyste 
žins. A'Tenok jis gali 
kad gi
cziau protingu gyvenimu 
taupytas. Netik, kad toks žmo
gus pasens dailiai, bet jis bus 
geriau pasirengęs sutikt dides
nius intempimus, kurie apsun
kina pamažu silpnėjanti ojga- 
nizma. Atjaunejimas kurio kas 
norėtu insigyti be jokiu " pas
tangų, yra tik pasaka. Anaip
tol, gyvenant atsargiai, nelau
žant jol$iu gyvenimo 
mu, galima tikėtis 
prailginimo, su
protinio ir fizinio tvirtumo pa- 
laikvmu. —r- F,1j.I»S«

instatv- 
gy va sties 

atatinkamu

Breslaves aps. 
na i 
min namu, kuriuose gyvena 
Lenku sargybiniai, sauga Len
ki jos-Liet n vos siena, nuszauta 
jaunikaitis 24 metu amžiaus 
Juozas Laureneckis, kuris ati
tarnavęs Lietuvoje karei vi ja 
gryžo prie savo motinos ir bro
liu A'ydžiu parapijoj. Policija 
sako, kad jis, pamatęs Lenku 
policijanta pats revolveriu nu- 
siszoves, o žmones spėja, kad ji 
kiti nuszove nes buvę girdėta 
keturi szuviaii. Nors tai invv- 
ko Lenku pusėj 80 žingsniu nuo 
sienos netoli Egleniszkes vien
kiemio langu ryto meta jau 
praszvitus, bet kadangi Egle
niszkes gyventojai ir visi buvu
sieji sveeziai, ka tik buvo su
migę, delei buvusiu tame vien
sėdy tuomet vestuvių, kame 
linksminosi ir policijantai, nie
kas nematė invykio. Policija 
iitvvkusi motinai ir broliui ne
beleido daryti tyrinėjimo delei 
i szt i k usios mirties, nes esą ne
abejotina, kad revolverio szu- 
viu esąs nusiszoves, taip esą in 
protokolu inraszyta, nebegali 
Imti ir klausymo, kad pats nu
siszoves. Ar sziaip ar taip vis 
dėlto atsitikimas nepaprastas, 
kad gryždamas prie savųjų sau 
gala darytu. , .‘ft

i

tas nuo pardavinėjimo 
kimu. Ižgama da bjauriau pra
dėjo pasielginet su joms.

Po apsakymui savo gyveni
mo, motore graudžei apsiver
kė. Palicije aresztavojo ižga
ma kuris vėliaus prisipažino, 
buk tokiu budu pamynė po ko
joms apie tris-deszimts 
gaieziu, priversdamas 
ant vedimo paleistuvingo' 
veninio ir atidavimo jam 
uždarbi.

Sudas nubaudė ji ant de
szimts metu prie sunkaus dar
bo ir užmokėjimo 
tukstanciu zmarkiu bausmes.
ODESOJ SUIMTA KELE
TAS KATALIKU KUNIGU.

Maskva. — Gauta isz Ode
sos telegrama pranesza, kad 
vietos vvriausvbe aresztavus 

v

keletą kataliku kunigu, vedu
siu slapta mokykla naszlai- 
cziams. Mokvkla buvus laiko- ' * ■*
ma užsienio organizacijų 
kojamais pinigais.

Pasako policijos, 
tikslas buvęs auklėti 
kataliku tikyboj, bet dali pini
gu, kuriu tam tikros užsienio 
organizacijos skirdavo mokyk
lai, kunigai pasisavindavę 
praszvilpdave ‘savo in va iriuo
se pasilinksminimuose.

Mokykloj rasta dvidesimt- 
keturi vaikai berniukai ir mer
gaites nuo 11 iki 15 metu. Pa
sako policijos, tie vaikai buvę 
privorsei gyventi asztriausios 
drausmes ir didžiausio skurdo 
sąlygose.
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BADOSI PEILEIS.
Gruszlaukis, Kretingos ap. — 

Miestelis nedidelis, bet gali di
džiuotis dažnomis pesztynemis. 
Czia beveik kas sekmadieni vy
rai susipesza ir garbe tam, ku
ris pasirodo stipresniu nesmar
kesniu.

Spaliu 13

1

■II' p

Iv4'

•IUBS 
diena pasižymėjo 

tūlas Feliksas Benet is subadės 
peiliu szonus Baliui Mikutavi- 
eziui. Spaliu 19 diena, jau pa
sveikęs, Mikutaviczins, norėjo 
atkerszyti Boneeziui, bet taa 
isz miestelio pranyko.

Taij) kerszija be galo vienas 
antram musu jaunimas, nes 
policijos miestely nėra ir. noru

t— ■ » . I - .Į  ̂...... į .............. * '■       I

Visas Miestas Isznaikinfas. 
o „.

Rymas. ~
(Jertosa, 
likos sunaikytas per ugui. Pen
kiolika žmonių sudege o daug

ii'i

■į
4

gu beri i i joi Veno va,
Visas miestelisvisų nusilpnėjimu, kurie risza- 

si su senatve. Vienok, fiziolo
giniu žvilgsniu, toks porsimai- 
nymas noru galimas. Tikreny
bėje senatve yra noiszvongia- 
ma ir negalima nuo jos pabog- 

» ti. Geriau galima suprasti por- 
ir mainas kurios i n vykstu senat-

no-

turėjo
snžojsta. Valdžo nusiuntė in to
nais vaisku su paszelpn i 
dykoms Hunt suszolpt keturis 
szįmtus gyventoju kurie "neto

«

volą sustojo dirbti 12,000 an- 
irbu- glekasiu isz priežasties nesuti

kimu su kompanija. Toki strai-

PitUton, Pa. — Czionais

kai atsibumr fenais ant kasdie-
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Po pirmai dienai Sausio, tai 
yra po Nauju Metu, valdže pa
vėlins visiems bravorams dirb
ti drūta ir gera alų su deszimti- 
niu procentu alkoholiaus. My
lėtas “Book Beer” 
bus iszdirbtas geresnis ne kaip 
kitados.

Kam isz to džiaugtis, kad tas 
gilukis patiko Vokietijų! o ne 
czionais Amerike.

Didžiausi bravorai kaip 
Pschorr, Loweubrau, Hofbrau, 
Spatau ir Salvator jau pradėjo 

20 procentini alų.

Kaip Bobute Sudegino 
Velnią.

II

*

į
4*

I
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i Į jfr

FBIi

sziniet ir

bra vora i

dirbti 20 procentini ahi. Isz 
Ameriko užkalbvta tukstanezei*

dėžių tojo niaus, bet darbinin
kas gal tojo alaus neragaus, 
tiktai turezvi, grafterei ir poli
tikieriai.

Neužtvirtinnnczios žinios isz 
Kauno pranesza apie susitai
kymą Lietuvos su Lenkije. 
Specialiszka kamisije iszsiuns- 
ta isz Warszawo in Kauna, lai
ke posėdi su iszsiunsta Lietu- 
viszka kamisije. Susitaikymas 
badai yra tok is, jog 
I

Koki 25 metai
voje viename dvare gyveno or

kų ris turėjo vie- 
i   H OS t R is 
ordinarezikai 
po viena kar

vute ir turėdavo. Viena karvu
te teturint, ordinareziko pa

pu 
kaip pradeda 

augti žol(», ji raudavo visokiu 
žolių ir szerdavo karvute, kad 
duotu daugiau pieno.

Musu bobute pataikė 
ant tokiu negeru žolių, mm ku
riu genda pienas. Lžede tu žo 
liu karve ir pagedo jos piimas. 
Bemelžiant jis 
kai krekenas.

dinarezikns, 
nui viena karvute 
laikais dvaro 
dažniausiai tik

atgal, Lietu-

teturint, 
eziute labai ja mylėdavo, 
vasariui atėjus.

s v k i

suk raszeda '<». 
Gaspadine 

rūpino ir teiraujasi

Lietuva 
įauginu nesispirs atgavimo 

Vilniaus nuo Lenkijos, už ka 
Lenkai atiduos Lietuvai visus 
Szvenezionius. — Kiek tame 
vrn tcisvbes tai nežine, bet lai
kos butu tiems sklypams susi- 
taikvt.

nesispiri* 
nuo

SU.>1 
visur, kas 

ežia pasidaro jos karvutei. Pa
tarimu gavo visokiu. Vienos 
kūmutes sako, kad kas 

kito.s kad 
troezios, kad kas 
1.1. Didžiuma 
mucziu patarė 
ninkes. Ka gi daryt ? 
klausyt geru žmonių patarim*.). 

Nuėjo bobute pas viena bur 
pas kita, 

kas

ra v o jo, • *

i I

4 4

' “pabaro, 
užkalbęjt» ir

kn-

paeze-
? *

4 4

bu volu u
eiti pas buri i

Reikia

>s uostuose esą su
sektas naujas būdas smugeliuo- 
ti (‘migrantus in Jungtines 
Valstijas. Emigrantai esą aprū
pinami fabrikuotais dokumen
tais, kurie parodo, kad jie esą 
Lietuvos piliecziai,. gyvenusie
ji Amerikoj kai jau 
imigracijos 
galiom Tuo 
sykio jiems negalint i but taiko
ma, kadangi jie buvę parvyko 
Lietuvon tik pasisvecziuoti.

Vokietiji

in

naujas 
inejesinstat vmas

bud u kvotos tai-

Automobiliu sziadien randa
si ant svieto apie devyniolika 
milijonu. Amerike juju yra 15,- 
222,658 arba ant kožno septy
nių gyventoju pripuola po vie
na automobiliu. Tolinus seka 
Anglijo su Irlandije su 655,318; 
Kanada 642,571; Francije 460,- 
000; Vokietija 152,068; Belgije 
su 61,300 ir t.l.

Ant salų Havajos yra vienas 
automobilius ant 13 gyventoju 
Kanada 14, ir Australije 41.

Szirnet Džiovos Draugove ti
kisi parduot du milijonus Ka
lėdiniu markiu, pardavimas to
ju ženkleliu prasiiles 28 Nov. 
Pelnas nuo pardavimo toju 
ženkleliu eina ant kovojimo 
prieszais džiova. Nedėlioję 30 
Nov. visosia bažnveziosia kuni- 
gai iszaiszkins apie pardavinė
jimu t uju ženkleliu. Decembe- 
rio 8 mokslainesia iszdavines 
vaikams ženklelius idant par
davinėtu žmonimu, kurias gali
ma pirkti szimta už doleri.

Kožnas pirktas ženklelis yra 
ant suszeipimo serganeziu ta 
baisia liga ir kovojimą priesz 
prasiplatinimą josios.

CUNARD
IN LIETUVA

Trumpiausiu laiku, kas Seroda, 
Trejais Ekspreso Laivais

AQU1TANIA
i

BERENGAR1A 
MAURETANIA

Per Cherbourga ar Southamptona.
Lietuviai kurie važiuoja in 
Lietuva pasisvecziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
galės grįžti in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.

Musu ofisas Lietuvoje

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines 

' isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar.

. suteiks jiems pagelbu ir rodą. Visi 
troezios klesos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, neprilygsta
mas szvarumas ir maistas. Apie 
daugiuos informacijos klauskite 
pas vietinius agentus arba nuo: 
CUNARD LINE

25 Broadway
New York

f

* i a v o 
reikia 

iszvaikv

buvo sugedės

t ininke, nuėjo 
visokiu patarimu, 
daryti, kad “ežerus 
t i. Vaike bobute, ežerus, vaike, 
bet pienas kaip 
taip ir pasiliko.

Galiausiai musu bobute nu
ėjo biski toliau pas burtininke, 
labai garsinga ir pasipasakojo 
jai savo beda. Burtininke isz 
klausius, patvirtino, kad karve 
jos yra isztikruju piktu dvasiu 
apsėsta. Ji, todėl, patarė sztai 
kaip padaryt. Kas rytas isz- 
melžus karve, reikia pienas su
pilti pecziun ant kurenanezios 
ugnies, kad kuri nors karta pa
taikyti ant velnio ir ji sudegin
ti.

4

ir nutarė szvenlai pildyti bur
tininkes instrukcijas. Ji rytais, 
pamelžusi karve, pilstydavo 

lai p ji dare

<ryžo namon musu bobute

ka rve, 
pieną ant ugnies, 
visa savaite. Bet velnias, mato
mai, buvo kytras ir vis nepasi
sekė ji sudeginti. Pienas, 
kraszejo, taip kraszejo.

Bobute pecziu paprastai pa
kraudavo isz vakaro, kad mal
kos padžiutu. Viena vakaru ji 
susimanė padėti ant malku ir 
puku inaiszeli, kad pūkai pa
džiutu pirm negu pils juos in 
priegalve. Bet...

r i'

kaip

Musu bobute ant rytojaus vi
sai pamirszo apie pilkus iv už
kure pecziu, kaip ir visados da
rydavo. Pamelžė karve ir supy 
lė jos pieną ant ugnies. Malkos 
dega, liepsnoja, sykiu ir pūkai.

Poczius baigiasi kūrentis. 
Sudege malkos, sudegė ir pū
kai. Isz sudegusiu puku paliko 
kokis ten apsivėlus guzulas. 
Bobute ta guzulą matydama, 

rodo
“Ana va, ledukas 
sudegu. Dabar turėsim, vaike
liai, pieno!” 
džiaugi u, pasisekus 
ta nelabaji!
paėmus ta guzulą paraužo. Be- 
daužant pri<‘ kaezergos prikibo 
puku, kurie dar liko nesudegė. 
Bobute duria su kaczerga in 
guzulą ir tyeziodamosi sako, 

best ija 
t ik kudlos beliko!

Trys Pageidavimai.

ten 
ta 

džiaugėsi ir vaikams: 
velnias jau

nesi- 
sudeginti 

Dar su kaczerga

li

su

I I Aha.
ir 
tu

kasgi

sudegei-,
i 1

bobute 
apie vakar padėtus džiovinti 
pukus!... Greitai paszauke mer
gaite Maryti1: ar ji iszemusi 
isz peczinus pukus? Maryte su
teikė informacija, 
ėmusi.

* ? J / 

t 4 • • 4 4 

Bobute tvėrėsi sau už galvos, 
keikdama velnią, burtininke ir 
jos niekam 
mus, del kuriu 
svaru geriausiu puku, 
riuos dideli pinigai (nors, ežia 
kaip skaitytojas

Su svkiu •* 
vakar

atsiminė

kad neisz-

net i k usiu s pa t a ri
ji sudegino 12 

už k n

mato, burti
ninke nebuvo už ka kaltinti — 

let i pūlius pe- 
cziun, ji liepe tik picini su vel
niu pilti ant ugnies. Bet toki 

ilpnybc, ant kito

juk ji neliepi1

ant 
jau žmogaus s 
kalte numesti!)

(

Perniek nuėjo bobutes train 
pas džiaugsmas, kad velnią su 
degino.

Jai beaimanuojaut atėjo 
bobute ir 

pasipasakojo savo nelaime. Se
nute nusistebėjo isz jos kvailu
mo. Ji paklausė,

mite elgeta, k uriai
i savo

ka ji duoda 
karvutei esti. Ji atsake, kad ra- 
vhiejanti isz darį> žoles ir jo
mis szeriant i karvute. Senuke 
l>alingavo gaiva ir patarė:.

Zinai ka. neduok kokia 
savaite karvei i>z daržo žolių, 
pamatysi, kaip pasitaisys pie
nas; nes daržu<»M> yra negeru 
žolių, kurio

Senais laikais, gyveno vienas 
karalius, kurs knraliszkajame 
savo paloviu,je inveile paprotį 
ir ji laike instatu, kad kiekvie
nas svetimasis, atvykusis in 
karaliszkaji jo paloviu, butu 
gražiai priindas ir pirm visko 
turėjo jis sutikti suvalgyti isz- 
kepta žavi. Ir tarnams buvo in- 
sakyla temyti, kaip svetimasis 
valgo. Ir, jeigu svetimasis, su
valgęs žuvies pirmąją dali iki 
grobu, imtu -ir 
dali valgymui, tai tarnai turė
jo tuomet suimti svetimąjį, in- 

in tamsiiji kalėjimu ir

apverstu kita

mesti 
treczia diena nugalabinti ji. 
Bet-gi majestotingas karaliaus 
gailestingumas daleido nelai
mingajam nelaisviui sudaryti 
viena pageidavima kasdiena ir 
jis patsai sudėjo priesaika tik
rai iszpild.vti kiekviena reika- 
laujamaji pageidavima, iszsky- 
rus reikalu v ima apsaugoti ka
linio gyvastį.

Isz priežasties tokio kara
liaus sziurksztaus nusistatymo, 
daugelis pakliuvo nelaimėn ir 
paskui buvo nugalabinti. ,

Ir sztai viena gražia diena 
netikėtai atvvko in karaliaus 
pnloeiu grafas ir jaunasis ji 
sūnūs. Ir jiemdviem buvo tuo
jau paduota žuvis.

grafas pabaigė vienu
žuvies puse, (ai ome ir apverti 
kita pusi*. Ir kai buvo beprade
dąs imt i in burna, tai buyi 
staiga suimtas

Ir kai

burna, 
ir sekamai in 

mestas iii tamsu ji kalėjimą ii 
ežia buvo jam pasakyta, kas ji 
laukia. Ir senis grafas nuliudi 
ir inpuole iu sielvartas.

Gi graf.ailis, kad ir susirupi 
nes tėvo nelaime, I aržia u ne 
prarado vilties ir nenusiminė: 
tuojau paskubo 
prasze jo sutikimo ir pavelymc 
guldyti galva už savo tęva. Ii 
karalius sutiko 
praszyma. 3' 
ta laisve ir grafaitis

pas karalių ii

t
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FENGO KAREIVIAI PRIE BROMO PEKINO.
a

hiržuo>e
> gadina pieną.

Bobute paklausė senutes pa
tarimo ir turėjo vėl gera pieną.

Paskui valgė pieną ir pati 
save bare, kam buvo kvaila ir 
sudegino puku maiszeli, ir dar* 
džiaugėsi, kad velnią sudegino.

Dauginus ji jau netikėjo jo
kioms burtams.

Raszo K. Szirvvilione, t •

5

NAUJAS GUBERNATORIUS MASSACHUSETTS’©.
Alvin Fuller, republikouiszkas kandidatas abi guberna

toriaus valstijų Massachusetts, likos iszriuktas,107,339 didumu 
balsu. .Jojo motore daug pyigiajbinojo savo vyrui rinkimuosia 
ir važiuoju po miestus laikydama prakalbas.

ANT LIETUVISZKO 
BALAUS.

Eiksze Mariuk szokti!
Ne ejsiu, nes than nesi-

SZVENCZIAUSIOSGYVENIMAS 
MARIJOS PANOS,

nori!

Visas pilnas apraazymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
05 puslapiai.
Preke su prisiūti tim u tiktai 25c.

iszpildyti ji 
Tatai grafui gražiu- 

buvo in 
mestas in taihsuji kalėjimu 
vo tėvo vieton.

Ir grafaitis, 
laiko nei 
kalėjimo sargus, 
tarė:

“Gerai žinote, kad pirm mir
siant asz turiu 
t ris pageidavimus.
kalniniu los toises davimo. 'Ta
tai eikite pas karalių ir pasa
kykite jam, jog pirmasis mano 
pageidavimus yra tas: jis turi 
būtinai duoti man savo dukte
rį už žmona ir pristatyti kuni
gą, kurs sutuoktu mudu.

Pirmasis toks dvasus 
Taiczio pageidavimas, žinoma, 
nepatiko karaliui. Bet gi isz
pildyti jis turėjo duotąjį savo 
duktė r, kuri visai nesiprieszi- 
no likti grafaiezio žmona.

Visa tai dėjosi anais laikais, 
kai karaliai laike savo turtus 
paslėpė uolose arba boksztu 
koruose, k. a. Moroko impera
torius. Ir grafaitis, antroje ne
laisvės dienoje, pareikalavo 
visu karaliaus turtu, 
pirmasis jo pageidavimas bu
vo drąsus^ tai szis antrasis vi
sai nenuolaidesnis. Bet gi ka
raliaus sakytasis žodis yra pil- 
dytinas insakas. Ir karalius 
karta davės žodi yra verstinas 
iszpildyti ji. Tatai visi kara
liaus turtai : auksas ir sidabras 
ir žemeziugai buvo pavesti ka
linio užmaezioms.
paveldejes karaliszkuosius tur 
tus, parode didinga įhiosnuma 
gausiai apdovanodamas J<ara- 
liszkojo palociaus didžiūnus ir 
tarnus. Tuo duosnumu jis insi- 
gjjo daug prieteliu ir draugu.

0 karalius susirūpino ir pra
dėjo nerimauti. Ir užmigti vi
sa treėziaja naktį negalėda
mas, jis atsikėlė labai anksti 
ryta ir visas baimes apimtas 

sužinoti, 
jo pa-

sa-

neaik \įpdama> 
valandėlei pamatei- 

jiems tuojau

teise padaryti
Ir asz rei-

t ?

g ra-

Jeigu

dru fait is,

Puiki knygele.

— Eik, bu gausi per snuki!
— Na kad jau teip 

’ praszai, tai eisiu,
grąžei

u
W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 

MAHANOY CITVii KA<

nuėjo pas grafaiti 
koksai buvo trecziasis 
geidavimas. >

i ‘ Dabar gi, ’ ’ tarė karalius 
nelaisviui, “pasakyk nlan, kok 
sai yra troeziasis tavo pageidiv-
vimas, kurs ne Vilkinau t bns 
tuojau issspildytas ii* paskui

■ -»

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmagumą su

viję kaipo tai viduriu užkietejima, 
perszalima, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutino, kataru, strėnų skausmo, 
kraujo tingumą, iszputimus, rugavi- 
mus, galvos skausmu, iszgusti, nesuo- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
du nesmaguma, tai nesikankyk virsz 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mus 
žolių o suteiks jum pagelba ir svei
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Muhu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo vnlimo, palengvinimas mėne
siniu. nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
nervu ligos, iszgasties, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c. Geriausi gumbalaszai 50c. Pa
lange t ra j anka 60c. Poplaiszkai 85c. 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
valimo 60c.
Szvcntuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
knygų katalogu. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
čiu gromatoms. M. 2ukaitis,e 
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Visu metu gyvenimas

M. Žukaitis

Generolo Feng Yu-IIsiango 30,(M)0 kareiviai eina per bro
mą PekinoTižirnti miestą.

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

busi nugalabintas 
šiai suerzino mane

nes bai- 
nepakvn- 

eziami reikalautini ir iszpildy- 
pageida vimai 

man
paskui i-

4 i

nys,
atsiliept! kali

ti pirmieji tavo 
ir jau nusibodo ir ingriso 
belaukiant iszgirsti 
niojo. ’’

Karaliau,”
asz reikalaunu iszpildy

ti dar viena mano pageidavi
ma fr kai bus jis invykdintas, 
tai galėsiu mirti patenkintas. 
Jis gi yra, kad palieptum isz- 
lupti akis visiems tiems, kurie 
regėjo ir mate mano tęva 
vereziant žuvi kitaja puse.

“Labai gerai!” atsake

4 4

pageidavi

I 4

Ir visi valgė ir gere ir szoko
Po viso kara-

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

ap

ka
ralius: “'Tavo pageidavimas 
'ra na t ura lūs ir paeinąs isz ge
ros szirdies.” 
mis in savo 
‘Atveskite czion 

na. ”
Ir kainbarlionas buvo atves

tus priesz didinga karaliaus as 
meni ir visas iszsigaiides ir 
drebeilainas, prabilo:

Asz, vieszpatie! Nieko asz 
nemaeziau! rTai buvo užvaizdą, 
kurs regėjo ir mate viską!” 

“Tatai pristatykite 
užvaizdu,”

Bot gi užvaizdu

Labai gerai!
Tavo

Ir, atsikreipda- 
ta ritus,

kambarlio-
insa ko:

4 4

I ' 1

ezion 
paliepė karalius.

užginezijo 
viską aszaromis akyse ir pasa
kojo, jog nieko panaszaus, kas 

karaliui, nere- 
Tai vra szvai-

buvo praneszta, 
gojo ir neinat e. 
cerius, kurs žino viską.

O szvaieorius pareiszke, kad 
tuonieko nežinąs tuo žvilgsniu. 

Turbut, lokajai gali ka nors ži 
noti.

Gi lokajai pagriso, 
nieko bendro netureje prie sta
lo ir visai nematė, kaip g 
valgė žuvi.

Galop daoita prie to, 
niekas nežinojo apie ka daly
kai eina ir niekas negalėjo pa
tvirtinti skundu priesz

stok uojant 
bausme

kad jie

ra fa s

kad

grafa
boi grafaiti. Tatai, 
pri pa rodymu ir 
nyksta sava u ui. 
noji nuotaka tarė savo tėvui:

“Asz atsiliepiu in tave, teve
li, kaipo iii antroji Saliamona.

Jeigu 
j l>a- 

gra-

ISZ-

Podėliai jau-

Gerai iszspresk viską, 
niekas neregėjo ir neinate 
pildant prasikaltima, tai 
fas negali būti kaltas, gi mano 
vyras yra nekaltas ir.turi būti 
pal mosuotas. ”

Karalius gi susiraukė, 
raliaus palydovai ir tarnai pra
dėjo sznabždetis ir nerimti. Ir 
netrukus karalius prasįblaive: 
ir nuszvito visas jo veidas. Ir 
visi nudžiugo ir veiduose žy-' 
mejosi pasitenkinimo ir laimes 
szypsena.

o ka

I
‘ ‘ Tebunie jau taip, ’ ’ ’iszsita-; 

tegyvena.
už men-1 

nei jo.
o vra' • I
. nui-i

ir linksminosi.
liūs gyveno dar kuri laika gra
žioje taikoje su kitomis valsty
bėmis ir visi godojo ir mylėjo 
ji. .Jam pasimirus sostu užėmė 
grafaitis su savo žmona ir liko 
karalium. Jo karaliavimas bu- 

o val- 
laiku.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsumdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas, 1373 M.

ir

veseliu,

vo kurkus laimingesni: 
susilanko aukso

d buvo mylimas ir godoja- 
labiau

st y be 
Jis g
mus 
liūs.

■' 1

nei senasis kara-
— A. Matutis.

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namua 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius Lt.

IPUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS** 

Visos reikalingos maldos* Litanijos, 
ir 1.1. Puikini apdaryta minksztaij
tkurinaii apdarais, auksuoti krantai į 

prisiuntimu tiktai $1.50

1.1.

Preko «u
W. D. BOCZKAUSKAS-CO 

MAHANOY CITY. PA

KNYGELE NAUJU
DAINŲ.

i

Insziuriniu

Kampai Catawissa ir Market St. 
Mahno y City, Pa.

I

I

Lietuviszka* Graboriu*

K. RĖKLAITIS

1
I
L

I

1
I

I

I

i

i
t

I
I
I
I

i

Teipgi tinkamos kaipo eiles 
ir dokliamacijos.

Apie Kare.
Tėvynes Rauda.
Atrnincziai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvos.
Ąpie Lietuvos Vargus.
Tėvynės Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminimas Tėvynės.
Apiė Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios
Finis.
Kalinys.
Buteliu Vainikėlis.
Szveptas Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lėnkmoczio Laik
Apie Piemencli.

h

i

Laidoja 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininko moterių.

Prieinamos prekes.
. ........ ..... ■■

516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

numirėlius pagal

I t

|L

CAPITAL STOCK $125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokamo 3-czla procente ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 

Mes norim kad ir Jus 
turėtumėt reikalo su musu banke 
nepaisant ar mažas ar didelis.

Liepos.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Pres.
Jos. E. FERGUSON, Kasieriua.

Myliu.
Dainų Sioratos.
Apie Daratole.
Apie Meile.
Varnai Slidžiomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite
Apie Mainas ar Kasikius.
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimus Francuzu Kares.
Palszis Bambizas.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Merginas.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius.
Ims Merginas in Vaiska.
Kur Prapuolė.
Apie Meile Teyynes.
Žvaigždute.
Žydu Rauda.

Ant. J. Sakalauskas 
UETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

visokiems
preke. Teipgi 

automobilius

Laidoja kunue Numirėliu pagal Nnu- 
įausta mada. Pigi 
pristato 
'•eikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
133-335 W. Centra St.. Mahanoy City

«

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankicrius 
ir Laivakorcziu Agentas

i»H< ■

irre karalius, 
Ilaiigoli nugalabinau 
kesn ius pra s i ka 1 timus 
Jis gi nenugalabintas, 
su si tu ok e s s u n u i n y 1 o t a j 11.

Tatai ’tesipildo!

i t;

I

no dukterim.
teisingumas. Ir Dievas .tepa
laimina judviem laiminguoju 
sugyvenimu.1’

Ir kaip matai buvo sureng
ta didingiausia puota, kurion
pakviesta szvecmi daugybe, |į

A

92 puslapiu. Aiszki spauda. 
Spaudinta ant drūtos popie- 
ros popicrincis vyrszais, 

PREKE TIK 25c.
Siuskite pinigus stempomis.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA.

£

W. TRAŠKA U SKA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

amufrii

Laidoja kunua numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikaz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir Lt. 
520 W. Centra St. Mahanoy CHy Įhfc
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*•5 GARBINGA MIRTIS.
ir jus, yra sutverusi ir jiems Ji 
yra gailestinga. Juk . musu 
prieszai negali kartu gyventi 
Dievo rūmuose, nes t.en viesz- 

ne kcrsztas, ne apykaiv
Tai invyko tolimoje viduri- ta, 

nes Amerikos szalyje, kame tė
vas vyskupas Audie lauki
niams indams skelbė Kristaus 
mokslą.

Tūlo indu būrio vadas kovo
je su priešais tapo mirtinai su
žeistas. Tai sužinojęs, tėvas mi- 
sijonorius nuėjo aplankyti pa- 
žinstaino indu vado.

Vadas gulėjo, 
damas.

— Ko nori, juodszvarki, — 
pravėręs akis, tare/prieszais ji 
stovineziam vyskupui.

pavelysi, norecziau 
tau, vade, pagelbėt i ligoje, pa
lengvinti tau Aukszcziausios

silpnai alsno-

, — bet meile ir ramybe. To
dėl reikia ežia 
kinti, jrfraszant atleisti, 
danguje butu visiems gerai.

1 'uslaukinis indas, 
gulėdamas, tylėjo. Ir buvo nia* 
tyt, kaip jo kvėpavimas kas* 
kart silpnėjo...

Besiartinanczios 
sparnai jau gobė in savo rainu 

sužeistąjį indu va-

kart silpnojo...

prieglobst i 
du...

Tai

r

l

Jei

k

žemoj susi tai- 
kad

ramiai
F i

t

V"

mirties

vyskupaspastebėjos, 
nuo savo krutinės paėmęs kry- 

ižiu, ture:

mins

f

Žiūrėk! Sztai Dievo Su- 
pavcikslas! Jo prieszai Ji 

taip-pat mirtinai sužeidė, nu-
Dvasios rūmu atsiekti, — mei- ' kankino ant kryžiaus. Tacziau
liai atsake tėvus Audie.

— Nieko tai 
juodszvarki, nes 
sunkiai sužeistas,

nepagelbes, 
\ ii vežios esu

Tas Jėzus, Kurs yra taip-pat ir 
t a v o I szga ny t o ja s, 
sa iszkentejo, kail ir tau atver

iąs 
savo prieszanrs 
prasze savo dan-

Kurs ta vi-

za

tai sakv- t i dangiškuosius vartus, 
dainas imlu vadas, praskleidęs 
rūbus, krūtinėje parode nenia-

kraujuota žaizda.
— Bet prašau vis gi — pri

durdamas tc^c — kalbėk man 
apie Ta Aukszcziausiaja Dva 
šia, apie Kuria girdėjau tave 
kitiems pasakojant.

nori atsiekti. 
Tos Dvasit

tęs, prašau tavęs,

— •/(?! 
puikios

vade, 
karai vs>s

vade tiketi 
tam, ka asz Kalbesiu; paskiaus- 

i pavelyk man tavo narsia 
galva szvenstu vandeniu užpil 
t i... Tuomet t apsi krikszczionin 
ir galėsi amžinai Aukszcziausin 
Dvasia

<r n

Dieva regeti.
-111"1—" (terai, —— atsake \ ada

ir žemes

s. — 
papasakok man, kas yra reika
linga.

Ir pradėjo jam vy>kupas pa
sakoti apie Dieva — dangaus 

fvereja, apie Jo ap-
reikszta Trejybe, Kuri žmogui 
yra prirengusi nvžemiszkos lai
mes skaistu dvasios gyvenimą 
— dangų... Tolesniai, jam nu
pasakojo 
lestingnma kuri Jis parode, 
žemėn atsiunsthftHins savo Su
nn. Kurs vadinosi Jėzumi Kris
tumi, Kurs buvo
ir

apie didi Dievo gai- 
kuri

;mogu>;

- kad visus 
prie Savo

kartu Dievas 
Dievas, kad 

žmonijai praskleisti dangiszka 
gyvenimą, žmogų, 
žmones patrauktu
meiles... Tas Jėzus blogu žmo
nių persekiotas mirė ant kry
žiaus už’inusu visu nuodėmės, 
praliejo Savo Krauja, atpirk
damas žmonija... Ir kiekvienas, 
kurs in Jezu tiki, nors ir įnir
tu. —
amžina 
V’ieszpatijoje...

Tai išgirdės

nemirs amžinai, bet turės 
gyvenimą dangaus

gulejes indu 
vadas, pasirėmė rankomis, o jo 
veidas džiaugsmu nuszvito.

— Puiki ir raminanti vra ta- O’
vo kalba, galop jis tarė savo 
geradejui, — bet ka asz turiu 
daryti, kad ineieziau in Amži
nuosius Dievo minus.’

— Turi tikėti ir Ji mylėti vi
sa ^zirdimi...

Vyskupui tuos žodžius tarus 
vadas paemes
prispaudė prie savo veido.

— Tacziau neužtenka mylėti 
vien Dievo Simu, — tese toliau 

— reikia
savo artyma, visus
ne vien savo geradejus, bet ir 
prieszus.

Tai iszgirck
veidas surūstėjo,

1

jo ranka, stiprini

niisijonorius, mylėti 
žmones ir

?8 j vadas lyg pa-

prieszus, dar-gi 
szia žaizda

11 s zga n y tojus
dovanojo ir

Tėvo, kad Jis jiems 
atleist u.

atleido, ar gi tu,
savo prieszams

Sužeistasis g

szoko, jo 
akys sužibo ir neužganėdintai 
in kalbėtoji sužiurp.

— Ir savo 
tuos, kurie sztai
man padare turecziau mylėti. 
Ne. Indu vadas to negali pada
ryti. Mano draugai privalo 
jiems atkerszjli. Už vada turi 
žūti septyni prieszai, taip rodo 
indu instatui. Prieszams atleis
ti negalima, ne, ne!.... Atker
šyti! Atkcrszyti jiems!...

Nutilo vadas. Bustu žodžiu 
daugiau jau negirdėti. Valau- 

• dele tylėjo ir vyskupas. Galop, 
tarė:

— Jus norite, vado, ineiti in 
taji puikuji Aukszcziausiojo 
nnna,— gerai; bet žinokite, 
kad ir jusu prieszai to nori, ar 
bent privalo norėti. Auksz-
pzjaueįoji Dvasia ir juos, kaip

giszkojo 
ju kaltes Jei Dievas 

Jo tvarinys, 
neat leistumei f.. 
įdėjo, insmelkes 

žvilgsni in kryžių.
— Ar tai t iesa — pust yliui 

užkla ii"!1.
Taip, liesa; >uprask, vado, 

kad asz negaliu meluoti.
— Tad ir a>z atleidžiu savo 

prieszams, vardan To Jėzaus, 
apie Kuri man dabar kalbėjai, 
— tarė silpnejas indas, — Da
bar paszaukite 
uitis,
tovejusius

Už valandėlės prisirinko pil
nas kambarys puslaukiniu in
du mirsztanczio vado pavaldi
niu. Nusiminė, visi apsupo savo 
mylimojo vado lova.

- - Mirszt 11, — 
vo <1 raugams, 
šioji Dvasia

Vabalai Amerikai
Kainuoja Du 

Bilijonu Kasmet.
Purdue Univcrsito profoso-' 

rius J. J. Davis, isžduodainas 
raportu Indianos Mokslo Aka
demijai sako, kad vabalai pa- 
(Jąro J<ek ,pragaiszties kasmet, 

prie 
mo-

kad ja galima lyginti
$20.00 kiekvienam vyrui 
stybeso.

Didis vabalu dauginimas da

>

bar daugiau negu kitados yra 
isz priežasties to, kad civiliza
cija privedė nenaturales padė
tis, kurios užstojo kelia natū
raliam balaueui augalu ir gy
vuliu tarpe. Tarpe 
siu tos padėties 
profesorius Davis minėjo, pla
tu ir nuolatini auginimą tu pa
ežiu javu, kuris yra prielankus 
vabalu vaisinimui 
nias neisbsemiamas 
priduotlamasgiepro K.ir,-I,i 2n 
provizijas nuolatos metas 
metui.

Kitas faktorius, jis 
tai išnaikinimas arba sumaži
nimas naminiu augalu kuriais 
vabalai pirmiau misdavos.

Transportacija taip-gi loszc 
svarbia role vabalu 
me, ir daugiau neg puse

svarbiau- 
priežaszcziu

pr įduoda
ma isto

po

darode

iszpletiji- 
visu 

vabalu yra svetima. Nors jie ir
nėra buvę labai blodingi 
prigimtoj vieloj, vienok 
atgabenti ir atradę sau 
lankias aplinkybes

savo 
ežia 

prie
šokiu

z
> 
/ 
✓ 
/ 
z 
✓ 
✓
/ 
z 
> 
z 
✓ 
z 
z
z 
z

i
✓ 
/

SAULE

If

TARADAIKA

In viena gr'inczia insmukau
Kur sveteliu daug užtikau, 

Mat kriksztynos tonais buvo,
Už tai tiek daug žmonių pri

buvo.

'saugumas
NAMUOSE.

i * 
biiii niifti ui* ii m J * >i

Girdime labai daug apie in
dustrijos pavojus, apie gatvių 
pavojus, kuriuos automobilini 
atneša, bet labai nustebina 
sužinoti kad puse visu netikė
tu mireziu Jungtinėse Valsty
bėse pereitais metais atsitiko 
namuose. Nėra skaitliniu, ku
rios darodytu kiek lengvu
pavojingu susižeidiinu namuo
se atsitiko.

Puolimai yra priežastimi di
delio mioszimczio nelaimiu na
muose.

Puolimai, nuo kopecziii ir ki
tu dalyku panaszicms 
kams vartojamu.

Puolimai nuo laiptu 
yra aplūžę arba neturi užsitve- 
rimo.

Puolimai ant slidžiu grinda

ir

I

/■
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—• NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.
IJ 1 ' 1K ^Į. .. • -.-ta. .

Ita<] "apmalilntl” jo tkauimą paeinant} nuo netvarkoj etanMų vidurių.
Dm c*rtau-><}uoktt« jam truputii *4*^''f ''i.4 * hlw rtK * K . »;; & AM BINTO 

tyrlaukio, aaldawvakonio, tikro vidurių palluoauotojo. Jame Mra avalinių. 
IS’frra narkotUkų nuoJų. Jin yra tik lengvai veikiant! kombinacija, pada* 
ryta daržovių i^niikų, kuri pagellmtl nuo vidurių ufckktijhno, vidurių

Į dieglio, 4 mMlųiigio. Kūdikiai mėgsta jj. Jie net prafto dungiaus.

!

Otriau hlftk kūdikiui verkti, naru pripildyti Ji tu narkotUkak suodalt,

Dar faHau«»<}uakih jam truputi '
’-'i41 ; ifihPiirtriiiAiHha* MIK, * . ____ »

*

i 
f

ryta U daržovių l^uiikų, kuri pakcllmti nuo vidurių užkkUjhno, vidurių

Jurų ajdiekortua parduoda Bainbhio-~-35e už Louką, 
arbn p^alųskite Horiai j laboratoriją,

! F. ADe RICHTER & CO.
104414 So. 4th Street Brooklyn. N. Y*
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LAIKRODĖLIS, LENCUGELIS SU PEILUKŲ TIK $1.97,
ATSAKANTI AGENTAI REIKA
LINGI del hz.Kflrininio muiiu laikrodė
liu. SzitaK Naujo Modelio vyro ar 
vaiko 16-to Maizo, gerai rodantis lai
ka laikrodėlis tiktai $1.97. 
Silveroid atidarytas 
virszaimu užsukomas ir užstatomas, 
pilnai gvarantyta* ir iszhaiidytns. Ne
siųskite pinigu. Užmokėkite gromat- 
nesziui tiktai $1.97 C. O. D. ir szitaa semepelinis laikrodėlis, lencugelfa ir 
0eilūkas pasilieku jusu. CONSOLIDATED WATCH CO. 20 E. Lake Str.

arba perpuolant ant žaislu ku- Pcpt- 41, Chicago, !h.

daly Grin o
Įnik rod el is, iazSusi rupinius tėvas biski buvo, 

Kad dukriukia davė Dievas
Mat sūnelio labai norėjo, 
Bet tos loskos neturėjo. 
Viskas butu gerai buvia, 

Kad ne butu dviejų susiro- 
kavia, 

Gaspadorius su kitu,
Tokiu pat jau galijotu.

Ilgai rupeziavosi,
Kol trepais žemyn abudu ne

gavosi,
O tropai labai augsztai buvo 

Abudu prisiniuszo kaip nu
griuvo.

Gera valanda gulėjo
Kol atsipeikėjo,

Szita jau pabaigsiu,
O apie ka kita imsiu.

*

Vienas labai gyre eicilikus, 
O motore ėjo už katalikus, 

Katalikus peike, 
Ir saviszkai keike.

Kasžin ka tas vyras pasakė, 
Ant moteres, ta nieko neatsake, 

Szoko prie vyro terlos su na
gais,

Padabino su puikeis ženklais. 
Sziadien tas mirsimas nega

li pasirodyti, 
l'uri grinezioje sodeli,

Dabar tasai v\relis žinos 
Kad nereike eiciliku girti 

niekados.
*

Koki tai rakalei ant vieno pik
tu imi turėjo, .

peileis kelia pastojo,

M ?

1 kurie

riuos vaikai neatsargiai palie
ka po kojų.

Puolimai nuo balkonu netu- 
rineznu tvirtu tvorelių.

Puolimai in neuždengtus 
szulinius.

Virszminetos ir kitos nelai
mes namuose galėtu būti isz- 
vengiamos jeigu jos butu per
matomos. Neapsižiūrėjimas ga
li būti priežastim tavo ir val
ku sužeidimo.

in
neatbutinai

, rei-

niekuomet

*

) Ta Negali Išvengti !
Kankinančių gnaibymų net įtaigi Jo*, 

ų nta iga peria I imaC ? ‘
skinamų,

Skaimnų t r dkglhj nnimatirmo

’ traukunMų’, 
Jmomet

NHmarum
/ Aokai)h:* 

varančių
* dantį, di 
J hepandilini apie

ii

j padūkimą
uk«uda

dzntj, dietdft ai ta j ar tik atida gth'4, jei

r

ežiu pasitaiko nelaime su szau- 
tuvu.

Jei szantnvai 
reikalingi namuose laikyti 
kia juos ten dėti, kur vaikams 
nebus prieinami.

Jaunas vaikas
neturi būti leidžiamas vartoti 
szautuvo, jei sti juom sykiu nė
ra užaugusio.

Visuomet manyk, kad šau
tuvas yra užtaisytas, kol per
sitikrinti kitaip.

Elektriniai tarankiai yra ug
nies priežastimi.

Elektrikines prosos paliktos 
neužsuktos ant prosijamu len
tų buvo priežastis
ugniu pastaraisiais metais 
lyg valdžios raportu.

Visuomet reikia užsukti pro
sas, kuomet pabaigiama 
svti.

l««r. S. V.Tfct. oAm.
tuojau* Ir MKaWnda* 
Dian laiko juoini P<aS 
naudoji' nuteikta 
malonų Ir m*lt< pt- 
lengvinimą.

Nel viena. <t«uvt 
1 kelmyną aeKall bull ba 

bonkoa Mu ryduoliu. 
Nftra tfknuita, jei netu
ri INKARO vaiabaMn- 
Mio.

F.AD RKira aco.
104.114 So. 4fth Sumi

Brooklyn. N.Y.

naudoji. Ji mi i nuteikta 

lengvinimą. 
Nei vie

Gazolinas ir isz jo kylanti 
pavojai.

Naturalej temperatūroj ga
zolinas iszgaruoja. Kuomet gu
zas susimaiszo su oru propor
cijoj 11/i iki 8 gazo daliu priosz 
100 oro daliu, toks 
y ra e k s p 1 i u d u o ja n t i s

mano pavaldi- 
atsilie]>e in du, netoli 

savo tarnus.

b il

sasz vardan 
troksztu. Fanm

isz k e-

tarė vadas sa-
- Aukszcziali

man atsiuntė szi 
vyra, kad mane apkriksztytu ir
asz, numiręs, galeczian ineiti iii 
anižinaji gyvenimą. Bet pirm 
turiu padaryti, ka d’oji Auksz
czia ilsioji Dvasia insake,
1 cnt: ai leist i savo priesz.ams.
Todėl pasižadėkite, kad neat- 
kerszysite mano prieszams už 
jusu vado mirti, ne 
savo Dievo to
ženklan atjuoskite savo kardus
ir padekite szalimais.

Indai iszpilde savo niirsztan- 
czio vado norą.

Misijonorius prasze atneszti 
vandens. Nustebę indai 
le savo vadu isz lovos.

\’aikiszku džiaugsmu veide 
jis priėmė krikszta ir ramiai 
lauke paskutiniosios valandos. 
Dar viena diena tėvas inisijo- 
norius budėjo prie jo lovos, pa
tarnaudamas jam ligoje ir už ji 
melsdamasis.

Temo. Rausva saulute slėpė
si jum gelmėse, ^usilpnejusio 
vado, siela paliko savo sustin- 

usi k ima szioje vargu žeme- 
ruinu

szioje
O ji-gi. 

pau ksztelis, 
Dangiszkaji Tęva, Kuri neper
seniai pažino. Nukeliavo vadas 
pas Ta,

< r

je-

$

jiems

no 
natūraliu prieszu, jie gali labai 
greit plėtotis.

Net musu šaly, transporta- 
ja labai žymiai gelbsti
veistis. Yra atsitikimu, kur ne- 
kurios ruszics vabalai atgaben
ti isz Kinijos iii Kalifornija 
buvo perneszti su augaylais in 
New Jersey valstija 
iszskaidvti in kitas 
lis.

Gyventoju dauginimas misz- 
ku mažėjimas, medžiokles, 
daiig prigelbsti vabalams, 
ko prof. Davis, 
ska i ežiu pan k szczi u 
lin kurie jais maitinasi.

—Forclsn UnnminRo Infor. Service

mažėjimas.

o isz ežia1 

szalies da-

sa-
sumažindami

ir gyvu-

JUSU GIMINES IR JUSU 
DRAUGAI LIETUVOJE 

LAUKIA JUSU 
PAGELBOS

miszinys 
Garas

daugybes
, su-

dangiszku 
nuskrido pas savo

Kurio paveiksią, mir
damas, nubueziavo, Kurs savo 
gyvenimu ir mirtimi geros va
lios žmonoms atnešė dangisz- 
ka ramybe, džiaugsmu ir laime. 

Sulietuvino Kun. St. T—vs.

PASKUTINI03 ŽINUTES.

vra sunkesnis už orą ir susto- 
a įda

rius ncvisuoniet atmosfera isz-
ja prie grindų ir Įauga

valys.
Visuomet yra pavojinga va

lyti drabužius gazolinu 
muose.

na- 
Jei taip daroma kam

barys turi būti labai gerai isz- 
vedintas, jame neturi būti jo
kios ugnies, nei
Paprastai drabužiu trinimas, 
ypatingai szilko, vilnų 
kailio iszszaukia 
kurios gali būti 
priežastim.

Gazolinas niekuomet neturi 
būti laikomas viduje,

kibirkszcziu.

pro-

Degtukai.
Ugnis yra

SERGANTI "ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS,
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS. 

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRAD1MA IR SPASABA.

{Siuskite saviszkiams pinigus> 
Jin Lietuva dovanas del Ka-< 
riedu, per GEO. J. BARTA-> 
TASZIUS SENIAUSIA A < 
CENTURA. Siusti pinigai? 
;pei’ Musu Agentūra nueina) 
greičiausiai. In Lietuva ke- J 
liaukite tik per mus. Visus <

! kelionei reikalingus doku- z
> mentus padarome ir užtvir-> 
Stiname. Uužlaikome savoj 
< VIESZBUTI del keleiviu pa ? 
c togumo. Reikalaukite pas > 
>mus laivakorcziu kainu iri 
J pinigu kurso. Pas mus pir-j 
Ckusiems laivakortes ir siun-? 
r'ussiems in Lietuva pinigus)
> dabar mes duosime puiku J

Na ir su
Bet vaikinas apsisaugojo 
Per kitur namon nuėjo.

Vaikinas apie tai dažinojo, 
Pas vaitu nuėjo, 
Pazava iszeme, 

Užpuolikus suome.
O kad heli n ink u neturėjo 

Tai kalėjimo sėdėjo, 
Vaikina užgadijo, 

Gerai jam užmokėjo,
Ir sūdo kasztus aprokavo, 

Ba kaltais iszrado,
Vaikinas gavės pinigus isz- 

piszkejo,
Net pinigai kiszeniuje su

skambėjo.
Tai vis brolyczei mokslas

O girtavimas ne kas, 
Ba tai girtavimas daro,

Pinigėlius isz kiszeniaus isz- 
vai‘o.

$

priežastimi mili
jono dolieriu pragaiszties kas- , 
met Jungtinėse Valstybėse, ir 
didelis ju nuoszinitis 
nuo neatsargumo su 
kais.

Dažnai girdime apie vaikus, 
bežaisdami

paeina 
degtu-

arba 
kibirksztis, 
ekspliozijos

nežiiir- 
rint, kad ir bleszincse butu su
piltas,. Laikyk ji garadžiui ar 
sandely pažymint ant
nes, kad ten yra gazolinas.

Gazolino pecziai pavojingi, 
namuose, 

savo

bleszi-

nepripilk

Kalėdų dovana. Nepraleis
kite progos.

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST.

NEW YORK, N. Y.
Telephone: CANAL 7716 .

* *,

Nauja mada atėjo, 
Jau kitaip melstis pradėjo 

Už duszias meldžesi, 
Su innageis beldžesi.

Vienas rėkia:
Melskis už duszia,

EXTRA!

Kitas keikia:
! Jau Įauga iszmusze.

Taigi vyruežei, gera malda,
Jeigu muszates visada, 

O vis Dievui apieravokite, 
0ž duszeles paliocavokitc.

MAHANOY CITY bus kožna Utar- 
ninka 30 E. Centre St. ant antro flo« 

ro. Ofiso valandos: 9 ryte iki 9 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

kurio sudega 
degtukais.

Rūkytojai žinomi kaip neat
sargus, kur meta deganezius 
dektukus; degtukas gali užkris 
ti ant deganezios medžiagos ir 
gali būti pradžia daug kainuo- 
janezios ugnies.

Atsargiai su trepais.
Puolant nuo trepu, dažniau

siai puolama mažiausiai de- 
szimts pėdu — ir tas puolimas 
gali sulaužyti ranka ar koja, 
arba sprandą.

Greicziausi bet ir pavojin
giausi budai pasiekti skiepą 
yra:

Užsimirszimas.
Suklupimas ant dalyku pa

liktu ant trepu.;
Nebuvimas Užsitvėrinio.
Tamsumas.
Skiepuose, kur szviesa nela

bai gera, reikia paskutini tre- 
pa numalavoti baltai.

Verdantis vanduo yra 
f itirtinas.

Dažnai girdime apie.

su

DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Specialistas.

Užsisenejusiu ir Chronissku Ligų.
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti mediką* 
liszka gydymą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikote nuo manos yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszki ar li« 
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, ate j kito pas mano ir pa* 
slaptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie* 
žuvis, užkimimas ir sunkumas po vai* 
giui, gazai, svaigulis, silpnumas szir* 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos livos, iszberimai, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydymą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunys
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo 
ir silpni? Ar stokas jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
mane.

Rumatisma* visokiuose padėjimuo
se, teipgi isztine ir sztyvi sulenkintai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate nervuoti ir troto nuode- 
ju, silpni ir nuvargę, pailso isz ryto, 
be ambicijos, bo gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, greitai pailstat, pikti, iszblysz- 
kusis ir iszberimai ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas paežiuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerklėje, sto
kas energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau katara, astma, 
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimą, isztynima gerkles (goitre), 
kraujo, odos ir specialus ligas pilvo, 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
neuritis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug4>agelbantis yra mano upa- 
sabas gydymo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomondavoti per 
garsinginusius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens bu-
. ta *. .... “ ■ . ___ . 1 < ■ ..

Pirm vartojant ji 
pirmniasiai perskaityk 
apdraudos raszta.

To paties gali atsiekti var
tojant kerosina, kuris yra daug 
saugesnis. Jei vartoji gazolinu 
lauke niekuomet
tanko, kuomet peštas dega.

Pradėti arba paleisti auto- 
mobiltaus maszinerijas uždary
tam garadžiui yra pavojinga, 
dėlto, kad gali tsirasti mirtin
go ^carbommonoxide” gazu, 
kurio gali būti ligos ar mirties 
priežastimi.

Buk taip-pat atsargus, kuo
met vartoji gazoliną, kaip ir su 
paraku. Abu įrra pavojingi.

« I ' 1 ' ‘M » 1 4

Laikyk nuodus užrakintus.
Kanduole nėra užtektinas 

apsaugojimas bonkutej turin- 
czioj nuodus. Beveik<kiokvie- 
nas vaikas turi nepatenkina- 
torei ir vaikui Jungtinėse Vai- 
ma žingeidumo viską tyrinėti, 
ir jis gali išmėginti visas bon- 
kutes, kurios jam prieinamos. 
Dėlto, reikia nuodus laikyti at
skiroj szepelej, kuri visuomet

kartinas.

f

" H'1

f-

1'01

imažy- 
czius vaikus, kurie nusiszuti- 
na su vordancziu vandeniu. 
Mb tynos turi taippat elgtis su 
verdaneziu vandeniu kaip su 
nuodais ar ugnim; visi lygiai 
pavojingi, kuomet mažycziams 
prioinanii.

Kur mažu vaiku esama 
reikia palikti puodu ai- bliudn 
su verdaneziu vandeniu ant 
grindų ar ant stalo, kur juos 
greit galima pavergti.

Vaikai niekuomet neperma- 
to pavojaus; jie yra natūraliai 
žinįeįdus, ir ims viską, ka tik 
gali pasiekti. 1

verdaneziu vandeniu.
i

{

Muszkites, tai jum bus ant 
. sveikatos,
O ir gražesnis kaip turi rum- 

be ant kaktos. .
Juk kuom Lietuvis atsižymės, 

Jeigu ženklo ant terlos ne
turės?*

Slavokai koki ten balių turėjo,

:|t|-

lijįiKnyga Slaptybes Burtininku 
ir Raganių ir Kalendorius do
vanu. Musu Lietuviszki knlen- 
dorei dideli su Lietuviszkais 
paveikslais 4 už $1. Indek už 
2c. marke o gausit paaiszkini- 
mus ir katalogą. Adresavokite 

J. Yerusoviczius
Lawrence^ Mass, 
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TEMYKITE BROLEI LIETUVIAI.
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Washington, D. C.Ce
pelinas ZR-3 pribuvo in czio- 
nais isz New Jersey ant kriksz- 
to. Dabar vadinsis “Los Ange
les ’

iszmete
Uselo už

* * yra užrakinta.

ne

Tamaqua, Pa. — Palicije 
visa szeimyna Petro 

dirbimą munszaines 
isz stabu kurios priguli prie 
Lehigh Valles kasyklų.

Buffalo, N. Y. —* Neku- 
riosia dalysiu New Yorko nu
puolė net 11 coliu sniego.

J !^i " « i*—' .ii. —.i-—................

GERAS MOKINYS.
Į

........ į OIKaip stovi mokslaineje ?
užklausė dede mažo vaiko.

Paprastai kampe — at
sako vaikas.—**• «*► < i

#
H 0'ir

SU"1

Box 68

Parduodu* Favniua. Turiu surinkęs 
apie 30 geru formų, su budingais Ir 
sodais, prie vandeniu. Parduodu ant 
visokiu isxmokejimu. Czionais asz 
pats pragyvenau 12 motu. Geras Ir 

novarkyte miestuose.
Gerai viskas užauga.sveikas oras. 

Pirkit brolel, 
neiszdavinčkito savo pinigus, riupir-
kito farma, nedings nei vienas centas 
katra mokysite už forma, neturėkite 
bosą ant saves, atvaduokite arba ra* 
Hzykito ant adreso. ” į N.30 

j 1 A'wJ'sFtitiLi
R. L 51

f;[Į 1 ~ r 1 , 'II ■ I. - ‘

AiHdnaa Mncunas, ;
Irons, Mięh

j ft, i • . j!1 > -" -U ji

Ihžangos po doleri padėjo, 
O ir Lietuviu ne mažas pul

kelis prigrimžejo, 
Mane, kad gaus gerai išsi

gerti, 
Ir gerai pavalgyti.

Bet vos pųriinas prasidėjo, 
Palicmonai atgimždejo, 

Isžvaike visus, 
Po viąus kampus.

Iszvaiko visup,

Kant Lietuviams su angarais
• sėbrauti,

Jeigu nemoka kaip reikia 
MpStėįti.

4*
■" i

■y

Net užaugusieji turi 
apsaugojami ■ nuo nuodu. Daug 
žmonta mirszta isz netycziu 
užgėrė nuodu. Atskira szepele 
nuodams iszvengtu daug klai
du. x
. Nuodai turi būti teisingai 
paženklinanti kuomet perka
mi ir turi būti laikomi tose pa- 
ežiose bonkutesc.

/k*'.*;™' ..j p Vftr-iS .b v -1 •

Kievienas szautuvas yra 
užtaisytas.

Nežinojau, kad jie

būti

v

Ar kopeczios saugios?
Kopeczios, kurios prigelbsti 

laipiojimui, turi būti vartoja-* 
mos atsargiai. •

Žįurek kad j u kojos ir taip-Žiūrėk kad j u kojos ir laip
tai tvirti.
1J i , i!

Tszkesk jas tol kol gali, kad

*

■■i
4!kl "fll

« A - _

isžvengus porpuolimo.
■ Iffl

'Į,,.
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< Jei atvėpti jas in siena, t' t 'I 1 '• u * » *• w > Jbuvo 
užtaikytas”/ dažniausiai taip dek taip, kad negalėtu slysti.

. J u pa na kožna Sereda ir jo ofisas tonais
,ll.

pa si tėįsinkuomet iėžiioty- tatai.. FL.T.S.
yra po No. 44 BROAD ST. OfieoR vn- . 
landon nuo 0 ryto iki S vakaro.
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ŽINIOS VIETINES.

Dekavones Diena.
Nedelioj prasideda Ad-

jau pirma

sz la
mes t rupuli įgz-4

4

r
•.jJr •

BLOGAS BARTKUS 
IR GERAS MOCKUS

Ventai.
— Panedelije 

diena Gruodžio.
Spaustuves ofisai 

dien uždaryti ir 
paszvensim.

Antanas Stravinskas isz 
Minersvilles trenki* automobi
liniu iu John Reese kuri sunkei 

Pervažiuodamas per
Kveikcik susidūrė su kitu auto
mobiliniu, likos aresztavotas ir 
pastatytas po 8(H) doleriu kau
cijos.

sužeidė.

Sudedu grindis isz kie
tojo medžio, friintineje, valgo
mam ruime ir kitur pagal nau
jausiu sumanymo. Mano dar
bas pats už save kalba. Kas no 
retu sudėti kietas grindis tegul 
atsiszauke pas Jokūbą M. Tilo 
mas, 33G \V. Mahanoy Avė.

Isz Shenandoah, Pa.

Jambrauekas 
puolė

losią baisei.

— Steponas
28 metu isz Lost (’reek, 
in mauve Packer No. .’> kasyk 

susimuszdanias
Likos nuvežtas in ligonbutia.

— I’tarninko ryta 
vo laidotuves Onos, 
Tainosziaus Melauckio lO.TJO,

bažnytinėms

atsibu 
paežius

'H

' jJt ■SS

*

* 1 ; N
v k
. >
t

•A \

4.

\ K* *

,x
n

<

•<
J X

W. C’oal uly.. su 
pamaldoms Szv. Jurgio bažny- 
czioje.

Gilberton, Pa. — Per net i ke
tina nupuolimą anglies Draper 
kasiklosia, apie treezia valan
da Panedclio po piet likos už- 
mubzti Andrius Kopi, 39 me
tu isz Meizvilles ir Vladas Sa 
leckis, 40 metu. Kulius atrado 
net ant rytojaus.

New York. — Antras svars
tymas bylos Buzzienes-KriksZ- 
eziunaites bus pradėta 
džio 1. Pirmu sykiu ji buvo nu
teista mirtin už. perszovima 
kontraktieriau Szueiderio, su 
kuriuo gyveno kaip su savo 
\ vm, ir jau sėdėjo Sing Sing 

Bet ape-

(įruo

šti

‘ mirties kanibarv.♦ 
li'icijos teismas insake isznau- 
jo byla peržiūrėti del nekuriu 
iioaiszkumu.

ANT RANDOS.

lieras namas, bizniavus 
visais intaisymais po No. 
E. Pine St. Kreipkitės 
reso 51K \\ ėst Spruce St.

SU

823 
ant ad

(1.97)

ANT PARDAVIMO.

Namas po Xo. GI M i \\ . Spruce 
St. Kreipkitės ant adreso Gilo 
\V. Maple St. (t.101

ANT PARDAVIMO.

Puikus

’V 
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«MEBMQuos stebėjosi. Baltrus pasiuto 
u žvy de j i m u sz i r< 1 i je.

Kaip jisai ta viską suvež? 
sznabždedavo, ar su tuom vie
nu sudžiuvusiu arkliu.

Bet Motiejus nuvažiavo ant 
jomarko ir nusipirko da pora 
arkliu. Ne vienas isz gaspado- 
riu tokiu

A merican i 
Beauties 
Cigarai 

8<- 
Padirbti iš ge- 

r riaųsio Ameri- 
Į koniško tabako, 
k ir Importavoti 
I raperei.

A
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cMMHF4 <i
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■ Daugelis isz justi kaimynių gali jumis 

pasakyt apie geruma

COLUMBIA
Ifoas

vela

ISZRINKTA VELA IN ANG- 
LISZKA PARLAMENTA.
Baroniene Athol likos 

iszrinkta kaipo saųare in ang-
liszka parlamenta isz Kinross 
ir Western apskrieziu. Sunni 
sze jiji ketines kitas kandida
tes ant to dinsto.

Žinios isz Lietuvos.

SLAPTAI NEKELIAUKIT 
IN AMERIKA.

“ Liet n vos” 233 (173Ū) n-ry- 
je kalbama, jog vargais nega
lais s 
nes 
tais esti agentu pagaunami, 
tupdomi in kalėjimu ir iszsiun- 
eziami atgal. Bet 
niekis palyginti su tuo, kas 
dažnai isztinka tokius emigran
tus. Imkime nors gerai, žinoma 
atsitikima. Sz. m. pavasari pil. 
V. iszvažiavo legaliai iii Brazi
lijos sostine Rio 
M iestas - 
j”.

Jlh)

laptai patekt*
Amerikos Va 1stvbes 

esi i

in Jungti- 
ka r-

vis tai dar 
t no,

sostme Kio de .Janeira.
3 milijonu gyvento- 

Eizini darbu ten atlieka 
negrai (murinai), o baltieji yra 
ju prižiūrėtojai. Nemokąs por
tugalu kalbos prižiūrėtoju ne
galėjo tapti. Reikėjo imtis fi
zinio darbo. Cžmokestis men
kas, n (‘s 
mintieji negrai dirba 
at lyginimą.

nuogi, be batu gyve
li ž maža 

Be to, sziaures 
žmogų vargina karsztis, slopus 
lyg pirty oras. Pavargęs ]>ora 
menesiu, sumanė važiuoti iii 
sziaure, in Jungi. Am. Valstv- 
bes.
atlyginimą ji nugabenti. Pava
žinėji* po juras ir aleliu* pini
gus, dok limeni us, 
dralaižiils, iszmele
kini in krauta. Gerai dar, kad 
la keliauninką in jura neinme- 
te, kas, kaip vėliau patyrė lan- 
kokai atsitinkąs. Spėjama, kad 
ir J. A. Valstybiu 
randami lavonui
slapi uju emigrantu skaiezians.

Tad saugokiti's vientaueziai, 
slaptai keliauti iii ta Amerikos 
rojų.

Pavargę

Agentai apsiėmė už gera

daiktus ir 
vienmarsz-

pasieniais 
pridera prie

l*

gyveno du
Lanko turėjo ne

I ai u k e

siiniurne- 
kavodama žilvi

neduosime! — 
eidamas pas

Viename kaime 
gaspadorei. 
daug, nes ir tas buvo pieskinas, 
turėjo po viena arkliuką, bet ir 
tie buvo labai sudžiūvę, ba žie
ma buvo su sziaudais szerti, o 
vasara ant pūdymo turėjo mai
tintis. Krutėjo varga abudu su- 
siedai ir juodviejii arklei.

Viena karta buvo tai dienoje 
užgimimo Pono Jezuso, Baltrus 
su paezia valgė vakariene, o 
kad priesz lai pagavo daug žu
vu upeje, tai blade buvo lyde
ka ir keletas karusu.
oras buvo m* gražus, vejas cy
pė, o sniegas teip smulkus, kad 
rodos kas per sietą sijojo,

Ant kart pradėjo baladoti 
kas iii duris Baltraus namu.

— In pat i laika 
jo gaspadine, 
po stalu.

— Neka\’ok, 
tare gaspadorius 
duris.

— Ka ežia szimtas alnesza.’ 
užklausė.

— .Jeszkau nakvynes, ateinu 
pas jumis — atsake už duriu ir 
vela pa baladojo.

— Ar ne eisi! — suriko gas- 
padorius.

Duris su kuolu paremi* ir’da 
pradėjo iszjuokavoti, už duru 
atsiduso ir nuėjo szalin.

Pažaras jau pi'adejo rodytis, 
sniegas ant lauko jau sutirpo o 
vyturėlis iszkiles augsztyn, su 
savo czitilbejimu garbino Poną 
I )ieva.

Ant lauko Motiejaus viskas 
augo ir bujojo, kad geriau ne
galėjo būti, o
tiktai malvt menka žolele. Prie 
to da turėjo ir 
krimtimą: 
iszaugias ant 
ka butu padejes tėvui gyveni
me, nieko nedirbo, ne karta 
saule užszvieczia ir motina tu
ri eiti kelis kartus kelti tingi
ni. Pas Motiejus ir ant lauku 
kitaip užderėjo ir suims buvo 
darbininkas.

Pakol prasidėjo
darbai Motiejuj prisiveži* me
džiu ir pasistatė nauja nameli.

Prisivogė isz girrios—pa- 
mislijo Baltrus. Kada aut Mo ] 
tiejaus lauku viskas g

aut Baltraus ka

nanneje susi- 
sunus, kuris buvo 

digto bernioko,

T'"

apvalusneturėjo, 
kaip agurkai su ži'banczeis sze- 
reis kaip kokiu ponu.

— Ar apvogė ka ar kas? — 
klausi* pats saves Baltrus, ba 
ant jo lauko viskas žibėjo ir 
šlubele da niekad ne taisyta 
pradėjo ant szono krypt; o ku
mele nuvarginta ir sudžiu\ us 
pradėjo žagres nepaneszt i.

Baigėsi vasara; Motiejaus 
sodas buvo užverstas grnsziom 
ir obiioleis, o Baltraus visi me- 
džei sode iszdžiuvo.

r. i 
ir'

Kt ’■

Parsiduoda po 
10c ir 15c.

(5
& r
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EMBLEM — NEW CAPELLO
JASPER - HOME COMFORT

. u

Kukninei Peczei.
— teipgi —

Heatrolasir

1 / I

Saluninkai 
sztorninkai gali 
pirkti tiesog no 
iszdirbėjo fak
sais wholesale.

J. Penkunas
ST. CLAIR, PA

Bell Telefonas

Parlorinei Szilumos Hiterei kuriems 
nereikė jokiu paipu. Parduodame ir 

COLUMBIA OAK RITERIUS
pasistatė 

nauja
Rudeni 

nauja

ka asz ma-

aut baž-

Mol iejus 
stuba, insitaise 

kaustyta vežimą ir isz jomarko 
su versziu karve parsiveile.

Viena karta parėjo suims isz 
lauko ir tart* tėvui:

— A i tele, tele 
ežia u I

— J'uri hul i varna 
u vežios.

— Ne varna ten buvo, tiktai 
auksinis pinigas pas suniį Mo- 
t i ėja u s.

Ka ! —' paszauke Baltrus.
-- Ganem galvijus lankoje, o 

Stasys sako: — Juozai, žiūrėk 
ka asz turiu, ir parode man pi
nigą.

X’eidas Balt raus susiraukė — 
pardavė savo duszia velniui! 
sumurmėjo.

V akare ta paežiu diena nuėjo 
Baltrus pas Motiejų ir užklau 
se apie augant i t urta.

— Ot nežinau, kas tai buvo... 
bet buvo teip, — pasakojo Mo
tiejus.

— Buvo priesz Naujus Metus 
dienoje užgimimo Pono Jezuso, 
sėdėjau su paežiu va įgydamas 

o kad priesz tai be
žvejojant pagavom daug žuvu. 
tai Mindė bhvo Ivdeka ir kele- 
tas karosu. Oras buvo labai ne
gražus,

vakariene

laukuose
siunezia :

vejas uže ir labai sni
go. Staigai kas pradėjo balado
ti in duris mano st ubus.

Ka man Ponas Dievas at- 
- pasiklausiau.

Jeszkau nakvynes 
pas jus

At įdariau duris inleidau 
pavalgydinau.

laimi*.’’

f

ateinu 
atsake už duriu.

&
A

f Galima matyti pas pardavėjus
Skaitykite “Saule”

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkauskas, Locnininkns) 

312 W. FINEST., MAHANOY CITY

UŽVEDA ELEKTRIKINIA
SZVIESA

Naniun, Sztorus, Mokslaincs, Baz- j 
ir kur tik yra reikalinga •

in 
nyczcs ir kur tik yra 
Elcktrikinc Szvieja. Teipgi parduoda

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite sztorosią.

erai už-[ir 
augo, isz kuriu aplinkines žmo-

I

w w Už
veda varpelus prie duriu, taiso dek- j 
trikinius prosus ir kitokius dektrikin- ; 
ius intaisus. Ateikite pas mane jeigu I 
manote užvesti szviesa arba permai- Į 
nyti savo narna pagal naujausia hiate- • 
tna o asz midai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu iszpildyti didelius kontrak
tus ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu Į 
ir Bažnycziu. Duokite pirmybia save^ ; 
tautiecziui pakol ejsitc kur kitur.

O tai buvo FLO ELECTRIC CO. i
MAHANOY CITY312 W. PINE ST.,........ ——

H. J. HEISER & Co.
Sztoras kuris suteikia jumis užganėdinima.

25-27 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY

1^

Pleiskanos sunaikina — 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatn* Ju Whitman ant ikrnr-ni 
Hmufta duoln*, t 
b<*t tik r Ui, €..7—..- 
prir ža «i imi plaukų

ir pleiskarms, nors iftlėtn 
sun^tKini pLiiikv faiknis ir 

phinf’jirro, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikiimu.

atitikimo prie * 
Naudok .te

Ruples
tuojau*, kai tik i-,.i<hdM*>it<* pleiskanų— 
1

savo galvoje. Ilufflci sunaikins plei kanas ir par
Bunka 05c. aptiekose, arba už ?5c. prisiunčiamo gtači.u H <HrbluvM

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street

Xeprmilohkitc idtoki > 
Naudok. te

vra

I VrLė* 1 Ir*
ur>variŲ luitų lupyrelių pirmų

'Ignu tinginių JUny plauk).

Brooklyn, N. Y.

M

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

--------------- ---------------------- -

3-czias procentas už jusu pinigus ir,saugumas deljusu 
pinigu yra genaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.

t

nei per

( Raudonas Bolts)
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Smagus Guminiai Ceverykai

$
j>

L
<1ii, 
III

Guminiai čeverykai kuriuos nešiojate visa diena turi but 
smagus.
Tas reiškia kad jie turi tikt gerai—nei per ankšti, 
liuosi.
Jus galite rasti tinkančius
G u ulinius čeverykus .

” Ball-Band

BAISI NELAIME.
Kaunas. -- Ardant Kaune se

nas minas parduotas privaeziai 
firmai invyko sprogimas. Sep
tyni darbininkai iižmuszti, du 
sužeist i.

BAIL iJ©EBAIi O6C>ant
401 ir

dideli 
dvieju familijii. p<»
403 W. Mahanoy Avė., prie 
kampo, ir namai po No. 400 ir 
402 W. Pino St., su biiezerne ir 
garadžius.
drauge ar pusiau. Atsiszaukite 
tuojaus ant adreso:

* F r. J. Skh*ra,
401 W. Mahanoy Avė.,

(tf) Mahanoy City, Pa.

namai.
<».

Viskas persiduos

Lehigh Valley
Nedeline Ekskurcija in
PITTSBURGA

NEDELIOJ 30 NOVEMBER
Dubeltavas
Tikietas
Tikiotai bun geri tik ant specialiszko 
treino važuojant in ton ir grįžtant.
Apleis Mahanoy City 9:47 Subatoa 
nakti 29 Nov. Pribus in Pittsburga 
8:00 vai. Nedėlios ryte Nov. 30-to. 
(Pennsylvania Geležinkelio stacijos.) 
Grįžtant speclaliszkas treinas apleis 
Pittsburga 3:00 valanda* popiet suto> 
jant prie tu pat stacijų kaip ir važuo« 
jant in lenais.
Tikietus ir daugiaus informaciiju ga
lima gauti ant Lehigh Valley dypu.

Railroad
CWsliwfs «|T2m Block. Diamond

ANT PARDAVIMO.

Mieste Ilazletone, Pa. parsi
duoda didele sali*. 'Eeiiigi viso
kiu namu, ir bizniu su namais. 
Platesniu žinių kreipkitės ant 
adreso. (t.97

40 E. Broad St.
AV. Hazleton, Pa.

ANT PARDAVIMO. 
. - _ — 1

Didelis namas su saliunu ir 
koteliu, ant loto 121 pėdu plo- 
czio per 167 ilgio, medžiais ap- 
sodytas. Namo randasi didelis 
saliunas ir 17 ruimu su vigą do
mis, elektriko žibureis, szilu- 
ma, szaltas ir sziltas bėgantis 
vanduo ir 1.1. Randasi Barnes
ville, Pa. tuojaus prie geležin
kelio stacijos prie Steito kelio 
einantis isz Mahanojaus in Ta
maqua, arti Lakeside. Goriau
sia vieta apielinkeje ir gera 
proga pirkti pįgiai. Apricz na
mo randasi ir kiti budinkai 
kaip tai: garadžius, tvartas, 
visztinyczia ir 1.1. Kreipkitės 
in “Saules” ofisą. t f

MALAVOJIMAS BROOKLYNO TILTO
Kožna meta Brooklyno tiltas yra malavojamas per szim-

1S 110-

ITilkstanczei žmonių
ta darbininku, kurie kaip muses yra insikabhio in dratu
i • 1 * 1 I * * 4 f • *11 •* 4- v % * re z i s ■ "r.** vj

prisižiiirineja tam darbui, kuri u na diena užbaigė. Paveikslas 
likos nutrauktas nėr musu fotogl'nfista, kurig užsilipo ant vie
no isz augsztuju boksztu.

J. M THOMAS

temindami kokiam pavojuje randasi.

X

DR. T. J. TAC1ELAUCKAS

Kontraktorius ir Budavotojas
336 W. Mahanoy Avė., Mahanoy City I

Duodu preke ant visokiu darbu 
kas-link pastatimo nauju namu ir pa- 
FftlainlYviii AianbnnHa /Invhna

Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuit

2-raa Floras Klino Name
W. Centre St., Mahanoy City, fa.

,f' i 'i1 ,■ . ■ i' ,;. '■ !.V . ia*?.';kv-..

'War**
Yra lengva pažint .šiuos gerus debatus ir Guminius
kada juos matysite. Žiūrėkite del Raudonos Bolės 
ant kiekvienos poros.
Lopac ir Uiminer žemiau parodant, yra padirbti 
del kasyklos darbininku. Jie yra drūti ten kur turi 
but. Gumas labai drūtas ir ilgai nešiojantis. Pus
padžiai prailginti aplink del apsaugojimo viršūnes 

nuo aštrų akmenų.
Jie duos jums daugiau dienų nešiojimo ir tikra 
saugumą.
Jie padirbti Balto raudono ir juodo gurno.
Matykite juos pas jūsų krautuvninka.
* Mishawaka Rubber Woolen Mfg. Co.

Mishawaka, Ind.460 Street
Namai kario užmoka milijonais už rusi
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