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ISZ AMERIKOS

Kada

TĖVAS NEŽINOJP 
KAD UŽMUSZE

SAVO KŪDIKI.
Wilkos Barre, Pa.

AVilliamas Sutton, važiavo at 
vežti piesku, kokis tai žmogus 
ji pasivijo šaukdamas kad 
pervažiavo vaiku. Sultonas ne
juto idant jojo sunkus veži
mas ant ko butu užvažiavęs, 
apsidairė in užpaikali, paregė
damas kokia penkesdeszimt* 
pėdu tolumo gulinti ant uly- 
czios kūdiki.

Suttonas nulipo nuo vežimo 
ir drauge su žmogum nubėgo 
pažiūrėti keno tai vaikas butu, 
kada ji apverto ant pecziu, tė
vas net sukliko isz baimes, pa
regėjus veidą savo loeno sze- 
bzin metu vaiko. Matvt vaiku
tis buvo užs?kabines užpakaly
je ir nupuolė po ratais sunkaus 
vežimo, kuris iszspaude gyvas
tį isz mažo kūnelio.
UŽDIRBO MILIJONĄ, APSI- 
PACZIAVO SU TARNAITIA.

Miami, Florida. — Hugh 
Annuli, kmUs nesenei uždirbo 
milijonu doleriu ant .spekulaei- 
jn czionais, likos surastas per 
Betty Dunlap mirsztantis ant 
kelio, kurio automobilius ap
virto, atneszta.s in maža hoteli 
kuriame Bet t v tarnavo ir ton 
I>er josios nenuilstanti <prižiu-(

• • • • w • \ •rejima jojo, sugryžo prie svei- 
katfts. Kadh Almai i Apie tai 
dužiuoju, nelaukdamas ilgai 
aptfivede su mergina ana die
na, kada pasveiko. Abudu gy
vena czionais laimingai ir nž- 
ganadyti isz viens kilo.
PHILADELPHIA SUDEGI
NA MILIJONUS ZAPALKU 

PER DIENA.
Philadelphia. — Pagal ap

skaitymu Pire Chief Boss Da
vis, tai sziame mieste gyvento
jai kas diena sudegina 14 mi
lijonu zapalku. Tosios zapal- 
kos ir rūkymas šukele 2208 ug
nių, kurios padare bledes pra
eita meta konia ant penkiu mi
lijonu doleriu.
NIGERKA S2OVE TRIS

KARTUS IN PRALOTA.
New York. — Kada pralotas 

Tamos'zjius O’Keefe, prabasz- 
czius Szv. Benedikto Katali- 
kiszkos bužu vežios ant West 
53-czios ulyczios, ėjo in bažny- 
czia laikyti pamaldas, nigerka 
vardu Mrs. Helena Gruber, 
szove in ji tris kartus, bet ant 
gilukio ne vienas szuvis nepa
taikė pralota. Motore likos 
tuojaus aresztavota. Priežastis 
nžsilce i sėjimo ant praloto gy
vasties noiszduota, nes motore 
ant užklausymu tylėjo ir nieko 
non t saki nėjo.

AR NORĖTUMĖT
TURĖTI SZITOKI 
VYRA MOTERĖLES?

Tautan, Mass. — Mrs. Da
vidson užvedė skunda prie
itais savo vyra Maksu, kad jai 
neduoda užtektinai pinigu ant 
įkaisto ir apsiredymo, norint s 
josios vyras turi turto vertos 
xeliu szirntu tukstaneziu dole
rift. Sudže užklausė, kiek jiji 
aplaiko pinigu ant pragyveni
mo. Motore pasakė, kad jai vy-
ras duoda ant maisto tiktai po 
dvidešimts penkis centus ant 
dienos, o ana diena kada užkal
bino tona anglių ant apszildy- 
mo namo, tai už tai jaja baisiai 
subarė. Ant szlobiu visai nieko 
nedavinėjo, nes pati turėjo už
sidirbti. "

Budže paliepi moterei duoti 
po 25 dolerius ant>sanvaites o
jeigu noiszpildys paliepimo-, tai

U— „Į,  . . 

D A NESURADO DIN-
GŪSIO FACETINIO 
AREOPLANO. VAIS

KAS ISE8ZAUKTAS.
— Tiikstancziai 

žmonių jeszko po visus aplin
kinius kalnus dingusio paczti- 
nio areoplano, kuris dingo nuo 
praeito Ketvergo iryviija žino

Xew York.

ft

• , r f 9dingo api<‘ ji. Valdzo iszsinntc 
penkiolika areoplanu jeszkoti 
lekiotoji)us, bet lyg sziai dienai 
da jojo nesurado. Tas pats 
areoplanas pralėkė pro Maha- 
nojn praeita KelvhTga apie de- 
szimla valanda laiko dideliu 
miglu. Valdže paskyrė dovana 
už suradimo lokiotojaus gyvo 
ar mirusio, o norhits žmonis jo
jo jeszko visur bet no žmogaus 
ne areoplano nesurado.

Gubernatorius Pinchotas isz- 
penkes kompanijos 
milicijas idant pri- 
jcszkojime dingusio

nesurado.

szauke 
va 1st i nes 
gialbolu 
lokiotojaus. Daugoliosia vieto
sią darbai sustojo ant farmu 
idant prigiivlbot jeszkojime.

Kiti vela mano buk dingusia 
areoplanas turėjo nupulti arli- 
nioje Mount Carmel, nes ta va
karu buvo 
t rouksmas.
ten nusidavė. Prapuolimas le- 
kiolojaus ir didelio pacztinio 
areoplano tikrai yra stebėtinų 
dalyku. .Jeigu lekiotojas butu 
turėjus su savim rakintus, ko- 

ant mariu ir
butu viena uždegias, tai žmo- 

žinotn kokioje

girdėta kokis tai 
J(*Szkotojai ir in

kilis turi laivai

25 m v lias 
czionais, kurioje 

Miniszkos

joi Xez Perce,

uis greičiau 
vietojo jisai nukrito.
SIERATUKAI SUDEGE -

< PRIEGLAUDOJE. I
Lewiston, Idaho. — Ugnis ki

lo mažoje Katuli k iszkoje misi- 
nuo

sudegi4 sZ(*szi 
sieratukai. Miniszkos naršei 
dirbo iszneszdamos vaikus isz 
liepsnos, bet tieji szeszi inbego 
in deganti nafna gialbeti savo 
draugus ir pražuvo. Visus sze- 
szis surasta ant vienos krūvos. 
Vaikai turėjo nuo 5 Ivg 1G me
lu. B '
PAIKSZU PRIEGLAUDA 

TIKRAS KALĖJIMAS.
Washington. — Szv. FJzbie- 

tos ligonbuteje, prieglauda del 
pamiszeliu žmonių, randasi 
daugiau sveiku 
kaip boproeziu, kurio likos te 
nais uždaryti per gimines ku
rie norėjo atsikratyt nuo ne
geistinu ypatų del ypatiszkos 
naudos. Teip iszrado kamisije 
ant isztyrinejimo tenaitinio pa
dėjimo kada dare nesenei

žmonių, 
“ ligoniu I) ne

dėjimo kada dare
slieetva ant skundo’keliu žmo
nių, kur badai du dažiuretojai 
nuplakė ant smort du pamisze- 
lius ir už tai prasidėjo slieetva 
per valdžia.

Prieglaudoje randasi vieta 
tiktai del 200 žmonių, bet joje 
randasi net 400 ypatų. Sveikie- 

kunio,tonais ran-

randasi

ji “ligoniai” 
dusi, netenka proto jn tris me
tus, 
Sudas paliepė ndknrinos Ii 
nius"patalpyti fri kitas vietas, o 
sveikus paleisti ant liuosybes.

PALIKO SŪNELIAMS
TIKTAI PO DOLERI.

New York. — Vi ktoris 
poJĮtezkis, kuris yra pfofeso- 
rtttm matematikos Lafavotie 
kolegijoi ir jojo brolis AVillia- 
mras Douszlcis isz Newark, N. 
J. po mireziai savo tėvo ivplai- 
ko tiktai po vieha doleri. Joju 
tėvas turėjo spaustuve ir buvo 
Vertas suvirszum ant 200,000 
doleriu.

Tėvas smieliams tiktai tiek 
paliko, už tai kad jam buvo ne- 
pafldusnus ir nedėkingi. Dousz- 
kis paliko $10,000 doleriu savo

teip liudijo liudintojai.
go-

|a New York, 
lioitszkis, kuris y
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Europoje lt Lietuvoje |4.00 ant viso mef0< 
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Areoplanines armotos DĖDĖS ŠAMO.

Port Tildene atsibuvo bandymai nauju Browning anuo
tu kurios ym naudojamos ant .szaudymo in nevidonu areopla- 
nns. Ant kairėse s stovi kareivi s apsijuosęs su diržu kuriame 

la ik arandasi 100 patronu, kuriuos loji
IG sekundų.
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BOLSZEVIKAI DARO GERA 
BIZNI SU AMERIKU.

Washington, D. U. — Sovia- 
tine Rosijo szimet turėjo dau
giau biznio su Suvienytoms 
Valstijoms ne kaip praeita me
ta. Szimet užmirko Amerike vi
sokio tavoro ant 58,789,942 do- 

Rosi je pirko nuo Ameri- 
inedvilnes, javu,

ukiszkn padaru ir t.'t.
LIEPE DARYTI 

BALTRUVIENISZKAI.
Philadelphia. — Ana diena 

atėjo pas magistratu su skun
du ant savo vyro Ona Zuiniem*, 
pasiskunsdama ant savo vyro, 
buk jisai kada tik suranda pro
ga; insigauna

savo dn’krelia.
gyvena

ISZ LIETUVOS

1 e riu. 
kos daug

pamatyi i 
motore
nuo savo vvro

i n narna t ikslu 
Mat 

persiskyrus 
kuris mergaite

labai myli ir ateina josios pa
žiūrėti kada motinos ne būna 
namie, 

Siidže mot eresisz k I a uses 
skundo, paliepė jai naudoti ko- 
ezela ant vyro palkauszio pana
šiai kaip daro poni Baltruvie
ne su nokurioms bobelėms.

UŽSIDEGĖ LIETUVIU 
NAMAS VERDANT VALGI.

Brockton, Masn — Juozo 
Biirtkevieziaus žmona, 32 Lauš 
downe St. paliko deganti gaza 
pb puodais, o pati nuėjo žemyn 
nuo trecziu.lubu pas vaikus in 

ant po
rukus ir

d visa narna padegęs, 
ir lig- 

pa-s

kiemą. Gazas uždegė 
cziaus džiustanezius 
butu gi 
byt moteris laiku gryžo 
ui pastebėjo.-M. Samuli
szatike ugniaesius, kurie leng
vai ilgui užgesino. Xamas yra 
szesziu szeimynu ir jo savinin
ku Ijietuvis, A. Stankūnas.
MERGAITE; NYKSZTUKAS.

Jamaica, L. I. Uzionaiti- 
neje ligonbuteje Szv. P. Mari
jos gimė nepaprasta mažiulele 
mergaite kuri svėrė tiktai'du 
svarus ir trileka uncijų, o kuri 
y ra s ve i k a i r (ka i p yodos a u gs. 
Kūdiki augina inkubatbri. Pa
gal pripažinimą daktaru, yra 
tai mažiauses kūdikis kada nž- 

1 siundo. Molinu
namie turi du keturis

gihie Long
^sveika o 

vaikus.
- f

Ą New Yonk Imigraci
jos valdže iszsiunte adgal in 
Kinus 182. Kinįeczius kurie 
poržonge Su v. Valstijų tiesas.

11 New York. —- Plaza liote- 
lije smarkus vagis pavogė Mrs. 
Jltmes Donah lie11 deimant u ir 
kitu 'žemeziugn vertes už 700,-
000 doleriu.

11 Centralia, Pa.

podnktei o likusi turtą užraszo

VIENI MUSZA, KITI 
MUSZA IR PJAUNA.

I ■

Pabaiskas, Ukmerge.*
— R'ugpjuczio men.^ pradžioj 
politines policijos valdininkas 
SI., važiuodamas isz Ukmergės 
Pabaiskan, kelyje smarkiai su

gyvent oja J. 
buk tai už juokimasi, 

kada St. nuo dx'iraezio nuvirto. 
Tuo savo žmonių daužymu vai.

nužemino Lietuvos ir jos 
kurį sulen- 

teip

apk r.
men.

inusze Pabaisko 
Tuszn,

T.. 
St. 
tvarkdariu garbe, 
kojų s i pa bah kieezin ir 
sunku pastatyti.

<) Kugpjuczio men. 1 
8 vai. va k. trys' g 
kelyje isz Ukmergės, Livonijos 
szile, užpuolė 
Amankavicziu Broni, isz kurio 
atome pinigais paie 350 litu, 
brauninga, ir dvirati, o ji pati 
užmusze ir peiliais subadė jau 
negyva, žagarais apklojo, pali
ko niiszke gulinti. Bet jis pas
kui atsigaivino ir dabar randa
si Ukmergės apskr. 
Gal ir pasveiks.

Pleszikai po žudynių

3 <1. apie 
alvažudžiai

et

pabaiskiet i

li gon i noj.
I

antra
ir treczia’ diena tapo * suimti. 

Ukmergės k a loji- 
gresia

J urbarkas.

BONKINEI 
“ASTRONOMAI.”

(“V-bes” kor.)
— Turgaus d ienom is, mailiujli
ko Gaurilkin kieme, dažnai pa- 

Į sitaiko matyti susuirinkusi bū
reli “astronomu.” kurie per

Dabar sėdi 
me. .Jiems gresia mirtis arba 
sunkiąją darbu kalėjimai-. Ka
žin kaip bus nubaustas 
niūkus St,
PERKŪNAS PADARE

DAUG BLEDES.
Vužonys. (“V-bes” kor.) — 

*Po dideliu karszczin czionai at
silankė nemažos audros ir Yy- 

fžoniu valscziuje dviem kai
mam toko1 nukentėti. Lukniu 
kgime žaibas nutrenkė viena 
piemenuką begananti banda. 
Jei butu buvę daugiau apsi- 
szvietusiu žmonių ir žinaneziu 
gelbejimo bndmM butu gal isz- 

, O Sziaudiniu kaime 
vieno

valdi-

P

žaibas

gelbėjo.
nutrauko
H

(“V-bes” k o r.)

Ūkininko du 
arkliu. Audra buvo 31 d. Rug
pjūčio 3 vai. po pietų.

GERAS DERLIUS.
Pilsza lotas.

- Pnszaloto apylinkėj labai 
gražus javai, rugiai, kviečziai 

vasarojus, daržoves; Bet nelai
me, kad daug kviecziu 
ant. žemes; kai kuriuos nebuvo 
galima nupjauti. •

TVARKYS 
ŽUVUSIU KAPUS.

Vokieeziu atstovybe Lietu? 
voje netrukus pradės tvarkyti 
žuvusi uju didžiajame kare vo
le iecz i uf ’ka pus-1J etų voje. Ka li
no kapuose, kur yra daug pa- 
1 • 1 1 1 • •***, . ik ' 4

>

sugulė

. — Baudi-
ii 4 " * ,j 4 ., V

tai apvogė sztoroli .Juozo Zim- tas.paminklus, Teip put ir pro- V Ll a • k d1 £ - _ . •’ ’’ ’’ • V 1 J ’ 1 1 •* y , . «
laidotu Vokiocziu, bus intaisv- . • .i ■ 4 ‘ *

bo, kuri surisžė, po tam iszne- vincijoj bus tvarkomi žitvusiu-

“ astronomu,” 
bonkos dugną skaito žvaig
ždes. Mat szimet javai užderė
jo, tai tifres ilgam laikui 
gu turineti žvaigždyno, 
gaila, kad juos persekioja, mi
licija trukdo rimtai szi darbu 
dirbti. Jei to‘itobtitii, tai jionis 
tikrai pasisektu sužinoti ir kas 
“angszcziau ” 
Darbuokites, vyrueziai, tik 
žiūrėkite kiek tas jusu darbas 
v ra veri as i

Nubaudė vagis.

pim- 
Tik

Mano gyvena, 
vyrueziai,

ir Poskevicziene
metus kalėjimo ir

po

BADAI AMERIKAS 
KETINA PRIPAZYT 
BOLSZEVIKU VALDŽE.

Beri i n as. — Pasikalbėjimo 
su Chicagos Tribune korespon-' 
<lentu Sovietu užsieniu reikalu 
komisaras, Cziczorinas, pa- 
reiszke, kajl Su v. \ralstijos ne- 
užilgio pripažim ianezios So- 

; vietų Kuija ir atsteigsianewios 
d i p loma t i n i n s sa n t y k i u s 
esą būtinai reikalinga, 
abudu kritizttv galėtu 
miszkai plėtotis.

(-zeczcrinas pasuke, 
esąs insitikines, jog Amerikos 
biznio žmonos trokszta preky
bos su Rusija. "Patai jis žinąs 
isz pasikalbėjimu su Amerikos 
verslo žmonomis ir isz komer
cijos spaudos, kurioj, aplamai, 

nepalankumo ir 
Sovietams, kaip 

kad buvo pirmiau. Be t<> ir in- 
žymosni Amerikos politikos 
žmones, kaip kad, pavyzdžiu, 
senatorius Borah, stoja už |Tri- 
pažinima Rusijos.

Ko Cziczerinas bijo tai prie- 
szingos Rusijai Anglijos poli
tikos. Ta baime kiek sumažėjo 
po vakarykszcziu jo pertrakta- 
eiju su Vokietijos užsieniu rei
kalu ministeriu Stresomanu, ir 
jis dagi sutiko pnsinsti Rusu 
observatoriu in ateinanti Tau- 

Gene-

ga vieta JI

Cziczerinm

kas 
idant 

ekono-

kad jis

t iek 
astagnizmo
norą

tu Sąjungos Kongresą, 
19Ą jejg)) .yj’Kid'.i”. pripilęs 
Sąjungom5

“RAGANA”

Soviatinei Rosi-

‘ ‘ pa-
nemokant pardh-- 

4 4
B-ve “S/A’irtina

a p-
J 

ir kitus.

NUKANKINO 
ANT SMERT.

Moskva. — 
joi vieszpatauje didele tamsy
be terp žmonių kurio tiki in vi
sokius burtus ir raganas. Sztai 
kaime Greszniovo, Jaroslavo 
gubernijoi, ėjo isz jomarko dvi 
kaimietes. Viėna isz juju Tu- 
gova, nesze namo nupirkta dal
gi, kita novos burtininke Mili

ai, kuris buvo 
isz gero 'plieno, o 

idant savo drauge užtikrint ar 
kiupczius josios neapgavo, ke
lis kalius patraukė su.pirsztu 
ant dalgio 
namo, 
no

kova, gyrė dalgi 
padarytas

asz trumo. Atėjus 
ant tu, patVcziu, Turgie- 

pavojingai apsirgo, kaltin
dama, buk josios kaiminka ją
ją apraganavo.

Io vaidas 
va Id.

Rug-p. 25 
d. Mar. A p. Teismas nubaigia 
keturis Mariampoles vagis** 
Petrone Pilocziute, trimis mo
tais sunkiųjų darbu kalėjimo, 
Szinkaruka 
po vienus
Zaleckiene 6 menesiais kalėji
mo. Szie vagys jonuirku metu 
buvo nuvykę in Kalvarija 
knpcziauti ” 
vėjams pinigu. Teip jie 
kupeziavo”
Volfu Rubinsztoinn 
Vieni “kupeziavo” o kiti pri- 
knpcziautus daiktus gale mieš
to saugojo. Kuomet užtektinai 
prikupeziavo ir reikėjo laimi
kis dalintis, tarp kupeziu paki- 

Ta pastebėjos pol.
Jakutis, užklausė kup

ečiu, už ka jie barasi ir ka turi 
maiszuoso. Kupcziai pajuto, 
kad jiems gali buti triuką, lei
dosi bėgti, bet greit buvo su
imti ir patupdyti auksztalan- 
gen.
PERSISZOVE ISZ 

NETYCZIU.M 
valscziuje, Put- 
-— Rugsėjo men. 

pradž. invvko baisi nelaime. 
Vladas Vaitekūnas, IB m. am
žiaus, boszucaudamas 
netyczia pers i szove ir 
vietoje. Gaila

Kupcziai

Padovinio 
riszkiu kaimo.

Palose, 
krito 

jauno vaikino. 
Bet draugo, jo nelaime, tegul 
buk pamokinimas visiems, kad 
szautuvas žmogui no draugas 
ir su juo elgtis reikia labai at
sargiai. /
ŽYDELIS NETEKO PROTO.

Užpnliui. (“v-besk> kor.) —

ržgimimas Szv. Paneles, 
t aja vieta 
žmonių.

Paryžius. — iŠ tiena diena 
27 t nikei iszgalieno 60,000 pe- 
legrimu in Lourda, “stebu’klin- 

Francijoi, kur Szv.
Panele pasirodė 1858 mete ir 
ant tosios vietos stovi dabar 
puiki bažnyczia in kuria žmo
nis suvažiuoja isz visu da'lin 
svieto su vilczia iszpraszymo 
sveikatos nuo Motinos Dievo.

O kad laja diena pripuola 
taį.

atlankė net 60,000 
Daugiause atvažiavo 

isz (’ambrai ha net 6,Q00; isc, 
Rouen 3,500; Cautauces 2,500 
ir isz GrenoKle 1,100. Isz Ang
lijos atvažiavo 120, isz Italijos 
1,200; Portugalijos 600. Terp 
(uju daugelis radosi ant nasz- 
I u, kolickos, wzlubi ir 1.1. Kiek 
likos iszgydyta, tai nežino, bet 
kožnas važiavo in stebuklinga 
vieta su laja vilczia.

RUSISZKAS MUŽIKAS
NUŽUDĖ 17 ŽM0NI&

Moskva. — In Moskva atėjo 
baisi žino isz Košt romo, buk

’ t Į

kaime I valiuvkoi, pavieto Su* 
dislavskaiUt kokis tai Graczef, 
baisei ntkbrazino savo kaimyy 
nams už neĮeisinga padaliniiriA 
žemes. ♦.

Isz pradžių (kaimynai nieko 
sau nedaro isz jojo kerszinimu, 
bet per volai persitikrino Gra- 
czevo kprsiętr 
Iniima isz kofn 
szaude visus arklius — viso ^0.

Kada kaimuoeziai dirbanti 
ant lauku (paregėjo liepsna ir 
pradėjo bėgti gesinti dogan- 
czias grinezes, Graczevas pasi
slepiąs krumuosin, pradėjo 
szaud vt in beganezius knimno- 
czius. Tokiu badu nuszbve 17 
žmonių ir sužeidė apie asztuo- 
nis terp kuriu radosi vienas 
milicijuntas. Isz art vmo kaimo 
atbėgo ugnagesiai bet ir tuos 
Graczevas nubaidė ir turėjo SU- 
gryžt i adgal. • ■ • ‘ - *

“Izvėsti*
sudegė dvideszirnttf-gluir 
visam kaimo pasiliko tik

baisei atkhrszino savo kaimy>

kuris patje

J

H

j

H■l|

r iįta

■r 1

A

MftRB

k minuosią

Pagal dancszima 
jos” ! 
ežiu o 
vienas sveikas arktis. Po itet- 
pildymui i
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savo baisaus kerszto,
tI:

G racze v pabėgo^ bot vėliaus jt^,
• v 1 Y t • •• ’TI J !l' '•^v’

suėmė ir uždare kalėjimo Kos- 
1 rome.

V

Susirinko keli žmonis ir nu
sidavė pas Mragana” idant 
praszalintu nuo moter.es užbu- 

Moterc užginezino, buk 
siavo kaiminka, 

bet tas nieko nopagialbojo, nes 
tamsus žmonis nelaiminga isz- 
t ra ūke laukan nž plauku ir 
nnvede pns ligoniu, kur jaja 
pradėjo plakti su nagaikoms 
idant prisipažintu prie kaltes.

rima.
apraganavo

‘ < ragana
PASIUTISZKAS DARBAS

VYRO. fVYRO.
Antanas Oav-

.**
Krojcava. — Antanas Gav- 

lik,geležkeho darbininkas’ isz 
Nužiūrėdamas savo 

ji apgaudinėja ir 
locnininku namo, 

kuriame gyvena, notaro baidei 
* < «>1''. fti » ji .ii 4

atkerszinti abiems, bet, ant gU

Mcncino, 
paezia, buk 
susinesze su

•',A

'¥

A'i

■f

■4t

Motore norėdama isztrukt 
isz ranku savo budeliu, isztare 
kokius ten nesuprantamuosius 
žodžius ant ligones, bet nieko 

Myne pradėjo 
su sprftgi- 
ir rankas

po (am užrišzo ant kaklo vir- 
via, pririszo prie arklio ir nu
traukė in girria.

nopagialbojo.
plakti nelaiminga 
lais, iszlaužo kojas 
nuo ko mire baLsiosia kaukesia j V • J. *' 1 V 1 V •
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luko tik pusiau ji iszpilde

Alėjas namo pusgirtas^ mė
tosi ant savo ipaczios ir teip ii 
gai daužo galva snkpezelu, pa 
kol motore neshgnuto 
grindų pusgyve. Po tam,.pali 
kias jaja su i '** 
iszbego laukan prtdego 
isz visu 1--------
kaimynai pa t eini no liepsna in 
laika, užgesino ir iszgialbęjo 
moterių su vaikais, kurie ftai- 
so i apdt'ge. , *;

*' c
bud u atkersaino 
vyras: suplakė

kol motore nesUgriufo

< ■■

J

I s 

ant

mažais vaikais,
Mt 111E 4' llkui . I||

k a mp u. n t gi 1 u k o
iiamh

h ’

1

1
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Iid

su-Myne tamsuoliu rinko 
kruvintus szmotelius kūno ir

Ai

Czionai iszęjo vienas žydukus kaulu idant turėti kuom gydin- 
* . k '« * k u. it * * *

isz proto ir dabarties vaikszto 
po gatves ir niekas juo nesirū
pina. Maži, nieko nesupranta 
žydukai, ’kartais jam liepia už
puldinėti praeivius, tai budur 
mus boproeziu ir vykdo. Tan-

*1

kiai apipĮeszo' rntyw>* .kai kA
- r—-L'

oi,ja to viso nemato ir pdstrurrt-
užgauna, ypacz moteris.. Poli.

"t • i 1 į \, /1ei e į 1 \ t lh :

t i ligas ir užbūrimus prioszais 
nelaimes/

Kada daktarai perpjovė mi
rusia kaiminka, pasirodė, buk 
motore užsitrucino nuo ne- 
szviežioš mėsos kuria suvalgo 
ant jomarito. Per vėlai dasi- 
prato tamsuoliai, kad pramin
tu “ragana” nebuvo priežaste

Tokiu tai 
nuskriaustas

1 ll

baisei paezia, sudegino, fconia

uždarytas kftloji-
visai narna inanomui invlemui

* J ’«’ " *,

o palte likos t uždarytas kftloji 
me. Vėliaus (pasirodė, kad lofr 
nininkas namo jokiu meilingu 
susineszimu 'neturėjo su Gltli- 
kieno, nes užvydi(kaiminka|M^
kiszo savo liežuvi, už tąj, kad 
locnininkas namo jai nesŲflOMif 
žino raudos. —Ka taiŽino raudos.

ft.

4

moter.es
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Kas Girdėt
‘ Bokzevikįizką Rosgje 
pastojo szlape. Ana diena 
Moskvoje taja diena pylėsi gu
zule po visa mie«VV Nuują vod
ka tufri 4(0- pRoeenUi al^oho-

SZlape.
v.cVv

liaus, kuria parduoda po dole
ri už kvorta.

Taipgi, pijvelinta laikyti szo- 
k i us, k u rie n žd ra u st i nuo
revoliuęįį8^t

, ■ *——

Za raUrofiello “Žara ” garsi in- 
spotoja a|ejt,ips, ana diena at
važiavo in Lehighton, Pa., in- 
s|H*dama, birk kietųjų anglių 
straikas pasibaigs apie 23 szio 
menesio. Kada airgh*kasiai su- 
gryž prie darbo, tai vilnis ger
būvio vela prasiplatins po visa 
Amerika. Žmonis da daugiau 
szels ir pah*istuvaus. o už dvie
ju metu užeis tokia permaina 
kokios žmonis visai nesitikęs.

i l ♦ t

.jeigu vyras kaip 'kada
: li> ’• ixov^bps^ey; bot; įkora 

turėjo jau 
szis yra v
^ajęo.kipl tayyi^i Vienas isz, nie- 
k,\ąufsiu,. No, .džą&Vtojai mieli, 
Kora ne vra sena bobelka, nes 
turi tiktai 5

k^tŲiiięljką vyru o 
josios vienuoli k,u ir

nji^tięlius ir da 
yųa sveijea ir paežiam smagu- 
įpia, PiripntuiL vyTi^ gavo, ka-

52

<la turėjo 14 mėtų.

Ant pedagogiszko Rymo ka- 
talikiszko kongreso Tilburge, 

Roels isz L’t rech t o,
/r

Isz Lietuvos.
,r * Z:,1 *'*■'. ■' ' ’ ■"

SMARKU^ VAGIS; GERAI: 
KAD NM»ZN|SZE..

GASPAPORI.,
Padovinys.

czia labai vagia. P. St ralio qgk 
ežia, iszarde kloties pamato ir 
isznesze tankino vertes 100 li
tu. Antru kartu to paties ūki
ninko lauke stovėjo nubirbti 
kviecziai, tai nakezia nukūlė. 
— padare nuostolio 70 litu. P. 
Pajaujo nakezia pavogė balti
niu vertes 120 litu. P. Lupatos 
nakezia. pavogė audeklą vertes 
SO litu. I1. Radomskio nakezia 
iszdraski* du aviliu biezin, pa- 
darvta nuostolio 150 litu. P. 
Valevieziaus nakezia isz tvar
to it-z nosze sziemeti 

viso

'**

^- Sziito buku

IEŠMU ATEIVĖMS 4

I

DEL
I...................

S I

kad jis perdaug mfusto priviv 
Įe,_ lai .turėjo Ir gyvulius sz/jytį, 
o kaip gyvuliu ii: kito nįek,0 ne
turėjo, tai pradėjo ir žmonis 
szei-t, kadangi jjiii yra pastojas 
sipajcas isz to grybo. Tas sma* 
kas žmogn prarija, kad jam nei 
kasanti ne reikia! Kasdien 
tarpp’piies.te burta: kam tą 
burta tropija/tas turi būti pra^ 
rytas! Dabar tropijo karaliaus 
duktė...” 'I’as sūnūs paklauso 
kur tas smakus dabar yra. Ko
misorius-parode jam didele kū
le (gulykla),’ kaip trioba, ir 

ežia in ta kūle* jis gyve-

■

$ '1

jį1

S
■LA'.- i

.<■ ■: Lietuviszkos Pasakos'
-1 •------

SURINKO pr. J. BĄ$ANAVICZIU&
-r—-     r ■ -■■—*  ........

Apie Smaka.
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Dabartiniu laiku, inodž.ioji- 

mas ir žvejojimas užiittj resno 
ja daugelį žmonių, b; k; yįiiugi 

gus medžiojimo ir žvejojinįj) 
* i, jiems

savo valstybes♦

: Vi

** 1M 0 ■»

#» *'*

V

mas ir žvejojimus užiiiti rosiu* 
ja daugelį žmoni u. J r k, ^jĮiiugi 
h i v a iri o s v alsi yfl >osit irt i > pn t n • - 1 y » • • » V 1 * • ♦ ' K
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s sunui sako: 
kia smęrcziji nori mirti? 

jius atsiliepe: 
ve musu*

/Jill >gZ,lU 11 ko- 
$u-

4 4

f > 1

leisk mane ‘tp-, 
pasiskaityt, ir visu 

trijn szumi vardus snszauktic, 
tai hsz tan 
smerezin asz 
Žmogžudis matydamas, 
smuts jam nieko negali daryti, 
jam ta dar invelijo,

■ 5* ■;! t Pas suims paklausoY .’I
i *

.. f 
/' 1,1 *

a t oi viams 
su

in st a tymu s
yra svarbu
i n st a t y ma i s n ps i pa ži n t i.

I nst a I y mn i 1 i^ezin irti gink bis
ir

i

•v
J-

•K'
proi’esoris 
perstatė tūla jauna žmogų, ku
ri galima užvardyt dideliu re
tumu isz priežasties turėjimo 
nepaprasta dovana atminimo 
visokiu dalvku. Yra tai 21 me
tu Jonas Thnni.son. Yra jisai 
vienatiniu kiulikiu pasilikusiu 
isz trynuku. Turėdamas szeszis 
metus apjako nuo ligos. Nuo 
tojo laiko pasirodė jame dide
le dovana nepaprastos minties. 
Szeip jisai yra pusgalviu, bet 
minti turi tokia, jog jam nie-

Jonas at
mena tikrai mena, menesi ir 
meta, 1uju žmonių kurie nuo 
1916 alsilankinejo in prieglau
da kurioje jisai randasi, teipgi 
kas ir kada koks ligonis likos 
atvežtas arba apleido prieglau- 

diena buvo
Profesorių Roels 

susirinkusiems, Imk 
dvieju sekundų

verszi ir 
keletą vistu, viso vertes apie 
70 litu. P. Sieo nukasė anksty
bu. bulviu vertes 30 Iii u. Vagi
liai nesugauta, nes in 
žai kreipiama domes.

ir iuzdaviąni
žvejojimo leidimu mainosi' m-'
vairiose valstybėse. Septynios 
— Arizona, (’alifornia

v*
>1 '

pasakysiu, kokiu
noriu įnirti”... 

kad
sako:
na* ”
ta k ule su toms žolėms, kur in 
krukute turėjo ir in ^areziaann 
inejos, nupirko deszjints pyp
kių, o
do isz to kujįo ir pasisėdo am 
kulio virszuj, kur sūnūs buvo 
aplopęs, lai sunūs priėjės inki-

9 pypkes in kožna snuki po 
o desziinlaja pats sau 

jiasilaike, lai juodu abudu rū
ke. 1) kaip su vienu žygiu at
važiavo karietos, o iii viena tu 
kari(*tu karaliaus duktė sėdėjo, 
o kaip jis norėjo prie karietos 
pribogtie, kad karaliaus (lukte
ri praryt, lai smako galva bu
vo prisvilusi ir jis ne galėjo sa- 
vo galva pakelti, o matyda
mas, kad pro szali važiuoja ir 
jis negalina.

“ežia in ta kulo jis gyve- 
Tai sūnus ome ir aptepe

kaip su-k*
J

< > ! i 
nūs atsiklaupęs pasimeldė, tai 
szanke sznnu vprdus: 
Veja kojis, Gelžlaužis! ’ ’ 
tie vardai buvo suszaukli, tai 
szunes vienu svkin visi drožė 
in duris teip smarkiai, kad du-1 

kelt is sulekiojo i

ęfer. • H
/■•'V, Maino, 

Missouri, Rhode Island, North 
Carolina^ Delaware ir District 
of Columbia — leidžia apsigy- 

neszioti 
iszdiioda 

A tei vis

ateivius

.40

GI
kaip tas smakas iszlin-Žaibas, 

Kaip I
c 4 *

. ■
. ; ' 1 JI w
V *
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NEINLEISTAS IN AMERI

KA ERZINTI ŽMONIŲ.
Shapurji Saikiai vala, Persisz- 

kas komunistas 
A ngliszko parliament o, 
norėjo pribūti in Amerika da- 
lybauti aut Interparliamenta- 
r isz k o seimo, likos nei ulei st as 
per valdžia, 
pribiina, platina 
niszka mokslą.

Į

•1*1'
•''./1 f

ven ilsius 
ginklus ir ateiviams 
medžiojimo leidimus. 
Washington ’o

szo 
pypke,rvs in keturis s 

ir žaibo greitumu buvo prie su 
naus. 'Lai.suims atsistoji 
žmogžudžiui: 
kia smerezia t n nori mirt i .' 
dar karta ^žilini vardus 
szanke, tai tie szunes ir nusuko 
kožnas po, tris galvas, kadangi 
žmogžudis de v ynos 
rojo, o suims linksmai ir drasei 
ėjo atgal prie to stalo, kur tie 
skanus valgiai buvo sukrauti 
ir valgė isz naujo su savo szu- 
niinis, lai su vienu sykiu isz- 
girdo, kad užkrosneje pradėjo 
kruktie. Suniks priėjus veisda 
ir pamato sena bdba užkrėsiu 
je besėdint; suims sako: 
muk*, ko t u ežia sėdi ?”

‘ ‘ simel i, 
yra prisvilusi; ant suolo yra 
kriikulije žolių, pasitepk ii* ma- 
žumeli ant suolo ir pasis(*skis, 
tai skanei pailsesis.” Ale szu
nes jam neiuvelijo, tai jis kriu
kuti cine drauge ir ėjo szalin. 
Po tam jis nukeliavo iii viena 
miestą, tas miestas buvo juodai 
nuparvotas. Simus sutiko vie
na komisoriu ir paklauso: “ko- 
del- tas* miesta's- yra juddui nu- 
purvuotas?” Komisinius atša
ki* del to, kad karaliaus duktė 
bus duota smakui prnrvtie. Su
ims paklausė kuomet tai diisi- 

o kanrisorius
sziadieu ziegoriaus dvieju po 

piet.
šiaudo?” Komisorius atsako: 
“kita karta szitam mieste bu
vo didi pagonije ir czion buvo 
verginos, o tiems vorginims 
primeti* valgio pro langus, o isz 
tu trupacziii, kaip supuvo, isz- 
augo grybas, o 
žus vaba 1(1 lis, 
radosi kaip kat ins: 
pajureje ir* augo

tai ma- 
Tni bus 

apyogtu ūkininku apsileidi
mas.
NUBODO JAM

Saukai. (‘‘V-bės

sauarvs 
kuris

• /irvalstybėj, gali 
medžioti, (ik turi gauti specia
li leidimą neszioti ginklus. Pa- 
privslai, kijd nors instatymai 
pavėlina ateiviams neszti gink
lus bet draudžia 
nesziot i.

Alabama, Idaho, Iowa, Ken- 
Louisiana., Oregon ir 

Ee.xas duoda 
džiojimui leidimus, 
toj, ateiviai gali turėti gink
lus vieni i k inedžiojimni. Mas
sachusetts ir Oklahoma, kad 
nors draudžia ginklu turėjimą, 
duoda medžiojimo 
Nebraskoj jau kitaip. Kad nors

iko
prieleliau, ko-

‘ il
su-

kas negali lygintis, 
tikrai diena,pne- 

atemanezia
savo agentus

kovoji* n 1 i 
szais prohibicijc, 
sanvaitia sinns
pas visus dvasiszkus Pillsbur- 
ge ant kvotimo ka jieji mano 
apie prohibicije. Toji draugu- 
ve stengėsi pag<‘rinti prohibi 
cijos tiesas ir kad valdže pavė
lintu daryti ketvirta procenti
ni alų.

I įrangų ve

Tūlas mokytas žmogelis isz- 
mkavo, kiek žmogus praleidže 
laiko ant visokiu darbu savo 
gvwenime gyvendamas septy- 
n<‘sdeszimts metu. Per taji lai
ka praleido 23 metus ir 4 me- 
ne.dus ant miego; dirbo 19 me
tu ir 8 menesius; valgo 6 metus 
ir 2 menesius; per 6 metus ke
liavo o 4 metus sirgo; 2 metus 
sunaudojo ant apsiredimo, 
prausimo ir kitu ypatiszku da
lyku. Bet kiek praleido ant tin
giniavimo tai tasai mokytas 
žmogelis neapskaite.

ant

Bndap<*šžtK Įtik rasžt is 
apraszineja 

gamtos 
livro ant moteres. Trvs me- 

tai adgal tarnaite Estera B. su
sipažino su jaunu vyruku 
Aleksandru K. ir su juom apsi
vedė. Per du motus porele gy
veno laimingai ir sutikime ir 
susilaukė sūneli. Po kokiam 
laikui Estera užtemino dideliu 
permaina savo vyre, kuris pra
dėjo persimainyti ant moteres, 
kas labai nustebino jaja, jog 
apleido savo vyra, na ir dabar 
susižiedojo su kilu vyru ir ke
tina už jojo teketi, o kad pasi
rodė, kad Estera yra vedusi 
mote re, vinezevone likos sulai
kyta ir priežasti tojo antro ap- 
sivedimo svietas tik dabar da- 
žiuojo.

Sudas dabar tyrinėja, ar 
Aletagijidrn yra tikrai motere 
ar vvras ir ar vaikutis yra tik
rai jojo. Gal Aleksandras isz 
tikrųjų buvo vyru kada vede 
Estera, bet po kokiam tai lai- 

jojo kūno pradėjo 
ant 

nežino ka 
nes

ti Kurver” 
nepaprasta permaina 
_ r--.... >----- -*■----- 'H

jaunu

dabar

r‘ Es- 
apie

kui, dalis 
porsimainyt 
Daktarai 
manyt, 
dakiariszkam moksle 
t<Vkis atsitikimas. Daktarai ži- 

• no, jog labai ••etai atsitinka 
jog vyras tureffnnias 17 arba 
20 metu persimaino in niote- 
riszka lyti, liet negiixlejo idant 
vyras, turėdamas 26 metu ne
tektu vy ri sz k o sa na r i o.

Sūdąs turės •’ kieta rieszuta 
ant* KirkaiuJjjjio įr nežino kaip

mot eriszko. 
apie tai 

da pirma karta 
atsitiko

niiHprens toji dalyW.

Kas diena duodasi skaitvti 
apie atkašima senoviszku už
liek u. Sziomis dienomis ekspe
dicija iszsiunsta per Pennsyl- 
vniipoa Un i versi t et a in Boisa- 
na, (Palestina, atkasė senovisz- 
ko/ižgriauta maldnami Ashtn- 

a, ►kuriame surado Satilo
panai e ri ir daug auksiniu ir si- 
dabriniu dalyku.

r

Mrs. Kora Yates

da. Atmena kokia 
kokis oras, 
ūžt ikrino 
Jonas in laika
atsakis ant sdkaneziu užklau- 
svmu tikrai:

•‘Kokia diena pripuolė Vely
kos 1925 mete? 
liaus. ”

“In Daugu
mele .’ — 5 Moja u s.

“Kiek l'tarn’inku buvo Sep- 
menesij 1924 m.

2,' 9, 16, 23

12 A pri

Žengimas 1921

tomberio
Penki, tai yra
30. ’ ’

“Kiek Nedeliu buvo Decem
ber] o menesi 1913 m. ? — Ketu
ri: 7, 14, 21, ir 28.”

Teipgi greitai atmena dienas 
kokios da bus, in tris sekundas.

“Kokia diena pripuola 15 
Oktoberio 19JJ3'nftete! — SereV 
doje, ’ ’
Ant užklausymo kokia diena 
buvo 21 Januarians menesi 
1914 mete, Jonas greitai atsa
ke:
“Taja diena'lijo per visa die- 

lyg pusiau penkių vakare.
Thunison kaip jun

aukszcziau minėjome, 
turi stebėtina atminti, pagal 
savo metus, bet sz<*ip yra pus
galviu, ,netinkamas prie jokio 
protiszko užsiėmimo.

atsako greitai

ir

Jonas.

na
Jonas

norints

Girdot kad Vokietija padart* 
slapta susivienijimu su Len
kais ir Italija. Badai susivieni
jimas tosios traices
žaste atsilankymo in 
Soviatinio ministerio Cziczeri- 
no.

buvo prie-
Berlina

Ateinanti meta 
miesUis New Yorkas reikalaus 
4£5 milijonus doleriu ant vedi
mo savo reikalu. Tik užlaiky
mas palicijos kasztuoje miestui 
ant meto suvirszum szimta mi
lijonu doleriu.

, isz Saint 
IxMiifl, apskundė savo prisioge- 
li už. sudRuąvma josios pakau- ' 
szio. Tame yra nieko naujo,

didžiauses

TUOM LAIK TIKTAI.

Ateinu taksonus in grinezia 
tūlo mužiko klausdarpas:

1Ar tu esi ponu namo !
— Na, ne vos teip, esmių, 

ba mano boba pastipo praeita 
menesi, tai nors karta pasili
kau ponu po savo pastogių.

Pi

■ —Jl. ^>—***^*^ 1

s

. y ■

Lai PAIN- 1
EXPELLERJS t.

21____ 1. j "*
[ Trinki t f crdtaJ taip, kad lig 

at<bdtin»s HnunanUa penisunktų 
per od< 1 pat Vieta, ii kur 
K®fc.XS5S“^„

. , Mimft Ir atstelgia normali
. 7 'MWt k-M 

saro vpp|>ai<p,klį> ant p^yp.
Pz AD. RICHTER ft CO.
*'av<2k&?.’V'hv.8"'

S ' nt .....i ’ r a

■I I

p
Inkaro v.

v tH

Praveja Skausmui t

per od< j pat t' vieta, i* kur 

'apaitarie paĮengvina kr*pjo 
M4 ir atatelfianormai}

__ yklta.kadbutų
* .j . ..

. ~ 1! ii F » ’ J! 11
JtTER A CO.

1

GYVENIMAS.
koi’/).’.-r- 

Jurbarkf) valsez. Nesenai, Sau
kti 'leninio pil. J. Klioszt orai lis, 
neprityręs gyvenimo, vos k ar 
tik insiraszes in seniu“stoną” 
norėjo ilga gyvenimą pakeisti 
kaliomis minutėmis. Todėl szo- 
vosi du kartu sau in krutino, 
bet likosi tik mirtinai sužeis
tas. Dabar ilsisi Kauno Igoni- 
nej ir sako neilgai 
iszgysias.

NUSIŽUDĖ.
Rug]). 6 d. nusiszove 

nas, sūnūs Juozo, Ruseckas isz 
Pakaklių kainfo, Veiveriu vai., 
Mariampoles apskr. Jis kiek 
laiko atgal buk buvęs pavogęs 
isz žydu pinigu, už ka žydai ji 
labai sumusze ir kratine sulau
žė. Betgi tikrosios priežasties 
saužudvstes nežinoma. Jis, nu- 
siszove gulėdamas lovoj, pa
leisdamas isz brauningo kulka 
au in smilkinį, .lis ir pirmau 
yra šedejes kalejina*.

DAUG VILKU.
Griszkabudis. — Czia privi

so vilku. Jau vilkai spėjo kelis 
kumejiukus papjauti. Zanavy
kuose vilkas — retas sveczias.

ne pą tyros

'1J

trukus vėl

Anta-

NUSZOVE PLĘSZIKA.
Priosz kėlias dienas S%inu

liuose buvo vedamas isz teismo 
in vietini kalėjimu pleszikas 
Jakeviczius. Staiga jis pradėjo
bėgti
nuo palvdovu, bet jie vydamie- 

.si nuszove ji.

norėdamas pasprukti

PAJESZK0JIMA8.

Pajieszkau Antanu. Danielių, 

girdėjui! ktid gyvena 
Brooklyn, N. Y. Meldžiu aisi- 
szaukt ant adreso:

J. Ąlikonis,
46 Ne versi n k St

Reading, Pa.

pirmiau gyveno Pittston, Pa 
dabai

M

. br

c''*

J

t

/

t

$4.00
t ,N

NEW YORKA |
NZDELIOJ 11 Qktoberio y

Dubeltavas S
Tikietaa y

♦

Speciali* trelnaa SubątoB naĮitL J
Ryte į 

. 12:01 > 
x 12:10 < 

12:41 
12:55 
12:35 

.... 1:16 

.... 1:40 
i .. .6:35 S

J New Yorke. (W. 23rd St.) .. 7:40 / 
[ GRĮŽTANT—ApIcU New York* į 
► nuo W. 23rd St. 6:47 vakaro, nup . f 
^Liberty St. 7:00 . vakare ta patl ® 
^vakara in vlrsz-minetas stacijas. 1 
y -- ..........................  ' ■ .....-... .....

[Ant Readingo G^l<žinkel|o

h I*”6 
►Shamokin ... 
jMt Carmel .
i Ashland .... 
[Girardville .. 
įShenandoah .
►Mahanoy City 
[Tamaqua ...
► New Yorke (liberty St)

t * j

i

1

slaptai juos

tu ek y,
ateiviams me- 

M inneso-

leidimus.

ateiviams iszdiiodami leidimai 
medžioti, jie negali 
ginklus, ju vieton privalo var
toti lankus ir v ii veži a s. Neku- 
rios valstijos reikalauja, kad 
ateiviai butu savininkai neju
dinamo turto gauti

vartoti

medžioji-
leidimus. New .Jersey tur

tas turi dasiekti $2,0(10 vertes 
pirm negu ateiviui bus iszduo
tas neapsigyvonujsio ir ateivio 
leidimas. Massachusetts, nena- 
t uralizuotas <sv<itimsžalis t tiri r >
turėti nejudinamo turto iki 
$500 vertes, ir tik tada gali isz- 

medžiojimo leidimą. 
Maine valstybėj ateivis, mokė
damas taksus už nejudinama 
turtą, ir jeigu nors dviejus me
tus iszgy'venbs toj valstybėj 
priesz padavimu praszymo del 
leidimo, moka tiek už leidimą 
kiek moka pilietis.

Beveik visose 
kur 
žvejojimo leidimai ateiviams, 
leidimo mokesnis yra augsztes- 

pi'liecziams.
ateivis,

si imt i

valstybėse,
duodami medžiojimo ir

uis negu pi'liecziams. Ver
mont ’e, ateivis, neturėdamas 
pirmu popieru, užmoka tiek už 
leidimą kiek moka noapsigy- 

bet turėdamas pirmas 
popieras 
su virsz 
valstybėj moka

venos,
jeigu iszgyvenos 

menesius toj 
tiek kiek tos 

valstybes gyventojai. Virgini
joj ateiviui 'leidimas kasztuoja 
$20. Bet ateivis, savininkas ne
judinamo turto, kuris iszgyve
nos valstybėj penkis metus, 
moka tiek kibk tos valstybes 
gyventojas, tai yra, $4,00. Mi
chigan’b turi invair.ius aprubo- 
žiavimus sziuoso dalykuose.

Desziihts valstybių aiszkiai 
draudžia ateivius nuo neszioji- 
mo ginklu, ir nopavelina jiems 
medžioti,
Connecticut, 
vania,
HainpsHirb, Ohio, South Dako
ta, Maryland, New, Mexico. 
Trys valstybes, Nevada, North 
Dakota ir Utah, noiszduoda in- 
statymus lioezianezius noszio- 
jima ginklu, hot graudžia atei- * f llL J1 ■ ? r

ir 
szeszis

nes jisai ’kur t ik 
revoli ucijo-

galvas Ili

onri 1

valstybėse: Arizona, Colorado, 
(/onnectient, (’alifornia, Idaho, 
Iowa, Maine, Minnesota, Miss- 

Nebraska, New Jersey,
New York, Nevada, Oklahoma, 
Oregon, Rhode Island, 
monl, Washington, North Ca
rolina, Maryland, Delaware, ir 
District of Columbia. Michi
gan’e ir Oregon’e ateiviai pa
vėlinti žvejoti su aprubežiavi- 
mais. Aszt uoįrios valstybes e 
draudžia ateiviams žvejoti 
l’tah, New Hampshire, Illin
ois, Ohio, South Dakota, Penn
sylvania, West
Wisconsin. Tos paezios va 1sty- 
bes draudžia medžiojimą. Mas
sachusetts, ateivis 
bet ne del visokiu žuvim Pav., 
jis negali gaudimui vėžius,.nes 
ta privilegija turi 
bes piliecziai. Apart

Ver
I...

• ma
Boba

mano galva

Virginia ir

piliecziai. 
džiaut savo 
ir ž vi* jo t i.

gali žvejoti

t i'k valstv- 
drau- 

ateivius medžiot i 
Pennsylvania ir

West Virginia nepavelina atei- 
Ta i 
isu

viams I uret i szunis. 
vieninteles valstvbes 
ki(»ms reguliacijoms.

. ... ... J ■ II I

Lie t u viazkaa Graboriue

K. RĖKLAITIS
f .aid o ja 
naujausia mada ir mokslą.

Prieiname prekes.

numirėlius papai

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

Bell Telefonas 149

yra
lo-

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

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

Preke 1 5c

LIĘTUVISZKAS 
SZOKIV ALBUMAS No. 1 

MUZIKE AREA NOTOS 
DEL PIANO

a t salk o: 
prisvilusi;

tai suprato kad 
suims jam yra

Į ros, tai pradėjo ant sūnaus su 
ugnimi spjaut ie. Tai sūnūs tuo
jau szanke savo szunu vardus: 

Vejakojis, Golžlan- 
izis; tai tie trys szunes visi nu
suko po tris galvas ir 1a kara
liaus (lukteri iszgelbejo, tai ta 
karaliaus dūkti* 
sunn begotai už iszgialbejima. 
Po tam las sunns iszkejiavo in 
kitas ž(*m(*.s ir neliko girdėt.

(TO LIAUS BUS.)

“Žaibai 
žis!”

ts,

fakso” pada-

apdovanojo

*•* **• *•*

Skaitykite “Saule”
•> •> <• *

t

duos
6 4

atsake:

1 ►

< > .

4 4

> * *
Isz kur tas smakas at-

t lems

Naujas • Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigem daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu^ 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke.su nu
siuntimu tiktai $1.50.

H7. D. Boczkauaka^Co. 
Mahanoy City, Pa.

...    .. ..... . į     —|W 11111" rm*

žmogų# 
Knyga

jos yra, (’olorądo, 
Illinois, Pennsyl- > 

NowAVost Virginia

Maryland, New.
valstybes, Nevada, North

ISZ

isz to grybo ma- 
t<l vabalėlio 

jis laikosi 
vis didyn, o 

kaip neužteko maisto, jis atėjo
prie miesto; o kadangi miesto 
gyventojai ji laikt* per dyva, 
tai miestas ji szere, o galiausei 
------------- —:----------- ,—

___ . . r hl. . " • x . j ; " u i i , 4 - ■ r'.' W’ —3

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS 

... »   — f c,į 

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
' 704 Dideliu Puslapiu. 150 Pavėjiniu.

" iv;

1 *

I 1

150 Paretinta.
Dručkiai Puikiai Apdaryta Audekliniai* Isxmargintaia VynaisJ TURYNIS:

cSecita Polka 
YLietuviv Marazas 
/Suktinis Polka 
yLastucza Polka 
>Tu Mano Mieliausia Polka 
J Vamzdelis Polka 
▼ Ducaty Polka 
rGriež Polka 
JSzvilpis Marszas 
{Klumpakojis Polka 
C Marcele Polka 
yr^de-Espan Vajcas 
r Noriu Miego Polka 
{liekna Polka 
/Mojavus Vainikas Polka 
*Rasluca Vaicaa

* r

■JI

8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVO# 
APIE SZITA KNYGA

TaĮstaofes Naktų
irVena

h •4
ii /J

viams mprlžioti.
Wisconsin pavėlina

viams. vartoti gulkhB bet ne- įmaniai yaicas 
kta?.: v ...a. »a r Moju vu Voszna

nolegflH^ąi

atoi-

payęlįn$ ipedžiyČ w Voiįk ’o
nobegali iszka i luma t u ra I iz uo
tam a t (*i viu i. medžioti arba tu 
reti ginklus, tik. į 
leidimu įsz^ Conservation (>om- 
mission.

Žvejojimo reguliacijos leng
vesnes už medžiojimo rogulia- 

■<

rios 'pavėlina ateiviams žvejo
ti, yra didesnis negu skaitlius

su specialiu

1 i ” r . ,

cijos. Skaitlius valstvdjju, kit-
1 L * • * V • W v » V U

kuris pavolįną medžioti. Alei-
„ . k , ... ....... _ ..viai gaji žvejoti sekiuu'ziose

‘N i3S;
fl?-1 b:

(Augonete Polka
Ilgėjimas Tėvynes Mnrszim
Lietuviu Vestuvių Polkų
Lietuviu Galopas
Pijonkeles Valcas
Pampiliona? Polka

r

▼ Nekaltybe. Valcas 
rLietuviu, Kadrilius
/Muzike aiszku badu sutaisyta ir
C. lengvai grajyti.
f Preke su prhluntimu tiktai 78c.

f
C> i.

lengvai grajyti.

W. p, BOCZKAUSKA3-CO. 
MAHANOY CITY, PA.
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Gerbem&sla Tamlitwl:—
Sulaukiau nuo juau aluncciamoa 

mano vardu /knyga 'TukatanUo 
Naktų ir Vieką“ 
•širdinga aeziu Ir labai džiaugiuooi 
kad tokia knyga kaip “Tukatantla 
Naktų ir Viena“ aptuNMau. nu man 
labai yra tlngeldu įkaityti Tiaoklai 
iBtorijae. jas skaitydamas nei ne*a> 
•1 junti kaip laikai ssrantai ir ma
giai praeina. Aas visiems linkgctlau 
kad nusipirktu tokia knyga kai* 
“Tūkstantis Naktų Ir Viaoa”* aes Ja 
■kaitydamas tmogus apie vilką tada 
pamlrsztl Ir visokį rupescciai nors 
ant valandėlės atsitraukta.

Su pagarba, t 

IS d. Qeguilo IMlm. 
Dv. Palasduonya 
Ctekisskes vai.
Kauno apsfc.
LITHUANIA.

▼ardu knyga 
ui kuria taria

Ž0KA1.
. I

k

1

Yra tai ketvirta# i»daviinaa to# puikios knygoa, ta#
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
• .. _______• a • • vr • t k '■ oafe. « « a >a. a. a.ja nusiusti in Lietuva. ’ Preke knygne Amerika IjLOO,II

t
4

Preke Imyj^e in Lietuva su nusiuntimu tiktai S34Q.
W. D. BOGEKAUBKAf ~ 00. MĄJUMOY OITY, FA.
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Preke.su
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Skurdas ir Badas.
J__* ■ ••
I nnzlni'n lrol/1 imtrtt./l.Mažame kaimely 

kalvis* vardu Skurdas. Mazute 
kalvio grin tolo jo vieninteliu 
turtas stovėjo paeziame kaimo 
galo prie kelio. Tai buvo aplū
žusi, pajuodusi nuo kalvos du
rnu troba. Prie jos buvo tik 
mažutis neaptvertos daržiukas 
ir didele placziai i^zsiszakojusi 
s vi va.

Ir gyveno sau Skurdas 
tai in motus toje trobeloje

szuniu

gyveno

mė
sų

J

>

)

i

1

•i: UiJi

! nudavė, ka(d negirdi.
— Vieszpatie, — pradėjo jis 

asz neturtingas, bot 
kad viskas, kas tik 

sena,

vof?
praszan, 
kada paklius in ta sena, tėvo 
palikta, man pinigine, negalėtu 
iszeiti be mano noro.

Gerai! — atsake Kristus 
giliai atsidusęs.

Ir h u liudbs. Jis atsisėdo ant 
aiklio; paskui Ji iszjojb ir Szv. 
Petras.

Vei- 
szviosiu

ijt sft

Likes vienas ir apsimamtos, 
Skanias liko nepatenkintas. 
Jis suprato, kad jo praszymai 
užgavo Dieviszkaji Svcczia 
Dabar jis turėjo daug kitokiu

Tu noru patvnki- 
daug naudin

gesnis. Kaltinti tik savo klaida 
padarius jis galėjo. Jis pajuto 
reikalą kaip nors iSzlieti savo 
piktumą. Kaip tik

kilniu noru, 
nimas butu jam

PATI VIENA PASISTATĖ SAU NAMA BE PAGIALBOS KITU.
< į į i i L < ' *r i b. < i

Peip padare Mrs.
g u

net nri‘ pinigu pirkti, lai pasistatyk pats.
mot,ere ka užsispyrė pada-

Jeigu nori tureli narna o
Lucije Lovely isz Galesborg, I11., kuri parode svietui, kad jei 
ryt, tai ir padaru (ir mes jai ta pati pripn.žysini). Motore pasistato pati narna, kuriai las dar
bas užėmė visa meta.

nuo 9 vai.

TARADAIKA

Kreipkitės pas Dr. Hodg’eht
Philadelphiar

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

ryte iki 8 vai. vakare.

Kaip girdot, tai prasta 
mergina, 

Greiezian gauna sau vaikina
Negu tokia, ka auksztai 

rioezia uosi, 
Ir prie t uju vyru nekabinami

Tiktai prasta mergina, 
Gauna sztant vaikina, 
Ir ilgai ne merganna.

Musu vyrai, žinoma, ūsuoti 
t vyrai,

'I icjei yra sveiki pinigu turi 
gerai,

Drūti kaip milžinai,
Patogus kaip putinai, 

Veidai skaistus, ūsai užraityti, 
Atsižymi nuo bobų, vyrais 

palaikyt i,
Ba kas nsu np turi,
Szll y k szt ai i sz ž i u r i.

Ir gamtai prieszinasi,
Kai ras lupa skutasi.

O del ko skuta ?
Del (.o, kad taksu nemokėtu, 

Ba ta'ksorius ne gali metus 
atmint i,

Mat ant to žiuri,
Kad nsu ne turi.

Tai neužkabina — paleidže, 
O ir in bažnyezia be pinigu 

leidžia.

J

Silpni, Serganti Vyrai ir 
Moteres.

hsavo goriausiu draugu 
Badu.

Karta prie kalves sustojo ir 
miRZoko nuo gražiu arkliu du 
keleiviai. Vienas isz ju, jaunes
nis, buvo be galo gražus, 
dtjis, apželos minkszta
barzdele buvo labai kpklios 
iszraibzkos, szviesus garbi n įlo
ti plaukai szilko knoksztais 
krito jam ant pecziu. 
venos sankoleivib, jau pražilęs, j 
atrodė geras, bet kiek stacz.io- j laiku [iriojo jo szuo 
kiszkas.

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

etile

•Jo pagy
ja u pražilęs

Jis ir prakalbėjo in

SUVIENYTU VALSTYBIŲ 
MISZKAI.

Daugelis metu 
nylu Xhdstybiii miszkai a peme 
apie 822,000,000 akru žemes. 
Bet dabartiniu laiku apima tik 
apie 463,000,000 akru, 
^in, 137,000,000 akru
nekirsti. Pacifiko pakrantis ir 
Rocky Mountain valstijos turi 
apie 118,000,000 akru tu jnisz- 
ku, [lietines valstijos apie 177,- 

ežeru valstijos 
szaur-rvt ines

ir viduriness At laid iko valsti
jos 53,000,000 akru, centrales 
valstijos 56,000,000 akru.

Roknojama, kad medžio yra 
apie 746,000,000,000 kiibiszkn 

kuriu randasi
pa kraut y ir 

Mountain valstijose, 
iniszk u, 3

ne sztangn, eme visomis jogo
mis durbi velnią. Velnias rėkia, 
draskos isz skanino, o, Skurdas 
pnezia sau in usm, brauko pra
kaitu ir mala sau 
pragaro tanui.

— Pagailėk! atlenk’ —r rė
kia vęlnins. — Ko tu, pleszike, 
isz manos nori ? Ar at z noiszlai- 
kia.u žodžio? Ar tau bloga buvo 
tuos deszimt metu gyvenai? Ai, 

nori ?... Asz vis
ką, dupsiu, tik paleisk mane!... 

sutiko Skur
das jau. pa,vargęs. — Duok man 
dar deszimt metu to pat links
mo gyvenimo, o 
ne žiema, bet Vasara: 
rin dar pa valgyt i 
slyvų ir atsiskirti su szi.no pa
saulin linksma saulėta diena.

— Sutinku — riktelėjo vel
nias. — Per deszimt 

, ir tada 
Apgavike,

Jeigu esate silpni, nervuoti arba 
turite kokia liga, nepadarykite klai
dos kaip kiti padare, ateikite dabar 
ir slaptingai apie tai pasikalbėsime. 
Laukti yru pavojingai.
PILVO—padėjimas, aptrauktas lie
žuvis, sunkumas ir nesmagumas po 
valgiui, plakymas sžirdies ir kiti pilvo 
nesmagumai greit paszalinti.
KRAUJO, NERVU IR ODOS—ligos 
visuose, padėjimuose gydomi.
RUMAT1ZMAS—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 jeszkote.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
Kožn« Sereda, Ketverge ir Petnycaia 
galima matyti daktare Pottsville, nuo 
9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

Antra# flora# Bau#uni name.
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA

Bot toje 
asz tauprie jo tuo 

Badas, ir 
karta gyvenimo

paszono kie
tu suerzinto kalvio bntn. Szuo 

iszbego laukan, o 
kalvis gailedaniasi.t savo žiau
rumo, a t si g ry žo, kad paszaukti

pirma
kalvi, kada tas jiem nusilenkė, smarku niuksą in

— Mano pono arklys pamote 
Pakaustyk ji nauja, sustaugęspasaga.

kad iki sutems galėtumėm nu
joti in miestą.

ga vo

* » .. • ir , ... UIAsz bematant ta atliksiu, nekaltai nnskriamta gyvuli ir •a B n 14 II l<< H « M l 1 I l\ ^l I I , 
•— mandagiai atsake Skurdas. 
— Bet kol asz inpusiu ugni.

jis pamate, įji paglostyti. (Via- 
kad ant kalno raitas sėdi koks

praszan mano troboje pasilsėti.! lai nepaprastas padaras, ir
— Aeziu, bieziuli, mes neat-1 juokdamasis in ji žiuri, 

sisakvsim, — 
loivis.

-- Na ka, bicznlų szinndiena 
; tau dainuoti nesinori

Antras kalvis tik nusiszyp-Į ke nrpažinstamas.
— Asz dažnai su didžiausiu 

malonumu klausausi tavo dai
nų, eidamas szalia tavo kalves 

Tuo metu, karia kalvis triūse >»es baisa turi puiku, Nenžeida- 
apie ugni, žilas keleivis klnusi-

atsako žilas ko-i

sojo, bot teip maloniai, kad lyg 
> Pavakario saule sužibo tamsio

je kalvoje.

i — pasa-

vau pas tave lig sziol todėl kad 
nėjo ji apie jo darba, praeiti ir žinau, jog dainuoja žmones re

ti jannesnvsis 0‘‘ RU manim reikalu turi... Asz- 
į geras velnias, kaip matai, ir 

kojinio ir b<» perstojimo žiurėjo į pasirodau tik tada, kada reika
lu ji savo mėlynomis, gerumu 
szvieczianoziomis akimis.

Kada, arklys buvo pakausty-

ateities planu.*, 
atydžiai klausės kalvio paša- |

tas, keleiviai atsistojo. Vyrės- 1 turtus, garbe.
nw ijtzwieme isz <li<leles-s*ivo 
pinigines auksini pinigą ir da
vė ji kalviui.

— Tai per daug, — vos iszta- 
re nustebės kalvis*.

Bet ežia prabilo lig tol tylė
jęs jaunas
buvo teip pat malonus, kaip ir 
veidas.
- Tu

Skurdas. Imkis ta miksa, kaip 
atlyginimą už darbu; už szven- 
tingmna asz tau atsidėkosiu 
skyrium, nes asz pasakiau, kad 
laF, kurs pagirdys trokszthnti

keleivis; jo balsas

isz lengvo

atleis- k!

nepasitikiu-
isz k ii- 
ii iekad

įjai!... Ko dar

— ąii, gerai,
mane

paskui ateik 
asz ne

savo sodo

motu asz 
asz tau parū
kai p asz mo-

Kiek yra pasauly žmonių ir be 
tavęs turtingu. Pinigines juk 
pinigams ir daromos,. 
pinigiiK'je pavioszeti 
nepatareziau...'

Ta pasiekęs, jis atriszo savo 
sena pinigine, ir juokdamasis 
žiurėjo in velnią.

Bot jei velnias
t is, lai lygiai liek pat ir savi-
ineilus. Mintis, kad -kas nors 
gali abejoti jo galybe, jam bu
vo neapkoneziama. Jis susi
trauko ir vienu sznolin inszoko 
pi n i gi non.

— Na, matai! — suriko plo
nu balseliu* kalviui.

— Matau, matau,
Skurdas, — Del noreczan ma
tyti, kaip tu iszjęu, iszlysi...

Užriszo pinigine, padėjus ja 
ant priekalo eme dideliu kiiju

000,000 akru, 
57,000,000 akru,

atsako
— bet uoreczaii

pėdu, puse isz
Pači I i ko

Į liūgas mano patarnavimas. Tu
Į Skurdas, sziamliena
1 mu nepatenkintas: svajoji apie

, puikumą. Asz
I tau. visa, tai pasiryžęs .duoti 
(lik pasiraszyk sztai ta nutarti, 
! ir deszimt metu galėsi džaugtis
I visomis gyvenimo gėrybėmis.

— pamanė Skurdą.*
Deszimt motu laikas

savo liki-

I
< < • I

grysziu 
Rysiu, / 
k n mokvti. • 1

Antras deszimt met is praėjo 
gal greiezian kaip pirmas. V ie
na gražu Vasaros vakara vel
nias vol atėjo pas Skurdą. Da- 

pasieme su 
atsargumo szeszi u s 

s. Skurdas sėdėjo

kalti.
— Gana, 

Asz

— Tai!
ne trum-

Ir pasirabze.
Kalvi

geras žmogus, naiiti.s laikas žaibo
bėga. Kaip sapnas prabėgo de- 
sziml metu. Jis nors ir bpejo 
gyvenimo visko paragauti, bet 
liuksmas gyvenimas ji, dar vi- 

I liojo. Jo reikalai teip susidėjo, 
ir priglaus pavargėli, gaus isz ( kad viena 
manos amžina užmokesni...
Praszvk manės trijų daiktu, ir 
tavo norai bus iszpildyti.

Czia Skurdas pamato spin
duliuota szvioba, szvioezianezia 

To.

apsiriko.
o> i

nors

amžina

i HZ galvos 
džius bake, ir 
prastame kclcivyja,Jozu Kris- 

. Ui, Keliaujant su apasztalu 
1*011’11.

kurs tuos žo- 
pažino jis pa-

su

I Jnksmi- 
groitumu

i žiemos vakara, jis
i *’

j vėl atsidūrė savo senoje kalvo
je. Ar tai pažaisti norėdamas, 
ar [lasiszildyti, tik jis atsidėjęs 
ome kalti didelius geležies ga
balus. Ta darba dirbant ir rado 
ji velnias.

— Puiku!
— Tu vol gryžai prie 
nojo darbo.

i kur asz tave
primins tavo darbane

— snszųko jisai.
savo se

rumus: ten 
viskas

ge-

Buk 
nuvesiu,

r*
Reikia spręsti, kad Skurdas iožis, bet tu busi kalamas... Ir 

• a a • • 'kartu su gera szirdimi turėjo 
gerokai rambu protą. Sztai ko
kie buvo jo arai:

— Vieszpatie, praszan, kail 
kiekvienas ka> atsisės in ta kė
dė, mm kurios, Tu ka tik atsi
kėlei, negalėtu atsistot be ma
no leidimo.

Kristus ta kalvio norą h n

teip, mielasis, atėjo laikas atsi- 
rkaitvti!...

— Asz, velne, to laiko nepa- 
mirszan. Tik noriu atsisveikin
ti su savo namais. Asz noriu 
viską cz.ia palikti tvarkoje, o 

ge-

gana!
mas — Asz snt iuku 
pratęsti dar <leszimcziai metu!

.— Ne, ponuli, nenoriu 
deszimt ies, 
metuVf Gražink man 
tart i.

V'elnias ilgai kente, kalvis il
gai kale pasilsėdamas. Pa

I • < '» ’ . X, I / _ > į, ■ < ' 1 , 1

roke vel- 
sutarti.

malo- 
sut ikoszypsodamasis

Asz laukiu

bar del atsargumo 
savim tlel 
Velniuk/žežiu 
po slyva.

— Sveikas, ponuli, — 
niai
Skurdas velnią.
tavęs, net nusibodo belaukiant. 
Man jau linksmas
nusibodo ir todėl mirsiu f u 
malonumu. Paraszvsiu tik tęs- 
tamenta, ir tada ebim. Gal tuo 
laiku norėtum paragaut mano 
slyvų, jos dabar prinokusios ir 
be galo gardžios.
ežiai irgi tur but neatsisakys...

Visi velniai godus. Todėl jie 
kvietimo kartojimo nereikala
vo: i n I i po 
smaguriauja.

Tuo tarpu kalvis kalvoje in- 
kaitino savo geležine sztanga, 
juokdamasis iszbego Ipu'kim ir 
erm, jis badyti velnius. Velnini

slyvos negali, 
teko ju 
jis greit

gyvenimas 
mirsiu

Velnink z-

visi in medi — ir 
O laikas bėga.

ir j-zep, ir ton, czypia, staugia 
o nuszokii isz 
Dangiauiai, žinoma, 
vv’riansiam ir todėl 
surėkė kalviui:

— Gana, Skurde! jei du nori 
dar deszimt metu laiko — asz 
sutinku, tik leisk mums nulip- 
ti nuo to medžio!

Roc'k v 
Isz visu 

60,697,000 akru yra 
p r i va t i sz k os imt >sa v y bt 
764,000 akru

)S ir 94,- 
visuomcpiszikos

❖

nei nuosavvbes.
nei dvideszimties

mano su-

įga- 
gražint i1ian velnias sutiko 

Skurdui sutarti.
Skurdas 
dar 

Jau buvo
dirbti negalėjo.
■džiūvo, troba visai pasviro it

Dabar 
vargsz;ū, 
pirmiau.

vėl buvo 
didesnis, kaip 

senas ir 
slvva isz-Jo

r •

senute lazdos remdamosi; kros
nis isziro.

Gyvenimas Skurdui jau bu
vo nemielas. Paėmė jis savo se
na szuni Badu ir nuėjo praszy- 
tis, kad priimtu ji in Rojų.

r— Tuk, tuk.
Pusiau atsidariusiam lange- 

veidas.

rp

tu kans-

riolaimin-
bot žo- 

gei-

ly pasirodo Szv. Petro
— Kul tu toks ?
— Kalvis, pas kuri 

t ei savo arki j.
— Pažinau tave,

gas. Tai tu no rojaus, 
mes ve|nioniszkn gerybių 
doi, Nėr tau vietos rojuje.

Ir uždare langeli.
Tada Skurdas su Badu nuė

jo prie [iragarp vartų. .Velniai 
vartus tuoj atidaro ir buvo pa
sirengė kuo mieliausiai

žmogų, bet 
pažine, kad tai esąs Skurjas, 

ir greit uždaro 
pragaro

tikti
pasi

atvykstanti

Suvicnvtose Valslvb(»se ran- • * 
dasi daug minkszto ir kietaus 
medžio. Yra apie* szeszi užimtai 
invairiu rusziu medžio. Aržno 
las turi apie 50 mszin. Yra tar
po 30,000 ir 40,000 lout u piovi- 
uveziu Suvieiįvtose Valstybėse 
kur pjaunama api<‘ 30,Ų00,000,- 
000 pėdu medžio. Didžiausia 
pioyinyczia supjauna apie mi
lijoną pėdu, iii diena, arba ta 
viena piovin yezia iii motus 
(langiaus medžio supiausto ne
gu visa Norvegija. Piovinyczia 
randasi Louisiana valstijoje 
kur apie 12,000 žmonių samdy
ti medžio iszdirbystej. Beveik 
93 nuoszimtis viso medžio pro- 
(
na is suvartotas.

parapijo- 
ypatingai to- 
nesupratimai

GEO. J. BAKTASZIUS 
Lietuviszka Užeigos Vieta 

Arba Kotelis.

lulkuota szioje szaiyje yra czJo- 
Pik apie 7T 

nuoszimtis iszsiunstas užsieny 
in Australia, Pietinia Amerika 
ir vakaru Europa. Normali'sz- 
kais motais apie 28,000,000,000 
pėdu medžio suvartota.

C
bk>

Pinigu ir Laivakorcriu Siun
timo in Lietuva Agentas.

su bažnyezia kariauna,

■apygardos! a.

Jau aeziu Dievui, 
šia apsimalszino, 
šia, ka trankėsi 
ir vaidai, o tokiu czion Aineri-
ke buvo daugeli. Tai vyrueziai 
ir gerai, kad kvailybe žmonių 
atvėso, ba

Kas
Tai pati Dieva užgauna,

O tai vis nesupratimas žmo
ni u tai daro ir tai didesnio 
kvailumo negalima rasti, jeigu 
daro maiszati 
Geriau
Jeigu kas in bažnyezia netiki,

Lai jau atsiskiria syki,
Jeigu save mokytu stato,
Tegul nuo bažnyczios atsi-

• krato.
Bažuvczia vvrucziai del• *

valdžios,
O ne del nepabaigtos kovos.
Teip, teip, vyrueziai 

seis vaidais parapijos 
la'is, baisiausia 
terp kitu tautu,
veja pusti, o da sunkiau su ti
kybos reikalais kovoti. Jeigu 
Vokiecziams, Italams ar ki
toms tautoms nepatinka pa ra

ta i ne eina 
sėdi malsziai

su tai- 
voika- 

žeminamus
Sunku priesz

Italams

j George J; Bartaszius Į 
J 498 WASHINGTON, ST. < 
> NEW YORK, N. Y. .< 
jTeloponas: Waker 4335 <

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

stebuklingu žolių vertes tukstancxio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
Žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yrd suidrau- 
kes, 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 t 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecriu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gauti 
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 Nar
vu Preparatas užbėga tai ligai kel^a 
ir suteikia žmogui ramuma. ,

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu-

patrukimo,

pi jos pared kas, 
ii f bažnyezia ir 
pakol viskas apsimailszys, het 
jokiu ergeliu nekelia tiktai sa
ko: “
tni jojo biznis : 
gelius o ne musu, 
rike, liuesam sklypia, 
kur kyla maiszaezjai, 
pareikalavimo tuojaus pribuna 
Steitinei ir padaro paredka. O 
ar tai reikalinga?

Laikas jau nustoti;
Rankas nuo to nusimazgoti, 

K it-tauczi u nepyk int i,
( O jeigu ka bažnycziai pa

aukavai, 
Tai brolvti ant visados do

vanojai, 
Už? tai vigada turi,

Jeigu savo kalboje pamokslu 
♦ girdi.

ne mane 
bet tiktai tiek pasakau,

n u o k o yra v i sk u pa s 1 J u k 
sudavadyt er- 

Czion Amo- 
jeigu 

tai aut

FLO ELECTRIC C0.
(F. D. Boczkautka#, Locnininkas) 1 

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

r >

>»

nusigando ir greit 
priesz pat jo nogimi 
vartus.

...Ir tq'dol Skurdas ir Badas, 
nepriimti nei danguje nei pra
gare, dar ir dabar klajoja pla- 
cziame pasaulyje, visur praszy- 
dami nakvynes 
balo...

♦ * *
Po deszimt metu velnias vėl 

atėjo.
Skurdas jau isz tikrųjų pa

vargo gyventi, pražilo. O su ži
lais plaukais ateina in galva ir 
rimtos mintys.

— Sztai ir asz 
stovėdamas kely isz

Dabar jau mos 
juqku nekresim.

— Ąsz irgi nenoriu szposau- 
ti, — pritarė Skurdas, — Mp- 
tan, kad i>z tikrųjų mano gp. 

Bet tai niokiaį;

*

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

M. ZUKAITIS,
25 G ii lot Rd. Spencerport, N.Y.

ežia, žiūrėk, trūksta,dvieju 
ležiniu rsztangu. Leisk man in
dei j naujas: darbo bus nedau-

> Pasėdėk 
tuo laiku sziam kresh‘ ir para
gauk sztai tos saldžios degti
nes, kuria atsivežiau isz miesto 
tave pavaiszinti;

— Gerai, tik pasiskubink, — 
sutiko velnias ir atsisėdo 
krėslą: bot teip susiraukė, ly 
adatomis iszsagstytas.

Skurdas prakaitavo kaitin- 
dnmaj ir asztrindamas geleži
nes įiztangos gala, be pert rau
ko sznibždodamas: 
tie Jjozau, gelbėk!”

— tai, tu teip!

prato, kaip gerbimą sėdynė, gjnll pusvalnndžio.
kurioje Jis sėdėjo.

— Gerai! — pažake 
tižiai s z,y psod a muši s.

Tuo tarpu Szv. Petras bak
stelėjo kalviui paszonen ir pra- 
sznabždejo jam in ausi:

-*> Praazvk rojaus!
Bet kalvia neklame.
—- Vieszpatie, — tese toliau;

— Rudeni kaimo vaikai vagia 
mano slyvas. Asz praf./jui, kad? 
kiekvienas, kas tik inlips in 
medi, negalėtu nulipti be mano 
leidimo.

— Gerai! — pasakė Kristus, 
Jis jab nesiszypsojos.

O Szv. Petras pakartojo kal
viui gaižiau: t

— Kvaily! Praszyk rojaus! t 
Bet Skimimt jaute savo dar

jauniLCiMųit ir be galo tvirtu d galėjo, lyg ' butu i prįp kijoslo
• A • •• * • _ ______ _ _____ _ JL___ 1^.1 f 1 X . • 1 t ‘ A .-1

nnolai-
velnias, 
atsargumo.

>• — pasako

7 .

m
<r n

t < VioAzpa-

nekan
triai suszuko velnins. — prisie
kiu, kad tu meldies! Laika tam 
iszrinkai bloga bieziuli; pasi

esi dabar 
o. Na* keliaukimI

raižei sutarti — ir 
num

Jis noępjo atistoti, bob ne-

Ihs atėjo. Bet tai niekiai; 
asz galiu pasigirti, kad gražiai 
tave du kartu apgavau. Asz 
netikiu vol pi u galybei: jlisu 
galybe pagiysta žmonių kvair 
huuu.

Tu teip manai ? 
karszcziavo velnias. — 
dos, kpd savo.galia a>-z tau ne- 
kpt’ia parodžiau, kada in tavo 
męnkn pinigine heros milijo
nai.

—-užMir
Man ro«

ir cluonps ga-

įnirti jis viMi baltai ipkaįtintą. geleži
— Mažmožiai! —panieki^ 

jntme^iai nusijuokė Skurdas.

■■ t. ? . i* ■"

Ant. Į Sakalauskas
LIETUVIŠZKAS GRABOR1US

IR BALSAMUOTOJAS

A1 f

"i

»
i>»amiraUii pugRlynnu

jausta mada. Pigi kroko. Teipgi 
pristato automobilius yisokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminkius, dide- 
Jius ir mažius už pigiausia preke, to*

jausta mada.
automobilius

Parduodu visokius paminkius, dide-

nycxes

UŽVEDA < ELEKTRIKINIA
‘ f SZVIESA

in Namui, Sctoru#, Moltslainet, Baž- 
ir kur tik .yr,* reikalinga 

Elektrikine Sxvieaa. Teipgi'parduoda
FIKSCZERIUS 

(LIKTORIUS)
U ’ 1 k v

pigiau ne kaip gausite aztorosia. Už
veda varpelua prie duriu,'- taiao eleįk. 
triktniu# protu# ir kitokius elektrikin- 
tu# intaiau*. Ateikite pa# mane jeigy 
manote užvesti azyieaa arba perinai-

• narna pagal naujausia s|*te« 
Bta mielai suteiksiu jum prekes.

nyti tavo
m» o < 
Apsiyinu iszpildyti dideliu# kontrak
tus ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu
ir Bažnycziu. Duokitepirinybia tavo 
tautiečziui pakol ej#ite kur kitur/

nūs ir mažius už pigiausia preke, to- pj /v ,171 I?/^rT'D 
del jeigu pirkaite PORININKĄ tai JcIjVJ TJLiSVj 1 KlV VVi
kreipkitęs pas mane, nes npz galiu ju
mis pifttau geriaus parduoti negu kiti.
333’3dtosW> C«ntrfe.$h Mahanoy City

' 1 i

mis pigiau geriaus parduoti negu kiti.
3J2 W. PINE S?., MAHANOY CITY

I . ijJ ' W iuM' 5- U1 ik,..* /f* ii i JtMi

Ne mano vežimas, 
veža, 
jog kas in'parapijos veikalus 
mai’szosi tam tas ant gero nie
kad neišzcina.’ (iteima u ar ve- 
lįau visi ji už savo pastangas 
iszjnoks ir ant galo pasakys 
‘ ‘ kvailys.

Ne vienas ąpįe tai girdėju, 
Jog nesupratimai niekur 

gero nelaimėjo.
O priek tnmr nieką nepa-

• * darysite,
, Jeigu tingihRis pencisitv, 
Ir tuom- aiR juofco pasiliksite.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,358.62 k

Mokame 3.ežia procentą ant % 
sudėtu pinigu. Procentą pride- / 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio < 
ir 1 Liepos, Mes norim kad ir > 
jus turėtumėt reikalą su musu c 
banka nepaisant ar mažas' ar > 
didelis. t <<

H. BALL, Prezidentas
G W, BARLOW, Vice-Prez. 
j. E. FERGUSON, Kas. 1
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Union Paving Co. isz Fi
ladelfijos jau pradėjo ardyti 
Centre ulyczia, tik viena puse 
idaht automobiloi galėtu eiti, 
kada užbaigs viena puse uly- 
e?ios pradės eimentuoti kita.

-- Dr. Ivor Fenton atidaris 
ligonbutia užpakalije savo na
mo $20 E. Centre u Ii. ant gydy
mo visokiu Ilgu:

1 7 " . 1 "«■< • a a

— Panedelio nakti kas te
kis insigavo in
Vlado Saroko, 441 \V. Arling
ton ulyczios, pasiimdami daug 
tavoro, cigaru ir
Sąvokos drapanas. Palieije už
tiko pedsaki vagiu ir ketina 
neužilgio juos suimti.

grosersztori

paperosu ir

I
n
X'

— Daugelis isz tujų ka isz- 
va|}avo jeszkoti darbu 
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minkazlas kasykla uii rr ft’TL* i ~ 
nanąo arba mano tai padarrii, 
nes tOnaitinis padėjimas nesu
tinka su s darbininkais kietu 
augliu kasyklų. Kompanijos 
moka mažai o-priek tam tonais 
viesJJpataujo tifusas.

—■: Pacztas mano 
npuj^s paežįines skrynutes po 
visa Įkniesta kurios 
konkretiniu stulpu.

-- Szesai studentai isz pub- 
likhie* moksląines likos pa- 
szankti prie moksliszkos k aini- 
s^jos už nepadoru pasielgimu

invest i

stoves ant

pa-

pnoszais savo 'profesorius. Gi- 
Ihkis kad profosoris dovanojo 
kaltes, nes szeip hutu iszgui- 
taia isz augsztos moksląines. 
Amerikoni.szki studentai ma
žai turi paguodone.s del£ai turi paguodonefft del savo Į 
profesorių ir kitoms ypatoms.

— Labai gera 
inpesze mokslainiu direktoris 

nusirink i mo,
HUVS j°g vienoje szeimynojo 
randasi po dvį ir trys darak- 
tOrko* kurios mokina vaikus. 
Ta* yra labai neteisingai, nes 
kjto# merginos užbaigia auksz- 
tūa mokslus turi joszkoli užsi
ėmimo kituosią miestuosia. — 
Jjik nekurio žmonis viską ap
žiotu prbn paprastai sakant: 
“.jeigu kiaule turėtu ragus, tai 
išbadytu visa svietą.”

— Plymouthe palieije pa
dare ablava ant paleistuviu ur- 

vadijiamos “
kūrAueme keliolika suterszt u

užrnanvma

aut praneszda-

Dog Farm ft ft

balandėlių isz Mahanojans, Ta-
* ■ < • * * •makves ir Shenadorio, torp ku

rni radosi irkelioff Lietuvaites. 
Manoma kad kiųjczei gyvo ta- 
voro aiuntineja mergaites isz 
viėnos un’os jn kita turėdami 
h-ra to lengva gyvenimą.

‘— Groseminkns Albertas 
Bane\’icz5us Lszvažiavo in Fi- 
ladelfijė in Wills Eye ligonbu- 
tla gydintis akis.

— Skvajerio Miliaucko duk
rele likos' apkriksztyta 
diena v a rd if ‘ ‘ Bet t y. ”
bpvq p. Izabęlle Stankevicziu- 
ta iaz Plymonto su p. Edvardu 
V-iszinsku isz miesto.

■— Emilije Jakszcziute, 1103 
E. Pine ulyczio.s iszvažiavo in 
S^v. Juozapo ' ligonbutia Kea- 
dinge lavintis ant norses.

— Kaip duodasi matyt, tai 
nėkuric straikieriai ne turi ka 
valgyt, nes 40 visiteliu prigu-

ana
Kūmais

Keturios 
gyvenanezios apt 

Dutch Hill’ vos likos iszgial- 
betos nuo smert 
t rueinanezius

artimoje Hometown, 
grybu pasidalino 

su savo kaimynais, iszvin? gry
bus Panedelio vakaru ir 
apsirgo. Szeimynojo Vinco 
Petraucko apsirgo devyni, 
Juozo Andersono penki, Miko 
Babarckio penki ir mergaite 
Miko Klimo. Daktarai turėjo 
nemažai darbo pakol visus isz- 
giall>ejo.

Tamaqua, Pa. 
szeimvnos
I k

valgydami 
grybus kuriuos
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Maizeville, Pa. j- l'tarninko 
ryta atsibuvo laidotuves Onos, 
įnylomos paezios Andriaus 
Szupiliaus, Szv. Lmlviko baž- 
nyczioje su bažnytinėms apei
gomis.

Ana diena su- 
namo ponios (sesutes) 

Ona Stepulailieno ii* Marijona 
isz Ohajau* kur at- 

mvieniu.s brolelius
Adoma ir .Jurgi Vitlipua, kur 

ir linksma pasi
ilgo kolionia at

buvo automobiliam, l’ž puiku
priėmimą sesutes siunezia savo 
broleliams szirdinga aeziu. 

i '

roln paveikslu S

*

v ■■' ve
■ J? I

■Aft

Shaft, Pa. - 
gryžo

Sm<‘kieno 
lanko savo

turėjo puiku 
sveeziavima.

Beat ricijeHazleton, Pa.
Szukis, 14 motu mergaite kuri 
buvo pabėgus isz namu Fila
delfijoj, apie kuria tėvai nieko 
nežinojo, likos surasta per pa- 
licįįe czionais, kuri radosi pas 
savo gimines ir nusiuns'ta ad
gal namo.

Kaip ir visur t ei p ir pas 
slankioja po 

ulyczias,<kiti taiso stuboles o 
kiti turi užsiėmimu namie prie 
katilėliu, o moterėlės loszia ro- 
lia inspektorių, ragaujamos 
iszvirta vaisiu. Beragaudamos 
teip pailsta, kad nežino kas 
ant svieto darosi.

--r- Lietuvei apsnudia, be jo
kios energijos ir gyvasezio. No
ra veikėju ir niekas tuom nesi- 
rupinu.

mus.
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ANT PARDAVIMO
..................... ... ......... ............. ' ■—7*"——............

ANT PARDAVIMO J 
. ' 3 1 > i J

rL.fflhl'j:. nr:.: • 
% .

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 K. Centre St. Atži- 
szankite in

>•
Nauji namai Frackville, Pa. 

Preke $4,600 ant lengvu iszmo* 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasiži* 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mabanoy Avė. 

Mahnnoy City. Pa.
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A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

' ” 1A
MILL & PATTERSON STS.,

ST. CLAIR, PA. ’
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Augusias Luke man aplaike kontrakta aid iszkalimo konlcderatiszkn gene
Jefferson Davis, generolo Lee ir Stonewell .Jackson ir kitu, kurie kovojo už

laisvių. Paveikslai bus iszkalti anl szono didelio kalno Virginijoj ir bus 18 pėdu dvdžio kož-

Iszbalsainuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
sta nuo paprascziauslu iki prakil
niausiu. Pa r samdo automobilius del 
laidotuvių, vcsoliu, kriksztyniu it 
Kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1373-M. 520 W. Centre St. M*hanoy City, Pa.

ir laidoja

vcscliu,

T

**

nas

Isz Anglekasiu 
Straiko.

ISZSZAUKE “MEITEI
NANC" DARBININKUS.

Madeira-Hill kompanijos bo
davo anglis; todėl unije 

iszszauke darbininkus.

M

- Chris Gol-Slinmokin, Pa', 
don, prezidentas distrikto 9-to 
l’.MAV. of A. iszdave sekanti 
pa liepimą:
“\’ibi ‘meiteinanc’ darbinin

kai (kurie dažiuri fanus, pom
pas, boilorius^ir kiti) dirbanti 
del kompanijos 
juju kasyk losią, yra 
kai iszszaukli, už tai, kad kom
panijų neiszpildo savo prižadė
jimo, kad paliaus lioduoti ang
lis kaip prižadėjo dvi sanvai- 
tes adgal, bot tojo prižadėjimo

IIU‘1-

Madcira-1 lill 
<>l icialisz-

paminti savo darbus

nedalaike ir su pagialba 
leimfnc” darbininku ‘iuntine- 
jo anglis isz kasyklų. \’isi turi 

szi Ket- 
verga po piet visosia kasyklo-

Nataliv ir 
Greenough kasyklosia kur dar 
bhnnktd sustojo Ketvergo ry 
ta.”

Per szi pabepinm kasyklosia 
Moron, New Boston, M’oĮf 
Creek, Lawrence ir kitosio 
“ meitoi nance ’ ’ darbininkai 
teipgi likos iszszaukti.

Galima spėti kad isz tos prie- 
gali kilti vclneva nes 

■kontpanijos turės priimti ko
kius nors darbininkus ant 
laikymo kasyklų pa red k ia.

sia iszs k iria nt

Now
I ,a wrenee 

ft ft

žast ios
t u re s

už-

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS* LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

I/aidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikar
tiniu, vescllju, pasivažinėjimo ir t .t. •

i

JEIGU MOTERES NESZIOJESI KREPSZIUKUS TAI IR 
VYRAI PRADĖJO.

krepsziuko 
lid.'zys” 7 ' _ 

savo veidelio ir kiloki dalykai reikalingi moterems. Londone 
vyrai teipgi pradėjo ncszioti panaszius 
sia talpinusi kalnierelei, skepetaites,) 
rosai, raktai, szukos ir kiloki dalykai aip ant pavePkslo mato
me. 5

Kožna s žino, jog motore be savo 
miestą, nes jame randasi josios \ isi “x

ne eis in 
del padabinimo

k repsz i u k us kuri uo- 
pypke ir tabakas, pape*

j— NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ. «= 
f Geriau kirk kūdikiui verkti, negri pripildyti Ji •<> narkotižkah nuodair» 

kad “kpmalMntP jo skausniq paeinanti nuo netvarkoj eaančh; viduriu.
i)ar geriau—duokite jam truputi

BAMBINO
tyriausio, auldaiifi-skonio, tikro vidurių paJIuoauotcjo. Jame n^ra avaigalų. 
Nėra narkotiAkų nuodų. Jie yru tik lengvai veikianti kornbiuacfja. pada- 

. i ryta !S daržovių lAaunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių uMkk tAjlmo, vidurių
dieglio. inMlunglo. Kūdikiai m/'gwta Jį. Jie net prato daugiau*.

Jiiiij nptlH.oriiito parduoda Pambiuo*-n.
arba pasiųskite tkMlai j laboratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
104414 So. 4(h Street Brooklyn. N. Y.

J

M ufl Ironko,

Phila. Beauty Shoppe’s
g 307 Schuylkill Trust Bldg. 303 Shenandoah Trust Bldg.
Z t POTTSVILLE SHENANDOAH .

MoteresTr Merginos kurios norite turėti Puikus
Garbiniuotus Plaukus

(Permanent Waving)

| Ant trumpo tik laiko, Iszgarbiniuosiu jusu 
visa galva, tik už $12.50

.!• (L
Pagal Saituos tNaujauniua Budui: 

BROAD FLAT WAVE 
RINGLET BOTTOM! GVARANTINU!

KVARBUOJU PLAKUS KAIP KAS NORI 
PRASZALINU PLAUKUS ISZ VIETŲ KUR 

. _ .. NEREIKIA.
MoklmrlcKip* užtaikyti savo Pattoguma — Mokinu Dlena'ar Vakirati

is

Ii
ž

I
8
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I 

į i

sPREKES ATSAKANCZIO.S
MARY A. EAVENSON, Locnininke

BELL PHONE 145.W 8

turtu,

4

Proiurtkit gerai savo plaukus ir gal-
iML A/l A iJ A. • * A ! 'K a. eat -.1L- __1

pas
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką KuHles už 65c ret 

savo vaistininką šiandien, arka 75c 
A ? dfc. --f JL 4 . V • « < A Ii’ » ■

F. A D. RICHTER & CO. 
Berry A South 3th Sts. 
* Brooklyn, N. Y.

yra
r

. vo» odą pirm, negu *tie PasUptfngi

Puikus pUukai turžtų būti kiekvienos 
moteries pasididiiavimo turtu, bet 
pleiskanos Ir naikinimo darbas eina 
tanka rankon. ♦

Raffles
pleiskanų mirtinuoju prieiuš
Ižiurčkit gerai savo plaukus ir rak 

parazitai pakirs plaiūkų šaknis, apdengti
iutų galvos odą nesvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi Jus;* 
plaukų slinkimu.

Pirkite bonką Ruffles ui 65c

tiesiog per pasta U laboratorijos.
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Brooklyn, N.
Ketvirtadieni apie 11 vai. vai. 
vakare trys ginkluoti banditai 
inszoko visiems žinomo Anta
no Kundroto instaigan, 
Grand St., ir radę ji vienui vie
na, tuoj užriko: “

Botam ji apgalėjo, 
jo rankas 

gimnastikos bo-

. — Pereita

126

Kelk rankas

SLAPTAS SUSIRIN
KIMAS OPERATORIŲ.

STRAIKAS GAL NE 
GREITAI PASIBAIGS.

- t Iperal oriai

tr

Berrv « Sou
* Brooklyn,

savrV ‘slaptaangsztyn!” 
suome ir pririszc 
prie sunkiuju 
liu. Tada banditai apieszkojo 
jo kiszenes ir registeri, o pas
kui pasmuko ir pėdos ju dingo: 
Banditai apvogė Kundrotą ant 
mirsz $100 ir atomo auksini 
laikrodėli. Policija ju smarkiai 
ioszko.

Ant rytojaus Ka nd rot a pa
tiko kita nelaime. Jisai važia
vo sau automobiliu ir in ji insi- 
grudo didelis kieno tai t rokas, 
kuris sudaužė p. Kundroto au
tomobiliu ir sužeidė ji pati in 
krutino; szi nelaime paguldo p. 
Kandrota keletui dienu 
va, kol pasveiks,

tAR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI?!
llnczios prie Kaunu ir 30 visz- 

ztu prigulinczios prie kitos szei- 
'nfynbtf likos pavogtos in laika 
keliu dienu. Kitos szehnvnos 
ypl pasirengia ant priėmimo 
naktiniu svecziu.

■-x_ Bell Telephone Co., 
City,' Lakewood, Lakeside 
sia dratus isz Delano in Grier 
Brnesvillo, Quakake ir Tama- 
nend kur užves telefonus del 
300 szeimynu. Darba užbaigs 
;rpie 15 Novembėrio.

Lakewood,
te-

1

Scranton Chamber of 7
*

<!

'I

Sei'anton, Pa. 
kietųjų kasyklų ez.ionais turėjo 

susirinkimą ap
svarstyti padėjimą straiko.

Po tam laike kita susirinki
mą su
Commerce, kuri stengėsi sulai
kyt operai orius su 
siais.

Tasai .susirinkimas trankosi 
per keluj’es valandas ir pagal 
apreiszkima Chamber of Com
merce, tai jokios vilties nėra, 
idapt st vaikas greitai pasibaig- 
tių nes aut tojo susirinkimo ne
galima buvo daeiti prie jokios 
taikos.

angleka- i
-Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas. Jaigu z♦ y

Jus turite galvos svaigimą, akiu rąibima,* ausu spengimą < 
si z .-■i

gir neturite apetito. Todėl Juš jaucziates ligotais. Jei 
noritę būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi- 

, r „''ft i» " į. “ -

janezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami

Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite į 
jo, jei« aptiekorius neturi siuskite užsakima mum, o mes 
Jusu reikalavima isz pildysim kuonogreicziausiaĮ.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL C0. j 
639 West 18-th St - Chicago, III

Todėl Juš jaucziates ligotais.

NAUJAS SNIEGINIS M0T0RIS, 
4 t *

G. Scott isz Detroito, Mich,, užbaigė dirbti sniegini nięu
1............... ‘ ......... K....... K 11 . ...... '7 kurio ral'hTVra

ftp ... . . ... .

tori kuris eina anl sniego be jokiu klinczit'i, 
panaszns in didelius szriubus i r smagoi suima sniegą eidamas 
1 ~) myliu ant valandos.

2

'iSALUTARO STOMACH BITERI
i, ( , i <i Hm j ■ •
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kurio raiti i

— OlctoRVrfo 21 bus suriszti 
mazgu motery stės Szv. Juozą-
pč bafaiyezuįe p. Helena, duk- 
tep P. Kubgrtavicziu, 600 W.
I

<*r

kn, sūnum p. Karaszauckienes,
Pine nli., iii Petru Karaszauc- 

i
Kast Centre ulyczios, kuris yra 
vargonininku arti Pilt stono,

in lo-
—V.

L *
1
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Paskutines Žinutes.
/ ‘

U Marquette, Mich. — Isa-
bėllc kaimely j sudegė gyvena
mieji h^naai. Ugny žuvo namu 
sfeiinininke Smfhn'ione ir jos

NENORĖJO KAD
VISI ŽINOTU.

Lietuvis atnesze gromata ant 
paežio Kaune, ant kurios ne 
buvo jokio adreso. Virszinin- 
kas paczto užklausė jojo, kode] 
paduoda gromata be jokio ad
reso, ant ko jisai atsake:

— B5 nenoriu idant kožnas 
žinotu, kad 
mvlema. * v
REIKALINGA MERGINA.

ra.szuu pas savo
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trejetas mažu vaiku.
Havro, Fra nei je. — Kar

dinolas Dougherty isz JWdol- 
ts, sėdo sziadien ant laivo 

at plaukdamas in New

Prie naminio darbo. Gora 
mokestis. Atsiszaulcho ant ad
reso. (2t

v__ i__ •.

Mrs. G. F. MAglott,
1314 Market St.,
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
mahAnqy CITY, pa.
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3-czįąs Procentas už jusu pinigus’ ir saugumas del jusu
pinigus yra $eriaus negu 10-tas Procentas be - jokio, 
saugumo. s . >' *.

i'

saugumo,
' MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

riioka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta'

DIDELIS GAISRAS PADARE BLEDES ANT MILIJONĄ DOLERIU.' x
/Paveikslas.parodo gruvesius miesto Tin Juana, Meksiko, 

AiiagIa iii vm/la i»n lilnrlnci n n i*-4»i:
kur. nesonpi.

a 11 xr i v g • virt 11 • ‘i A ii X ‘ z 11 nm ii
jusras i sudegino

suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau Ir geriau 
del žmogaus kuris \dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
del žmogaus 'kuris .dirba ir czedina.

kaip tai pinigas auga ęji padauginimu Procento.
......- _________________ __________ įi. ______ k__________________________ Lsj--------------- »---------------
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