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ISZ AMERIKOS
SUMUSZE PACZIA KAD 
JAM NEPAGIMDE SUNU.
Fall River, Mass. — Jokū

bas Kafel likos uždarytas ka
lėjime už baisu sumuszima sa
vo moteres ir kerszinima nužu- 
dinimu, kad vietoje sunaus, 
pagimdė dukteria, ko sau labai 
geide. Užpykias tėvas teipgi 
baisei apdaužė bobutia Marijo
na Kravecka. Po tam darbui 
Kafel atsuko gaza tiksle nusi- 
troszkimu bet kad tas užmany
mas jam nepasiseko, iszvare 
isz stubos visus ir savo sergan- 
czia motere. Likos pastatytas 
po 2000 kaucijos lyg teismui.

DAUG STRAIKIERIU 
APSIPACZIUOJA.

Wilkes Barre, Pa. — Laisnu 
knrtcelarije yra apgulta per 
jaunus straikierius, kurie atei
na bureis kas diena iszimti 
laisnus ant apsivedimo. Badai 
straikierei pasinaudoja dabar 
isz laiko, nes turi užtektinai 
laiko apsipaeziuot ir naudotis 
isz saldžiu menesiu kada ka
syklos yra nustoja.

BADAI STRAIKAS 
GREITAI PASIBAIGS.

Philadelphia. — Shamoku- 
Pdt’tevilles distriktuosia mano
ma, kad straikas greitai užsi
baigs, bet Hazletono distrikte 
p^anaszauja, buk straikas grei-
ežia u neuzsibaigs kaip apie 1 
Gruodžio menesi arba 
nauja meta.

Pagal nuomonia W. J. Rich
ards prezidento Read ingo ka
syklų, tai didesne dalis angle- 
kasiu nepritarė “check off sis- 
tem,“ bet jeigu Readingo kom
panija ant to 'pristotu tai be- 
abejones ir kitos kompanijos 
sektu paskui.

priesz

MOTINA NUTRUCINO 
SAVO KŪDIKI.

Uniontown, Pa. — Mrs. Lil
ei je Haeck isz Clarksburg li
kos uždaryta kalėjime irž uu- 
trilcHiima savo 21 menesiui kn- 
dlki. Advokatas tvirtina, buk 
motere tame laike neteko pro
to užduodama kūdikiui karbo
lius# rukszties po tam pati isz- 
gore szaukszta bet ligonbnteje 
ja ja atgaivino. Gyventojai 
miesto rehka pinigus idant mo
tore apgint nuo smert.

SUDEGINO SAVO PACZIA.
Elizabeth, N. J. — Aplaistes 

drapanas savo paezios praeita 
Subata su karasinu, pridėjo za- 
palka ir motere pastojo gyva 
žibute sudegdama ant smert. 
Už ta darba likos aresztavotas 
Antanas Grogutis (kaip rodos 
Lietuvis) ir lailks nusprendi
mo džiures kuri ji gudins ant 
pakorimo.

Groguczio posūnis mato visa 
atsitikima kaip patėvis pasiel
gė su jojo motina ir jaja užde
gė. Prisiegdyta pripažinimą 
apie ta atsitikima inteike pali- 
cijai.

TURĖJO NUMIRTI.

Daktaras: — Ar czionai gy
vena Mateuszas!

Katre: — Na-gi ežia, tiktai 
jau numirė.

Daktaras: — Tai kam mane 
pavelinot paszaukti!

Katre: — Nu-gi Joniene už- 
žadėjo ir davė jam arielkos su 
pipirais ir su tulžia ir kaip 
pradėjo dvesuot, tai mes nu
siuntėme pas poną daktaru, o 
paskui pastatėme ant pilvo 
puodynia,-tai pradėjo raivytis
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Sugryžo Namo Po 
Daugelio Metu.

Harrv Kleinschmidt, 56 me- • r
tu, ana diena sugryžo isz (Cin
cinnati, Ohio, pas savo szeimy- 
na kurios neinate per septynis 
metus, atlankyti paezia ir ke
turis vaikus. Harry likos bal
sei sužeistas ir neteko minties, 
o pati daginio buk jisai įnirę 
ir apsivedė antru kartu. Pir
mutinis vyras sako, buk per

imo paezios ir paliks ja- 
su antru

siskirs 
ja malszei gyventi 
vvru.

DARBININKISZKOS
ŽINUTES ISZ

VISU SZALIU
§

kad VISOS

praszalino

Žmonis teip pareikalavo 
zapalku Latvijoi, 
dirbtuves dirba diena ir nakti.

§ Dahgiau kaip 20,000 mo
terių ir merginu turi užsiėmi
mus prie telefonu New York o 
mieste.

§ Vokietijoi
30,000 darbininku nuo geležin
keliu.

§ Praeita meta 
p r a m o n e s i a s u že i s t a 
kaip 2,500,000 darbininku.

§ Weirton plieno kompani- 
je statys nauja fabriką Weir
ton, W’. Va.

§ United Mine Workers of 
America padovanojo $5,000 del 
straikuojeneziu anglekasiu No
va Szkotijoi.

§

anglekasiu be darbo per st rai
ką.

§ Szeszi anglekasei likos už- 
muszti per gaza kasyklosia Pi
per, Alabama.

C 
J

teres New Yorko valstije

Amerikos 
daugiau

Anglijai randasi 146,250

Isz kožnos ketvirtos mo- 
i, vie

na dirba ant savo užlaikvmo.
§ Sao Paulo, Brazilijoj, ran

dasi 2715 fabrikai kuriuosia 
dirba 82,221 žmonis.

§ Quebeck, Kanadoj, palici- 
jantai aplaiko po $18 ant san- 
vaites.
giau.

Dabar spiresi $3 dau-

Sudas New Yorke nutarė 
del Lawrence Noble 39,000 do
lerius už viena aki kurios ne
teko Products Co. fabrike.

§ Franc i je pargabens 15,- 
000 darbininku isz Austrijos 
dirbti kasyklosia ir atstatyme 
vietų sugriautas laike kares.

§ Apie 70,000 moterių dir
ba Japonisžkosia kasyklosia. 
Isz tu apie 46,000 dirba ant vir
ažams.

§ In laika szesziu menesiu 
Chicago pradėta statyti nauju 
namu už 190 milijonu doleriu.

§ Kada Peabody kasyklos 
No. 7 Kincaid, Ill., sustojo, 
apie 500 anglekasiu neteko 
darbo. Kasyklos No. 8, Teney, 
pradėjo dirbti su 850 darbiniu-

ISZ LIETUVOS
3

ISZ MARIJAMPOLĖS 
PADANGES.

Pamėtė pinigu apie 150 litu 
ir vekseliu: 1000 litu J. Szaez 
kaus (žir. A. Miliauskas),
vekseliai po 100 litu (A. Mar
cinkaus) ir 1 vekselis 100 litu 
(P. Gavėno) — U. Juodzcvi- 
cziene, Szauliu 
poleje.

Atkaklus prasikaltėliai. Bug 
puczio 26 d. isz gelež-stoties 
vedant 3 prasikaltėlius, vienas 
pasigriebęs sauja žemiu here 
policininkui in akis ir visi pa
bėgo. Ju viena pagavo, vienas 
pats pasidavė, o treczias — pa
sislėpė. ’

Namu sargai turi 
bakūže arba skiepą 
vininkams kiemus 
be to dar turi

— u.
g. 15, M a rimu

t. v.

Ar nevertėtų 
asmenims bei

ginti gatvių

Reikalu 
prie Butu

u z ma ža 
valvti sa- 
ir gatves; 

namu savinin
kams eiti tam tikra baudžiava,

neszti vandeni, skalbti 
baltinius, mazgoti grindis ir 
tt. Ir tuos nelaimingus žmone- 
lius negali apginti ne butu nuo 
mos instatymas. 
tam tikriems
tam tikroms instaigoms reika- 
liauti, kad p. Vidam 
Mihiiteris iszlėistu 
nuomos in&tatymo thm tikras 
instrukcijas, kuriomis butu ap- 

ir kiemu sargai.
KRYŽIAUS KELIAS.

Desžimtis kartu taisvtam ir 
nepataisytam Ketstuczio g-ves 
galo — Nartkelyje, vėl prasi
dėjo visiems in kyreje szposai. 
Purvu užtaisytos duobės, arti
nantis rudens sezonui, vėl atsi
vėrė ir grasina praryti kiek
viena sziek tiek prikrauta ve
žimą. Sulindęs žmogelis važiuo 
damas su javais ligi asziu ir 
murma apie vežimą vaikszczio 
damas: “Tik atvilkt ežia ta 

d va ir užlyginti juo 
Kiek palijus ir

1 r i

arcziau prie Laisves

miesto 
szia duobe!...“ 
peštiems ne koks malonumas. 
Rodos, pavasario pradžioj bu
vo insakyta namu ir prieinan- 
cziu prie kelio lauku savinin
kams padaryti mediniai szali- 
gatviai, bet dabar nieko apie 
tai negirdeti. Užmirszo, turbūt 
visi szi insakynia...

BIAURUS REGINYS.
lt

Keistnezio g-vej kitoj jusej 
“Jatku“
gatves yra mesinyczia. Neper- 
senai eidamas 6 vi. rvto iszvv- 
dau stebėtina regini. Ant vidu
rio szaligatvio gulėjo iszmety- 
ti apie penki versziukai. Vieni 
buvo su nupiaustytom galvom, 
kiti su pradėtom lupti odom ir 
panasziai. Trys pasiraitoję su 
peiliais rankose pjovikai szvai 
stesi tarp savo kruvinu auku. 
Biauru pažiūrėti! Argi nega
lima rasti nuoszalesnes vietos 
tokiam rakaliszkam darbui! 
Verta kreipti dėmėsi, nes tai 
no pirmiena. Ypacz toki dar
bai dūri akis dienomis po jo- 
marku.

GERAI ATSAKE.

Prohibicijos Apasztalas: — 
Jeigu atvestai! viena asila prie 

viename luitu 
tai isz

dvieju kubilu,
vanduo o kitame alus, 
katro kubilo asilas gertu !

Mylėtojas alaus: — Ugi isz 
tojo (katram randasi vanduo.

Prohibic'ijos apasztalas: — 
O tai del ko!

Mylėtojas alaus:— Del to 
kad yra asilu. *

§ Kovo menesije Ame riko- 
niszki fabrikai czeveryku pa
dirbo 2,926,515 poru czevery
ku. Praeita meta likos padirb-

KAIP ATSILIEPE DEGTINE 
ANT ŽMOGAUS 

ORGANIZMO.

Prezidento Coolidge Pati
Atsilankė Pas Savo Motina. Isz Visu Szaliu *1

SUSZAUDE DU 
DIRBĖJUS PINIGU.

Moskva. — Du dirbėjai ne
tikru pinigu, kurie atspaudino 
22 bilijonus netikru rubliu Ki
jeve 1922 mote likos nubausti 
ant suszaudymo.

Bumaszkos buvo po 10,000 
rubliu. rri(\jei pinigai buvo ver
ti po 25 centus, o netikrieji tik
tai viena dali szimtos dalies 
cento. Keli menesiai adgal li
kos teipgi suszaudyti keli dir
bėjai pinigu isz tosios bandos.
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Mrs. Cool-idge, prezidento’Suv. Valstijų pati, ana diena

kai
Die

nia žai jos

ke t 
esant

jeigu

s
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organizmui
Kaip kalia

iszgertas 
apetitu, 

pilvui pervirinti

Tankiai girdei žmone 
bant. buk degtine, kaipo 
v o dovana,“ 
gerti, ne tik kad ne pavojinga, 

prieszi nga i, 
reikalinga..

.net daktarai liepia ja davinėti 
ligoniams. Daugelis tiki, kad 
stiklelis degtines, 
priesz valgi, pakelia 
palengvina
valgi, linksmina szirdi, susku
bina kraujo tekėjimu gyslose, 
pakeliu smegenų darba, pake
lia kūno szihima, atsiliepi ant 

, prisideda 
prakaitaviipo. Jeigu vis

tas, kas ežia pasakyta, butu 
teisinga, nieks jos gėrimo ne
stabdytu, nieks nepeiktu gėri
mo, žinoma, jeigu geriantis ne 
pasigeria. Bet ar isz tikro deg
tine teip naudinga ir reikalin
ga žmogui, kaip tai gerian
tiems rodos’’

kvėpavimo organu 
)rie

kaip tai

Apie intekme degtines ant 
žmogaus orgonizmo, per ilgus 
metus dare tyrinėjimus profe
soriai ir pasitikrino, kad deg
tine ne tik kad nesuteikia ge
riantiems to, ko iieje jieszko, 
bet prieszingai, gimdo tūlas 
permainas organuose ir per tai 
stabįlo ju darbai Kaip žinote, 
gamta teip sutaisė žmogaus 
organus, kad visi jie atlieka 
atsakanti darba — visi jie rei
kalingi; nieks ne galėtu darba 
atlikti geriaus, kaip patys 
gamtos duoti organai, todėl ir 
stabdymas ju darbu turi vo- 
dingai atsiliepti ant viso žmo
gaus kūno.

geria u h,

Ligai stiprus spiritas, kaip 
maiszytas su vandeniu, taigi 

mus degtine, 
alus, gimdo didesni iszsiver- 
žima soil;u; bet seiles tokios, 
atsiradusios po intekme degti
nes, nustoja galybes perkeisti, 
patekusi kaipo valgi in kuna, 
krakmolą in cukru, taigi jos 
atlieka savo užduoto daug silp- 
niaus, negu paprastos. Degti
ne, patekusi in gerkle, ja suer
zina, teip jau atsiliepia degti
ne ir ant pilvo, o per tai per- 
keiezia darba isznesziojancziu 
krauja organu, taipogi atsille

ant pilvo skystimu, 
kurie apart pervirinimo pate
kusio in pilvą maisto 
drang ir saugotojais 
mo nuo nuodu, 
nuodu visokiu lirnpaneziu li
gų. Juo degtine buna drūtesne 
juo ji vodingiaus atsiliepia ant 
kūno, gali perkeisti net pilvo 
plovė. Taigi atsakantis pervi- 
rinimas ir perkeitimas valgio, 
patekusio in burna, po intek
me degtines isz syk buna ap- 
stabdytas ir nepatenka jo tiek 
in krauja, kiek reikalinga. Jei
gu negerianeziam degtines, ar
ba mažai jos gerianeziam, is/z- 
gertas priesz valgi stiklelis pa
didina apetitą, tai tas paeina 
vien nuo pasidauginimo nuo 
degtines pilvo skystimu ir nuo 
suarzinimo nuo degtines ner
vu, nuo kuriu paeina jautimas 
noro valgyti. Tankiai gerianti 
tokio noro nuo degtines visai 
nepajauezia. Inprate girtuok
liai paprastai valgo mažiaus 
negu reikia, o 
degtines pagadytas pilvas ne- 
instengia prideraneziai sunau
doti.

Kaip pilvą, teip jau pagadi
na degtine ir kepenis, kurios 
taip-pat yra saugotojomis

su
geriamoji per

pi a ir

yra po 
organ iz- 

o tame ir nuo

ir ta maistu,

atlankė savo motina Klinira Goodhue mieste Northampton 
Mass., kada pro ten važiavo.

kas jam gali užkenkti. Kepe
nis vra kelias visokioms mede- 
goms pereinanezioms isz pilvo 
ir žarnų in krauja. Po intekme 
degtines, kepens taipo-gi 
sikeiezia. Jos po pilvui ir 
gerklei pirmiausiai nuo degti
nes pradeda kęsti. Spiritas, pa
tekės in kepenis, pagal jo dau
guma, prieszinas, o vėliaus jas 
porkeiezia ir 
d e gi i ne s kepenyse 
taukai, kraujas, 
gauna kepenų uždegimas, ju 
pasididinimas, kepenys pasi
daro didesnes ir stabdo perėji
ma reikalingu meilegu in krau
ja. Szirdi nuolatai gerianeziu 
degtine, nors ir ne po daug, ne 
iki. pasigerimui, pradeda silp
niau darbuotiesi, muszimas 
szirdies eina silpnyn. Kadan gi 
nuo degtines 
kraujas ir jin iszsinesziojan- 
tiejie organai, tai ir szirdis su
griebia jo mažiaus negu rei
kia; pajiegos ir' eina silpnyn.

Pavojingai atsiliepia degti
ne ir visi gėrimai, kuriose yra 
spiritas, taigi ir 
nervu. Po ju intekme žmogų 
jauezia ramuma, pasimažina 
jautrumas pagal dauguma spi- 
riao, patekusio in krauju, bot 
paskui nuo jo užsinuodna taip 
vadinami centraliszki nervai 
ir persikeiczia visas ju darbas. 
Ant nervu 
tuom, kad 
tam gi eina ju 
Pirmame apsireiszkime žmo
gus jaueziasi kaip 
nis; matymas, g 
timas rodosi pasididina.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

NUŽUDĖ TĘVA IR SUNU 
IDANT APLAIKYTI JUJU 

ASEKURACIJE.
Zurikas, Szvaicarije. — Prie 

Wallis randasi atskirtas nuo 
miesto mažas dvarelis. Prie 
tvarto likos surastas nužudy
tas 18 metu sūnūs Emilijos Mo- 
nay su baisei sudaužyta galva, 
motina sake kaimynams, buk 
vaikas nupudle nuo stogo ir 
užsimusze, o kad kaimynai ap- 

kad motina su
pasielginejo bjaurei, 

todėl pradėjo daryti slieetva, 
o kad josios vyras trys mene
siai adgal teipgi mirė staigai, 
po kurio rnirezei motere aplai- 
ko 20,000 franku asekuracijo.% 
todėl palicijos kamisorius nu
tarė sekti paskui jaja. Kada se
nuke nuvažiavo in miestą atsi
imti ir po jojo mireziai aseku-

valdžei, 
su num
sake

jos
per

pagadina. Nuo 
susirenka 

nuo to insi-

persi keiczia

alus, ir ant
s

spiritas atsiliepia 
juos suarzina, po 

apsilpnejimas.

ir 1 virtes- 
;irdc jimas, jau- 

Tas 
vienog greitai pereina ir persi- 
keiezia in visai prieszinga. Spi
ritas visai apsilpnina. Gorimas 
spirito, degtines, alaus, gimdo 
proto ligas nerviszkas. Skait
lius beproeziu nuo girtuoklys
tes, siekia ketvirta dali: 
kolijoj, padekim, 
skrieziuose, skaitlius tas sie
kia net 42 nuoszimcziu vien 
beproeziu.

Mas
iniuose a p-

va k a ra M v kolas 
m. vaikas

Chicago. — Praėji a Seredos 
Buraczas 12 

gyvenantis 2518 
Western avė. tapo užmusztas
automobilio t roko ant kampo 
prie Western avė. ir 47 gatves. 
Su Bhraczu buvo ir kitas vai
kas Petras Jocius. Jiedu kabi
nosi in automobiliu norėdami t
gauti “raida“. Buraczas at- 

vieno automobi-
“raida“.

stumtas no
liaus papuolė po antru, kuriuo- 
mi važiavo Charles Ei.senman. 
Atsitikimas buvo ne iszvengia- 
mas. Automobilio ratas- su 
trinszkino vaiko galvele. Mirė 

jo laidotuves 
parapijos

staiga. Sziandie 
isz Auszros Vartų 
hažnvežios 9 vai.

Petras Jocius lengvai sužei
stas, paimtas in Szv. Antano li
gonine.

Ashley, Pa. — Žmonelei gy
vena czionaks 

nedirba
turi užtektinai darbo prie stu-
bu.

visi
malszei norints 
kasyklosia, bet

— Rinkimai po szonu, ran
dasi keli kandidatai aiA vis°- 
kin urėdu, bet svarbiausia kad 
inu’su tautietis Zigmantas Mro
zievskis vra kandidatu ant 
School Direktoriaus už kuri 
privalo visi duoti savo baisa, 
nes tik tokiu budu galime sa
vo dukreles indeli in mokslai- 
no kaipo daraktorkas, turėda
mi savo direktorių Balsuokite 
už Zigmantą Mrozievski (Mor
ris.)

v ra
u z

Sugar Notch, Pa. — Praeita 
nedelia atsibuvo 
dūk re los Szim kon i u.
buvo p. Jokūbas Mrozievskis 
su p. Smigielskiene.

kri'ksztas
Kūmais

— Graborius Mrozievskis 
nesenai pirko karavona kuris 
yra vienas isz puikiausiu ir 
naujausios mados szioje aplin
kinėje.

racije ir atsiėmė pinigiiš; pall- ’ w 
cije jaja aresztavojo, o kada 
prispyrė prie muro, prisipaži
no prie visko, buk nužudė sunti 
su kirviu užduodama jam tris 
ypus su kirviu. Teipgi prisipa
žino buk savo vyra užtrucino 

v

idant aplaikyti posmertinia.
Sena ragana likos uždaryta 

kalėjimo kur ant rytojaus da- 
ži u reto jas rado jaja pasikoru
sia, laikant rankoje gromatelia 
kurioje buvo suraszyta josios 
visas iszpažinimas kokiu budu 
papilde dvi žudinstas su pa- 
gialba berno Mayerat kuriam 
prižadėjo kelis tukstanezius 
franku ir su juom apsivesti.

Berną nuteisė ant viso gy- 
vasezio in kalėjimą.

I APGAVIKAS KUNIGAS 
LIKOS SUIMTAS.

— .Jonas TarnovskiRynjaS. --
kuris save persitftatinejo kata- 
Hkiszku pralotu per 20 metus, 
likos aresztavotas kada atėjo / 
pas Ijcnkiszka kunigą persista- 
tydamhs save kaipo monsigno-

Mete 1914 prigavo daug 
kunigu Italijoj sakydamas buk 
jisai yra varszavinių biskupu. 
Tarnovskis vra kukorium isz 
užsiėmimo, 

žino

ras.

bet yra mokytas 
vyras, žino gerai bažnytines 
apeigas ir istori'je ir kalba apie 
dvvldka kalbu. •

Paskutines Žinutes.

ll

Reikia da pridurti, kad deg
tine teip pagadina visa žmo
gaus orgonizma, kad jis negal 
pasiprieszint i visokioms li
goms: net ligos nepavojingos 
girtuokliams buna pavojin
gomis, tankiai net tokiam gil
tine pakvieczia, Vaistai gel- 
binti kitus nuo ligos, ant gir
tuokliu neturi intekmes. Skie
pijimas raupuliu pasiutimo ir 
kitokiu lirnpaneziu ligų, ant 
apsaugojimo nuo ligos, ant 
girtuokliu ne tik neturi saugo- te. Kas dien atveža skobu ir a • • . « . «« • 1 1 1 ♦ j • 1 • *1 • 1

Whitesett, Pa. — Lai in ezio- 
nais niekas nevažiuoje jeszkoti 
darbu,
Co., Banning No. 2 kasyklos 
pradėjo dirbti su skobais ir 
geidže sudaužyti unije ir pra
dėti “open shop” ant tu paežiu 
iszlygu kokias turėjo 1917 mo

11 Shanghai, Kinai. — Ant 
Amerikonkszko laivo “Noah“ 
kilo eksplozije kuri baisei su- 
žeido daugeli laivoriu o užmu- 
sze keturis.

U Detroit, Mich. — Fordas 
aplai'ke kontrakta nuo valdžios 
pristatinet paczta areoplanais 
isz Detroito in Chicaga.

T

I

•i

■

nos Pittsburgh Coal

janczios intekmcs, bet tankiau- jau kasyklosia sziadien dirba

II Jewett City, Conn. — Mrs. Į 
Daminika Damici apdovanojo f 
savo vyra trynukais — visi su- r 
nūs. Kožnas sveria po 9 svarus, r 

e 

t iU Edwardville, Pa. — Kas
damas grabia ant ulyczios 
Larksville, Stasys Adamczyk! 
30 metu likos užgriautas ant

1*1
8, *

I
.i T



SAULE

k

ir Kas Gintei
žu del biirdiugieriu ir senber
niu kurie randasi ant burdo. 
Jeigu juos iszpildys, tai.namie

• y . ■«« . t a * - * t« * - »•
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Czcdinima^s szviesos 
kuria naudoja

C i Day-
light Saving”
New Yorke, Fi-ladelfijoi ir ki
tur užsibaigs 27 diena szio me
nesio, »p0 tajai dįenai ziegoriai 
bus vela nustumti adgal.

nebus jokiu nesupratimu terp 
gaspadoriaus ir gaspadiues ir 
szeimyniszkas gyvenimas bus 
linksmas o
kreips ant saves paguodonc.

1. Kad ežia dar ir kaip, bet
savo

posėdy Lenkai

tai

burdingieriai at-

gaspadi-

Pagal Ąnglijus suraszn 
kas kart dauginasi apsivedi- 
mai terp nedarinktu poru. Ana
(lijehh tūlas dvideszimts pirmu 
mėttt jaunikaitis nuvede prie 
altoriaus “panelia” devynes- 
desziints meteliu amžiaus; ki
tas septynesdeszimts asztuoniu 
metu “jaunikis 
penkiolikos metu mergaite. 
Kokis tai jaunikaitis dvide- 
sziints septynių metu apsipa- 
cziavo su senukia kuri turėjo 
97) metus. Du broliai isz kuriu 
vienas turėjo 80 metu o kitas 
82 metus apsipaeziavo su labai 
jaunoms mergaitėms ir t.t.

nelysk it e prie 
nes.

2. Xesziuruokite padlagu už 
gaspadine, jeigu jos \ eras ran 
dusi namie.

3. Xesidžiaugkite 
moterimis, jei jusu 
vra k ūda.

4. Negirkite laibas

—- ■ .... - - -
Rugsėjo men. antra, plukdy

mo 'komisijos 
griežtai reikalavo leisti sieli
ninkus iki Klaipėdos ir duoti 
tam-tikra plota uoste laivams 
ir sieliams laikyti. Kitnis pluk
dymo technikos klausimais pri 
einama prie susitarimo.

Rugsėjo Ireczia diena, 
sidarines 
jos posėdy 
Konsulato

Lenkams inteiktas 
paruosztas paežio, 
telefono 
tas.

Plukdvnio 
baigta 
palydovu ir Lietuvos 
tu plukdymo taisyklių klausi 
nuii. •

Lietuvos Delegacijos pirmi 
ninkas yra Sidzikauskas, 
riais 
dinskas ir 
delegacijos 
Wasi lewski.

nupjautu galva.
ma iszpildyt paskutini
savo
paliepdama jam nupjauti gal
va lavono. Daktaras sake kad 
tai nereikalinga, I 
jam svarbia gysla.

Pati n o red a- 
norą 

vyro, pasznuko daktaru

panel i a

1 * apsivedė su
metu

Hali-Apli n k i ne je Tre b b i a, 
joi, randasi dvarelis kuriame 
niekas negalėjo gyventi per ke
turis metus. In taji dvareli per 
asztuoiiis metus visi perkūnai 
trenkdavo nedalypstedami vi
sai kitu aplinkiniu namu. Gy
ventojai tikėjo buk dvarelis 
yra užkeiktas, nes jame likos 

baisiospapildyta kelios 
dinstos, todėl in ji trenkdavo 
perkūnai kaipo 
vo. Gyventojai 
žmonis idant

žu-

bausmia Die- 
prasergdavo 

dvarelio niekas 
uerandavotu nes jame baisybes
atsitinka.

Ant galo 
kos iszaiszkintas: 
nuolatiniu perkuniszku trenks
mu in dvareli buvo ta: dvarelis 
stovėjo ant vietos kur po vir- 
szum\s žemes railosi daug vari
nes rudos, kuri elektriką pri-

Tasai 
visus o 
dvareli

‘ ‘ užkeik imas ’ ’ 
Priežastis

S -

li-

saves.
suradimas nustebino 
locnininkas pardavė 
irnplinkinc žeme už kelis mili- 
jonus'del fabriko vario.

riebiomis 
gaspadine

traukinėjo prie 
nustebini

Žmogus save 
siszkai bc*t materijaliszkai yra 
labai mažos verties. Isz tauku 
koki randasi žmogiszkam kūne 
galima padaryti tiktai septy
nis szmotelins muilo. Isz gele
žies kokis randasi kūne galima 
padaryti maža spilkutia, isz 
cukraus galima pasaldyti tik
tai du puodukus arbatos o isz 
sieros galima padaryti 2200 za- 
palku. Gal už tai žmogus teip 
greitai “užsidega” piktumu 
turėdamas savije tiek sieros.

brangina dva-

užsidega

nustebino žmonis
Majoras

ant pamal-

Anglijoi 
sekantis atsitikimas:
Young, žmogus labai dievobai 
mingas, kuris nuo daugelio 
metu lankvdavosi
du in Westminster katedra, už 
teminu viena diena stovinti k«>- 
ki tai žmogaus szeszeli arti 
spavieduyezios, kuris jam da 
vinejo su ranka ženklą idant 
apleistu laja vieta kurioje šė
liojo. Kada majoras nepaklau
so jojo paliepimo, szeszeli s 
stengėsi isztraukt jam malda
knyge isz rankos. Buvo tai la
bai sena maldaknyge kuria 
majoras buvo nesenei pirkias. 
(Toji knyga buvo spaudinta 
1727 mete.) »Szeszelis matyda 
inas kad majoras jojo neklau 
so, dingo. Ateinanezia Nedelia, 
majoras pasiėmė kitokia kny
ga ir atsisėdo kitoj vietoj. D va
se ta ja diena nepasirodė jam. 
Bet kada vela po tam atsisėdo 
ant pirmutines vietos ir mel
dėsi ant senos maldaknyges, 
dvase vela pasirodė, kuri pa- 
sielginejo, taip kad rodos bu
vo labai užpykus.

Majoras persitikrino, 
tai yra žmogus, prie kurio toji 
sena knyga prigulėjo, sėdėda
mas toje vietoje kada atsilan- 
kiuedąvo in bažnyczia. Iszski- 
riant majoro, niekas lia zi1} 
ežioje uepatemino tosios dva
sios.Ii. ' ________

Sztai naujausi prisakymai
‘H f HA . • " « i < L4-- f*"!) _ /I’

szeszeli

k u d

paraszyti per padaužų Į’adati-

moteris 
savo gaspadoriui, jei jo mote
ris vra riebi.

«).
lee ereamin* i

Neczestavokite per daug 
ir iiiunszninia

kad kartais nesusirgtu, o jums 
netektu tamsybe iszvvsti.• •

r* <

jusu stalas kaip 
riaus kalade.

N osa k v k i t

kad

/.

aspadinei, 
bueže

g<’( i spaudine i, 
ir nie-kad jos vyras pasenus 

kam netikus.
8. Nepeikite ženoeziu gyveni 

mo, kuomet patys prie moterų 
lendate.

9. Nekiszk savo liežuvio, kuo 
met vvras su savo 
szasi.

10. Nebucziuok savo

n.

pa ežia pe-

gaspa-

kon- 
protekuijos Komisi- 

Lenkai reikalavo 
Klaipėdoj.

susisiek inio

1/ii‘t u vos 
tclegra l’o, 

projek-

Komisijoj 
disk ut not i

ne 
sielininku, 

nustatė

\ ra
-- Xarszeviezius, 

Xorka it is.
pirmininkas

ua- 
Ska r- 

1 ?mku

Szirpulei pereina per žmogų, 
kada iszgirsta 
palaidotas gyvu.
ti baisesnio, kaip būti palaido
tu gyvu ir po tam atgyti grabe! 
Pabust, idant po baisiu kau- 
cziu, vela numirti ant gero!

Pana-szei butu atsitikus 
kunigaikszezin

“ buvo 
Kas gali bu-

žodžius

su
Matsukata,

dines ir nekalbink ja su tavim 'slapto rodininko del Japonisz
bėgti.

Visi prisilaikykite 
sakymu ir 
Pildydami juos, jus
site dideliu maloniu.

sziu pri 
szventai pildykite.

susilauk-
M v lėk i te

vienas kita, kaip Padaužai Pa 
dauža jus numylėjo.

ko ciesoriaus. Matsukata bū
damas senu žmogum, sirgo nuo 
ilgo laiko, ant galo daktarai 
nusprendė kad mirė. Vi'si laik- 
raszcziai 'Tokijo pranesze apie 
mirti senuko. Parengė 
įlinka ant palaidojimo o

ciesoriaus.

tik perpjovė 
. Naszle isz 

tokio darbo nebuvo užganady- 
paszauke antra* fdaktara,ta, 

kuris iszpilde norą voljonio.
Vienam isz Parvžinih dakta- 

iszrasti nauja bū
da ant iszlyrinejimo 
žmogus yra mirias. 

serum

to Ml iMtf iNW* 1 »»m Mhi i.i i iii... iii

K ....................................... ............................................. .............. . ................ . , ................ ...
; 2 "fe./,., I

Lietuviszkos Pasakos.
• - „-L..-—*

SURINKO Dr. J. BAS^ĄVICZIUS.

" ............... . V

NIL
Apie Veja, Szalti ir Saule.

X «tfl

ru pasiseku

inezirszk i a

ar lik ra i 
M irusiam 
vadinama

Szalant žiema nerinkia saky- 
gerai, arba keikti, 

tegul szala,

fluorescina. Jeigu kraujai pa
liovė savo užduoti kūne, kas
yra davadu kad
miręs, tai nieko ant kimo lleuž- 

nebaszninkas 
da yra gyvu ir jojo kraujas da
dirbasi kūne, tai p< 
mni tojo

temina. Jeigu

serum 
persimaino 
vra tikru

žmogus .via

> iuczirszki- 
visas kūnas 
geltono, kas

s
ant 

ženklu kad žmogų 
da ne yra mires ir stengėsi ji 

algai vyt.visokeis budais
♦

Kita pranesza isz Kauno Lie
tuvos Pasiuntinybei Washing
tone kad Lenku Delegacija Ko
penhagoje atsisakė savo reika
lu vinių 
ninku ir kitu, bet 
konsulato

t i, kad ne 
bet reikia sakeli: 
nes jo yra laikas.

Gyveno du broliu ūkininku,

(WWW)
Auiros Knygyno Katalogas

Sykiu ir Kalendorius 
> 1926 ir 1927 Metą, r

Visi, kurie prisius 15 centų 
štampomis padcnginnii per
siuntimo lėšų,-—aplaikys Au
šros Knygyno Katalogų. Ka
taloge randasi visos geriau
sios knygos, kurios buvo iš- 
lęistos Lietuvoje ir Ąmcriko- 

p.-nuKuni.
Kaipgi Kalen<l<>»‘Uis 

ir bažnytinėms 
Vienas iš turtin

giausių katalogų lietuviuose, 
gausiai iliustruotas.

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Halted St. N 

CHICAGO, ILL. ’

fttampomiH pądcnKinmi per

gros Knygyno Katalogu. Ka
taloge randasi visos geriau
sios knygos, kurios buvo iš
leistos Lietuvoje ir Ameriko
je iki Rugp.-August 1.dienai.
1925 m. T . ’ ” ‘ ‘
1926 ir 1927 meti) su nmeri- 
koniškoms 
švčntemis.

ANT SKVAJERIO
Balsuokite už

Richard T. Ryan
Demokratas -Republikonas

Praszo j ūso balso ir intekmes
ANT CHIEF BURGESS

Balsuokite už

Joseph Jenkins
Republikonas

Praszo j ūso balso in intekmes

Z

ANT SZERIFO
Balsuokite už .r J . 1:71 rR

abudu vedė paežius; 
gyveno sena motina, 
turėjo uoszve, 
Szis savo uoszves 
keule. \'iena 
žiemos

pas viena 
o antras 

•paezios molina, 
labai

karta

/ naisuoKHe uz . f *
11 f J j R i f

JOSEPH WYATT
Republikonas . «

Praszo j ūso balso ir intekmes
ANT CHIEF BURGESS

Balsuokite uST

Joseph Kleindenst
Republikonas 

Praszo j ūso balso ir intekmes

r

neap
s’id u riję 

szis ukininkas insidejo 
savo iioszve iii roges, iszvežė iii 
laukus ir pamėto mislydamas, 
jog uoszve siiszals, ir tokiu bil
du galės nuo jos atsikratyti.

pamesta raitosi 
nuo szalczio; žiuri — ateina to
kis kresnas vyrukas, gerai ap
sirengęs, sustojo ir sako: “ 
la, motin, szala.” — “T 
sako, vaikeli, szala; jo laikas, 
jo valia, 
žiuri — 
atnoza tai bobelei puikius kai- 

“szala, mo- 
Tegul szala: jo 
” Apsigryžes 
bobelei szilta 

'Poliaus atnesze bran
gill's sziltus czeverykus ir, ka
da žentas sugryžo paimti savo 
uoszve, mislydamas atrasti ne
gyva sustingvse, tai atrado 
puikai inrengta sziltai besedin- 
ezia. Antras suims, iszgirdes, 
kad su uoszve teip atsitiko, jis 
sumislino iszvežti savo motina. 
Kada iszvežes pamate, atėjo 

, mo- 
Kaip toji boba im^ 

kad jis gabi gautu, 
kad jis sprandu 
czion beszaldamas!” 
ras nuėjo, dar labiau.- 
f-izalt i; atėjės sako: “ 
t iii, szala. ” — Toji 
keikia ; bekeikdama 
lo! Simus atvažiavęs rado sav 
mot i na siiszalusia. 
buvo Szaltis.

nuo
Toji bobele

Lehigh Valley
* EKSKURCIJA IN

Niagara Falls į

IR IN BUFFALO į 
Nedelioj 13 Septemberio

rm IN TEN IR cpO.VJkJ ADGAL10SI
■ 9 ' ' I

Treinas apleis Mahanoy City 9:50 Į
Subatoa vakara 12 Septemberio

Pribus in Niagara Falls 7:45 Ne-, 
dėlios ryta 13 Sept. Buffalo 6:3 
ryta. Grįžtant apleis Niagara Falls 
3 vai., Nedėlios vakara 13 Sept, 
isz Buffalo 4 valanda.

♦ 'iL1, * r'' ' * * |l ' ’

Railroad
1 Alsais efllM Black. Dloman^ j 
I

$5.00

Į

.•<

I f

l’egiil,
savo

del geležin’keliu, sieli 
spiriasi del

Klaipėdoje m isz k o 
reikalams. Su tuo musu dele
gacija nesutiko.
Sidzi kaiiskas
gryžta
septinta
DAINŲ KNYGELE, tcipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos.
lapių, popierini apdarai.

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

Kaunan 
diena.

Pirmininkas 
ekspertą i 

Kug^ejo men.
i r

92 pus-
I’reke 25c

■ Tas vyras nuėjo; ugi 
neužilgo

' 1 rp

s u g ryžta ir

linius, ir vėl sako: 
tin. szala.” “rr 
laikas, jo 
nuėjo,

t ! ____ i t

valia!
ainesze 

skepeta.
I

ANT PARDAVIMO

ANT TAX KOLEKTORIAUS 
Balsuokite už

William D. Becker
Praszo juso balso ir intekmes.
KANT1CZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.50 

W. I). BOCZKAUSKAS-C0., 
MAHANOY CITY, PA.

FAKTAI KURIAS PRIVA- 
LOTE ŽINOTI.

akis ir
dilio. Daktarai apžiureja

Kiek kalbu randasi sziadien stoikai pravėrė 
ant svieto tai negalima t ikrai 
žinoti, bet pagal žinunu 
skaitymą tai randasi .‘>,424 pa
dalytos SI 
Europoje 

ska 11

l

<ip mileli
d < >s: -■

‘kanezia i: A z i jo i
587;

\merike 1,G24.
o tukstanezei tariniu ku

rioms daugybe žmonių kalba, 
o noivadina kalboms.

A fri k e 
t <»Prie

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszrno- 
keseziu. Tcipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasiži 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy Citv. Pa.

Lictuviszkas Graboriua

K. RĖKLAITIS

nebasz- 
kada 

ketino uždaryti graba, senukas 
pasiju- 

“ lill-
prisipažino prie klai- 

Matsukata numirė tik 
!>.‘!7; tai inpuole iii latarga.

'Tok i ai si t i k ima i į >a rodo, kad 
laktarai da neiszrado budo pa- 

žniogns tikrai yra 
atsitinka kad

27(’ • 
ne<i

numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

Laidoja tas vyras ir sako:
pamėtė, 

szala

In Washiugtona Elta prane
sza isz Kauno 4. IX. 27): del Lie 
t u vos Pasiimt i nybch

Lietuvos- Lenkijos 
miszko plukdymui Nemunu su
tvarkyli prasidėjo Kopenhag
oje pirma Rug.-ejo 
diena. w

Pirmame posėdyje 
tos: plukdymo,
konsulai*)nes protukuijo> 
dakeijos komisijos.

Į < 
žininio ar 
mirus ir tankiu 
žmogus būna palaidotas gyvu. 
Kas tada 
tokiu “

Franuuziszkas
Tourdcs tviatina, buk po užda
rymui grabo randasi jame 

ant

516 W. SPRUCE STR.,
MAHANOY CITY, PA.

Teloponas No. 1-19

tin, szala. 
keikt i:

ji*
4 4 O (t.f.)

Ameri ke: 
dervbos

menesio

iszrink 
susisiek imo.

ir rv-

MBAL

at si t i n k a 
nebaszninku .’

grabe su 
> ’ *

< lak t aras

T*
f

Antanas Ramanauskas

nusisuktu 
Tas v v 
pradėjo 

szala, rno 
boba \’cl

eme siisza-
() 

'Tas v v ras

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS •

Doleris yra jusu geriausias 
prietelis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinote kaip ezedinti do
leri, jus visada galite turėti • . • a « » r • » «A .prietelnu

1

I

tikta ant 20 miliutu 
žmogus užt roszka.

Nesentu Paryžiuje 
t urt i ngas 
trumpam laikui 
dienas priesz 
savo paežiai, buk 
idant jam daktarai

oro
po tam

apsirgo 
po 

Kėlės
irbiznierius

mirė.
mirti apreiszke 

jisai geidžo 
i po smert

i <

ffKauDona dįifoulysj
.,

Lietuvisikta Graboriui

MILL A PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

Inzbaiflamuoja ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dei 
laidotuvių, veseliu, kriksztyHu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 137J M.

BAND
Jie Laiko Nešiojimą Kasyklose

Turi but drūtas 
ir tas 
Himiner'

gumas 
tokis gumas,

le ad laikytų nešiojimą kasyklų darbo 
kuris indėtas į “Ball-Band’’ Lopacr ir

Puspadžiai yra st iri ir drūti plačiu prailginimu kad apsaugojus 
viršų nuo aštriu akmenų, 

v 

Cc bataiBall-Band 
jimo visą dieną.

H H
v

ir Ceverykai yra smagus del nėšio-

Apsimokės jums pajieškot del Raudonos Boles ant kiekvienos 
Reiškia daugiau dienų nešiojimo.poros.

Balti, Raudoni arba Juodi. Matykite juos pas jūsų k rautu v-

Mishawaka Rubber O. Woolen Mfg. Co.
Water Street, Miehawaka, Ind. 
■ ' t. ■ f ).

.Xaniai kurie užmoka nūIfonais už rūšį

♦

k«i

.lįV'''*** j

4.
Viena karia ėjo žmogus, ir 

susitiko veja, saule 
žmogus 
jiems 
savo

Jeigu rcikalahšite 
kokio ta voro kuri mes parduo
dame, 
pinigu.
reikalingu 
geležiniu daigtu, klijonku ir 
mažių karpetn, fonografu ir t.t. 
Tcipgi visokiu didumo sietai 
del langu ir duriu.
L. WASCH (Yvaskeviczins) 
Upholstering and Hardware 

1139 East Mahanoy St.
(Ant skėrsynes, 12-tos ulyczlot) 
MAHANOY CITY. PA.

ateikite o suezedinsite
Parduodame visokiu 

naminiu rakandu,
Laidoja kūnus numirėliu pagal nau
jausia mada. Pigi kroke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminkius, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl- jeigu pirksite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju- t 
nūs pigiau geriaus parduoti negu kiti.
333-335 W. Centre St. Mahanoy City

Piyri kroke, 
automobiliusir szalti: 

pasakė 
ir nuėjo

praeidamas 
laba diena,”

keliu. Daba/r. anie pasili
kę pradėjo giuezytis. — Vejas 

žmogus man sake laba 
‘ ‘ žmo- 

t y

»i

PO M NINKA

sako: “ž
diena,”
gus sake man laba.diena, 
o Szallis sako: 
man laba diena.
m i susitaikvli 
nanti

Saule sako:

žmogus sake
— Kegaleda-

4 k /

pasivijo beei- 
”ei,

katram mums sakei laba die- 
nusigaudo, 

nežinodamas ka

žmogų:O žmogau.

na / ’ ’ — Žmogus 
sustojo, tyli, 
atsakyta. Dabar Saule pratiare: 
“jai mane paniekinsi, tai asz 
tave sudeginsiu;” Szaltis vėl 

“jai mane paniekiirsi, tai 
asz tave suszaldinsiu; 
galo atsiliepė Vejas: “ž 
nebijok, nieko pikto tau nesi- 

Žmogus pažvelgęs in 
visus tris ir pasakė, jog jis da
vės laba diena vėjui — mat 
jam pasidabojo vėjo storos lu
pos! — Kaip tik žmogus pasa
kė laba diena 
Saule pradėjo baisei

) ’ ’

sako:

stos!”

Szalt is

ant 
žmogau

PnžiiirČkit gerai savo plaukus ir gal- 
, ■ - ■ - ■. J

parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengi*

bet 
eina

plaukų slinkimo.
Pirkite bonkq Ruffles už 65c pas 

savo vaistininką Šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

Puikus plaukai turčtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir naikinimo darbas 
ranka rankon.

Raffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.p'* y v t . * a ? - s .. • t

vos odą pirm, negu tie paslaptingi

lusų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų

t

Merchants Banking Trust Co. Banka
ff / / f t f * * - s ‘ * * V | * j 11 h, ■ • i t i* | flr H ff

Mahanoy City, Pa.
* " "V ' ’ .„| Hi • .|, f 't,

S

vėjui, tuojaus 
kaitinti, 

norėdama žmogų sudeginti, o 
Saulei nustojus kaitinti, užsto- 

pradejo szaldinti, 
horedamas žmogų suszaldinti, 
liet žmogus ne jaute ne jokio 
pavojaus. Kada Saule kaitino, 
tai tuom tarpu pakilo vejas, 
eme piršti ir žmogus nejautė ne 
jokio karszezio; kadagį, Saulei 
nustojus kaitinti, užstojo szal- 
tis, norėdamas žmogų suszal- 
dinti, tuom tarpu vejas apstojo 
putes, ir vel\ žmogui 
per szalta.

t . Toliaus bus.
W TRASKĄŲSKAS 

PIRMUTINIS I
GRABORIUS MAHANOY CITY

<' ' i t < 4+ A /J -»

Laidoja kifil

ne buvo

L’lETUvisŽKAS
. ' 1 * z

Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tihiu,' vesėliju, pnsl^a'žInSjimo Ir t ;.t. 
w Centre Si. Mahanoy City, Pa.
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3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo^

Merchants Banking Trust C o. Banka moka 3-csia pro-
# ,h -U . i adi u -u ** H * a 'i h -i . *. j- - j r m** J t *centa už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kus-kaft

_ * — ___ - A * * U ,1 ‘ ’•I ' '< SF"' B,''*.auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del Žmogaus kurie 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka d•. • a • * • "" • ■» • " _ z.  * _ A3 —. ^'*"1persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento. ’ ‘ 1I dauginimu procento.J r * .■ , „ «

---------- — A
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« NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.*-
Geriau leink kūdikiui verkti, negu pripildyti ji su narkotiškalk uuodaitt, 

kad “apiiialšinlF’ jo skausmų paeinanti nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriaur-duokite jam truputi *

BAKIBIMO
tyriausio, suldaus-skonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame n£ra svaigalų, 
N^ru nurkųtiškų nuodų. J U yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada« 
ryta iš daržovių išsunku. kuri pagelbsti nuo vidurių utkiet^jimo, vidurių 
dieglio* mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jj. Jie net prak> daugiaut>.

Ju$ų apliekorius parduoda Bambino—35c. už bonki)* 
arba pašiurkite tiesiai j laboratoriją.

1 F. AD. RICHTER A CO.
1 104-114 So. 4th Stroet Brooklyn, N. Y.
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Krikszto
.MM ... ( >

r..... ..  11

Giesmininke Skundže
• > • tlV klKunigaikszti UŽ Ne-
dalaikyma Žodžio.

—O pasakyk man brangusis 
ka tu dauginus kelionėje 
t oi ?

Papasakojo
Minus,

11 ui ■

krikszto

Ji apie piemenis, 
ugnies nemokėjo nu-

Paženklytas Už
rrisiplakima Prie

f4*" > 1, __ fl M ’ I . f I* ** •»

Kito Pączios.

diena nei vienas 
Prasėdėjus jam visti 

vakarui, pasida- 
lindna,

VII. 
I

Iszejes pradėjo jisai sav 
lione. Eina Ir mausto: 
man .pasaulyje piktumas i

Naikina piktumą 
tuaiiLrkaJ blogus žmones isz- 
Iremia in svetimas vietas, so
dinį in kalėjimus ir bausmė
mis bauklžia. Kaip gi 
ryti kad pikta isznaikinti, o 
ant saves svetimus munlemcs 

Maustė, Jnanste 
ir negalėjo su-

naikinti?

• •

4 4

o ke- 
Kaip

man da-

pasiimti ?” 
krikszto sum s 
galvoti.

Eidamas priėjo lauka, kur 
pamate rugius iszaugusius — 
grftžius, tankius, kurie jau kirs 
t i laikas. . Bežiūrint jam tuom 
laiku inbogo in rugius versze-. 
lis, pamate tai žmones užsėdo 
raiti ant arkliu iszvaryti. Vai
kosi nuo vienos puses in kita, 
tiktai nori verszelis isz rugiu 
iszeiti. užjoja kitas, iszgasdina 
ir vėl jis lenda in rugius, kurie 
vėl joja peskvi ji in rugius. 
Ant kelio stovi moteriszke, ku

X’ /. < ■■f-

, ■' s

i , •

June Warwick, garsi gies-

jam
apie szeimininke, kaip 

stalu plovė, apie vyrus kaip jie 
lankus lenke, 
kaip jie 
kurti.

Iszklauses senelis, sugrįžo in 
dvara iszuesze kirvuką ir tarė:

Eime, — pažvelgdamas 
pavadino krikszto sunu.’

Nuėjus senukui tolinus nuo 
užgyventos
krikszto sunui medi.

Kirsk — paliepė

vietos, pa rodė

j

tas
JC X

■ I-

v

ri pro verksmus kalba:
vaikys jie mano verszeli.

sunus
Kodėl

“Už

kai
pis teip

savo

Pakeles

• t r pEpruk, 
) *

Ir cine krikszto 
bet i vvrams: 
darote? Jus iszjokite isz rugiu 
lauk. Tegul moteriszke
verszeli paszaukia. Paklausė 
vyrai. Priėjus moteriszke prie 
rugiu eme szaukti: 
tpruk, verszeli tpruk, tpruk.

verszelis ausis, pa
klausė, atbėgo pas moteriszke 
suduinlamas snukiicziu jai in 
sijoną — kad biski butu par- 
musz.es. Ir vyrai džiaugsme, ir 
moteriszke ir verszelis.

toliauEidamas toliau mausto:
Matau dabar, kad piktumas 

nuo piktumo
naši). Ko daugiau žmones py
kinami, vaikosi piktumą, dau
giau piktumo pridirba. Keisz- 
kia negalima pikezio pikeziu 
išnaikint i. < > kuom 
kinti nežinau. Gerai, 
šėlu paklausė, moteriszki 
jeigu nepaklausytu, tai kaip ji 
iszszaukt i ’

Galvoja krikszto suims, 
nieko sugalvot i 
tolinus.

4 4

didėja (daugi-

ji isznai- 
kad ver-

‘S, o

ne r •

bet
Eina

VIII.
Einant pakelyje

pasipraszo
stuboje nakvynėn, szeimininke

nieko dau- 
miiieta 

szeimininke, kuri plovė baldus

ma,

priėmė, 
ginus

priėjo kai 
pirmutinėje

St ūboje 
nebuvo tiktai

ir grindis.
Pasilikęs k rikszto sunus 

nakvoti, užlipo ant pecziaus te 
mygiamas k?, dero szeimininke: 
—Išplovusi szeimininke grin
dis, pradėjo plauti stala, kuri 
nuplovus eme szluostyti
szvariu raukszluoscziu. Pradė
jus szluostyti pirma pust* stu
la? nenusiszluosle, nuo ueszva- 

dar no

IIP-

ra us ra 11 k szl uoszczi <».
szvaresnis palieka, liekasi tik
tai neszvario.- 
nuszluosto kitos liekasi.

savo
kartus, bet ne viens mėginimas 
neatnesze

pakartojo

d“ines.

drrba

Vienas 
Taip 
kelis

naudos.
krikszto sunus prabilo:

-—Kodėl gi sziteip
kele darai

—Ar-gi nematai

Palaukes

szeimmin-

ruseziai 
atsakydama prisiėjo szeiminin- 

viska isz- 
stalo nu

vis neszvaru,
niekaip 

negaliu,

k e — priesz szvent e 
plauju, bet 
pla uti
nuvargau visai.

— Kad tu gerinus — pridėjo 
jitsi — rankšluost i iszplau- 
tum, ir tuomet szluostytum.

Paklausius paliepimo krik
szto sunaus, szeimininke, tuo- 
jaus nuplovė stala.

—Acziu — prielankiai atsa
ke szeimininke, 
kinai.

Ant rytojaus
su szeimininke krikszto suniks 
nuėjo tolinus. Beeinant kiek 
laiko priėjo miszka. Pamate ji
sai vvms lenkiAnczius lankus. 
Priejob areziau irtato kad suka-

■* ■* ' '»■ * »i I* t* '**

— kad iszmo-

atsisveikinęs

mininke apskundė kunigaiksz- 
li Kafaola Emaliuoti ant 100,- 
000 doleriu už tai,‘kad nedalai- 

jaja apsi-ke duoto žodžio su 
paeziuoti. Pana Warwick sa- 
<o, buk aut tiek nukentėjo jo- 

szirdele ir už iszlietasN IOS 
asza ras.

ir

si vyrai, o lankai nešusi lenkia.
Prisižiurejrs jiem areziau pa 

mate, kad pas vyrus sukąri 
varstotas, nera jo kum prilai
kyti t. y. nepririsztas. Nusiste
bėjęs krikszto sunus kliausia:

- Ka jus sziezia broliai da
rote !

Lankus lenkiame, du kar
tu szntinome. nnvargome visai 
- ir niekaip sulenkti 
me.

— 'Fui kad jus broliai varsto 
ta pririsztumetc, nes jus su juo 
kartu sukatės.

Paklausi* 
varstotu ir
nenuėjo niekais.

Pernak\oje? pas juos krik
szto suims nuėjo tolinus, 
i
na priėjės 
pas-juos pasilsėti. Mat 
czionais kaip ^kerdžiai 
noja 
ugnį.

— pa uvpe senis.
Krikszto sunus nukirtęs me

di apsistojo.
— Kapok dabar in tris.
Iszpilde krikszto suims sene 

lio valia, sukapojo in tris da
lis. .Inejo senis i u dreve, i^ziie- 
sze ugnies.

—Sudegink — kalbėjo jisai 
— sziuos tris pagalius.

Sukure krikszto stmus ugui. 
sudegino tris minėtus paga 
liūs, nuo kuriu likosi nebaigu 
šieji degti degėsiai.

Užkask dabar in 
pusti, ve szitaip.

Krikszto suims su didžiausiu 
paklusnumu pildė senio palie
pimu.

—Matai dabartės 
upelis, neszk isz tenai vandeni 
burnoje ir laistyk. Szita pagali 

taip kaip tu mokinai 
szeimininke. Szita laistyk teip 
kaip tn mokinai piemenis. O 
szita laistyk teip kaip tu moki 

lankus lenke.

žeme iki

pakalnėje

laist v k

negali-

pririszo
tuomet darbas ju

vvrai:

Visa 
liena ir nakti ėjo ir priesz die 

skerdžius 
pasilsėt i.

pridejo žaliu 
suczirszke ir už-

dedami

atsigulė 
o jis 

suvari- 
gyvidiu.s pradėjo kurti
Paėmė mažuma sausu 

szakiiczin uždegė ir neduodami 
joms insbdegti 
szakiu. kurio?
gesino ugui. Paėmė skerdžiui, 
vėl sausu szakucziu uždegė pri

žadu szakn, bet tas 
pats invyko kas ir pirmiau. Il
gai varginosi nesukurdami ug
nies. Nusibodo žiūrėti krikszto 
sunui in ju neapmanstoma dar
bą. — neiszkentes pasakė: 
“Jus nesiskubinkite uždėti ža
liu szaku, bet pirmiaus duoki
te insikurti ugniai, kada gerai 
insikur? tuomet uždekite ža
lias.”

Paklausi*
ski*rdžiai: prisirinko

t uomet

rimto pasakymo 
gerai sau

su szakucziu, uždegė davė insi- 
kurenti, ir uždėjus jiems žalias 
szakas, tik tuomet — pradėjo 
smarkiai degti laužas. Prabu
vęs kiek laiko su jais nuėjo to
linus, manstydmas, delko jis 
szituos tris darbus — negalėjo 
suprasti.

manstydmas,

Per visa dienaĖjo toliams.
keliavęs, pamate miszkti, ku
riame rado dvara, kaip buvo 
sakes jam krikszto tėvas. Pri
ėjės prie duriu pabarszkino isz 
kur a t si Ii epe blsas:

—Kas tenai!
—Su didžiausioms nuode- 

einu .'vetimas

ko
pas

mems žmogus 
nuodėmės iszpirkti.

Iszejes senukas klausė 
kios svetimos huodemes 
tave.”

Papasakojo jam krikszto su
nus: apie krikszt tęva, meszka 
su meszkucziais, sostą su ant
spauduotomis durimis, apie ta 
ka jam krikszto levas liepe da
ryti, apie vynis kurie laukuo* 

rugius mindžiojo ir kaip 
verszeli pati iš-

suims

se
moteriszke 
szaukr.

Supratau asz — žiūrėdamas 
in akis pasakė krikszto
seniui — kad pykezio pykeziu 
isznaikinti n egi d ima, o kaip ji 
isznaikinti pamokinkite mane.

Pažiūrėjęs šeiiis iii ji pasa
ko:

Ji

<!

nai vyrus kurie
Kada iszaugs isz sziu trijų de 

’Zesin trys obelys, tada sužino
si, kaip pas žmones piktumą 
isznaikinti ir tuomet nuodėmes 
iszpi rksi.

Pasakęs szita senelis
in savo buveine. Maustė ilgai 
pasilikę? krikszto simus ir nie
kaip negalėjo suprasti, ka jam

Bet

nuėjo

senelis.paša ke 
darbu kaip liepe.

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

nuo 9 vai.
i

TARADAIKA
i ♦ ♦ E

neatėjo szia 
žmogus.
diena iki pat 
re jam neramu, liūdna, užsi
mausiu jisai apie savo gyveni

Atsiminė jisai kaip žmog- 
ji peike, nž tai, kad jis 
maldingumu mait inasi. 

Sugryžo krikszto sunus in sa
vo praėjusi gyvenimą. Ne taip 
asz gyvenau kaip man senelis 
liepe. Senelis 
uždėjo, o a>z

antro floro.
ryte iki 8 yal. vakare.

ma. i 
žud vs 
savo

cr> m

A

H

! pas Dr. Hodgcns 
Philadelphia Specialistą.

4

i

niai) apitemij.i 
isz jos duona ir 

garbe žmonių padariau. Ir taip 
patiko man ji kad lindna, ka I 
žmojies pas main* nesilanko. ()
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W aller Johnson isz 
gos būdamas
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('Irica- 
ant burdo pas 

Vietori Eelici, prikalbino jojo 
parpia ant gyvenimo su juom. 
Inirszes vyras paženklino bur-
dingimi su inkaitusiu pokeriu 
kuriam iszdegiim ant veido dvi 

V. E.” idant kožnns 
matytu taisės Ii t aras ir žinotu
kad nuo jojo 
Eelici už

lit a ras * 4

paveržt* paezia. 
tai likos nubaustas 

ant szesziii metu iii kalėjimą.

žmogus pro

tai 
kaip

asz 
ji’*

I ina. Ne taip

naujas užgyve

žmones mane-

kaip žmones lankosi 
tuomet džiaugi uosi, 
mano szventurna Kerbdami pla- 

gyventi reikia.
Paklydau asz garbėje žlnoniii.
Pirmutiniu nuodemiii nriszpir 
kail, bet dar 
nau. Eisiu asz iii giria in nau 
ja vieta, kad 
nerastu. Gyvensiu taip, kad se
nas nuodėmės iszpirkti, pames- 
I i, o nauju nenžgy vent i.

Pamąstęs szitaip 
sunus, paėmė maiszeli 
niu, lopeta ir nuėjo toliams nuo 
dreves in kaina, 
vietoje, žemeje

nuo žmonių pasi

y

krikszto 
sa ūsai

ramiojkad 
gvveiiima saur^.

insi kast i 
lept i.

Eina krikszto sunūs 
szeliu ir lopeta;

Persigamh 
norėjo bėgti, bet szis raita- pii 
sivijo.

ii*
žmogžudy

dainas sJ1 Joja ir 
dainuoja. Iszejo krikszto sunus 
pažiūrėti, kas per y pala. Žiuri 
žmogus diržas jaunas, storas, 

jo gražus, ar 
brau-

,S.

su mai
pasi\eja ji

•s jisai

pa k lauscKur eini.' — 
riiszeziai.

Apipasakojo jam 
mins, kad nori nuo žmonių t

kioje v iet oje 
niekas jo nerastu, 
žmogžudys.

— Kuom

Terp musu I Jei aviu, 
Ne tęip dairg žmoiiin, 
galima \adyti 

l’n t <
Ka

Kapsas

Kreipkitės
7

Silpni, Serganti Vyrai ir 
Moteres.

Neserganti bet vis-gi ka tik 
pajiege dirbti. Nelaukite.
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Jeigu esate silpni, nervuoti arba 
turite kokia liga, nepadarykite klai
dos kaip kiti padare, ateikite dabar 
ir slaptingai apie tai pasikalbėsime. 
Laukti yra pavojingai.
PILVO—padėjimas, aptrauktas lie
žuvis, sunkumas ir nesrtiAgumas po 
valgiui, plukymas szirdies ir kiti pilvo 
nesmagumai greit paszalinti.
KRAUJO, NERVU IR ODOS—ligos 
visuose padėjimuose gydomi.
RUMATIZMAS—teipi gydomi.

Asz pasekmingai gydu katarn, 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.
Kožna Sereda, Ketverga ir Petnycsia 
galima matyti daktara Pottsville, nuo

davadmi, 
la ug yra i r k \ a i I i u.
Butu ir visi, 

Dnvadni,
Jeigu teip daug negirl nok 

liaut u, 
(> jeigu ir kiek iszsigiart u, 

Bile nepasigerl u.
Viena Suimtos diena,

() ir per Imbor 1 >ay diena, 
prabelde galva su bile,

Dzūkeliui parze \ irsziigalve.
I Izukelis iszpirko ant jo 

varanta,
I r didele kuopa nuėjo pas 

vaita.
Buvo t ai Nedėlios diena, 

Per tai supiki ino ne viena, 
Amerikonai bjaurei ant to 

žiurėjo, 
Net drebėjo.

Kaip girt uokliu gauja ėjo, 
O toli buvo girdėt i ue> gar- 

sei kalbėjo.
Kalt minkai jau daug kasztavo, 

Ba jau va itas iii delną ga vo, 
O da plova nepabaigta.
Trauks badai in korta. 
Tai mat kvailiukai, 
Ar tai <

() a r tiek pi nigu 
Jeigu “Saule” 

Butu g 
Sveikata

I

I

lij

<

i.. i
'■’I
j

■I
tiii1!k ri k -zt.»

< >

pasislėpti kad
N usidy vi jo

i
Antras floras Bausum name.

4 5. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA
!■

il užas 
drabužiai, ant 
klys ir balnas po jnomi 
gus.

Smtabdes ji krikszto suims 
paklausė kur jis joja ir kas jis 
per vienas. Sustojo žmogus.

— Asz esu žmog/jidys — at 
sako jisai — jodau po kelius 
žmones nžinuszineju: kad dau
giau žmonių užnmszu tai link
smiau dailias dajįnuoju.

laro gerai." 
iszbai "t \ t u, 
>kaityt u

;-alva riebi.
i net miela.

Sziadirii \ i>kas ant nieko, 
Neat stoję ne kazeleko,

j dabar t u mai- 
tiiisiesi, kad pas tave 
jiesilank vs!

Ir nepamano 
krikszto sunus, o 
>e jo žmogžudys atsimini* jisai 
apie maišia.

Ka Dievas duos t uomi 
atsake szvelniu

< v

žmones

apie szita 
kaip paklau-

GEO. J. BARTASZIUS 
Lietuviszka Užeigos Vieta 

Arba Hotelis.
hi
IJ

duos

Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.Pasmelia kaip skilvei, 

t) jus netikiu kvailei.
1

mail iusiuos, 
balsu krikszto sūnūs.

neat sakes žmogžudys

krikszto sunus pas 
upeli, paėmė pilna įmina van
denio, atneszes iszpyle ant de- 
Į-esio, nuėjo antru kart

‘.l<> ♦ *

O’ 
tolinus, laistė ir kitu- 
vargęs

ir teip 
du. Nu 

krikszto suims užsima
nė valgyti. Nuėjo pas šimeli in
dvara, praszyti k a nors užkas 

Atidarius duris , pamate, 
kad senelis ant ? uolo 
miręs,
nūs senelio 
sausainiu, 
kastuvą ir pradėjo 
duobe kast i. Nakt imi
nesze, busti* pasodintus degė
sius o diena buveine seniui ka-

ti.
uli nu- 

Apžiūrėjęs krikszto sn 
padėlius, 

užvalgė,
atrado 

atrado ir 
seneliui 
vandeni

Nusistebėjo krikszto sūnūs, nujojo tolinus.
mansi vdamas: isz to
kio žmogaus piktmpa isznai
kinti ? Gerai man t irius 
kot kurie pas mane vnikszczio-
ja, patys metavoja... O szis pik 
tumu gėrisi, 
kės 
szali maiistvdaimn : 
bar
žmogžudys czionai jodinėti, isz 
įasdis žmones, nustos

4 i K a i p

para

t > 
krikszto

padaryti ?

sunns
4 4

Pradės

nepasa- 
nuejo in 

Ka da- 
szis

gasihs žmones, nustos jie pa? 
mane \aikszczioje ir jiems ge 
ro tuomet nebus, bet man kai| 

sc. Tiktai iszkase duobe noreioI l- , '
I Uic k? 111111 CL Ilfelkji '✓ 1 » 14 b < »*

palaidotoi, 
atėjo žmones 
neszdami.

Sužinoję žmones, kad numi
rė senelis laimino ant jo vietos 
krikszto .* unu. Ir pasiliko krik
szto sunus ant senelio 
gyventi. Gyvena jitai, 
naši tuom ka jam

tuomkai j) 
seneliui

i kart 
maistu

v i (*tos 
maiti- 

žmones at- 
nesza ir [laliepttiji darba atlie
ka — burnoje 
deni nesza < 

Pragyvenus 
sunui metus, 
žmones vaikszczioti. Prasiplėtė I 
apie ji gandai, kad miszke 
szventas žmogus gyvena, gelb
stisi nuo nuodėmių burnoje isz 
pakalnes vandeni neszas, apde
gusius kelmus palaisto. Pradė
jo pas ji daug žmonių atsilan
kyti: pradėjo ir turtuoliai pir
kliai važinėti jam dovanas vež
ti. Bet neimdavo nieko krik
szto sunus, tik sau del reikalin
gumo, o kas jam buvo perdaug 
tai kitiems neturtingiems iš
dalindavo. Ir pradėjo jis nauja 
gyvenimą: puse dienos vande
ni burnoje nesza, degėsius pa
laisto, o kita puse dienos atris* 
ir žmones priiminėja. Ir pradė
jo manyti krikszto sunus, kad 
jam teip liepta gyventi sziuom 
piktumą isznaikinti ir 
demes iszpirkti.

isz upelio van- 
degesiiib laisto, 

t teip krikszto 
pradėjo pas ji

tuomet gyventi reiks. Ir susto
jęs krikszto sunus eme žmog 
žodžiui pasakoti: >

—Uzimiai pas mane — pra
dėjo jisai jam graudingu balsu 
—žmones vaikszczioja ne pik 
tumu girtis, bet metavoti, 
savo nuodėmės. Metavok ir tu 
jeigu bijaisi Dievo, o nenori 
metavoti, tai jok isz ežia, (lan
giaus nepasirodydamas, manes 
negraudindamas ir žmonių 
nuo numes ii(*gasdink. () jeigu 
nepaklausysi nubaus tave Die
vas.

Nusijuoke žmogžudys.
—Nesibijau — atsake 

k ra t vdamas

už

ir

jisai
- asz 

Dievo, ir tavęs nepaklausysiu, 
tu man ne

galva

žmogžndyste
o asz

vi

virszininkas, tu — 
kalba jisai toliams — savo mal
dingumu maitiniesi, 

maitinuos, 
siems maitintis reikia, tu mo
ters kurios pas tave \ aikszczio- 
ja mokyk, o mane mokyti nėra 
ka, o užtai, kad tu man Dieva 
priminei, asz rytoj virszaus <lu 

žmones užimt
ai dabartės už-

mano krikszto su
irv-

Kodėl,”
“asz jam nieko apie jo

Gal jisai 
Szian- 

ir nesi- 
pa-

ims, 
veiiima nepasakiau ? 
dabar Imtu metavoje? 
Jie jisai minksztusnis 
kėsina iižmuszimii. ”
szauke jisai jojanti žmogžudį.

— (I tau \is-gi

Ir

met avot i 
reikia, nuo Dievo nepabėgsi.

ark Ii, isz-
OS,

Pasuko žmogžudys 
t rauko peili isz po juost 
sinmjo ant krikszto 
ris

HZ- 
sunaus ku
li u begopersigandes 

miszka.
Nesivijo jo žmogžudys, tik

Du kart u tau, se

m

Buvau ana diena t'liicage 
ant vieno st ryto,

Tai buvo da isz pats ryto, 
I^medelio diena, 

Maeziau komedije ne viena 
O vyruezei kas ten darosi,

Net žmogui plaukai sziauszesi. 
Ten brace girtuokliu iu valės, 

Ten ne žmonis, szunes ir 
pasiutėlės, 

Nuo gerymo iszdegia gerkles,
Ba kaip pradeda gerti nuo 

Suimtos,
Tai gere per tris dienas be 

paliovos,

George J. Bartaszius 
498 WASHINGTON, ST. 

NEW YORK, N. Y.
Feleponas: Wakcr 4335

tai parake:
ni, dovanojau, treczia kart ne
pasisuk man po akiu — užmu- 
sziu! Pasakęs
N nejus

4 4

szitaip nujojo, 
krikszto Simui vakare 

di'gvsiu laistyti, žiuri — kad 
vienas sprogti pradėjo. Obelė
le isz jo auga.

(TOLIAUS BUS.)

žiuri

4*

O ka jau cypimai 
Štaugilnai, 
Keiksmai, 
Ir vaidai!

Musztynes ir pesztynes, 
Provos ir tasvnes.

Ten geri žmonis negali būti, 
'Puriu suomias skvernus bėgti 

Net mane vemt vereze,
Ai beeze!

♦ ♦

>

ANT PARDAVIMO

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi- 
szaukite in “

ff

M
*į|
|

9
•i

i'i

$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsiunsk mums 60c ir gausi muso 

stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim> 
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? 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 nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
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 kataloga. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

patrūkimo,

j
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Misiukes jeigu norite vyrus 
ant burdo laikyti, 

'Turite norints szvariau už- 
silaikvt i.

Isz visu szaliu gaunu tele
gramas,

Ir nežinau kas isz to bus.
Vieni szauke: Marszkiuiu ne 

sk<tl be,
Blakių pilna lovoje 

O ir ta nepa k loję,
Jau nežinau ka daryti, 

Turiu Baltruviene papraszyti

f p

h
r
ii

Ii."

Saules” ofisą.
n Aflh
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ANT CHIEF/BURGESS
• , 1 < : t *' t "i

į "Raišuokit.a iii - ?

* 1 .p

M. ZUKAITIS 
451 Hudson Rocbetter, N. Y.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

i ik!

Kad kiek bobeles pakoeziotu, 
Ir pipiru joms duotu.

O mano Dieve brangus, 
Kas nusides, kas isz to visko 

bus!
Argi, jau no luis pataisos, 

Ar teip pasiliks ant visados.
II'y-... V-' ’ ■ >■ ' 1 '■ ...

i, j; ---r..--*,, A.- - .P ■„ . --

ANT PARDAVIMO
v.'-r-' • --------------------

Trys namai ant

I ■

nereikalingus 
sziu. Ir tave gi 
muszcziau, tik nenoriu rankas 
temti, 
d v k.

Pagrūmojęs teijj žmogžudys 
nujojo.
žmogžudys

Bet toliais nepasiro-
m

C 
I.

4

Neatjojd7 
ir gyvėnp k rikszto 

...

asztuoiUs metus.

Nuėjo karta nakczįa'kriksz
to Htiilds h^vo degusiu laistyti, 
paĮaialtyŽ parėjo irt savo buvei- 
ne pasiketi, s(*di ir žiuri iii k t* 

kad koks tai liaea^ ^tO

nuo-

Prag.vveno teip krikszto gu
lins ir antrus mėtus nei viėitos 
dienos nepTiiloidU, kad neįm- 
Iioju8<|egesu, bet nei viemislsz
j u dar nepradėjo sprogti.

Sėd i1 jU' viena ka rt a, 
bule, .girdi

Sėdi jU' viena karta
■; i

saw o

dauginus

sunug kgįp ir pirmiaus, ramiai

*

>M' ĮtaHiboti, seili

loto

Balsuokite už
W< c. EDWARDS

C Mokame 3.ežia procentą ant
> sudėtu pinigu. Procentą pride- 
v dam prie jusu pinigu t Sausio 
S ir 1 Liepos. Mes-norim kad ir 
c jus turėtumėt reikalą su musu
> banka nepaisant ar mažas ar 
< didelis.

♦

Trys namai ant viso 
prie 433-435 E. Centro St. Visi 
geram padėjimo. Galima, t go
jaus užimti. Kreipkitės pas 

Jos.‘Kh’Achnėr, 
. Rcfowi-ClUBrok. Sztorc..

Malinnoy. City, Pa.

geram padėjimo. Galima, tuo-

I i|j* {• * Ų.fr,I ■,/ A* 4 1 .•* Vr1 > 1

Pj-aszo jusp balso ir intekmes. Įją)

tI

' * Jos. radinė r
4 ..

I l

*•«
H. BALL,

G W. BARLOW, Vice-Prez.
,4# ,|> j, : lĮ t» < J * „J.. .„.i ■

Prezidentas
■ 'A 

-

X k. FERGUŠON, Kas. I1 .r

4

B'!?: '

4*-
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musz.es
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ŽINIOS VIETINES

— Nedelioj pripuola Szv. 
Vardas Marijos.

— Panedelije Paaukszt ini- 
mas Szv. Kryžiaus.•f

— Po miestą malszu; 
girdėti jokiu sumiszimu.

•— Mokslainesia 
tiek vaiku, jog supredentas 
publikiniu * mokslainiu midde 
Lietuviszku minyszku idant 
priimtu skaitlį vaiku pas save. 
Lietuviszkoje mdkykloje teip
gi raimlaši daug vaiku jog dar
bas einu sunkei del mažo būre
lio minyszku.

— lietuviai 
balsuokite už savo tautieti An 
tana Tamuloni kuris \ ra pasi 
davtxs kandidatu

jog

ne-

randasi

pirmo von lo

ant Konsel- 
mono, ant Republikoniszko ir| 

Jisai 
daug gero padaręs del pirmo 
vordo ir žmones privalo už lai 
ji vėl aprinki i.

— Se red oje buvo

Demokratiszko t ik irt o.

(1.74 
pusk ut i - 

ne Reailipgo kasyki n pede už 
antra dali menesio Augusto. 
Ant kitos puses ezekm likos 
atspaūdytas

darbininką

menesio
puses 

at>iszaukimas in
kožna darbininku kuriame
Readingo kompanije labai gai
lesį ka<l anglekasei
ant naujo agrimanlo ir nelau
ke
per ka užėjo
ne tik žmonis bet ir \ i
pas ant t<

a rbit racijos

> nu'kcus.
kompanije gailesi 
nepriėmė tojo 
sziadien butu 

laukdami
nanezios sutaikos
via i

nesutiko

sust raikavo, 
labar bedarbe ir 

sas sklv- 
Readingo

kad žmonis 
uzmanvmo 

dirbia

. Ant

Evelina, duktė grabo- 
riaus Sakalaucko ir pana Ma
rijona Vankevicziute, 1138 E. 
Centre ulyczios iszvažiavo in 
Eiladelfije lavintis ant norsiu 
Jefferson ligoniui t oje.

Turėdami dabar užtek
tinai laiko laiike 
riause butu sau 
laikraszt i ”

bedarbes ge- 
užsiniszyt i 

“Saule” kuri jus pa- 
linksmvs visame ir žinosite kas 
ant svieto girdėt.

Seredos nakti vagys isz- 
plesze American grosersztori i 
ant 600 E. Centre ulyczios, isz- 

su lro*ku valgomo ta- 
.‘*>00 doleriu. Vagys in-

plesze

Saule

Banionis ant \V.
su au-

veždami
voro už
sigavo per skiepą.

Sert‘dos vakara Antanas
gyvenant is

Pine ulyczios susiduri*
tomobilium ant Knist Mahanov
avė.,
koja.
in Ashlando ligonbutia.

nulauži a
I.

a pin i kydamas
Tuojaus likos nuvežtasf p

ISZ SHENANDOAH, PA.

Juozas Andriulonis, gy- 
N. < 'liest nut uli., 

i skaudžei, kada 
susidūrė

venant is ant 
likos sužeistas 
jojo motorciklius 
kitu artimoje St. Nikolas.

I

W. Centre uli. 10 metu vai
kas nukrito nuo stogo ant ku- 

nžsilipias.
ža idu'li us

vaika nuvežti iu Ashlando li
gonini t i.

In

Viktoras Sobieskis 
(Yni re uli.

rio buvo
apžiurėjas

su

531

Daktaras 
paliepė

publikines

PADEKAVONE.

Siuncziu tamistoms szirdin- 
giausia padekavonia už tamis- 
tos dovana ir siuntimą regula- 
riszkai mylomiausio laikrasz- 
czio “Saules,”Saules kuris linksmi
na mano dienas ir maitina ina- 

kurio taip laukiu 
jaunikaitis

SAULK
................... .. ........................................      .. . - ___j.

Kūdikio Verkimas
Kodel kūdikis verkia. — Ku- 

dikyboje yra trys skirtini ver
kimai ;

1. Pirmiausia

no protą ir
ateinanezio
savo sužiedotines. Už tad mel- t 
dzin nuo Dievo 'sveikatos ir 
laimes del visu p.p. Boezkauc- t 

žmonių

k a ip

*

nuo

kad užganadije

mirsi o 
mokslainrs szimrt lankosi net 
3366 s aikai ir mergaites. Kaip 
kur ir \ irtos stdka.

ir 
po >eno- 

užganadi-
prane-

szimo (czekio) yra pa^iraszias Į 
prezidentas kompanijos 
Richanls.

— Ana diena

\V. J.

ant E. Kine 
ulyczios palicije turėjo apmal- 
Bzyti Andruszkeviezione ir jo
sios burdingieri Bet ra Juszka 
kurie užklupo ant ga> 
riaus Krano.
vežti in koza 'kur pasėdėja kė
lės valandas užsimokėjo baus
me burmistrui ir nuėjo namo.

Skutkino paviete randa- 
nžregist ra vol u

aut gaspado- 
Abudu likos nu-

ai užregistravo! u balsuotoju 
55,(KMI. Republikouiszk u 
suotoju yra apie 2O.ODO, Lietu
vei tuno malszei 
szimet nesistengia

bal-

>U
gauti jokiu 

urėdu, už tai kiti atims isz pa
noses urėdus.

— Aut skvajeri

i ku,
... . .mintis ir apszvieezia musu ar

timus, bemokslius sunkiu dir- 
banezius praszezioki'lius. Kat-

Saule”
bus laimingi, 

žmogus suranda 
rodykle ir tikro

DIDELIS BALIUS
Rengia 

GEDEMINO KLOBAS 
Isz Mahanoy City, Pa.

PANEDELI0 VAKARA
14 RUGSĖJO (SEPT.) 1925 

Norkcvieziaui Saloje 

MAAHANOY CITY, PA.

politika leipR' Ka

o baksnokite 
už Richard T. Ryan. 2t.

Musu biznieriai, Juozas 
Ancereviczius, barberi>, A. Sa- 
kalauckas, graboriiis ir \\ Mi
lius, aptiekorius, motorąvo in 
Readinga pamatyti baseboles 
terp Readingo ir Baltimores.

— Richardas Ryan kuris 
yra kandidatu ant Skvajero, 
duoda žino, buk 
ant dvieju tikietu
komi ir Demokratu ir nuoszir- 
džiai mvklže jusu l»al<o ant no
minacijos.

— Pereitam numarije 
klaida buvo indeta kad 
lis Antano Tamulionio 
žiavo in Lietuva apsi 
turėjo būti 
in Lietuva.

ji^ai randasi
Republi-

4 » 

t I

per 
teve-

rzva- 
gyvent i”

rengiasi važiuoti 
Nors nekuriuos 

dokumentus pasirūpino \ ienok 
pasiliktsumanė 

Amerike.
galut inai

( 4 ir klauso

ir
“Saule” 

visokiu ap- 
<eziu ir nuo visokiu krep- 

prižada vi
siems Rojų ir au'k’so kalnus ant 
szio svieto, kurie palys sau ne
suranda (uju prižadėtu links
mybių. Bet nėra lai mano daly
kas mokyti žmonis ne ju peik
ti, bei kad 
mokytiniu tai ir joje savo min
ti iszreiszk i u.

Prisiuncziu jums prenume
rata ant viso meto su pagarba 
justi skaitytojas.

— J. G. Korest ('i t y, Pa.

rie skaito 
josios patarimu, 
nes |ik joje 
gvvenimo
prieteliaus žmonijos, 
jus apsaugos nuo 
ga v v 
szelninku kurie

('Simu i c Saules >»

No. 122161

beskausmis, 
atsimusztinis verksmas, reika
lingas iszdirbimui plaucziu ir 
i szsi mauk sz ty m ui.

2. Verkimas del kūninio ne- 
šmagumo, arba del nesijautimo 
gerai, yra nesveika, ar k a 
skauda.

3. Verkimas be jokio skaus
mo, lik kad atkreipus (loma. 
Tekis verkimas yra verkimu 
“sugadinto” kūdikio ir reika
lauja tvirtumo, o ne priežiūros 
ir pasidavimo.

Vidu tin iszkas verkimas yra t' 
nat uralis, 
verkti perdaug ir neturi verkti 
taip kaip nereikia.

Motina turi iszmokti pažinti 
garsu verkimą pykezio, ar isz- 
alkio, pertraukiamus, staigius 
suklvkimus nurodanezius in 
skausmu, ilgai isztensta vaito
jimu nepereinanezio skaudėji
mo, asztru verianti klykimą 
smegenų klinties, ar liūdna, 
raudojimu visiszko iszsiemimo.

Iszalkimo, ar isztroszkimo 
verksmas paprastai buna ap
maudingas, bet gali būti gar- 

iszeiti in piktumo 
Paprastai nenustoja 

pirsztus, o 
padavus zysti, ar gerti, nusto
ja. Vienok niekuomet nežin
dyk, norėdama sustabdyti ver
kimą — penek tik ta syk kuo
met ateis laikas. Jei Kūdikis 
visuomet verkia priesz paskir
ta penėjimo valanda, 
jam neužtenka to, ka jis gau
na; bet atsimink, kad viduriu 
sugadinimas ir 
kilusis del pervalgymo gali 
taippat užsibaigti 

prie

>

nesveika,

bet kūdikis neturi

sus ir gali 
kliksma.
verkes ir cziulpia

Priesz balių, pradedant 7 valanda 

vakare Klobas laikys susirinkimą, ant 

kurio bus apsvarstomi dalykai kas- 

link rinkimu. Ant szio susirinkimo 

už praszomi atsilankyti VISI UKESA! 

mdidatai kurie yra pasidavė 

ant invairiu urėdu. Po susirinkimui 

tuojaus prasidės Balius.

ANT SKVAJERIO
Balsuokite už savo tautieti
Juozą P. Milaucka

REPUBLIKONAS
Praszo juso balso ir intekmes.

KLOBAS UŽPRASZO
VISU ATSILANKYTI!

INŽANGA:

Moterims ir Merginoms 25c
Vyrami .... 50c

FARMOS! FARMOS!

i

VZyl paeina netiria gumai.
PaiivExpelleris palengvina kraujo 

- - jr at&teigia normai)

EXPELLERIS 
r _ si 

Trinkite greitai taip.

per od<| j pat tų

Lai PAIN-

Praveja Skausmus! • 
Trinkite greitai taip, kad Sis 
stebėtinas liniinentas persisunktų

I net.}, U kur

. kraujo tekėjimą gjilomia.
, ---------- !se. Tčmykite, kad butų

Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.
F. AD. REUTER & CO.

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

35c Ir 70c vaiitinč

Terptautiszko Legiono Delegatai Kongreso.

e

r

I

I

Septemberio 10 lyg 13 prasidėjo terpiantiszkas 
bauna ir delegatai American Legion isz Anieriko. 1) A. I’latt isz ? 
Miller prezidentas seimo; 3) Kun. \\ . P. O’Connor isz ('incinnatos; 4) Generolas Logan isz

seimas Hyme, Italijoi, ant kurio daly- 
Massaehu’setts; 2) Thomas

Bostono; o) Pulkininkas Thompson isz l’iltsburgho; 6)- Generolas Giguilliat isz Culver aka
demijos; 7 ) L. Holies isz New Yorko

yra paprastai ji sujudinti žais- 
uesmaguma nuo 

ar permažo užklo-
jauczia 

perdidelio 
jimo, ar 
oro miegamame kambaryje 
gal jis neturėjo 
pravedinimo ir iszsimankszti- 
jimo dienos laiku, ar gal aukle

■v

Jis
J
gal trūksta szviežio

, ar
gana szviežio

dama su juo priesz gulsiant, 
skausmai, arba 

na k 1 i 
ūkeli i ne

('hroniuiai 
dažnai atsikartojantieji 
niai skausmai gali

staigiu asztriu
vaika pa

tas daž-

s

lai gal

nesmagumas

verksni u. 
iszvedimu.Neszok 

t irk.
Verkia dėlto, kad sugadin

tas. — Norma lis kūdikis, kurio 
paproeziai buvo tinkamai nu
statomi diona ir nakti, jam 
gaunant savo dvylika pradiniu 
prast uju teisiu, 
laimingu,

I sz-

turėtu būti 
gerame upe ir 

džiaugsmu namuose, o ne prie
žastimi rupesties ir tužbos. Bet 
kiekviena kūdiki yra lengva 
sugadinti ir ,padaryt i ji piktu, 
apmaudingu, nepakeneziamu 
mažu tironuku. Taigi labai tin
kamas patarimas bus toks:

“Kūdikis labai greitai at
randa, kad jam patinka neszio-

Lietuviai kurio manote pirk
ti farmas, tai nelaukite bedar
bes ir nepraleiskite szios pr<)- 
gos. i 
I Jet uvi u 
akeriu g(*ros 
javai, 
$2700. 
žemes, budinkai ir 
$1700. Karma 40 akeriu dirba- 
mos žemes, puikus sodas už kuomet ji paima ant ranku ar- 
600. Karma 80 akinau geros že
mes,

Pirkite farma kaip dvarą, jinias. Kuomet ji paguldo, ar-
koloni joi.

žemes 
g y volei,
Karma 40 akeriu geros

Earma 40 
budinkaiy

ba jei motina ar aukle nuo jo 
nueina, jis t no jaus ima rėkti,

ir padargu už j» vėl paimtu; jis nori, kad 
.K. v, b v. a ji glamonėtu ir suptu. Jei jis 
sodas už negauna to, ko jis nori, jis ver-

ji glamonėtu ir suptu. Jei jis

kia. Jis tuojaus sustoja verkes
puik u-s

ba supa. Pamatęs motina pas ji

ramu miega ir 
verksmu priversti 
bust i. 1 *as kūdikius 
niausiai paeina nuo szkorbuto.

**• *  1    " 1 1       ■ -- ---------------------- -  .M*,.,-—..

Pas senesniuosius vaikus tas 
gali būti pradiniu apsireiszki- 
mu klubu, strėnų, ar smegenų 
ligos, arba tas gali paeiti nuo 
kirmėlių. Pasiteirauk pas dak
tarą. Da bus.

SKAITYKITE “SAULE”

ISZEJA ISZ MADOS■

J

* h

t
F
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.... teipgi iszėja isz mados kad žmones laikytu savo pinigus liuosai. 
Szios gadynes žmones INVESTINA savo suezedintus pinigus ir 
tokiu budu tie pinigai uždirba jiems daugiaus pinigo. Jiems nereikia 
visiszkai atsidėti vien ant savo algų arbu uždarbiu idant galėtu at
mokėti nekurtas iszkasczius.
iszsiuncziame pinigus del szimtu musu kostumeriu 
kurio turi nusipirkia musu szerus Preferred Stock’o, 
yra tai procentas kuri tie žmones uždirba už savo pinigus kuriuos 
turi investine in musu szerus.
menesius; 1 Sausio, 1 Balandžio, 1 Liepos ir 1 Spalio.
visados buvo ir yra užmokamas kas tris menesius nuo kada tie szerai 
buvo pirma karta parduodami.
tai procentas siekia beveik 7-ta procentą per metus.

Padėkime sau: Kas tris menesius mes 
ir kitu žmonių 

Tie pinigai

1

budi ūkai, 
upe už $27)00. Karma 80 akeriu 
geros, žemes, budinkai, javai 
padargu, daug gyvuliu už $4,- 
<:o I?.•>•)/) ..l/n,.;.. irniTVD

sodas, girria ir ateinant, jis sustoja verkes; ki-

60. Karma 220 akeriu geros že
mes, 
giria, 
mokėjimo, 
re so

Tie szerai atnesza proeneta kas tris
Procentas

taip sakant, jis greitai susiga
dina.

“Mokinti kūdiki negalimą 
pradėti peranksti. Mes dažnai 
girdime kokia brangia sena 
moeziute, ar miela motinėlė sa
kant : 
arba

Pagal dabartines prekes tu szeru

Turime tik viešai mažai neiszparduotu tu szeru ir užsakiniai, 
del tu szeru bus priimti pagal ju aplaikima.

javai,budinkai, gyvulei 
už $7000. Visos ant isz-

Kreipkites ant ad-
(t.74

y

Box 107
P. I). Andrekus, 

Pentwater, Mich.

O, jis iszaugs isz to,” 
Palauk kol jis truputi 

pasiauges ir supras ka tu jam 
Jei tu lauksi, tai busi

4 4

i 4

&
>■ $

C- dį ,

Puikus Perstatimas Muzikaliszkos Komedijos, Po vardu “MY CHINA DOLL’
Ut arninko

8 scenų ir
Perstatimais atsibus tik viena vakara VICTORY THEATRE Mahanoy City,
Vaksija, .15 Septemberio. Isz viso Perstatimas susideda isz dvieju aktu ir 
n n i m t n.4 iaz Kinu irvvenimo.

sakai.” 
prapuolus. Pradek tada, kada | 
kūdikis gema, versti ji supras
ti, kad tu ta manai, ka sakai; 
tavęs jis turi klausyti; tas yra | 
tavo kūdikio labui.

“Taigi mes ateinamo, 
sakant, prie vaisto kūdikiui 
kurie verkia del to, 
būti nesziojamas: Jis turi isz- 
si verkti.

Jei kūdikis verkia nakezia. 
— “Reikia atsikelti ir pažiū
rėti, ar vaikui kas nekenkia— 
ar drabužiai nesusivaro in gu
zą po juo, ar rankos ir kojos 
szi'ltos, ar pala noszlapia ir ne- 
suterszta ir ar kas kitas ne
kenkia. Gal reikia apversti ant 
kito szono. Joi vis'a tai padary
ta ir vaikas veikia tik dėlto, 
kad ji paimtu, tai jo verkimo 
nereikią paisyti.”

Joi vaikas naktimis verkia, 
tai reikia jeszkoti kitos prie
žasties. “Naktinis penėjimas” 
yra viena svarbiausiu priežas- 

lo.zin “nnktrnin verkimo.n Gal

ka sakai;

prie
taip

kad nori

PENNSYLVANIA 
POWER & LIGHT CO

Szitaa pasiulinimaa yra paakiromaa ypatingai del kostumeriu ir darbininku szioa Kompanijos jr 
Kompanija pasilaiko sau už tiesa priimti ar atmesti visus ar dali užsakimu. Iki tolimesniam 
laikuj, pardavimas szitu Szeru bus tik iki 10 Szeru del vienos 
daugiaus tu Szeru pakol nepereis B menesiai.

ar atmesti visus 
bus tik iki 10 Szeru del ypatos ir neparsiduoe tam

Iszklrpkite ir prisiuskite del pirkimo szeru nrba del informacijos.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.
Investment Dept. Allentown, Pa.

(Murk X in[] meeting your requirements)
[] Please send me free copy of booklet telling more about your

* 

h

Pirkite Szerus 
nuo bile koki0 
szios kompani
jos darbinink 
jie yra musu 

arba
yra 

agentai, 
prisiuskite ku 
poną o gausite 
pilna apraszima

(JIB

Preferred Stock and the Company.
[] I wish to subscribe for ........... shares your Preferred Stock

at price of $102.00 and accrued dividend per share, 
bill to me showing axact amount due.

Send

Turime depar
tamentą 
norjntiems par

kur

[] I wish to subscribe for ........... shares your Preferred Stock duoti Sil VO Szc-
on Easy Payment Plan of $10 per share and $10 per share 
per month untl $102.00 and accrued dividend per share has 
been paid.

[] Please ship........... shares your Preferred Stock at $102.00 and
accruded dividend per share with draft attached through

Name of your Bank........... ......................................................... ..............

Name ........................................... .. ..............................................................
Street .........................................................................................................

City,...................................................

rus, tai gauna
me del tokiu 
kupeziu kurie 
pirktu Szerus.

I




