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ISZ AMERIKOS
TOJI NELAIMINGA “TRAI

DE” VEDUSIAM GY
VENIME.

Minersville, Pa. — Buck Run 
peczeje Andrius Holata nuo 
kokio tai laiko mylėjosi su pa- 
ezia W. Urbano, kuris nekarta 
prasergejo Andriu idant pa
liautu savo meilingus susine- 
szimus su jojo moteria. Nedė
lioję abudu iszejo pasivaiksz- 

, cziot, o kada sugryžinejo Ur
bonas lauke ant juju ant kelio, 
kada porele prisiartino a rėžiau 
Urboną pradėjo iszmetinet An
driui už kvailinimą jojo pa
ežius ir isz to kilo barnius. Ur
bonas isztraukes revolveri pa
leido Andriui kulka in szirdi 
ir tas atliko ant vietos.

Po szaudymui Urbonas 
ėjo in Minersville 
palicijai sakydamas, jog il
ginus negalėjo tojo nukensti ir 
turėjo savo priesza užmuszti. 
Motere po szaudymui sugryžo 
pas vyra, kuri 
v i lies kalėjimo.

PARDUOS LAIVU DIRBTUVES.
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nu- 
ir pasidavė 

jog

uždare Potts-

PER SAVO GODUMĄ NE
TEKO $4,650.

Frankford, Ill.
Czoloski ir

Jonas 
Juozas Skrynski, 

anglekasiai isz Frankford, pra- 
nesze palicijai buk likos ap
gautais per du nežinomus ap
gavikus ant 4,650 doleriu. Abu
du susipažino su kokeis tai po- 
nuleis, kurie pasaka jiems, buk

pinigu lengvu

ia dar- 
tai visus 

Wilkesir uždarvs
Burmistrui

pasakys jiems slaptybių kokiu 
bhdu gali padaugint savo pini- 
gūfl, per indejima bumaszku 
terpi czystos popieros ir su
spausti tam tikroje maszinoje, 
o visas paveikslas bumąszkos 
atsimusz ant czystos popieros 
ir negalima pažinti jog pini
gai netikri. Isz didelio godumo 
padaryti daug
budu, atidavė ponuliams 4,650 
doleriu, kuriuos indejo in ma- 
szina, bet juju daugiau nema 
te.
TURI EITI IN DARBA AR 

KALĖJIMĄ.
West Hazleton, Pa. — Bur

mistras Kubickas užsispyrė 
vifms sportelius priversti prie 
darbo idant negaiszytu bran
gaus laiko stovėdami ant kam
pu szildindami dantis. Ana 
diena vela iszdave ukaza, jei
gu sportelei nepasirupi 
bo in dvi dienas, 
areszta vos
Barrio kalėjime.
Kubickiui tame užmanyme pri
tarė ir tėvai, kurie negali su
valdyti savo šuneliu. Priežastis 
tame yra, jog mieste tankai at
sitinka visoki užklupimai ir 
aprpleszimai ir kaip) burmis
tras mano, tai yra darbelei tu
ju kampiniu sportu kurie ne
dirba, o bet yra grąžei pasire- 
dia ir turi pinigu ant praleidi
mo.
VARGSZE, NEGALI ISZSI- 

MAITYT ANT 6,000 DO
LERIU ANT METO.

Atlantic City, N. J. — Mrs. 
Irvin Carr Friedenvalt naszle 
po mirusiam savo vyrui, pada
vė praszyma in suda, buk ne
gali iszmaityt ir aprėdyti savo 
dukreles ant $6,000 per meta ir 
meldže sūdo idant dukreliai 
paskirtu isz likusio turto po 
400 doleriu ant menesio ant jo
sios užlaikymo. Sudas praszy
ma motinos iszklause ir davė 
pavelinima, jog motina gali 
tiek iszduoti ant užlaikymo 
dukreles.

Kiek tai vaiku randasi, ku
rie nesuna ūdoje 

a » 1 "4k •
ne dvieju

NUDURE PACZIA KADA 
ĖJO APLAIKYT PER

SISKYRIMĄ.
Boston, Mass. —

maszauckiene, guli ligonbute 
je pavojingam padėjime, nuo 
Žaiduliu kokius, aplaike peiliu 
nuo savo vyro, kuris randasi 
uždarytas kalėjime.

Porele ėjo in suda tiksle už
vedimo skundo ant persiskyri
mo, kada prisiartinojo prie su
do, motere permaine savo no
rą, nepristodama ant persisky
rimo. Vyras isztraukes peili 
dure keliolika smarkiu žaidu
liu paežiai. Mat vyras kanecz 

nuo pa
ežiu les, nes turėjo kita su ku-

♦

V v ra s

spy re s i pe rsi s k y r i m o

ria geide apsivesti.

Motiejus Ser- 
I *o vy la s Bend na rsk is, 

Stepas Petai 
panesze

AUTOMOBILIUS APSIVER
TĖ, VIENAS UŽMUSZTAS.

Tuscarora, Pa. — Automobi
lius kuri vare Povylas Bend- 
narski, apsiverto ant kampo 
prislėgdamas visus po apaezia. 
Juozukas Bendnarskis, 8 metu 
likos užmusztas o kitas sunūs 
Vladas pavojingai sužeistas in 
galva kaipo ir 
czak,
Juozas Sek st a k, 
ir Edwardas Hayes, 
lengvesnius sužeidimus.
EUROPA UŽPYLĖ AMERI

KA AUKSU.
Washington, D. C. — Pirki

mas visokio tavoro per Europa 
isz Suvienytu Valstijų in laika 
penkių menesiu 1925 mete, da
ejo lyg 212 njiljjonu doleriu 
daiiglau^ie kaip<praeita meta 
tam paežiam laike.

Europa pardavė Amerikui 
daugiau tavoro už 64 milijo
nus doleriu. Viso Amerikai 
iszsi imte in Europa visokio ta
voro už $1,127,366,000 iii visus 
sklypus už $2,055,160,000. Par
gabenta visokio tavoro už 503,- 
974,500 doleriu.

SVIESTAS 50 METU 
SENUMO.

Vohintown, Mass. — Farrne- 
ris Jonas Stankovicz, ana die
na pradėjo kasti didesni szuli- 
ni ant vietos kur buvo senas. 
Bekasdamas, spatas pataikė in 
ka toki kieta. Perimtas akvvu- 
m u, pradėjo kasti greieziau 
(gal mane kad užtiko koki tai 
skarba) ir atkasė puodą, ku
riame radosi sviestas, tokiu 
kvortiniu puodu 
Sviestas buvo saldus, teip kad 
rodos ka tik padarytas, norints 
senam szulinij sviestas radosi 
per 50 metu ir 7 menesius, nes 
teip buvo paraszyta ant korte
les kuria rado vienam isz puo
du. Jonas daaiklause nuo kai
mynu buk 50 metu adgal laike 
taja farma kokis tai Szvedas.

GROFAS NORĖJO NUŽU
DYT SAVO PACZIA.

Rochester, N. Y. — Feliksas 
Eliaszevicz, kuris sakosi buk

Lenkiszku grofu, likos 
aresztavotas ant skundo savo 
jaunos pacziules su kuria nese- 
nei apsivedė, už iszviliojima 
nuo josios 1700 doleriu ir ban
dymą nužudyti jaja.

Eliaszevicz sakėsi buk jisai 
yra užbaigęs Franc Joseph 
universitetą ir yra kemiku.

Pacziule savo skunde paduo
da, buk Feliksas padavėjai 

bet supratus, 
jog viskas ne teip kaip priguli 
būti, permaine puodukus, vy
ras iszgere kava nuo ko labai 
apsirgo. Ana diena kada jiji 
miegojo, staigai pabudo, pare
gėdama savo vyra stovinti prie 
josios lovos su plaktuku, užsi
mojus jai duoti ypa per galva. 
Ant riksmo atbėgo kaimynai

ėjo lyg 212 n^iljįjonu

rado tris.

v ra

užbaigęs

buk Feliksas 
puoduką kavos,

ISZGUJO JAPONISZKUS 
DARBININKUS ISZ 

MIESTO.
Toledo, Oregon. -

žmonių susirinko prie Pacific. 
Spruce t '<b, 
rioje dirbo 
darbininkai pargabenti isz San 
Francisko. Myne apstojo dirb
tuve provindainiesi idant kom 
panije praszalintu negeistinus 
darbininkus, o priimtu baltuo
sius, kurie neturi darbo. Sumi- 
szime keli baltieji likos sužeis
ti. Ant gakr kompanije pasam
dė kelis didelius trokns 
(lino Japonus ir
miesto, nenorėdami arzyt dau
giau žmonių ir apsisaugot nuo 
praliejimo kraujo.

plytinyczios, ku- 
vieni Japoniszk i

, snso- 
iszveže isz

NUBODO JAM BŪTI “MER
GA” PO 25 METU.

Yronngstown, Ohio. — Jurgis 
Feters, per 25 metus buvo 

merga
per 2.) metus 

“merga“ idant užganadyt sa
vo motina, kuri geide dukreles, 
bet garnys atnesze jai Jurguti. 
Vaikas isz mažens buvo rėdo
mas kaip mergaite ir su mer
gaitėms žaidė ir buvo pramin
tas Leona. Kada “Leoną” tu
rėjo 16 metu iszmoko elektrisz- 
ko darbo ir užved i nėjo szviesa 
in namus, po 
bizni ant savo rankos. Kada 
“Leoną’’ daejo lyg 
ana diena, šukele revoliucije ir 
numėtė nuo saves moteriszkas 
szlebes ant vyriszku pavedu 
kalbėdama: “esmių vyru ir 
geidžiu gyventi kaipo vyras.”

Jurgis arba “Leona” yra 6 
pėdu ir 2 colius augszczio ir 
svėrė 216 svaru. Kada jojo už
klausta ar kada ji sporteliai 
nekuteno, tai Jurgis pasiraito
jęs rahkoves parode 
tus muskulus sakydamas: 
tokia ranka sportelei nedryso 
mane užkabinėti, o kada vie
nas už daug prie manės kibo, 
tai ji teip “papiksinau” kad 
turėjo gulėti kelis menesius su 
dviems 
leis.”

i y

Leona

tam uždėjo pati

25 metu

esmių

savo kie-
“su

pa pi k si na u

sulaužytais szonkau

Jefferson ui y-

NARSI MOTERELE IR PRO- 
HIBICIJOS AGENTAI.

Philadelphia. — Keturi pro- 
hibicijos agentai atėjo in sa
lima pas Viktoria Dubeskienia 
ant 21-mos ir
ežios daryti krata. Motere ma
ne, buk tai banditai atėjo jaja 
apipleszt ir pradėjo gintis, nes 
agentai iszeme isz registerio 
pinigus. Motere atgavo nuo ju
ju 80 doleriu, bet tasyneje likos 
apdraskyta ir sumuszta, bet 
agentams nepasidavė. Tik ta
da jai parode varanta kada 
pradėjo szaukti pagialbos. Pa- 
licije norėjo pinigus sau prisi- 
savyt.

Tame laike radosi namie jo
sios vaikai ir motina Jeva Jar- 
goliene, kurie labai persigando 
laike sumiszimo. Dubeskiene 
apskundė palicijautus už ne
teisinga areszta ir josios ap- 
daužvma. v

BUVO GIRTAS KAIP 
APSIPACZIAVO.

Camden, N. J. — Jonas Ozier- 
«ki (Parker) miestiszkas de
tektyvas 'likos aresztavotas 
Philadelfijoi už pametimą sa
vo jaunos pacziules su kuria 
apsivedė tik kėlės dienas ad
gal. Staczei pasakė sudžiui buk 
su moteria negyvens, nes bū
damas girtu, pasijuokė isz jojo 
mergina kuri jam užmetinėjo 
azeszkuma ir kad bijosi su jaja 
apsipaeziuot. Būdamas tada 
girtu ir turėdamas nepaprasta 
drąsą, nuėjo pas ^kvajeri ir li
kos surisztas mazgu moterys
tes. Kada iszsiblaivino suprato

•i.4*

Paveikslas parodo garsingas

laike

A-K■

dm

ir da- 
Valdže■fl,>

kada

STANDARD OIL KOMPANI- 
JE DAVE DARBININKAMS 

8 VALANDAS.
New York. — Nuo

Standard Oil kompanije susi
tvėrė 6G metai adgal ir jaja ap- 
valde Roekafelleris 
kai dirbo po 
ant dienos, 
kompanije apgarsino, buk in- 
vylkdys asztuones valandas 

mokesti.

/„.’s, darbinin- 
dvileka valandų 

bet tomis dienomis

asztuones 
irdarbo ir padidins 

Daugiau darbininku likos pri
imta, bet seniems numuszta po 
du dolerius mažiau už asztuo
nes valandas 

aplaikines
valandos, o “tool-handlerei 
po doleri ant valandos.
NORĖJO UŽTRUCINT SAVO 

MYLEMA - LIETUVAITE.
Chicago. — In South Chica

go teisina liko atgabenta gulin
ti lovoje graži Lietuvaite 

22 
yvenanti prie 3549 So.

rei
f) 4 4

darbo.
po $1.25 ant

> y

< ( Drillo-

lovoje 
Frances Nacaite (Naczaite) 
metu, g
Union Avė. Ji buvo atvežta in 
teismą liudyti priesz savo vai
kina Stanley Marčių, grosernes 
klerką. 215 E. 107 St. Pastara
sis yra kaltinamas, kad jis Ba
landžio 28 <1. uždavė jai chloro
formo ir lajaus. Frances po to 
iki Geg. 28 d. iszgulejo ligoni
nėj, bet po to atsisako priimti 
medikaline pagelba ir tvirtina, 
kad ji vien tik nori mirties. Ir 
daktarai sako, 
lauks, jei ir 
jokios pagelbos.

Teisėjas Schullman atidėjo 
Marcino bylos nagrinejima iki 
Rugp. 5 d., kad davus policijai 
daugiau laiko viską isztirti. 
Marcino kaucija liko nustatyta 
$10,000 ir kol jos neužsistaty- 
ta, jis sėdi kalėjime.
DAUGIAU AUTOMOBILIU 

PENNSYLVANIJOI.
Harrisburg, Pa. — Lyg pir

mos dienos Julajaus menesio 
Pennsylvanijoi randasi 1,040,- 
095 pasažieriniu automobiliu, o 
tame paežiam 
meta buvo 931,465. Už laisnus 
surinkta 17,571,803.81 doleriu. 
Bosu yra 6279, traktorių 236 
ir 13,396 motorcŽkliu. 

—.............. ..............—

kad ji to susi- 
toliau neprisiims

ia i ke praėjusi

Kaip sulaikyti bonku 
trūkimą.

dirbtuves laivu Hoglsland prie 
Deleware unes, kur tai 
kares pridirbo daug laivu ku
riu valdže nesunaudojo 
bar pusta vandenije.
neužilgo paleis viską ant licita- 
cijos.

Isz Visu Szaliu
NAUJOS MADOS ADOMAI 

IR JEVOS.
‘ ‘ Draugove Vai- 
susidedanti isz 
“mylėjo

Zurikas. —
i Rojaus,’’ 

žmonių kurie
k u

labaiy y

gamta, turi pasijeszkoti sau ki
to Rojaus.

Toji draugove užsidėjo savo 
zoikona”

girrioje.
Rappersviliszkoje 

V vra i ir moteres 
vaikszcziojo visiszkai nuogi — 
be jokiu lapeliu. Aplinkinei 
gyventojai negalėdami žiūrėti 
ant tuju nuogu Adomu ir Je- 
vucziu ir kas tenais darėsi, 
pranesze apie tai valdžei, kuri 
nubaudė visus po 10 doleriu su 
persergejimu kad paliautu bo- 
vintis kaipo Adomai ir Jevos 
nes kitaip 
kalėjimo.

< i

visi bus uždaryti

3000 ŽMONIŲ DINGO LAI
KE TVAĘO.

Tokio. — Dalis salos Keisho- 
likos užlieta

kilusio nuo tan
naudo, Korijoi, 
lailke tvano, 
kaus lietaus, per ka trys tilks
ta neziai žmonių pražuvo. Ma
noma, kad visi likos nuneszti 
in mares. Kilosią dalysią Ko
rėjos, teiipgi žmonis daug nu
kent e per i szs i liejimą u pi u. 
Tulkstanczei pasiliko be pasto
gių.

UŽKASĖ GYVA PODUKTIA.
Geneva, Szvaicarije. — Už 

tai, kad jojo podukte už daug 
valgo, kaimietis Petras May- 
ern teip insiuto ant asztuoniu 
metu Feodoros, 
darže grubia, 
mergaite, ir gyva užkaso. Kai
mynai nematydami mergaites 
per kėlės dienas, pranesze apie 
tai valdžiai, kuri pradėjo tyri
nėjimą ir ant galo patėvis pri
sipažino prie kaltes.

y

kad iszkase 
rastume in ja ja

2

szaltas 
ar nepri- 

karsztamo vandeny-

Niekuomet nedek 
bonkas, pripildytas 
pildytas,

Nedek sziltas bonkas szalta- 
me vandenyje.

Perpilnai neprikimszk bon
kas.

Patartina naujas bonkas in
duti in puodą szalto vandenio,

86 METAS

ISZ LIETUVOS
— Kanto- 
insilauže in

KINCZIKAI SUŽEIDĖ KE
LIS ANGLISZKUS MI- 

SIJONERIUS.
Pekinos, Kinai, 

niszki kareiviai
angliszka misije, kuria apiple- 
sze, sužeisdami du misijonie- 
rius ir ketures moteres.

Visiems svetimžemiams val
dže paliepė apleisti Wukingfu. 
Swatou padėjimas yra pavo
jingas. Valdže negali apmal- 
szyti sukilėlius ir straikierius, 
kurie likos pakurstyti per bol- 
sze v i k isz-kus agen t u s.

S MIESTELIS
BGE.
trusije. — Arti- 
'cs’telis Pucho- 
\iszdege per

KONE VIFAS MIESTELIS
Ii ibiGE.

MinJkas,')’.iVtriujije. — Arti
moje Minsk^*™'estelis Pucho- 
viezai konii \i 
baisia iign*'<o,,*sz^į</lika tuks-
taneziu žm'('ziu |n«*uiHko be pa- 

I'’Ag<*b,,H/ isztyrinejo, 
buk vagis pąCfė^ę*miesteli tiks-

MARIJAVITAI PERSPĖJA 
PABAIGA SVIETO KVAI

LIAMS.
Kriukai, Szakiu apskr. — 

Kriukiuose dar vra užsilikus 
marijavitu organizacija, kuriai 
vadovauja kun. Tulaba. Sz. m. 
Birželio men. marijavitu pasė
kėjai gavo laiszka isz marija
vitu kun. lietuvio Grinkevi- 
cziaus, kuris dabar gyvena len
ku pusėj. Laiszko nuoraszas 
platiniamas Kriukiu apylinkė
je. Tame laiszke sakoma, kad 
dabar tikrai atėjės pasaulio 
galas. Pasaulis žusias nuo ug
nies tvano. Pirmiausia busianti 
sudeginta Varszava.

st. o ges. DAgCim;

le apipleszimq.
DŽUMA SMAUGĖ 

MUŽIKUS.
Moskva. — Pietinioje Rosi- 

joi platinasi baisei džuma nuo 
kurios lyg szioliai mirė apie 
penki szimtai žmonių. Asztuo- 
niolikuosia gminuosia Volgoje 
serga daugybe 
ama ro.

ŽYDAI I8ZŽUDE VISA 
SZMHYNA.

Lodžius. — Visas miestelis 
Zgierz sujudo, dagirdia apie 
baisia žudinsta visos szeimy- 
nos Feldono, duobkasio prie 
žydiszku kapiniu, 
piktadarei 
jojo moteria, vedusia dukteria 
ir du suims. Žadintojai baisei 
subjaurino lavonus. Visu akys 
buvo iszdegintos su karboline 
rukszte, pilvai perpjauti o vi
durius iszmetyta szunim ir 
kiaulėms. Sekcija lavonu paro
de, buk akys buvo iszdegintos 
da už gyvasties, 
žadintojai papjovė 
karve, versziuka, szuni ir dau
geli visztu.

Palicije mano buk tai darbas 
žydu, nes tenais vieszpatauje 
dvi partijos žydu — naujo ir 
seno budo, — Feldonas prigu
lėjo prie naujos partijos ir ma

sonu partije žydu

žmonių ant

Nežinomi
papjovė' Feldona,

Negana to,
Feldono

noma, kad sena partije žydu 
papilde taja baisia žudinsta.

Paskutines Žinutes.

Ji gulėjusi

KITAS STEBUKLAS 
LOURDESE.

Paris. — Dvylikos daktaru 
paraszai tvirtina, kad 45 metu 
Iszpane Senjora Ventura, pas
veiko, po apsimaudymo garsia
me Lourdeso stebuklu szaltiny. 

paralyžiuje nuo
1917 metu ir joki daktarai ne
galėjo pagelbeti. Tada jos drau 
gai nutarė pabandyti stebuk
lus. Jie ant naszcziu nunesze ja 
in stoti Iszpanijoj ir privažiuo
jant prie Lourdeso, ji taip bu
vusi silpna, kad draugai jau 
pradėjo rūpintis apie jos laido
tuves. Bet visgi ji buvo davoŽ- 
ta iki szaltinio su stebuklin
guoju vandeniu, in kuri pasi
maudžius, ji pasakoja, kad pa
juto lyg jos krutinę plysztu, Po

U Indianapolis, Ind. — Pro 
orionai perpūtė baisus sztur- 
mas su lietum kuris padare 
mieste daug bledes. Telegrafai 
suardyti Peru, Indiana, Peoria 
ir Illinois.

![ Lansford, Pa. — W. Hei- 
nage ir V. Markepka, angleka- 
sei, likos sudraskyti ant szmo- 
teliu per szuvi kasyklosia No. 
5 Shaft.

II Easton, Pa. — Vincukas 
Mertz, 18 menesiu, užspringo 
ant smert kada nurijo szmoteli 
deszros ir užkliuvo gerkleje.

11 Wilkes-Barre, Pa. — Ke
turi anglekasiai likos apdegin
ti per gaza Truesdale kasyklo
sia Glen Aden Coal Co.

11 Hazleton, Pa. — Petras 
Barber isz Pond Creek ir Juo
zas Smuidžin isz ezionais mire 
ligonbuteje nuo sužeidimu au
tomobiliu nelaimėjo.

LAIKE FIZIKOS IR FIZI- 
JOLOGIJOS MOKSLO.

Profesorius: — Ant ko yra 
naudojamas magnesas?

Studentas: — Ant pritrauki
mo geležies.

Pro^osoris: — O auksas!
Studentas: — Del pritrauki-

Likusia 
gyvi tik tie, kurie busią sura- 
szyti marijavitu gyvenimo 
knygoje. Gyviems duosią po- 
koki valaka žemes apie Plocn 
(Lenkijoj). Lietuviai irgi gau
sia tos žemes ir dar prie daikto. 
Laiszke 
giau nesąmonių:
pas katalikus jau neinąs, o pa
siliekąs Plocke, 
szventove.je ir ju
Grinkeviczius taip apie Mari
jampole ir paraginti, pat pra- 
szo “apibėgti” jo gimines kad 
tie susiraszytu in

Dumavoja

marijavitu

pripasakota ir dau- 
esa Kristus

marijavitu 
bažnveziose.

apibėgti“apibėgti ” 
susiraszytu

knyga.”
nes ir tiek.

“gyvųjų 
sau žmo-

STATYS KAUNE TILTA.
Morkūnas inteike 

Kauno miesto valdybai, .naujo 
geležies betoninio tilto per Ne
muną projektą. Tiltas atsieitu 
3 mil. 300 tikst. litu. Miesto, 
valdžba peržiurejusi projektą, 
rado tinkamu ir nutarė praszy-

Tnž. P.

ti vyriausybes surasti tijtąi 
statyti leszu, nes medinią tiltu,, 
vargu ar galima busią naudątis 
dar pora metu.

NETIKRI BANKNOTAI.
Szeduva. Szioj apylinkėj pa

sirodė netikru po 50 litu bank
notu. Vietos policijai pavyko 
susekti pas viena Szileikoniu* 
kaimo ūkininką trys netikri 
banknotai, kuriuos jis buvo ga
vės už parduota turguj arkli. 
Pirkęs arkli nepažinstamas žys’ 
delis, kuris sakesis esąs nuo; 
Rokiszkio, bet spėjama, busiąs 
Sziauliu apylinkes.
DARBAS PRIE UŽDARYTO 

LANGELIO.
Taurage. Paszto instagoj vie

nas tarnautojas, pardavinejas 
paszto ženklus, mėgsta darbo 
metu “dirbti” 
geli. Ineini in paszta — žiuri, 
langelis uždarytas, pamanai, 
jau nebedirbama. Ir ne vienas 
kaimo žmogelis taip apsigauna 
ir gryžta isz paszto nieko ne- 
peszes.

Karta inejes pasztan klausiu 
kita tarnautoja, ar jau nedir
bama, kad langelis uždarytas. 
Tarnautojas paaiszkino: “Eik, 
baidykis, atidarys langei).“ 
Tiesa, po geros valandos pasi- 
beldus ir atidarė. *

Kita karta užėjau vėl pasz- 
tan ir vėl randu langeli užda- 
dvta. Žinodamas “sekretą“ 
priėjės prie langelio beldžiuos. 
Tarnautojas langelis atidaryti 
nesiskubina. Neturėdamas lai 
ko isztisa valanda stovėti, pats 
pravėriau langeli. Na už tai ir 
gavau barti už nemandagume.
VELA VILKAI SMAUGIA 

GYVULIUS.
Pažiegždriai, Szakiu apskr., 

Lekecziu valscz. — Szioje apy-
• N • . I <• *11 • '«

užsidaręs lan-

< 4 sekretą

1

linkeje vėl pasirodė vilkai, ku
rie jau papjovė keletą gyvu
liu. Žmones labai susirupine.
I." !“■ ■— - * M. *

liu. Žmones labai

Mi
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ISZ AMERIKOS
TOJI NELAIMINGA “TRAI- 

CE” VEDUSIAM GY
VENIME.

Minersville, Pa. — Buck Run 
peczeje Andrius Uolota nuo 
kokio tai laiko mylėjosi su pa- 
ezia W. Urbano, kuris nekarta 
prasergejo Andriu idant pa
liautu savo meilingus susine- 
szimus su jojo moteria. Node 
lioje abudu 

, cziot, o kada
bonas lauke ant juju ant keli 
kada porele prisiartino a rėžiau 
Urboną pradėjo iszmetinet An
driui už kvailinimą jojo pa- 
czios ir isz to kilo barnius. Ur
bonas isztraukes revolveri pa 
leido Andriui kulka in 
ir tas atliko ant vietos.

Po szaudvmui Urbonas 
ėjo in Minersville

Jeva Ta- 
guli ligonbute 

, nuopadėjimo

y.

iszejo pasivaiksz- 
sugry žinojo L’r- 

o,

szirdi

nu- 
ir pasidavė 

palicijai sakydamas, jog il
ginus negalėjo tojo nukensti ir 
turėjo savo priosza užmuszti. 
Motere po szaudvmui sugryžo 
pas vyra, kuri 
v i lies kalėjime.

uždare Potts-

PER SAVO GODUMĄ NE
TEKO $4,650.

Frankford,
Czoloski ir

UI. — Jonas 
Juozas Skrynski, 

anglekasiai isz Frankford, pra - 
nesze policijai buk likos ap
gautais per du nežinomus ap
gavikus ant 4,650 doleriu. Abu
du susipažino su kokeis tai po- 
nuleis. kurie posake jiems, buk
pasakys jiems slaptybių kokiu 
bildu gali padaugint savo pini
gui, per indejima bumaszku 
terpi czystos popieros ir su
spausti tam tikroje maszinoje, 
o visas paveikslas bumąszkos 
atsimusz ant czystos popieros 
ir negalima pažinti jog pini
gai netikri. Isz didelio godumo 
padaryti daug 
budu, atidavė ponuliams 4,650 
doleriu, kuriuos indejo in ma- 
szina, bet juju daugiau nema 
te.
TURI EITI IN DARBA AR 

KALĖJIMĄ.
West Hazleton, Pa. 

mist ras Kubickas 
visus sportelius priversti prie 
darbo idant negaiszytu bran
gaus laiko stovėdami ant kam
pu szildindami dantis. Ana 
diena vela iszdave ukaza, jei
gu sportelei nepasirupia 
bo in dvi dienas, tai visus 
areszta vos

pinigu lengvu

— Bur- 
užsispyre

da r
dvi dienas, 

ir uždarys Wilkes
Barrio kalėjime. Burmistrui 
Kubickiui tame užmanyme pri
tarė ir tėvai, kurie negali su
valdyti savo šuneliu. Priežastis 
tame yra, jog mieste tankei at- 

užklupimai ir 
ir kaip burmis-

sitinka visoki 
aprpleszimai 
tras mano, tai yra darbelei tų
jų kampiniu sportu kurie ne
dirbamo bet yra grąžei pasire- 
dia ir turi pinigu ant praleidi 
mo.
VARGSZE, NEGALI ISZSI- 

MAITYT ANT 6,000 DO
LERIU ANT METO.

Atlantic City, N. J. — Mrs. 
Irvin Carr Friedenvalt naszle 
po mirusiam savo vyrui, pada
vė praszytna in suda, buk ne
gali iszmaityt ir aprėdyti savo 
dukreles ant $6,000 per meta ir 
meldže sūdo idant dukreliai 
paskirtu isz likusio turto po 
400 doleriu ant menesio ant jo
sios užlaikymo. Sudas praszy- 
ma motinos iszklause ir davė 
pavelinima, jog motina gali 
tiek iszduoti ant užlaikymo 
dukreles.

Kiek tai vaiku randasi, ku
rie nesunaudoje ne dvieju

- . a - i
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NUDURE PACZIA KADA 
ĖJO APLAIKYT PER

SISKYRIMĄ.
Boston, Mass. — 

maszauc kieno, 
je pavojingam
žaiduliu kokius, aplaike peiliu 
nuo savo vyro, kuris randasi 
uždarytas kalėjime.

Porele ėjo in suda tiksle už
vedimo skundo ant persiskyri
mo, kada prisiartinojo prie su
do, motere permaino savo no
rą, nepristodama ant persisky
rimo. Vyras isztraukes peili 
dure keliolika smarkiu žaidu
liu paežiai. Mat vyras kanecz 
spyrėsi persiskyrimo nuo pa
cziules, nes turėjo kita su ku
ria geide apsiyesti. ■

AUTOMOBILIUS APSIVER
TĖ, VIENAS UŽMUSZTAS.

Tuscarora, Pa. — Automobi
lius kuri vare Povylas Bend- 
narski, apsiverto ant kampo 
prislėgdamas visus po apaezia. 
Juozukas Bendnarskis, 8 metu 
likos užmusztas o kitas sūnūs 
Vladas pavojingai sužeistas in 
galva kaipo ir 
czak,
.Juozas Sek st a k, 
ir Edwardas Hayes,

Motiejus Ser- 
I ’o v y 1 a s Ben d n a r sk i s, 

Stepas Petai 
panesze 

lengvesnius sužeidimus.

EUROPA UŽPYLĖ AMERI
KA AUKSU.

Washington, D. C. — Pirki
mas visokio ta voro per Europa 
isz Suvienytu Valstijų in laika 
penkių menesiu 1925 mete, da- 

doleriu 
daugiaiYne kaipTpraeita meta 
tam paežiam laike.

Europa pardavė Amerikui 
daugiau tavoro už 64 milijo
nus doleriu. Viso Amerikai 
iszsiunte in Europa visokio ta
voro už $1,127,366,000 in visus 
sklypus už $2,055,160,000. Par
gabenta visokio tavoro už 503,- 
974,500 doleriu.

SVIESTAS 50 METU 
SENUMO.

Voluntown, Mass. — Farme- 
ris Jonas Stankovicz, ana die
na pradėjo kasti didesni szuli- 
ni ant vietos kur buvo senas. 
Bekasdamas, spatas pataikė in 
ka toki kieta. Perimtas akyvu- 
mu, pradėjo kasti greieziau 
(gal mane kad užtiko koki tai 
skarba) ir atkasė puodą, ku
riame radosi sviestas, tokiu 
kvortiniu puodu rado tris. 
Sviestas buvo saldus, teip kad 
rodos ka tik padarytas, norints 
senam szulinij sviestas radosi 
per 50 metu ir 7 menesius, nes 
teip buvo paraszyta aut korte
les kuria rado vienam isz puo
du. Jonas dasiklause nuo kai
mynu buk 50 metu adgal laike 
taja farma kokis tai Szvedas.

GROFAS NORĖJO NUŽU 
DYT SAVO PACZIA.

Rochester, N. Y. — Feliksas 
sakosi buk 

grofu,

ėjo lyg 212 njįlyonu

Eliaszevicz, kuris 
v ra Lenkiszku 
aresztavotas ant skundo savo 
jaunos pacziules su kuria nese- 
nei apsivedė, už iszviliojima 
nuo josios 1700 doleriu ir ban
dymu nužudyti jaja.

Eliaszevicz sakėsi buk jisai 
yra užbaigęs Franc Joseph 
universitetą ir yra komiku.

Pacziule savo skunde paduo
da, buk Feliksas padavėjai 
puoduką kavos, bet supratus, 
jog viskas ne teip kaip priguli 
būti, permaino puodukus, vy
ras iszgere kava nuo ko labai 
apsirgo. Ana diena kada jiji 
miegojo, staigai pabudo, pare
gėdama savo vyra stovinti prie 
josios lovos su plaktuku, užsi
motas jai duoti ypa per galva. 
Ant riksmo atbėgo kaimynai • 1 • O _ _ 1 • T _ • ----

užbaigęs

likus

Spruce ( q., 
rioje <lirho

ISZGUJO JAPONISZKUS 
DARBININKUS ISZ 

MIESTO.
Toledo, Oregon. — Apie 400 i 

žmonių nusirinko prie Pacific ' 
plytinyczios, ku- 
vieni Japoniszki

darbininkai pargabenti isz San 
Francisko. Myne apstojo dirb
tuve provindamiesi idant kom 
panije praszalintn negeistinus 
darbininkus, o priimtu baltuo
sius, kurie neturi darbo. Sumi- 
szime keli baltieji likos sužeis
ti. Ant galo- kompanije pasam
dė kelis didelius trokus, suso
dino Japonus ir
miesto, nenorėdami arzyt dau
giau žmonių ir apsisaugot nuo 
praliejimo kraujo.

iszvožė i.s z

NUBODO JAM BŪTI “MER
GA“ PO 25 METU.

Youngstown, Ohio. — 
per 25 metus 

“merga“ idant užganadyt sa
vo motina, kuri geide dukreles, 
bet garnys atnesze jai Jurguti. 
Vaikas isz mažens buvo rėdo
mas kaip mergaite ir su mer
gaitėms žaidė ir buvo pramin
tas Leona. Kada “Leoną“ tu
rėjo 16 metu iszmoko elektrisz- 
ko darbo ir užvedi i nėjo szviesa 
in namus, po 
bizni ant savo rankos. Kada 
“Leona 
ana diena, šukele revoliucije ir 
numėtė nuo saves moteriszkas 
szlebes ant 
kalbėdama: 
geidžiu gyventi kaipo vyras.

Jurgis arba 4‘Leoną“ 
pėdu ir 2 colius augszczio ir 
svėrė 216 svaru. Kada jojo už
klausta ar kada ji sporteliai 
nekuteno, tai Jurgis pasiraito
jęs rahkoves parode 
tus muskulus sakydamas:

Fe terš, 
merga

.Jurgis 
buvo

Leoną

tam uždėjo pati

daejo lyg 25 metu

vyriszku parodu 
“esmių vyru ir

yra 6

savo kie- 
“su 

tokia ranka sportelei nedryso 
mane užkabinėti, o kada vie
nas už daug prie manės kibo, 
tai ji teip “papiksinau“ kad 
turėjo gulėti kelis menesius su 
dviems sulaužytais szonkau 
leis.“

sulaužytais

Jefferson ui y-

NARSI MOTERELE IR PRO- 
HIBICIJOS AGENTAI.

Philadelphia. — Keturi pro- 
hibicijos agentai atėjo in sa
lima pas Viktoria Dubeskienia 
ant 21-mos ir
ežios daryti krata. Motere ma
ne, buk tai banditai atėjo jaja 
apipleszt ir pradėjo gintis, nes 
agentai iszeme isz registerio 
pinigus. Motere atgavo nuo ju
ju 80 doleriu, bet tasyneje likos 
apdraskyta ir sumuszta, bet 
agentams nepasidavė. Tik ta
da jai parode varanta kada 
pradėjo szaukti pagialbos. Pa- 
licije norėjo pinigus sau prisi- 
savyt.

Tame laike radosi namie jo
sios vaikai ir motina Jeva Jar- 
goliene, kurie labai persigando 
laike sumiszimo. Dubeskiene 
apskundė palicijantus
teisinga areszta ir josios ap- 
daužvma. v

BUVO GIRTAS KAIP 
APSIPACZIAVO.

Camden, N. J. — Jonas Ozier- 
ski (Parker) miostiszkas de- 

'likos aresztavotas

u z ne

tektyvas
Philadelfijoi už pametimą sa
vo jaunos pacziules su kuria 
apsivedė tik kėlės dienas ad- 
gal. Staczei pasakė sodžiui buk 
su moteria negyvens, nes bū
damas girtu, pasijuokė isz jojo 
mergina kuri jam užmetinėjo 
szeszkuma ir kad bijosi su ja ja 
apsipaeziuot. Būdamas tada 
girtu ir turėdamas nepaprasta 
drąsą, nuėjo pas dkvajeri ir li
kos surisztas mazgu moterys
tes. Kada iszsiblaivino suprato 

T • 1______ • T T _ _ 1 _
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PARDUOS LAIVU DIRBTUVES.
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Valdže
r ii

STANDARD OIL KOMPANI- 
JE DAVE DARBININKAMS 

8 VALANDAS.
New York. — Nuo kada 

Standard Oil kompanije su-si- 
tvere GG metai adgal ir jaja ap
valdo Rockafelleris, darbinin
kai dirbo po dvileka valandų 
ant dienos, bet tomis dienomis 
kompanije apgarsino, buk in- 
vytkdys asztupnes valandas 

mokesti.
asztuones 

irdarbo ir padidins
Daugiau darbininku likos pri
imta, bet seniems numuszta po 
du dolerius mažiau už asztuo- 
nes valandas darbo. “ Drille- 

aplaikines 
o “ tool-handlerei

darbo. l i

po $1.25 ant
J t

re i ”
valandos,
po doleri ant valandos.
NORĖJO UŽTRUCINT SAVO 

MYLEMA - LIETUVAITE.
Chicago. — In South Chica

go teisina liko atgabenta gulin- 
lovoje graži Lietuvaite 

Frances Nacaite (Nac'Zaito)
t i graži

9‘) M '

metu, gyvenanti prie 3549 So. 
Union Avė. Ji buvo atvežta iii 
teisina liudyti priesz savo vai
kina Stanley Marčių, grosernes 
klerką. 215 E. 107 St. Pastara
sis yra kaltinamas, kad jis Ba
landžio 28 d. uždavė jai chloro
formo ir lajaus. Frances po to 
iki Geg. 28 d. iszgulejo ligoni
nėj, bet po to atsisako priimti 
medikaline pagelba ir tvirtina, 
kad ji vien tik nori mirties. Ir 
daktarai sako, 
lauks, jei ir
jokios pagolbos.

Teisėjas Schullman
Marcino bylos nagrinejima iki 
Rug'p. 5 d., kad davus policijai 
daugiau laiko viską isztirti. 
Marcino kaucija liko nustatyta 
$10,000 ir kol jos neužsistaty- 
ta, jis sėdi kalėjimo.
DAUGIAU AUTOMOBILIU 

PENNSYLVANIJOI.
Harrisburg, Pa. 

mos dienos
Pennsylvanijoi randasi 1,040,- 
095 pasažieriniu automobiliu, o 
tame paežiam laike 
meta buvo 931,465. Už laisnus
surinkta 17,571,803.81 doleriu. 
Bosu yra 6279, traktorių 236 
ir 13,396 motorcikliu. 

—------------ .............

kad ji to susi- 
toliau neprisiims

atidėjo

Lyg pir- 
J u laja u s menesio

praėjusi

o

M 36 METAS

ISZ LIETUVOS
— Kanto- 

insi lauže in

Kaip sulaikyti bonku 
trūkimą.

Niekuomet nedek 
bonkas, pripildytas 
pildytas, karsztame vandeny
je.

szaltas 
ar nepri-

Nedek sziltas bonkas szalta- 
me vandenyje.

Perpilnai noprikimszk bon
kas.

Patartina naujas bonkas in-

Paveikslas parodo garsingas 
dirbtuves laivu Hoglsland prie 
Deleware ūdos, kur tai laike 
kares pridirbo daug laivu ku
riu valdže nesunaudojo ir da
bar pusta vandenije.
neužilgo paleis viską ant Imita
cijos.

KINCZIKAI SUŽEIDĖ KE
LIS ANGLISZKUS MI- 

SIJONERIUS.
Pekinos, Kinai, 

niszki kareiviai
angliszka misije, kuria apiple- 
sze, sužeisdami du misijonie- 
rius ir ketines moteres.

Visiems svetimžemiams val
dže paliepė apleisti Wukingfu. 
Swatou padėjimas yra pavo
jingas. Valdže negali apmal- 
szyti sukilėlius ir straikierius, 
kurie likos pakurstyti per bol- 
szevikiszkus agentus.
KONE VIP<S MIESTELIS

M indkas, ■ 
moję Minsk 
v i ozai ko n i y* 
baisia ugnf 
taneziu žm 
stoges. P<. 
buk vagis pądegę*miesteli tiks-
stoges.

Isz Visu Szaliu
NAUJOS MADOS ADOMAI 

IR JEVOS.
“Drauguve Vai- 
susidedanti isz 

labai

/jiirikas. — 
k u Rojaus,“ 
žmonių kurie 
gamta, turi pasijeszkoti sau ki
to Rojaus.

Toji drauguve užsidėjo savo 
“zokona“ 
gi rrioje.
vaikszcziojo visiszkai nuogi — 
be jokiu lapeliu. Aplinkinei 
gyventojai negalėdami žiūrėti 
ant tuju nuogu Adomu ir Je-. 
vucziu ir kas fenais darosi, 
pranesze apie tai valdžei, kuri 
nubaudė visus po 10 doleriu su 
persergejimu kad paliautu bo- 
vintis kaipo Adomai ir Jevos 
nes kitaip visi bus uždaryti 
kalėjimo.

Rojaus
mylėjo

Ra ppe rs v il iszko je 
moteresV v ra i ir

3000 ŽMONIŲ DINGO LAI
KE TVANO.

Tokio. — Dalis salos Keisho- 
nando, Korijoi, 
lailke tvano, kilusio nuo tau
kaus lietaus, per ka trys tuks
iu neziai žmonių pražuvo. Ma
noma, kad visi likos nuneszti 
in mares. Kilosią dalysiu Ko
rėjos, teiipgi žmonis daug nu- 
kente per iszsiliejima upiu. 
Tulkstanezei pasiliko be pasto
gių.

likos užlieta 
kilusio

UŽKASĖ GYVA PODUKTIA.
Geneva, S?

tai, kad jojo podukte už daug 
valgė, kaimietis Petras May- 
ern teip insiuto ant asztuoniu 
metu Feodoros
darže grabia, instume in jaja 
mergaite, ir gyva užkasė. Kai
mynai nematydami mergaites 
per kėlės dienas, pranesze apie 
tai valdžiai, kuri pradėjo tyri
nėjimą ir ant galo patėvis pri
sipažino prie kaltes.

svaicarijo. — Už

o, kad iszkase

KITAS STEBUKLAS 
LOURDESE.

Paris. — Dvvlikos daktaru 
paraszai tvirtina, kad 45 metu 
Iszpane Senjora Ventura, pas
veiko, po apsimaudymo garsia
me Lourdeso stebuklu szaltiny. 
Ji gulėjusi paralyžiuje nuo 
1917 metu ir joki daktarai ne
galėje pagelbeti. Tada jos drau 
gai nutarė pabandyti stebuk
lus. Jie ant naszcziu nunesze ja 
in stoti Iszpanijoj ir privažiuo
jant prie Lourdeso, ji taip bu
vusi silpna, kad draugai jau 
pradėjo rūpintis apie jos laido
tuves. Bet visgi ji buvo davoŽ- 
ta iki szaltinio su stetiukĮin- 
guoju vandeniu, in kuri pasi
maudžius, ji pasakoja, kad pa-

dėti in puodą szalto vandenio, juto lyg jos krutinę plyszttį Po
. v 1 1.1 • A - 21 1_ J

F4Sl)•BGE.
trugije. — Arti- 
Vistelis Pucho- 
\iszdege per 

tdlika tu ka
li liko be pa- 

. / isztyrinejo,

MARIJAVITAI PERSPĖJA 
PABAIGA SVIETO KVAI

LIAMS.
Kriukai, Szakiu apskr. — 

Kriukiuose dar vra užsilikus 
marijavitu organizacija, kuriai 
vadovauja kun. Tulaba. Sz. m. 
Birželio men. marijavitu pasė
kėjai gavo laiszka isz marija
vitu kun. lietuvio Grinkevi- 
cziaus, kuris dabar gyvena len
ku pusėj. Laiszko nuoraszas 
platiniamas Kriukiu apylinkė
je. Tame laiszke sakoma, kad 
dabar tikrai atėjės pasaulio 
galas. Pasaulis žusias nuo ug
nies tvano. Pirmiausia busianti 
sudeginta Varszava.
gyvi tik tie, kurie busią snra- 
szyti marijavitu gyvenimo 
knygoje. Gyviems duosią po- 
koki valaka žemes apie Plocu 
(Lenkijoj). Lietuviai irgi gau
sia tos žemes ir dar prie daikto, 

pripasakota ir dau
giau nesąmonių: esą Kristus 
pas katalikus jau neinąs, o pa
siliekąs 
szventoveje ir ju 
Grinkeviczius taip apie Mari
jampole ir paraginti, pat pra- 
szo “apibėgti“ jo gimines kad 
tie 
knyga.“ Dumavoja 
nes ir tiek.

Likusia

le apipleszimq. '.
DŽUMA SMAUGĖ 

MUŽIKUS.
Moskva. — Pietinioje Rosi- 

joi platinasi baisei džuma nuo 
kurios lyg szioliai mire apie 
penki szinitai žmonių. Asztuo- 
niolikuosia gminuosia Volgoje 
serga daugybe 
ama ro.

ŽYDAI I8ZŽUDE VISA 
8Z1IMYNA.

Lodžius. —
Zgierz sujudo, dagirdia apie 
baisia žudinsta visos

Feldono, duobkasio prie 
žydiszku kapiniu.

papjovė Feldona

Laiszke

nos

žmonių aut

Visas miestelis

szeimy-

Nežinomi 
piktadarei papjovė Feldona, 
jojo moteria, vedusia dukteria 
ir du sūnūs. Žadintojai baisei 
subjaurino lavonus. Visu akys 
buvo iszdegintos su karboline 
rukszte, pilvai perpjauti o vi
durius iszmetyta szunim ir 
kiaulėms. Sekeije lavonu paro
de, buk akys buvo 
da už gyvasties, 
žadintojai papjovė 
karve, versziuka, szuni ir dau
geli visztu.

Palicije mano buk tai darbas 
žydu, nes tonais 
dvi partijos žydu 
seno budo, — Feldonas prigu
lėjo prie naujos partijos ir ma
noma, kad sena į 
papilde taja baisia žudinsta.

iszdegintos
Negana to,

Feldono

vieszpatauje
— naujo ir

partije žydu

Paskutines Žinutes.

No.

li Indianapolis, Ind. — Pro 
czionai perpūto baisus sztur- 
mas su lietum kuris padare 
mieste daug bledes. Telegrafai 
suardyti Peru, Indiana, Peoria 
ir Illinois.

11 Lansford, Pa. — IV. Hei- 
nage ir V. Markepka, angleka- 
sei, likos sudraskyti ant szmo- 
toliu per szuvi kasyklosia 
5 Shaft.

11 Easton, Pa. — Vincukas 
Mertz, 18 menesiu, užspringo 
ant smert kada nurijo szmoteli 
doszros ir užkliuvo gerklėje.

II Wilkes-Barre, Pa. — Ke
turi anglekasiai likos apdegin
ti por gaza Truesdale kasyklo
sia Glen Aden Coal Co.

II Hazleton, Pa. — Petras 
Barber isz Pond Creek ir Juo
zas Smuidžin isz ezionais miro 
ligonbuteje nuo sužeidimu au
tomobiliu nelaime je.

LAIKE FIZIKOS IR FIZI- 
J O LOCIJOS MOKSLO.

Profesorius: — Ant ko yra 
naudojamas magnesas?

Studentas: — Ant pritrauki
mo geležies.

Proįpsoris: — O auksas!
Studentas: — Del pritrauki-

1 • . n...

Plocke, marijavitu 
bažnveziose.

“apibėgti ”
susiraszvtu in 4 4 gyvųjų 

sau žmo-

STATYS KAUNE TILTA.
Inž. P. Morkūnas inteike 

Kauno miesto valdybai, .naujo
geležies betoninio tilto per Ne
muną projektą. Tiltas atsieitu 
3 mil. 300 tikst. litu. Miesto 
valdžba peržiurejusi projektą, 
rado tinkamu ir nutarė praszy-
ti vyriausybes surasti tiltai 
statyti leszu, nes mediniii tiltu., 
vargu ar galima busią naudptis 
dar pora metu.

NETIKRI BANKNOTAI.
Szeduva. Szioj apylinkėj pa

sirodė netikru po 50 litu bank
notu. Vietos policijai 
susekti pas viena 
kaimo ūkininką trys netikri 
banknotai, kuriuos jis buvo ga
vės už parduota turguj arkli. 
Pirkęs arkli nepažinstanias žy^’ 
delis, kuris sakesis esąs nuo; 
Rokiszkio, bet spėjama, busiąs 
Sziauliu apylinkes.
DARBAS PRIE UŽDARYTO 

LANGELIO.
Taurage. Paszto instagoj vie

nas tarnautojas, pardavinejas 
paszto ženklus, mėgsta darbo 
metu “dirbti

pavyko 
Szileikoniu •

užsidaręs lan-
geli. Ineini in paszta — žiuri, 
langelis uždarytas, pamanai, 
jau nebedirbama. Ir ne vienas 
kaimo žmogelis taip apsigauna 
ir gryžta isz paszto nieko ne- 
peszes.

Karta inejes pasztan klausiu 
kita tarnautoja, ar jau nedir
bama, kad langelis uždarytas. 
Tarnautojas paaiszkino: ‘‘Eik, 
baidykis, r“'1*'—" »»
Tiesa, ] 
beldus ir atidarė.

atidarys langelį.
po geros valandos jpasi-

Kita karta užėjau vėl pasz- 
tan ir vėl randu langeli užda- 
dvta. Žinodamas “sekretą“ 
priėjės prie langelio beldžiuos. 
Tarnautojas langelis atidaryti 
nesiskubina. Neturėdamas lai 
ko isztisa valanda stovėti, ppts 
pravėriau langeli. Na už tai ir 
gavau barti už nemandaguma.
VELA VILKAI SMAUGIA 

GYVULIUS.
Pažiegždriai, Szakiu apskr., 

Lekecziu valscz. — Szioje apy
linkėje vėl pasirodė vilkai, ku
rie jau papjovė keletą gyvu

(i sekretą

'į
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Philadelphia žinomas 
kaipo miestas bro-

Jokios sutarties da nepada
ryta tevp anglekasiu ir opera
torių ir kaip manoma, tai ne
greitai susitaikins abi sZalys ir 
tikisi suspenszeno visu kasyk
lų.

Valdže temina akyvai 
abieju szaliu, o
jokios sutaikęs greitai, tai ma
no {Mlimti p<> savo valdže visas 
kabyklas jmkol nepadaris su 
taikos.

ant
jeigu nebūta

Szvedije padare geria use pa- 
redka savo sklypeliju 
szasi gerymo svaiginancziu gė
rynių. Pavėlino ant pardavinė
jimo alaus ir arielkos salunuo- 
sia. Dabar susimažino naudoji 
mas alkoholiais konia pusiau, 
arvsztavimai už girt nok lysi a 
ir peržengimą tiesu susimaži 
no nuo 47 lyg 17 ant deszimts 
tukstaneziu gyventoju, o priek 
tam szmuglvrysta visai nusto
jo.

kas ki

Argi Amerike negalėtu pa- 
naszvi padaryti? Bet kur tau 
prohibicijos veidmainei pri
leistu prie to.

i - Mare Me 
sierai a, ku-

veidmainei

1ls
♦ 4

’ y raszo sziteip:

Aplinkinėje Moskvos randa 
si daugeli prieglaudų del vai
ku kuriu tėvai dingo laike ka 
res. Apie tuos vaikus laikrasz-

• ‘ Izviestya
Vaikai tuju prieglauda už- 

piiolincja ant praeigiu ir va- 
žiuojeneziu žmonių in kaimus 
Sienojcdovo, Pirogovo ir kitu, 
nes kėlės ve-ila per taisės prie
glaudas. — Vaikai pasislepiiu*- 
ja krumuosia, užpuola ant va- 
žiuojenuziu ir juos apipleszine- 
ja. Noriais 
užbėgti
liet be jokios pasekmes.

milicijų stengėsi 
tiems apipleszimams 

y y

Bukime dėkingi, jog 
Tennessee,

sodas 
neturi

kinima, buk

Da y t one, 
valdžios sudeginimo profeso
riaus Scopes ant laužo, už mo- 

žmogus paeina
nuo beždžiones, nes jeigu tai 
butu senoviszkuosia laikuosia, 
tai ji senei butu sudeginia.

Atsiminkim, jog kitados 
kankino žmonis už tai, kad 
tvirtino buk 
dina, o 
doti videlcius

joif 

UŽžmonis
žeme 

pradėjo 
ir

run- 
nau- 

peilius prie 
valgio, tai kunigai Francijoi 

4 4

kada

vadino tai
Sokratas

vra

aplink ui 
turėjo pa-

le; kalėjime
J

forma 
prie

nemoraliszku. ’ ’ 
buvo nutrucintas 

už tai, kad platino mokslą; Ga
lileo buvo prispirtas aiszaukti, 
jog svietas sukasi 
saule, Kopernikas
bėgti už tai kad svietas sukasi 
aplinkui, Kolumbas buvo pasū
dytas kalėjime kada tvirtino 
buk jisai gali plaukti aplinkui 
svietą. Bruno likos sudeginta" 
ant laužo už tai kad mokino 
kad svietas sukasi aplink sau 

Bacon persėdėjo
14 metu už iszradima akuloriu 
parako ir kitu naudingu iszra- 
dimu, Maualvnu liko." ."iid<‘irin- 
tas už lai kad iszrado kloro- 

ir davinėjo motinoms
gimdymo idant palengvyl 

juju kaukes, o kiek tai sudegi 
no senu moterių Salem, Mass, 
nekaltai, užmetinedami joms 
kad yra raganos.

Visi iszradejai, mokslinuzei 
ir kiti buvo kankytojai nauju 
iszradimu, apie kuriuos mes 

nesistebiam ir 
laikome už paprastus dalykus.

apie 
visai sziadien

a py

; i! '

liszkos meiles.
Kuomet William Penu instei- 

;e miestą, kuris sziadien vadi
nimas Philadelphia, jis norėjo 
larinkti, ir'parinko, varda, ku- 

‘ miestas broliszkos 
Tikėdamas in žmonių

is reiszkia 
neiles. ’ 'T 
iuosybe, jis, 1683m., pakvietė 
mieli meiinonitu isz Vokieti

kė u tikėjimu žmonių,(>s, ir

avo szalyse persekiotu, atvyk- 
i in Pen nsy Ivan i ja ir sekti sa- 
o tikėjimus. 'Tie pirmieji Vo- 

cieeziai atvyko ir apgyveno ta 
lali Pbiladelphijos kuri szia- 
lien pavadinta (lermantown. 
lu pavyzdi seke daugybe žmo- 
liu isz kitu pasauliu daliu.

Bet pirmieji Pbiladelphijo 
gyventojai buvo Delaware bi
lijonai. Jiems la vieta buvo 
abai patogi, nes gulėjo vidu
pyje, tarpe Hudson ir Chesa- 
>eake inlankiu. Holandai buvo 
urmieji balti gyventojai ir 

1623111. pastate pirma pili. Juos
Szvedai, kurie 1638 me-

ais ir pastate pili ant tos vie- 
os kur sziadien randasi 

Swedes ('hurch,”

a* k e

(’o n cord / 
('och ren, / 
rios tėvai 
ir aplailq 
rioniszkoji. . 
laimėjo <

> <

i
ke influenzo?*
ula

.-įjoi
už

I ’resbite 
ezionais. 

geria usiaIXy.a ifi;\ 
apsak.x nia apie biblijos istori 
įe. l.ž tai apliiike dykai kelio 
ne in Europa per .o dienas. 
Diena 4 Jnlajaiis i^zplaiike ant 

o Leviathanlai v 
ko.

per

i "Z New \ or

l\a kunigas apie lai mane, 
tai pasiliko del saves. () gal ir 

da"i p ra sskaitytojai pana^zei 
kaip kunigą".

tai

tik
k va iii

“Old 
seniausia is- 

■oriszka vieta Pbiladelphijoje.
karalius, 
pasirasze 
paskyrė

A nglijos 
Ant rasis, 

kuris 
i kaipo Penn- 

yv lvanijos * Proprietortas bu
vo atlyginimas Anglijos sko
los -- isz 16,(MM) svaru 
t’enn’o levui. 'Tas ezarteris su
eiki' Penu’ui visokias teises, 

kaip tai padarymą instatymu, 
naskyrima valdininku, ir dau
geli kitu dalyku.

'Tuom laiku, Philadelphijoj

1681 m.
Karolius 
io czarteriu !
William Penu’a

Reformatorių i 
gali Imli kur randa."i 
žmoni". Kodėl kaltyt reforma 
torius už v i." k a ?

Moterų gali padaryti 
nesmagumu vyro gyveui-

ga I i

t (‘11

daili

me, bet gyvenimas ncbuLu.ver- 
tas nieko be motero.

— Sekretorius 
buk Amerike sziadien vra be- 
gije 1.774,312,5(15 doleriu. Apie 
tai žinome gerai, bet jnju labai 
mažai pralėkė pro mnsu nosia.

(r

i ždo

___________ ’______________ ~ >__________

AR ESI PATRUKIAS?
Jeigu teip, tai asz galu jus 
iszgydyti. Be operacijos ir 

be patrotinima laiko. Vyrai 
moteres ir vaikai tikrai isz- 
gydomi per mano spasaba.

Beabcjones jus kurie esate patru
kia kentete per metus, isz priežasties 
kad gal bijojotes operacijos su pjaus
tiniu. Kodėl nepasinaudojate isz pro
gos kokios asz galiu jums suteikti su 
mano pasekmingu gydymu ir bukite 
vienas isz mano dėkingu pacijentu. 
Klausykit ka szitas žmogus raszo:

Beverly, N. J.
Brangus Dr. O’Malley: — 

Negaliu rasti žodžiu invales jumis 
padekavoti už stebėtina patarna

ut a nes, isz gydydamas 
d ube! tavos rupi u ros* 

per devynis
negalėjau dirbti. Ban- 

daktarus bet man 
Dar esmių 

sveikas* aeziu Dr. O’Malley isz 
Wilkes Barre* Pa. Asz esmių Lie
tuvis* 70 metu amžiaus ir szirdin- 
gai rekorne rida vo ju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautieczio kuris esą 

kaip asz

vima delei
mane nuo 
nuo kurios kentėjau 
metus
džiau visokius 
negalėjo pagialbeti.

aeziu

Tuom laiku, 
buvo apie 1,200 Ilolandu Szve- 
lu ir Anglu.ir Anglu. 17(U metais 
l’enn’as Philadelphijos mies- 
:ui davė pirma 

nuo
skaitlius žymiai augo. Žmones 
pradėjo statyti fabrikus, dirb- 

Szia- 
Philadclpliia užima l

ri, ir
miesto ezarie

to laiko gyventoju

t avės ir laivynu •vietas-, 
dien, 
ketvirtaines mvles

Philadelphia 
istoriszku vieta 
tas Amerikos 
garsesniu v ra

*)• > 
.)♦)

turi danginus 
negu bih* ki- 

miestas. 'Tarpe 
Independence

Hall, kur pasiraszyta po N’epri- 
klausoms bus 
Czion laikxtas 
iientinis Kongresas. Ir ezionais
Jurgis Washingtonas buvo pa

vėdėjo
Sai o je 

‘ Laisves 
sena 
nauja

I )e klaracija. 
Antras K on t i-

skirias 
armijos, 
vietoje 
skambino
skambino 
Britanijos

kontinentines 
istoriszkoje 

’ isz

ir

Varpas 
tvarka ir in- 

— baigiant 
vieszpatavima

pradedant Amerikos tauta.
Betsv Ross vėliavos 

kita istoriszku vieta Philadel-
namas

vardas

Kuomet pirmas cenzas imtas 
1790m., buvo tik 28,522 gyven
tojai. ISGOm — 565,529. Sulyg 
1920 gyventoju skaieziaus, 
397,927 gyventojai svetimsza- 
liai.‘ Cenzas 'paduoda: Rtfsu 
95,744; Airiu 64,590; Italu 63,- 
723; Vokiecziu 39,766; Lenku 
31,112; Anglu 30,844; 
11,513; 1 jie tu vi u 4,392.

Priskaitant ju

♦£4

gyventoju

Vongru

Lietuviszkos Pasakos.
iURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS 

I - ■ 'll1'., i ’ .

APIE RAGANAS IR 
RAGANIUS.

'Viena rytmetį klauso ponas, 
kad Jonas neinala, ir eina 
liausi Joną, delko jis nehnala. 
”(> kad gaidys negieda, 
ke Jonas. Ponas nuėjo pažiiircd 
gaidžio, žiuri, ta 'boba iiž\ irtus 
kepszo. Jonas paklausu pono:

ar nepyksi i! ” ‘‘ 
atsake ponas. \’iena syki

o-

ir

J 1 at sa-

Ka ezia pyk-

PAJESZKOJIMAJL
J ‘ 1

I’ajeszkau Joną Ziury, Įidei-

A

'Tūloje Liet u viszkoje 
ganioje gyvena Liet u v isz kas 
biznierius groserninkas, pas 
kuri gyvena burdingierius nuo 
kokio tai laiko. O kad tai buvo 
vyrukas smarkus ir lipnus, nu
tarė ji priimti prie bizniu kai
po “partneri,” nmk tosios die
nos visur paviraszinedavo kai
po “John Durnis and Co.” (ži
noma tikros 
neraszome).

Kada paezinlc biznierio ap
dovanojo ji kūdikiu ir ponas 
Durnius nuėjo pas kunigą isz- 
imti metrikus, kunigas užklau
sė tėvo varda ant ko jisai at-

“John Durnis and kom-
9 f

gvvena 
groserninkas,

nu<V tosios die-

John Durnis and (‘o.
pravardes czion

wk e:
«"% 1

tam paežiam padėjime 
pirmiaus buvau.

Jonas Gedminas* 
Box 68 Beverly* N. J. 

(Tikra tfromata randasi mano ofise)
Virsz-mineta grornata yra viena isz 

izimtu gromatu ka aplaikau nuo vyru 
kurie buvo tame paežiam padėjime 
kaip jus patys kurie sziandien esate 
patrukia. Sziadien szitas žmogus esą 
padėjime uždirbti dvigubai tiek kiek 
pirmiaus uždirbdavo už tai kad esą 
geresnis žmogus del savo pono, isz- 
kirpkite žemiaus padėta blanka dabar 
ir prisiuskite su 6c. stempomis o gau
site paveiksluota knygute apie patrū
kima.

phijoj. ('žirniais pirma Ameri
kos vėliava padaryta. Pirmas 
Kontinentinis Kongresas susi
rinko Carpenter’s Hali Rugsė
jo men., 1774 ir 1787m. Seimas 
susirinko pagaminti Amerikos 
konst it ucija.

Benjamin Franklin 'o
irgi surisztas su Philadelphia. 
Per keturiasdeszimts metu jis 
užėmė labai svarbia role mies
to gyvenime. Jo pastangoms 
priguli insteigimas Cniversity 
of Pennsylvania, Academy of 
Natural Sciences, Philadelphia 
Library, American Philosophi
cal Society, 
uziu, ir t.t.

1876m.

daugelis ligonini-

Philadelphijos 
ventojai apvaikszczJojo Nepri
klausomybes Deklaracijos 
szimtmetines sukaktuves arba 
Centennial Exhibition. Sukak
tuves aplanke apie 10,000,000 
svecziu, ir vienas budinkas, 
Memorial Hall, ik’i sziai dienai 
randasi Fairmount Park’e.

Philadelphia pavadinta 
m u miestas.’
000 namu, dvi-trecz daįytryra 
dvieju augszcziu namatL ir tre- 
czia dalis gyventoju lūki nuo
savus namus. ♦

Gyventoju skaitliuje, Phila
delphia užima treczia vieta 
Suv.
1, 1924m. cenzo, 
i.,.,,., i or.1 n7K

gy

“na-
Isz suvirsz 375,-

Vardas ...................................
L’Iv ežia ...................................
Miestas ...................................

Lietuviszkai gujimu susiraszyti 
pasikalbėti.

DR. A. W. O’MALLEY
(Specialist) t

68 S. Frąnklin St.
U7TT VVQ DADDV DA

ir

vaikus, sziu 
svetimszaliai sudaro didžiuma 
gyventoju skaicziiius. 'T.. 
nes labai greitai užmirszta.

Plii lad ei | >i i i j< > j ra n d a s i 
kiu užsiėmimu ir bizniu. 'Tarpe 
garsesniu randasi Cramp Ship- 
va rds, 
Brill’s 
son Hat Works, ir Baldwin Lo 
comotive Works. Fabriku szia- 
mc mieste yra apie 18,000 ku- 
riiose dirba 400,000 darbiniu 
k u.

Apszvietimo reikalai labai 
puikiai aprūpinti. Czonais ran 
dasi garsus I Diversity of 
Pennsylvania. 'Benjamin 
Franklin buvo vienas isz jo in- 

v i sokin 
mokslo mokvklu 

mergaitėms ir vaikams. Yra 
Drexel Institutu, Girard Coll
ege ir daugelis kitu, 
liszkos mokvklos 
riausios, jos College of Phar
macy yra viena isz geriausiu 
szioje szalyje.

Ta 771110*

viso-
(k

Works,Diss’ton Saw
Street Gar Plant, Stet-

Yra 
angsztesnio
steigėju.

Ini versit v

kitu

Mediką 
yra kuoge-

ISZ
Apart daugeli 

knygynu yra invairu.s muzejai 
ir dailės galerijos.

Ea i r mount Park’as yra vie
nas isz puikiausiu vietų. Park 
as yra septynių myliu ilgio ir 
randasi ant Schuylkill upes 
pakranezio. Yra didžiausia pa
silinksminimo vieta Suv. Vals
tybėse ir gal visame pasaulyje.

Pbiladelphijos City Hali 
kainavo $25,000,000. pastatyti. 
Boksztas isz 547 pėdu turi sto- 
vyla Benjamin Krankliu’o ant 
pat v i rszau s. Naujas

Oi t x-

tiltas
Delaware upe in Cam 

yra ilgiausias 
tiltas pasaulyje.

Seno v isz koše 
tariszkos aplinkybes Philadel- 
phijnj Ituvo'baisios.' 1793 me
tais cholera ir maliarija isznai- 
kino szeszta dali gyventoju. 
Bot sziadien tas permainyta ir 
szis miestas gali lygintis su pa
saulio szvaėiausioms vietoms.

Negalima baigti Philadelphi
jos istorija be minejant Satur
day Evening Post. Tas žurna
las buvo Benjamin Franklin’o 
pradėtas I728m., ir sziadien tu- 

2,5(X),OOO su 
skaitytoju, 

tarpe 280

\ i rsz.au s. 
skersai 
den

,r
kabomas

dienose sani-

ri cirkuliacija isz 
apie 10,00(1,00(1 
( žinia pirma vieta 
leidiniu Philaxlulphijoj leidžia
mu.

Su dideliu svetimszaliu gy
ventoju skaitliu vra ir svetimu 
kalbu laikraszcziu arba leidi
niu. Sulyg Foreign Language 
Information Service rekordu 
sziam mieste

r?.

svetimu kaliui 
laikraszcziu vra sekaneziai — 
Vokiecziu szeszi, Italu szeszi 

Lietuviu vienas 
, Rusu
ir l'krainiecziu 

—F.L.I.S.

Lenku
Vengru vienas, 
Žydu vienas, 
vienas.

trys,
vienas

....... -- ■ ........................

NEKĄ BAIMES.

— Juozuk — kalba darak- 
torka mokslaineje — 
kad tavo mamyte turi dipteri- 
je?

girdėjau

Teip, turi.
pats galėtumei 

galėtum
— Na tai 

gauti nuo motinos ir 
visa mokslainia užkrėst.

— Nebijok poni daraktor- 
ka, tai yra mano moezeka ir da 
nieko nuo josios negavau. *

AUKSO KALNAS AGENTAMS!
<v'5* • -Vii' ' C

Reikalaujame agentu ir agon- 
cziu del pardavinėjmo DeksniO 
Nauju Gyduolių. Agentai už
dirba nuo $50 iki $100 per san- 
vaite. Klauskite platesniu

■. Valstybėse. Sulyg Liepos infonuaciįii. Adresą vokite i
Philiuielplujoj DEiCSNlS OINTMENT CO.

Main fit 77._7___■ r-% 4 WnrKnva Hamm

39.
Kad kita svki buvo trv$ bro- 

'iai, du kytri, vienas durnas. 
Eina syki visi trys viei u keliu, 
ir atvažiuoja turtingas ponas, 
kuris ties tais keliauninkai" 
sustojo ir paklausė:

v v ra i i'late, '-y 
vand ra vot.
vienas pas mane 
“Galėsiu eit,” 
isz trijų broliu.

i 4

< <

“ kur 
Einame 
Na,

ei • 
,v ieto 

tai eikit 
už berną!

atsake
M 4 4 < lei ai.

pirma
” ai

4 4

si!”
ponas liepe in mainu a tam J 
nui su beriti nuvažiuot, o tam
bėriui pasakė, kad kaip tik su
stos, kad tas beris pastiptu. 
Kada Jonas nuvažiavo, omo 
beris ir pastipo-; Jonas iszomes

heris 
nuvažiavo,

na isz Suvalkų Red., Vilkaviaz- 
kio Apsk r., Bart nyku Kaiiio, 
gyvenantis palei szkala. Turiu 
svarbu reikalu nuo tamstos se- 

Alsiszalikit sziuo 
(t.58)

su tęs Onos.
atlresu.

Veronica (Jajauskiute 
Box 61 Silver Creek, Pa.

Pajoszkan savo brolio Anta
no Kanlaviezuius. Jau ilgas

peili ir galanda in peretka. Be- ^'kas kaip nežinau kur jis ran- 
žiuri ir 

.Jonai ?’’
pakeles galva 

klausia: “
“Ogi peili galanda, kad tu da- 
>ar pastipai, tai tave pjausiu.” 

*s, kad bus blogai, 
atsikeli* ir, nuo Jono kelis rim-

’IS, J

k a darai,
P

( Beris, pamate

sake ponas; ale asz tu,,i'i toki bus gav es, važiavo namon. Ka
beri, tai
szert ir meszlus valyt, o rytme
tyje, kaip tik gaidys užgiedos,

ta 1 nresi per diena

Man labai yra svarbusdasi.
dalykas jo sužinoti, todėl pra- 
sznu atsiszaukti, arba kas apie 
ji žinote praszau pranoszti ant 
adreso

Mrs. Antanina Kalnick
325 E. ML Vernon St., 

(Aug.7) Shenandoah, Pa.da parvažiavo, 'ponas 
ant lierio, kad nepast i po. 
buvau pastipęs, ale Jonas peili 

skūra 
lupt, tai asz mirt bijodamas, ir 
atgijau.

Viena syki ponas paliepi* Jo
nui vežimą sutaisyt, ir ponas 
su ponia važiuot 

viską sutaisęs

tai turėsi kelt ir malt del to be- galando ir ketino mano
rio miltus, o jeigu supyksi pas 
mane be bernaudamas, tai tau 
iszresziu tris diržus i<z nuga
ros.” “Na gerai” ir parsivežė 
ponas už lH*rna vvriaus' isz Iri 
ju broliu. Na, tas viena diena 
szere ta beri ir meszlu< vah*, 
ryt met ije, kaip tik gaid

>, vis male, 
ponas atėjo in tvaria pažiūrėt, 
pamatus burna susiraukusi į al
kia use: “ 
ežia velnią ne pykši,

A a gerai

giedoji
y s u z 

Viena svki

“Kui
ne diena, 

ne naktį nerandu niekur pasil- 
Xa, kad jis supyko, po-

iszreže jam tris diržus isz 
Vėl ponas 
aut kelio 

kyt ra,

ar ne pykšt i

1 fS|O.

nas
nugaros ir 
važiuoja 
t uodu du broliu : 
kita ta kvaila, 
kytraji už burna, 
ant to sutiko, lygei ant tu pa 
ežiu iszlygu, kaip ir pirmuti
nis, kad katras pirmiaus su
pyks, tam diržus tris galima 
bus iszrežt isz nugaros. Ponas 
ta burna parsivežu 
jam darbo, beri szert, 
valvt ir
Viena diena teip szere, antra, 
treczia, ir vėl viena svki ati*jo 

, pa 
ka, mano berne, ai 

K a ežia nepyksi

isz va re. 
ir sutiko

viena
ir pavadino ta

J'as tuojaus

ir uždavė 
mesz'.iis 

bėriui miltus malt.

ponas in Išarta, kur sz?ro 
“o 
‘/M M

klausė: 
nepyksi i!

I >a rasi
“Asz I

rengėsi. J 
nas viską sutaisęs, arkliu 
kinkės, pono dvara uždegu ir 
pats

s
o-

pa
4 palindus po pasostu ir 

draugu važiavo. Ponas, pama 
les dvara degant, tarė sau: “o 
tai gerai, kad ir mano dvur.-i" 
sudegs, ale ir tas prakeiktas 

o tai gerai lain 
aiva isz po pa- 

“ ko- 
Ar ir

Jonas >
Jonui. ’ ’ Jonas, 

iszkiszisoste>

po

u degs
If

•s klausė:
kiam Jonui, ar man !H ’ ‘ ‘

tu ežia? atsiliepe ponas, n:i tai 
ko t n ežia 
ma! ’ ’ 
ale gal ponas pykšt i ? 
ežia teip labai 
pykšt u,

ryte iki 8 vai. vakare.

Mahanoy City bus kožna Utar- 
ninka, 30 E. Centre St. ant 

antro floro. nuo 9 vai.

Kreipkitės pas Dr. Hodgens 
Philadelphia Specialistą.in vežiguli, sėsk 

atsake Jonas, 
* M * •

pykši, < 
ponas.

o, ir pona> 
kaip per 

vandeni važiuos, past unit la 
Jonas, kad jis, iszkrites iii van
deni, prigertu. Kada jau gerai 
toli nuvažiavo, abudu ponu ge 
rai užsnūdo, Jonas isz kraszt 
vežimo .iu vaduri iusisedo ir va-

pa- 
vandeni va

žiuoja, stume smarkei, buk tai 
sėd inezia,

/ toje vietoje ponios Jonas sede-

Gerai,
K a 
ne

atsake 
pasodino už kraszl 
su ponia sutarė, kad

važiuos.

1 t

la
Joną

o

Silpni, Serganti Vyrai ir 
Moteres.

Neserganti bet vis-gi ka tik 
pajiege dirbti. Nelaukite.

žinoja. Ponas snausdamas 
juto, kad jau per

, ponia szale savus

dirbk ir dirbk isz vien; ne isz- 
diena, 

y y

si miegot negalima; 
tie linkti neturiu
Xa, kad bernas supyko, pon; 
pagal stiderejima, 
jam tris diržus isz

o

ne J’ “
pakajaus.

i-szreže
■ s
ir

st ūktelėjo 
vandeni ir 

ta ponia.

praszneko: nugaros ir '
iszvare toki pikta bernu szun-

la 'szvaresmileziaut. Ponas
vėl važiuoja keliu ir užtiko ant 
kelio ta durnąjį Joną, ir ta pa
vadino už berną. Ir vėl teip su
derėjo abudu, už to bėrio sze- 
rimą, katras pirmiaus supyks, 
tam bus diržai isz nugaros isz- 
reszti. Parsivežė tas ponas ber
ną ir uždavė darba: per diena 
beri szert ir meszlus bėrio va
lyt, naktije, kaip tik gaidys už
giedos, kelt ir grudus malt del 
to bėrio szerimo. 'Tas durnius 
szere per diena beri, vak/ire at
sigulė, da nepaspėjo ne gerai 
užmigti, užgiedojo gaidys. Žiu
ri Jonas, kad kampe vietoje 
gaidžio tokia sena boba gieda; 
Jonas paemes akmeni, reže tai 

galva, la boba keve- 
ir negyva! .Jonas alsi-

Beris Žiū
ką tu ežia.i i

Matau, sako,

Beris

bobai in 
riokszt, 
kele, per visa nakti male ir r\ l- 
metije pradėjo beri besoti szert 
ir meszlus valvt. Mato Jonas 
kad bus blogai, nuėjo, alsiu? 
sze kirvi, kuolą, ir ant slenks- 
ežio taszo ta kuolą.
redamas klausia: 
Jonai, darai?” “
kad jau neapsidirbu su tavim, 
tai nusitaszes kuolą, užkyliuo- 
siu tave, tai man nereiks tave 
szert, ne meszlus valyt.” 
nuprnnkszte ir paliovė edes.
Ant rytojaus Jonas guli iki 
dienai, niekas jam negieda. 
Diena atėjo ponas in tvaria ir

“o 1<a, Jonai, ar ne
pyksti'?” “Et, ka ežia pykši!” 
Ale jis priėjės pamate, kad jau 
jo beris neėda, ir Jonas, darbo 
neturėdamas, dykas buvo. Ka
da Jonas iszejo lauk, ponas pa 
kiaušo bėrio, kodėl jis needa. 
'“O kaip esi, kad kuolą taszo ir 
hori mane užkalt,” 
ris.

niekas

paklausė: 
pyksti T* I > I

atsake be

jo, ir tas Jonas da 
ponia — pukszt iii 
priburbuliavo ta ponia. Kada 
iszvažiavo isz vandens ir ponas 

‘ ‘ na ta i dabar tik 
bestijajau ta 

dum!” 
atsiliepe: 
imi ?”

4 4
()•

paklausi*: 
gal pyksti?; ’ ’

ka, 
K a 

mano

()

i 4

c s —

Joną prapul- 
Jonas, szale sudedamas, 

koki Joną ? kas J 
l’onas pajutęs, kad jau 

nėra paezios, net užkeiki* ant
Jono; szitas 
ponas jau 
jau ežia velnią nepyksi, 
motina užmuszei, bėriui ėst už- 
gynei, namus sudeginai, paezia 
dabar prigirdžiau del tav
tikras velnias esi, ir jau baisiai 
ant tavęs pykstu?” 
girdės, kad jau ponas supyko, 
parsimeles iszreže jam tris du
žus isz nugaros ir, paleidus po
ną, nuėjo savo keliais, isz kur 
buvo atėjės.

(TOLIAUS BUS.)

■t

Jeigu esate silpni, nervuoti arba 
turite kokia liga, nepadarykite klai
dos kaip kiti padare, ateikite dabar 
ir slaptingai apie tai pasikalbėsimo. 
Laukti yra pavojingai.
PILVO—-padėjimas, aptrauktas lie
žuvis, sunkumas, j r..
valgiui, plakymas szirdie.s ir kiti pilvo 
nesmagumai greit paszalinti.
KRAUJO, NERVU 1R ObOS—ligos 
visuose padėjimuose gydomi.
RUMATIZMAS—teipi gydomi.

Asz pasekmingai gydu katara, du
suli, bronkaitis, užima galvoje, pilvo, 
inkstu, pūsles, kepenų, teipgi lum
bago ar neuritis. ,

Ligos paprastos vyrams visuose pa
dėjimuose. Gydymą kuri ant pabai
gos jcszkote.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
Kožn* Sereda, Ketvertą ir Petnyczia 
galima matyti daktara Pottsville, 
9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

Antras floras Bausum name.
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA

nuo

RAGANIAUS STEBUKLAI
Magijos Raganius J. 

Czekanaviczius iszleido
Jonas isz 10 magijos paslapcziu,

GEO. J. BARTASZIUS 
Lietuviszka Užeigos Vieta 

Arba Kotelis.

Pinigu ir Latvakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.

George J. Bartaszius 
498 WASHINGTON, ST. 

NSW YORK, N. Y.
Telcponas: Waker 4335

kaip iszvesti kitam pi- ,} 
ga isz ranku, teip-pat j 

patiesz rankoje pinigas 
pranyksta, kuris potam 
pasirodo prikibęs kam 
prie padalku arba prie 
lubų, ir teip toliaus isz- 
leido kitus labai stebė
tinus sekretus. Teipgi 
iszleido Monu Kaziras kurias iszag- 
zaminavus pasirodo kad kazirea pa
prastos bet ežia kas tik kokia iszsi- 
trauks ir pavirsta potam visos tokios 
tai tūzai tai karalei ir 1.1, ir gali su 
juoms daryti 20 skirtingu monu. Kas 
szituos sekretus turės ir szita kalade 
kaziru tas pridarys susirinkimuose 
daug baimes ir juoku. Viską sykiu su 
paaiszkinimu prisiuneziu tik už $2.50 
Raszykite prisiusdami Money Orderi 
o tuoj gausite. Adresavokite sziteip:

PROF. .J. CZEKANAVICZIUS, 
193 GRAND ST.

Aug. 3 BROOKLYN, N. Y.

X

•*1

BOX 88

i X

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

8-ežias procentas ui jusu pinigus ir saugumas del jutu 
pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czla pro-
centa už juiu sutaupytus pinigus it ta suma kas kart 
ėuga didyn.
dirba Ir ctediba.' _
pėtsltikrinalte it matysite kaip tai 
dauginimu procento.

Yra tai, zauniau ir gėriau del žmogaus kuris 
Dlkite savo pinigus in szita Banka o 

: pinigas auga su pk-

1
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20.
Da grafas nepaliovė kalbėjos 

szitai pakalnėje iszsigirdo me
džiotoju ragu balsai. Visi pasi
žiurėjo in pakalne. Kožnas no
rėjo da žinot i priežasties,
džiai nusidyvijo, kada paregė
jo pulką kareiviu, rodos isz- 
rinkti vyrai, kurie trauke ant 
kabio. Smiges ir kaszkietos ži- 
lx*jo. kad net akys bijojo. Pi r 
minusia jojo patogus kareix is 
kuris tuo pulku davadžiojo. 
'Trys raudonos plunksnos buxo 
užkisztos už kaszkietos. 'Tas 
kareivis buvo Otonas. Atkelia
vo in pakalne, dažinojo nuo li
kusiu gyventoju, jog visi nuke
liavo pas tęva Beatusa,
posgi ir ponia. Teva.s Beatusas 
kalbėjo jie: sziandien ketina 
kokius tai dyvus parodyti.

Kada Otonas apie tai dažino
jo. (ujaus trauke 
kalnu. Szirdis jo
pasakytai, jog pamatys tęva ir 
motina. Su linksmybe 
augsztyn.

Būdamas jau Otonas ant kai 
no apsidairė aplinkui ant 
rinkusiu pakalnes
Bux o apimtas džiaugsmu.

o tei

su pulku ant 
musze neisz-

*

trauke

Tu esi Otonas,

r"*7,

(‘iki szen, 
tegul tavo patogu veideli palm 
cziuosiu.

Persitranke tas pasisveikini 
mas gana ilga valanda. Putam 
suszuko pakalnes gyventojai:

() Dieve. Tau aezin už ta 
mylista, jog mes vargucziai bu
vome liudininkais trip puikaus 
suėjimo.

'Tame tarpe saule
žybe iszkele augsztai, apszvirz 
dama visus kalnus ir pakalnes.

vejos, 
Beatusas parode peczieti, 
po ženklą savo gimimo, 
prie saves nesziojo.

savo gro

Susėdo visi aid
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“BAULB”

Szeiminiszkas Ergelis. po kartuvėmis ir szauke nuola
tos pagel bos. Dabar pradėjo » .. . . . . . .. u
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rike, sunau mano! — ir 
pradėjo spausti prie
Ilgėjaus tavęs, guldamas ir kol 
damas, ir meldžiau Dievo, 
idant

voki
saves. —

" -

ifiV ■

e 4
4*

ir be
Eiki szeu,

greitai 
pamatyti, užtai pridavė jo pa- 
czia ir sunu. kuriuos mylėjau 
kaipo savo paties vaikus 
ju negalėjau rimti.
'Teodora, tegul tave prispausiu 
prie szirdies! O tu, Otonai, ma 
no brangus arnikai.

li
ga leezia u norint priesz 

smerti tave pamatyt, ir Dievas 
mano praszyma iszklause’ No
rint sūnaus negalėjau

WWW

Pi "<'• <

X
■ f

X-

4 U

Spanish Harbor, Ela. — Isz 
tikrujn tosios turtingos poniu- 

\ isokeis budais, 
(

tos siunta 
žinodamos ka 
dilino, 
randasi

uo
la ryt i isz nuobo- 
Lorita Simmons 

juokingam padėjimo.
Nrseiiei jiji persiskyre su savo 

apsivesdama ve
ša v o

Mrs.

jaunu vyru,
liaus su
pirmo vyro.
ras, skundže savo

amžinas

MISI 
gvventoju.

Bet 
sztai su sykiu jo akys pražibo. 
Bado ko jeszkojo. Suszuko: — 
Tėvo, motinėle! szitai asz esmi. 
jusu Otonas! — tuojaus mėtėsi 
su aszaromi.s prie tėvu.

— O teip. — suszuko grafas.
— tu tai esi tas pats, kuris mn 
ne iszgelbejai.
mano Minus! () sakalas sodintis 
ant tavo peties yra tas pats, 
kuris padėjo ant mano iszgel- 
bejimo. O, kaip stebuklingas 
yra Tavo surėdymas.
Die ve!

- Dabar, brangus Otone, — 
prisi- 
seniai 

nematei. Ak mes ji pažinojom. 
Dabar musu tiek metu vargai, 
viena valandėlė likos atlyginti.

— Teisybe, teisybe*! — tah* 
grafas, spauzdamas paezia ir 
snnu prie saves. — Gerybe dan 
giszko levo sudaro mums ta 
džiaugsmu, kurio niekados ne 
sitikejom. Ak. kad da mano tė
velis ežia butu; kad norint kar
ta galėtu mane pamatyt, o asz 
ji. Bet tas negali but! Bern* su 
Dievu danguose karaliauja. Jo 
dvasia žiuri ant musu džiaugs
mo ir isz augsztybiu 
mums palaiminima.

Kada paliovė kulbe jos. at si 
kreipė, idant aszaras nuo žmo 
niu akiu paslėpti. Tuoni laiku 
turėjo Otonas papasakot, ko
kiu budu tęva iszvalnyjo. 
klausė su dideliu

tarė 'Teodora, — dabar 
žiūrėk tavo tėvui, kuri

siunezia

Visi 
graudumu 

ka kalbėjo 
prisiartino Bea

(> kada pasakoj* 
pas i esori u, 
tusas ir kožna žodi temijo su 

‘ atyda. A atgal o iszeme
isz .kiszeniaus suvyniotas po- 

grafui, tary-

(Ponas
isz Jei hmm ii a u s 
pierat* ir patiave 
damas:

— Szitai, mano brangus leve 
atsiunezia tau ciesorius rasz 
tus, kuriuose yra užraszai visu 
turtu ta\<> proseniu. Dabar ve-

grafu Henriku.
Vos tuos žodžius 

kad sztai senas Beatusas puolė 
ant žemes i r apalpo. () kada at - 
sik votejo, paszauke:

— Mano 
sūnūs! szitai ošini tavo tėvu! 
Ziurek, asz esmi Rudolfas, gra
fas isz Ealkenbergo!

— Del Dievo! — suszuko gra
fas, puldamas ant keliu priesz 
tęva. Teodora nežinojo, ka isz 
to atsitikimo daryt, o pribėgu
si puolė ir ji ant keliu, 
dama:

— Tu esi tėvu mano Henri
ko, tu esi ir mano tėvu!
Otonas pripuolęs bueziaves ke
lius senuku, szatikdamas:

— TinTik, žiūrėk, szitai tavo 
arnikas! Dauginus negalėjo isz 
gailesezio nei žodžio isztarti.

Žmones matydami 
pikk orą Verksmu. Rotam visi 
nutilo, o tėvas Beatusas nusi- 
rnalszines prakalbėjo:

— Matau, jog tai ne sapnas!
> r a __ -- i t i ji !__ _  ui • r i .

la esi
pabaigė,

Henrikas, 
esmi

mano

sza u k -

— Ir

tai pri-

szan’kfis ir prie Dievo ir pr'iža-' 
dėjo pasitaisyt. \rienok nesida
vė užrūstinta galybe persipra- 
szvt. Kad sztai net trvs žaibai • •
puolė ant bokszto ir ta uždegė 
isz virszaus. Apaczioje sėdėda
mas Ditr-iclias girdėjo kaip 
spragėjo balkiai. Suprato, kad 
randasi baisiam padėjime, 
baime szauke, idant ji 
gelbėtu nuo sniertics, 
gai užinirsze apie Ditricha isz 
baimes pabėgo in giria. Isz tolo 
tiktai žiurėjo in ugni.

Juo labinus szauke, tuo arti
nosi prie jo liepsna. Dabar ma
te, jog smertis artinasi.

J355J2SSSSS5
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DARBININKISZKOS ŽINU
TES ISZ VISUR. Antanas Ramanauskas

Lietnviszkas CktboritiB

Su 
sargai 

liet sar

'T*

BALTRUVIENE

MILL * PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

menesi je A mcrike
ir laidoja mirattaa

rl\rime 
laike jo duszia suvis atsimainė.; 
Puolė ant keliu ir užsiėmęs del-; 
najs akis meldėsi tais žodžiais: 
—■ O Dieve mano, Dieve! kaip 
baisi yra tavo kora! Dabar pa
žinau. jog 
daug baisi 
sidejeliu!

mano

Asz
Prisipažinsiu su

aplai

priesz gala,

Po karei Anglijoj susima 
žino 3,00(1,000 sąnariu prigulin- 
cziu in visokes darbiiiinkiszkas 
unijos.

* Kovo
piuliFba 2,^26,513 poni cze\-e 
rvku irOZebatu.
sius padirbta I 
ras. 

*
iszkovojo nauja mokesti II do
leriu ant dienos.

EI Boleo, Meksike, randa- 
a egle

. l'n trys mene- 
83,404,015 pO-

Washingtono »p Iii m bėrei

si 1000 straikuojeneziu 
kasiu kurie keneze dideli bada. 
nes unije neturi pinigu ant ju 
ju susz<*lpinio.

* Pittsburgh
da a^ztnonos kas\ kla 

tvirtindami, jog neiižsim<J<a 
darbininkai 

spiresi dideliu mokeseziu.
4

Wax ne,

(oal < '<>.. už
d a re

jog 
kasti angli jeigu

'Thieme 
padidini

Bros
)

Iszbalfmmuoja 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
sžia nuo papraseziausfu iki prakil
niausiu, 
laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas. 1378 M.

«zi
Paraamdo automobiliu* del 

veseliu/ kriksztydu te

r

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

■ n ■ i »i n Kime
Lietuviazkas Bankierins 
ir Laivakorczia Agentas Į

Li«tuviar.ka« Graboriws

K. RĖKLAITIS

potam 
kai 
kuri 

Henrikas. 
Teodora ir ( Ponas da karta tu 
rojo senukui apie viską papa
sakot. Kada pasakojimas pasi- 

- Asz labai 
džiaugiuosi, jog ponia tada isz 
lauku parsivedžiau namon. Da
bar už tai dat.\ riau 
kytos linksmybes.

— Rožuka turi teisx be 
siliepe 1 .eitandas. — 
darbai atnesza puiku 
Kad jaunas grafas, 
neimtu tam pakelex ingam pa- 

kada girioje rado, butu

uoszviu, o te\’u 
Dabar pirmas vy- 

teva už pa
veržima paezios nuo jojo ir pa
vogta meile.

del tiku

baigė, tarė Rože:

neisznasa a

, — a t 
Juk geri 

vaisiu.
(Ponas,

dejes,
savo tėvo neradęs.

— Atsiminkite tai. — per 
trauke Gertrmla, — atsiminki
te ta, vaikeliai, 
elgtumetes,

atsitiki-
valia.

Tegul

prasze

esmi senas; turiu

pristojo.
viena kar

(Ponas prižadėjo, 
sios Matildos ir Agnieszkos. 
jog kada keliaus, tai jas atlan- 

nusidžiauge, 
kada daginio, jog ' Otonas apie
jas neužmirszo.

szi rd i,

kvs. Tos labai

Skaudėjo Ma
tildai szirdi, jog perjos pati 
nukentėjo nekaltai grafas Hen- 

Kada 'Teodora suėjo su 
Matilda, viena kitos szirdi pa
žino ir teip pašinu dėjo kaip se- 
seres. 'I'reczia diena keliavo to
linus. Kada atsisveikino, Ag
nieszka praszt1 
jos tėvui atleist u kalte.

duktė, — 
tarė grafas, — \ iska jam atlei- 

iszsedet kora

rikas.

Kada atsisveikino, A 
iienriko, idant

— Gera i, esi gera

dzin, bet turi 
ciesoriaus paskirta.

Kada gyventojai dažinojo. 
jog senas Rudolfas gyvas ir 
kad vela iii savo drutviete su- 
gryžta, teip jauni kaip ir seni 
iszejo prieszais su didele link
smybe. Kelia, kuriuo 
važiuot,
Padare puiku bromą, per kuri 
reikėjo važiuoti. Kelius iszbar- 
ste kvietkomis ir sinilkino vi
sokiais kvepsniais.

Beatusas atidavė 
sūnui Henrikui ir pats vela su
gryžo in J

Kelia, 
iszsodiiio bm'želiais.

k e t i n o

savo dvara

eicarija m savo na 
mėli, norint ne ant ilgo. Henri 
kas insitaise puikia 

paliciium.
Beatusas vėl pas snnu ir gyve 

sena t-

su
drutviete

Po tam sugryžo

pabaigoje
Nesyki kalbėjo senelis; — 

I )ie vas

no linksniai 
ves.
Tik tas 
mane seneli
priesz šimu ti.

y r geras, jog 
neapleido nors

kad visi teip 
kaip tas jaunas 

grafas elgėsi, o tada palaimini-, 
mas Vieszpatics Dievo 
jums.

— Pulkime ant keliu, — tarė 
Beatusas, — ir duokime Dievui 
garbi*. V įsuose musu
urnose matome Dievo 
Norint mes rugojame ant savo 
suspaudimu vienok Dievas vis
ką permaino, per ka iszpažin 
stam Jo esybe ant sax’es.

'Tada visi suszuko:
Ims Dievui garbe ant amžių!

Apie treczia diena 
dievobaimingo Beatuso jo su
ims Henrikas, idant tas kėliau 
t u su juo drauge. Bet ilgai ne
norėjo ant to tikti; atšaki* jis:

Kam asz t oriu apleist i ta 
vieta .* Jau
asztuonias-deszimts metu neil 
gai ežia gyvensiu, mielai noriu 
ežia ant maldų perimi i.

Vienok ant visu praszymu
Klausas turėjo priža

dėt, jog kas nedelia 
ta, atkeliavęs in koplyczia, už- 
skambins ant poteriu.

Dienoje, kada ketino Beat li
sas keliaut, visi pakalnes gy
ventojai susirinko. Otonas vi
sus apdovanojo, nes apseziai 
pinigu apturėjo nuo ciesoriaus. 
Kožnam priteko. Daugiausiai, 
bet priteko Lenthndui, Gertrū
dai, Rožei ir Klausui, 
tuo nesidžiaugė. Nes 
tėvo Beatuso ir

Stovėjo tarpe ju.
verke

rankas, kiti jo 
mergos ap

g v vem-r>.

Vienok 
gailavo 

geros ponios. 
()kada Beatusas atsisveikino
su visais, buvo verksnias neisz- 
pa šaky ta s.

kaipo mažas kūdikis. 
Vieni bueziavo 
rūbus. Moteres ir
stojo Teodora ir velyjo laimin
gos keliones. Ijabialisiai verke 
Gertruda su Rože. — Ak! — 
tare Gertruda, — brangiausia 
ponia, asz jus, kaip rodos, dau
ginus nematysiu savo 
me!

Teve Beatushs .nuėjo dabar 
in koplyezele, atsiklaupė priesz 
abroza ir ilgai meldėsi. Po mal
dai atsisveikino su savo būtim* 
ir taisėsi keliauti. Didesne da
lis gyventoju ilga gala ji lydė
jo. Ant galo da karta Beatusas 
atsisveikinęs, sėdo in karieta

21.
Ditrichas sėd t* j o 

viename sename 
kitados buvo drutviete,

Murai buvo ap-

uždarytas 
kuris 
o sto-

mure

vėjo girioje.
griuvę ir niekas negalėj ten gy
vent, kaip tiktai vinoj vietoj 
po akmeniniu boksztu. Ten sė
dėjo uždarytas Ditrichas, kuri 
keturi žmones persikeizdami 
sergėjo ir jiems buvo prisakyta 
idant žodžio in ji nekalbėtu.

Isz pradžių Ditrichas nieko 
nepasitaise.
kaip vilkas ant leneugo, o kei
kė kad baisu buvo 
kaip kada su
mūra.
perpykęs, kad net isz 
kraujas ėjo.

Teip perbėgo du 
jokio pasitaisymo, 
malszinlis, nes

Metesi in szalis

klausyt, ir 
musze in 

Nesyki lene i uga trauke 
panagiu

galva

Bet tau-

metu be 
Pradėjo 

jau tiek sylos 
neturėjo, kadangi turėjo badet 
už savo nusidėjimus.
kiai Dievas surėdo, jog per ko
ki norint stebuklu sujudina di
džiausia grieszninka.

Teip stojos ir su Ditrichu 
Viena diena labai apsiniaukc 
ties Ditritho butine.
baisiai, kad net žvėrys . girioje 
staugė. Perkūnai nuolatos tran 
ke in medžius. Vejai lanže sza- 
kas nuo medžiu.
namelyje stovėjo ir su baime

in kitii. Ditri-

Griovė

ži t iro,jo y ienas 
t * •“> r* - 1 1% t 1

Sargai savo

u:

nusidėjimai 
•sni. Esmi dideliu im

ta nupelniau!
gailesezia 

priesz Tave, o Dieve visogalis,
jog esmi vertas ežia toje ug 
nyje pražūt. Dieve amžinas, ne- 
žudvki mano duszios! — Sztai 
sugriuvo boksztas iki pamatu, 
net aplinkui žeme 
Ant dideles laimes, 
likos gyvu, nes 
kuriame klūpojo,
Dabar datvre Dievo mielaszir- 
dyste ir tuojaus pamislijo kaip 
isz ežia kuogreieziausiai iszeiti 
bet baisiai susirūpino nes kam 
bariai buvo griuvėsiais užver
sti. Pradėjo verkti isz szirdies 
ir prasze Dievo atleidimo grie- 
ku. Puolė ant keliu ir vela kar- 
sztai meldėsi. Po maldai jaute 
si ramesniu.

Dvi dienas 
grabe. Jaute artinanties 
t i. kad szitai iszgirdo 
vim žėrima gružu ir

Kada oras apsimalszi- 
kurie 
ėmėsi 

prie darbo, idant griuvėsius 
atraust ir dirbo diena ir nakti. 
O kada iszgirdo Ditricho baisa, 
labai nudžiugo. In adyna laiko 
Ditrichas buvo atkastas.

Iszcjos isz gruvesiu 
ant keliu ir meldusi: 
galis Dieve! Aezin Tau už isz- 
gelbejima ii’ už pataisymu ma
nos per ta stebuklą!

Aszaros bego jam per veidus 
kad net sargai susigraudino. 
Ta atmaina pripildo linksmybe 
ju szirdis, teip jog vienas isz 
sargu tuojaus nubėgo pas Ma
tilda ir (lukteri su ta linksma 
naujiena.

Abidvi džiaugėsi

sudrėbėjo.
Ditrichas 

tas kamputis, 
netižgriuvo.

perbuvo tame
smer

ties sa 
žmoniu

ba įsus.
no, sargai su angliniais, 
nepertoli anglis dege, 

idant g.:

savo mamos.
reike paroda,

puolė
— \’iso-

isz tos at 
mainos, nes per czielus du me
tu negalėjo nieko veikti, norint 
melde jo, idant pasitaisytu. O 
dabar iszgirdo, jog isz to nedo- 

kitokia ypata 
apsiėmė pas

raus vvro suvis 
pastojo. Delto-gi 
ji nuvažiuoti.

Negalima to 
kas dėjosi

(> gera

kuriais buvo su

SUSZAI-

viso apraszyti, 
kada sveikinosi!

Ditrichas puolė savo paežiai po 
kojų. Ta ji prikėlė ir aszaro- 
mis aplaistė jo veidą.
duktė, Agnieszka, nežinojo ka 
daryt isz džiaugsmo. Bueziavo 
lencugus, su 
rakintas.

Rotam visi trys puolė ant ke
liu ir rankas augsztyn iszkele 
dekavojo Dievui už ta permai
na. Ant galo Ditrichas 
ko:

— Matilda, duok man ranka! 
nes dabar esmi vertas tavęs. 
Szen ir tu, Agnieszka, prie ma
nes, tegul tave prie szirdies pri 
spausi u!
tai yra žmogus, kuris gauna 
mylista pažinimo Dievo galy
bes. Dabar pradedu gyvent ant 
svieto. Iki to laiko mano gyve
nimas nebuvo gyvenimu, nes 
Dievui netarnavau, 
eugu nepadėsiu per 
gyvenimą ir turėsiu mislyje 
tuos žodžius: Griesznas žmo
gau, esi dulke, pasitaisyk!

(TOLIAUS BUS.)*

Dabar pažinau, kas 
žmogus,

gyvenimu, 
Szitu len- 
visa savo

ANT PARDAVIMO
■ ,. ■■ -. i

Namaa del vienos familijas, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centro St. Atsi-

ta i.Ua :« <«Ci n 1 zvKO n

isz Kori 
Real Silk 

Hosi(*ry szilko fabriką Imlia 
napoluje, kuriame aplaike dal
ba keli szimtai darbininku.

* Isz priežasties
tuo maisto ir kitu dalyku, dar 
bininkai Italijoj spyrėsi didės 
nio mokesezio 
si ra i k u.

Amerikoniszkos 
mo laikraszcziu maszin

Laidoja numirėliu* pagal 
naujauRia mada ir mokais. 
Turiu pagalbininke moterių.

Prieinamos preke*.

pa brangi -

■ 16 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149
MMt, OMMįlIRI—I <H O——|l l W • .-M 11— ■ —M ‘—u—-*—.—.H——

kerszimlam:
$1,000 TIK UŽ 00c.

Atsjunsk mums 60c ir gausi musu 
stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka

spaii'.li- 
os likos 

užvestos daugeliuosia Kairo; 
skly puosią kuriu \erte < 
ant deszimts milijonu doleriu.

Murphy slioro, III. I’ax in 
dvieju 

straiko pradėjo vela dirbt'
* Kalifornijos 

užves gazo pa i pas
na in Memphis, Tenn., apie joti 
myliu tolumo su kasztu 1<i mi 
lijonu doleriu.

Belgijoi augliu kasy klo*-

•W

H >S 
lamna

Brick < 'o., po
v.

mrilPSJ 11

kapitalistai 
isz I.oiiisia

gedimo?

Isz visur ateina pas mane t i 
ligrapai ir net per radio 
kati žinos, jog net mano galvo
je dūzgė. Isz visur szauke:

Baltrtivieiiele 'pribuk, 
'Taisės misiukes pakoeziok. 

Bet Dievaž negaliu persi- 
pleszl i, 

Iii visur sunku pribiiti.
Jau kilia teip daro

'Tosios misiukes olabrala, 
Dievuliau mano kas isz to Ims, 

Isz tikro Liet uviszka tauta 
žus.

O kas isz tu vaikeliu Ims, 
Kaip suaugs ir pareis iii 

mot us
Sumuria kaip cigonnkai, 
Auga kaip indijonukai, 

Nieko nežino apie mokslą 
1 ik v bes. 

Pilni padūkimo kaip bjau
rybes.

Paveizdos nuo mamos ne Inri, 
Kuri vaikeliu sa\o neprižiūri, 

Vos vyras spėja in darbu 
iszeil i.

Misiukei reikia pas kiinint 
eiti.

Grincz'ioje vaikus palieka, 
Nesirūpina apie juos nieku, 

Kele alkani isz lovos.
Neina! vdami
Neturi kaip

Ka nut\ere tai suėda,
Ant ulyczios iszbega, 

Pusnuogi, argi ne geda?
Gero ne bus isz tokiu vaiku, 

Ba neturi paveizdos nuo levu, 
Ant iilycziu Angliszkai keike, 

Kaip padukia staugė.
❖

Sei, jus ISzenadorio penkto 
vordo misiukes,

'Tai dievaž kaip velniukes,
Karta buvo kriksztynos, 

po langu stovėjau, 
Iii vidų slubos žiurėjau.

Kaip paleido savo burnas, 
'l ai to nepliovos ne durnas, 

Tai misiukes negražu, 
Juk ten Imvo ir vaiku mažu, 

Rodos iszrodote ant poniueziu, 
Nes jusu žiotis kaip pas 

czi nežili.
Sarmata ant tokiu misiukiu, 

Jeigu ne moka kitokiu sztuku, 
Geriau žiotis uždarykite, 

Žmonių 
'Tai

nepiktinkite, 
yra labai bjauru, 

I r negražu.

asz

n* M <e

Saluninkai sziadien kaneez 
turi karve tureli, 

'Tada moterėles mėgsta atsi
lankyt i, 

Ba kaip užklausė: Kur kū
mute buvai, 

Ar aluezio dinerkele pirkai.’ 
Kurgi alų, neszu pienuti, 
Neturiu kuom valgydyti ku- 

dikuti...
O tai melas, aluti nesziojo, 
Suėjusios misiukes gere ir 

seimavoje.
Kožna per dantis trauke, 
O nuolatos aluti riaukė, 

Ne žiuri ne szventos dienos, 
Jai nerupi jokios maldos, 

Susimeta in kokia grinezia, 
Gere munszaine ir alaus 

siunezia,
Ir tai rūteles mano nppasi- 

liauja.
Kol svaiguli guogeje negituna.

r p

ANT PARDAVIMO

Nauji namai Frackville, Pa, 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie daugiaus dasižL 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas 
601 W; Mrthahoy Avė.

/'C*—ii C X

sustojo dirbti po dvi dienas aut 
sanvaites nes turi už daug 
liti. Dabar turi ant 
milijonus tonu.

ai ig-
rauk<>> du

1.

Lai PAIN- \
EXPELLERIS I

Praveja Skausmus! T
Trinkite greita* taip. 1__ ;
atebėtinas hnimentas persinunktų 
per odą j pat tą vietą, iš kur 
paeina nesmagumai.

~^^^^^8ukeptmą ir aHteigia normali 
kraujo tekėjimą gjįlomi s.

35c ir 70c vaintinėre. Tėmykite, kad butų 
Inkaro vaizbąžcnkjit ant pakelio.

F. AD. R^HtER & CO.

Trinkite greita* taip, kad lis 
atebėtinas hnimentas persinunktų 
per odą j pat tą vietą, iš kur 
paeina nesmagumai.
Pain-Expclleru palengvina kraujo 

""^^^^^ftukeptmą ir aKteigia normali 
^raui° tekėjimą giliomis 

. .. ---------- ------- ----- ų
Inkaro vaizbaženkjit ant pakelio.

Berry & South 5th Sts. 
Brooklyn, N. Y.

FAKTAI KURIAS PRIVA- 
LOTE ŽINOTI.

Doleris yra jusu geriausias 
prietelis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinote kaip ezedinti do

gą lito turėti 
Jeigu reikalausite

daine, 
pinigu.

lori, jus visada 
prieteliu.
kokio t a voro kuri mes parduo- 

ateikite o suezedinsite 
Parduodame visokiu

reikalingu naminiu rakandu, 
geležiniu daigiu, klijonku ir 
mažių karpetu, fonografu ir 1.1. 
Teipgi visokiu didumo sietai 
del langu ir duriu.

L. WASCH (Yvaskeviczius) 
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ant •kersyncfl, 12-ton ulyczion) 
MAHANOY CITY. PA.

WALTERS
BOTTLING WORKS
JUSAITIS IR LESKAUSKAS, LOC

MAHANOY CITY, PA.
•I

DIRBIMO MINKSZTU GERYMU

Det Pikninkams, del Baliu, Vestuvių, 
:: Kriksztynu ir in Namus. :: 

Pabandykite musu gerymus o busite 
užganadyti. Galite užkalbint per 

Bell Telefoną No. 59-m. 
Patarnavimas greitas ir mandagus.

„H

OFlSASt 
406 West Mahanoy Aveune 

BOtTLiNG WORKS: 
406 West Maple Street 

MAHANOY CITY, PA.

tas tūkstantis doleriu 
žmogui rciszkitt, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su- 

Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pccziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

•Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
‘’Nervu Preparatas.” Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų katalogu. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

patrūkimo,

M. ZUKAITIS
451 Hudson Ave., Rochester, N. Y.

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU1 

IR BALSAMUOTOJAS

SiBHMBEaMBHKSmKT
Laidoja kunua Numirėliu pagal Na»> 

jaueia mada. PiffL preke.
putpmobiliuapristato putomobilius Hsoktemi 

reikalams.
Parduodu visokius paminklus, dido* 

liūs ir mažius ui pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitee pas mano, nes ass galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
333*331 W. Centre St., Makaapp ĮCitg

' 'i

j;i
i

I
I

I

PROFITS |623,858.6t

1

CAPITAL STOCK 8125,000.0t 
j SURPLUS IR UNDIVIDID! 
!i 
I

Mokame 8-ctia procentą nnf 
auditu pinigu. Procente pridedam 
prie juau pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jue 
turėtumei reikale su musu banku 
nepaisant ar mažas ar didelis.

S. BALL, Presidon tas.
GOo. W. BARLOW, Vico-Proa. ,
Jos. K. FERGUSON, Kasteriąs, saus

W. TRASIAUSIAI
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY,

Laidoja kunu* numirėliu. Part«tad< 
automobiliu* del laidotuvių krik**-
tihiu, veseliju, pasivažinėjimo tr't.ta
—mm i «■» m .. ■» * —— * a j > ... a- ma _

m

i.Ua


i

r'
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11 ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
j 5 szlopoje North kin

ka s vk losią likos
ant smert Andrius

uz-

I

hi L c F1
k®’ K
I

— .\ o.
hanov t
griautas
Bolak, 50 metu, bet jojo bode
Povylas Czerniak apsisaugojo 
nuo smert. Gyvena po 228 W. 
Railroad uli. ir prigulėjo prie 
Lenk is zk o s pa r a p i j o s.

— Ona Ancerevicziene par
davė narna Leonui Lewis už $1. 
Margarieta Lynch pardavė ?)a- 

drl Helenos Grigiutes už
$6,000.

— Stanislovas ir Adele Va- 
silauckai isz miesto pirko dide
li narna Roseland Hall, ant N. 
Pine uli. Hazletone, užmokeda 
m i $34,500.

Valdže stato kita zibn- 
del areoplanu

Vincas Adama-

Aut
apsisaugojo nuo

f
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I
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į
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Į
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tia del areoplanu ant kalno 
prie Park Place idant naktije 
matytu kelia ir laike pagaili
mo kad galėtu nusileist žemyn.

— Daugeliosia vietosią ko 
ki tai vyrai sulaikineja auto
mobilistus, persist at y darni sa
ve kaipo konsztabelei. Naujos 
tiesos parodo, buk jokis auto 
mobilistas 
ant paliepim

sustot ineprivalo
o jokio palicijan- 

to, jeigu tasai
dins in tam tinkama inandiera 
ir tik tokis turi pilna tiesa su
laikyti. Jeigu automobilistas 
peržengė tiesas, tai konsztabe- 
lis gali paimti jojo nuinara be 
sulaikymo. Apie tai neužmirsz- 
kite.

jok i o
ne yra pa si re-

— Edvardas Biczkauckas 
isz Gormano, likos sužeistas N. 
Mahanov kasvklosia ir nuvež- • •
tas in Ashlando ligonbutia.

— Garnvs tomis dienomis 
apdovanojo sekanezias szeimy 
nas: Antanui Li'skauskui, 405 
XV. South uli. paliko
Jirkrelia. G. Sutkevieziams ant 
Market uliezios paliko teipgi 
f‘ rk relia.

patogia

TIK KARTA GRAJINO.

— Ar tamista esi muzika- 
lisekas f

— Ne poniute, 
karta savo gyvenime 
ant piano.

— Kaip tai tik viena kar-

Tik
<r r>

viena 
raj i na u

ta!
— Teip poniute — kada 

neturėjome stalelio grajyt isz 
kazyru, tai naudojome piana. a

ANT PARDAVIMO.

Visz t u farma 40 
mes, 2V0 mylios 
szalia yra geri keliai, vasara 
butu galima pardavinėti ma
žus visztukus. Taipgi 2 arkliai, 
dvi karves, 200 visztn, 
ir su budinkais. 
pirkti atsiszaukit
paduoto adreso, noriu parduo
ti greitu laiku nes važiuoju in 
Lietuva. lt

akeru že
mio miesto,

szieno
Norintieji 

ant žemiau

Joseph Gaubis, 
Box 115 Phelps, Wis.

<

. (mes

$4.00
in ATLANTIC CITY arba

$3.50
in WILLOW GROVE 

NEDELIOJ 19 LIEPOS
Specialia Treinaa Subatoa Naktį

Isz Isz ryto
Shamokin ............................ 1:30
Mt. Carmel........................1:30
Ashland ................................. 2:21
Girardville........................2:28
Shenandoah ........................ 2:00
Mahanoy City ............. 2:49
Tamabua .............................. 3:16
Pribus in Philadelphia .... 6:00

Tiekietas isz Mahanoy City ir
Tamaqua in Atlantic City $3.75,
in Willow Grovo Parka $3.25.

GRĮŽTANT—Specialiszkas trei- 
nas apleis Philadelphia 7:15 vaka
re Standard Timo o 8:15 vakare 
Daylight Time.

16-Dienlnes Pamatines Ekskurci- 
jos 
pasiklauskites ant Readingo Dypu.

S3 Liepos. Apie dauginus

Floridos Patogiausia 
Mergina.•— Važiuodamas in Lakesi

de Nedėliojo,
viezins isz Turkey Kun, apsi
saugojo baisios nelaimes kada 
automobilius nuslydo nuo plen
to ir apsiverto prie kelio.
giliuko visi 
mirties.

— Indian Ridge kasyklosia 
likos sužeistas Stasys Jankau- 
ckas, 410 E. Arlington ulyczios 
ant kurio puolė didelis szmotas 
anglies sužeisdamas jam baise? 
peczius. Likos nuvežtas in Ash
lando ligonbuti.

Marijona Bobiniute, jo- 
sesuo Szijiotanskiene ir 

iszkeliavo iii
si os 
szvogens 
Yorka isz kur iszplauke in Eu
ropa aut trijų menesiu.

Daugeli kartu laikrasz- 
neiszmaneles 

i nepažysta- 
autoinobileis, 

» neklauso ir 
daro saviszkai. Subatos vakaru 
Mare Komanezik 20 motu pa
kviesta in automobiliu per du 
sportelius .Juozą Kimavieziu ir 
Vinca Pyloni kurie prižadėjo 
Mariuku nuvežti namo, bet vie
toji' namo nuvežė jaja prie Ka
volį Kun * *• 
Mergina

czei persergsti 
merginas idant su 
mais nevažinėtu ;
bet gero patarimo

New

Miami, Florida. — Miss Ku
ta Woodall, likos iszrinkta isz
tarpo 2000 kitu merginu kaipo 
patogia use

kur jaja sužagejo. 
apskundė abudu ant 

rytojaus ir abudu iszgamos li
kos nuvežti in Pottsvilles kalė
jimą.

Mi-
c-

pasidavė 
na ir ana

k n-

Mikola Obiala buvo ant 
burdo pas naszlia Liucijf* Ko 
sez ant West Chester ulyczios, 
kuri turi keturis vaikus, 
kolas karszindamas ir prižad
damas naszlei viską, apipainio
jo jaja tei)> jog jam 
su duszia ir kuini, 
diena tikėjosi pagimdymo 
dikio. Utaniinko vakaru pasa
kė moterei kad jaja iszvež pas 
savo broli in William Penu, 
kas buvo netiesa. O kad motere 
turėjo gimdymo skausmus ko
kie tai motere priėmė pas save 
ir nepoilgam kūdikis užgimė. 
Mikas su Lucije stengėsi kudi 
k i užsmaugi bet nepasiseko. 
Motere namo pranesze apie tai 
jialicijai, kuri Miką tuo aresz- 
tavojo o motere atidavė in ran
kas daktaro,
bus teipgi aresztavota.

Po pasveikimui 
Mažus 

vaikus paėmė teta po savo ap- 
globa.

Bayonne, N. J. — Juozas Je
cius, nuo A v. C. ir 54th St. pa

ku rio- 
užsimokejo 

Jis

saliuninkai 
siusti.skundus

Tūlas 
policija ka-

stebėjo, kad penkines, 
mis trvs vvrukai• •

už gerymus yra netikros.
pranesze policijai. Po to ir kiti

eme panaszius 
Policija tada 

patelefonavo visiems saliunin- 
kams būti ant atsargos.
Boyle ir paszauke
da pas ji atėjo trys nužvelgtini 
vvrukai ir užsimokėjo
nemis. Policija juos suome. Pa
sirodo, kad tai airukai isz Ho- 
bokeno.

penki-

EKSKURCIJA IN 
NEW YORKA 
NEDELIOJ 19 LIEPOS 

$4.00 in ten ir adgal 
Apleis Mahanoy City 4:40 ryte.

Grįžtant apleis Jersey City nuo 
Exchange PI. Stacijos 8:35 vakare. 

Eastern Standard Time.

Lehigh Valley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

K

*

*

*

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOST13 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejimn, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau« 
dcjiina, Ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronas )•
Tūkstančiai Įmonių yra iisigydu o 
milijonai dar nelino apie tai. 
Deksnlo Galinga Mestis 
verta aukso, kiek ji pati sveria tu* 
Hi< naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra ui persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Dokszxis Ointmeat Co.
SOX 3S8

U. 8. A.
818 MAIN IT. 
HARTFORD, OONN.

yra liek

*

*

isz visos Floridos 
valsczio. Mergina dalybaus pa
togumo konteste kuris atsibus 
Atlantic ('ity.

Isz Lietuvos.
DIDELIS STIKLO FA

BRIKAS.
Petrasziunuos (ties Kaunu) 

pradėjo veikti tobulai inreng- 
tas didelis stiklo fabrikas

” Fabrike dirba
stiklo pramones specialistu.
d a s.

“In-
apie 100

LEDAI ISZMUSZE RUGIUS.
Panemunėlis. Sz. m. Gegužes 

m. 30 d. P lio apylinkes kai ku
riuose sodžiuose krusza ir ledai 
labai rugius iszmusze. 
rugiu dabar stovi
sziaudai; žmones labai nusimi
nė, nes czia jau treti metai yra 
blogi.

Vietoje 
pakriko

LAIDOTUVES KUN. DEM-
SKIO PELENU.

Sziauliai. Birželio 7 d. invy- 
ko laisvamanio kunigo A'ladis- 
lavo Demskio pelenu laidotu
ves. In laidotuves rinkosi daug 
žmonių nevien isz miesto, bet 
daug privažiavo ir isz kiti* 
miestu ir miesteliu.

Visi

ISZ

indoma vosi 
dar lyg sziol neregėtas 

laidotuves.
s

Liaudies namus" ir 
tiek daug prisikiniszo, kad net 
nepakeneziamas pasidaro span 

J. Szliupas

voje 
priosz laidotu ve 
kosi in “

pamatyti 
Lietu- 

3 vai. p. p. 
žmones rin- 
namus”

Cziadimas. Czia dr.
trumpoj savo kalboj nupasako
jo kun. V. Demskio gyvenimą 
ir jo nuopelnus. Žmones nuste
bo nematydami karsto, o jo 
vietoje pamate kokiu poros ki- 
Igramu taulpos pelenu dėžutė. 
Užsibaigus kalbai, tūkstantinei 
miniai lydint, kun. Demskio 
pelenai nnneszti
niu kapines. Czia pasakytos ke 
lios “karsztos” kalbos ir dėžu
tė su pelenais palaidota.

MANDAGIAI PASIELGĖ.
Kvėdarna, Tauragės aps. — 

Birželio 11 d. surengė vietos 
miestelio jaunimas Gegužine. 
Dienia pasitaikė graži, todėl ir 
publikos prisirinkę
Bendrai pasilinksminimas kve- 
darniszkiams
Tiesa, 
r i tik 
ra is” 
moralizuoja jaunimą. Butu la
bai malonu, kad kvedarnisz- 
kiai pratintųsi nuo “nibrių” 
su alkoholiu, o eitu prie szva- 
riu, viešzu pasilinksminimu.

kun.
in laisvama-

nemažai.

retas dalykas, 
pasilinksminimu jie tu- 
“nibrėmis” bei “baga- 
vadinamu, kurie tik de-

bei

nuo “nibrių

I
SUDE.

— Kiek tamista turi motu!
— Priesz trisdeszimts metu 

paregėjau dienos szviesa I
----- Ar fni rinniiii-A yvi n a fui

Vysznios yra lengvai 
džiovinamos naminiai 

vartojimui.

Birželio ir Liepos menesiai 
yra vyszniu sezonas Ameriko- 

Szeimininkes mėgsta in 
bonkas dėti vysznias, bot ne vi
sos szgimininkes žino kad vysz
niu džiovinimas yra lengvas 
ir ekonomiszkas būdas konser
vuoti vysznias kuomet bonka- 

nepatogus.
ypatingai

K

yra

v ima s Saldžios, 
vysznios,kietos, 

tamsiai raudonos, kaip tai Tar-
Bing, Lambert arbatariau,

Dikeman ruszies, gali būti var
totos vieton rozinku.
ežios arba pajines vysznios 
lengvai džiovinamos. Pirmiau
sia reikia nuplauti vysznias, 
nuskinti kotelius ir geras at-

Rugsz- •»

skirti nuo negeru. Po tam pa
dėti vysznias atskirai ant len
teles ir lentele indeti in džio
vintojo.

Jeigu vysznios dideles, gali
ma 
kiu budu, 
skystimo, 
dauguma vaisiu cukraus, 
jeigu galėtume szita skysti
mą, apie 35 arba 50 galonu kož- 
nam vaikiu tonui, suvartoti 
darydami uogu arba vaisiu ki
sielių (jelley) tai užsimokėtu 
kaulelius iszimti. Džiovinimo 
procese, kuomet vysznios in- 
detos in džiovintojo, džiovin- 
tojas neturi but karsztesnis už 
120 laipsniu Fahrenheit, ir nie
kuomet nepavirszeti 150 laips
niu nes per 
sugadins vysznias.

iszimti ju kaulelius, bet to- 
eik vo jame daugeli 
kuris savyje turi 

Bet

didelis kaitinimas
—F.L.I.S.

SKAITYKITE “SAULE”

Pulkus plaukai turitų būti kiekvienos 
turtu, 

pleiskanos ir naikinimo darbas eina
moteries pssididilavimo

ranka rankon.

Ruffles
pleiskanų mirtinuoju prieiiL 

Priiiurčkit gerai tavo plaukus ir 
vos od< pirm, negu tie pi 
paratifai pakirs plaukų laknis, 
ji 
lupynomis, kas ’ bus prieiastiml Jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles ui 63c 
» v ' avaaiisviivii, SFbg

tiesiog per paštą Iš laboratorijos.

vo« odą pirm
kun ir gal- 
paslaptingi

’artritai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
ūsų galvos odą netvariomis baltomis

plaukų slinkimo, 
r'“ • ■, ” ■ 

•avo vaistininką šiandien

F. AD. RICHTER A CO. 
Berry A South Sth Sts. 

Brooklyn, N. Y.
Berry & South 5th Sts.

Sztai
K ?

%4*

bet

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar miega 

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotu 
laižkų ir nuspręskit nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo. Šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotą 

kiui be jokio atidėliojimo. Šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje 
naminių vaistų ščputėje.
“Gerbiamieji:—

Šiuo laišku noriu jums ištarti širdingiausį ačiū už
L- . - . . . . ‘ . T *aš negalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip 
greitai aplaikiau vaistus, kurious man prisiuntčt, tuojau* 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai 
miegojo visą naktj. AŠ turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padarė 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.”

Mrs. VJ. K., New Britain, Conn.
Parc’kalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
35c bonką Bambino ij savo vaistininko šiandien.

gerus vaistus, kuriuos man prisiuntčt. Per 10 mėnesių 

greitai aplaikiau vaistus, kurious man prisiuntčt, tuojau*

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts., Brooklyn, N. Y.
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PREFERRED STOCK’A b

U Dividendai arba procentas kuri gaunate už 
jusu pinigus kurias investinat in szita Stock’a 
arba Szerus, 
per meta. Procentas mokamas kas tris menesius
po $1.75 už kiekviena szera; 1 Sausio, 1 Balan
džio, 1 Liepos ir 1 Spa'lio, tame laike procentas 
iszsiustas per paczta del kožno Stockholderio.

siekia $7.00 už kiekviena szera

dabartini11 Nereike jumis mokėti dabartini Normai 
Federal Taksa už uždirbtus pinigus arba už ta 

Teipgi yra liuesas nuo dabartinioprocentą.
Pennsylvanijos 4 Mill Takso.

Pirkit szerus 
no bile kokio 
szios kompa
nijos darbi
ninko, jie yra 
mus agentai, 
arba prisius- 
kite kuponą 
o gausit pil
na apraszima

*

11 Szitas Stock as arba Szerai yra iszduodami 
kaipo pilnai inmokėti ir ne gali but po prievarta 
jokiu assessments

11 Kiekvienas Szeras yra paszaukomas per 
Kompanija bile kada už $110.00 ir djvidendas už 
kožna Szera. Teipgi turi lygias tiesas prie bal
savimo kaipo ir Common Stock’as.

v ra
YI

11 Szitas Stock’as yra teip vadinamas Cumula
tive ir kompanija turi kanecz už ji pilnai mokėti
procento priskaitant ir užsilikusi procentą jeigu 
ju rastųsi, pirma negu galėtu viena cento mo
kėti ant Common Stock’a.

Szitas Stock’as arba Szerai ne yra tai jokia spekulacija. 
Nesiranda jokio abejingumo apie ju saugumą ir naudin
gumą, 
tai pasekminga, tvirtai insteigta Kompanija, 
nuosavybes yra vertes milijonus doleriu, 
nija yra tai vietine pramone kuri 
szviesa, sziluma ir pajėga, 
naši, ka patis galite matyti.

Pennsylvania Power ir Light Kompanija yra
Josios 

it a koinpa- 
elektrikos

Q r. oZ

suteikia
Kas kart platinasi ir didi-

Prisiuskite kuponą del knygutes arba del pirkimo szeriu.

Investment Dept. Allentown, Pa.
. (Mark X in [ J meeting your requirements)

[ ] Please send mo free copy of booklet telling more about your stock 
and tho company.

[ ] I wish to subscribe for........... shares your Preferred Stock at price
of $100.00 and dividend per share. Send bill to me showing ezact 
amount due.

[JI wish to subscribe for........... shares your Preferred Stock at price
of $100.00 and dividend per share. Send bill to me showing exact amount 
duo. [ ] I wish to subscribe for............. .shares your Preferred Stock on
Easy Payment Plan of $10 per share down and $10 per shareper month 
until $100.00 and dividend per share has been paid. [ ] Please ship.........
shares of Preferred Stock at $100.00 and diivldend per share with draft 
attached through, 
Name of Your Bank

Name
Street

City .

Pennsylvania Power & Light Co.

Turim depar
tamento kur 
norintiems 
parduoti sa
vo szerus, tai 
gauname del 
tokiukupeziu 
kurie pirktu 
tuos szerus.

I

*

r




