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MAHANOY CITY, PA. Į

ISZ AMERIKOS
5,000 SZMOTELIU

SZITAM PYRAGE
Cumberland, Md. — Czionai- 

tine duonkepiuve, apvaiksz- 
cziodama savo 78-tas sukaktu
ves nuo kada pradėjo bizni, pa
kopė dideli pyra'ga — keiksa, 
kuris sv-ere 1,187 svarus, yra 
penkin pėdu augszczio, 12 pė
du ir G colius aplinkui ir pada
bintas su 78 žvakutėms — vie
na ant kožno meh).

Tasai pyragas yra iszkeptas 
isz 1,740 kiausziniu, 
miltu, 
svaru 
kvortų 
krakmolo ir 
raus del pwpuoszimo. 
ninkai supjaustis taji inilži- 
niszka pyraga ant 5,000 szmo- 
teliu kuriuos iszdalins del žmo
nių.

252 svaru 
112 svaru sviesto, 
smulkaus cukraus, 

pieno,

224 
3G 

12^2 korninio 
342 svarus enk- 

Locni-

MERGAITE MIRĖ NUO 
MUNSZAINES.

Beaver Falls, Pa. — Agnesz- 
kute Szafa, 4 metu, mirė o jo
sios broliukas mirtinai serga 
nuo iszgerimo niunszaines. 
Vaikai siautė tvarte, kur užti
ko galona namines. Inkiszo gu
mine paipuke ir pradėjo cziulp- 
ti namine isz molinukes. Tėvai 
rado mergaite mirusia o-sūneli 
vos daktarai iszgialbejo nuo 
smert.

prie jo-

MERGAITE NORĖJO
TURĖTI MAŽA BROLELI.
New York. — Muriele Haus- 

ner, kuri turi vos deszimts me
tu, geisdama labai brolelio, nes 
garnys josios motinai neatne- 
sze jokio brolelio tik nuolatos 
sesutes, mergaite parasze gro
mata in palicije apreikszdama, 
buk surastas kūdikis ant gelež- 
kelio stoties, priguli 
sios.

Mergaite mate laikraszcziuo- 
paveiksla pamesto kūdi

kio, iszkirpo paveiksią ir drau
ge su gromata nusiuntė palici
jai, idant nepadarytu klaida. 
G romą t oje rasze: “Kūdikis 
yra niano. Palikau ji su kitais 
pirkiniais. Žinau, kad tai buvo 
ma i m a ps i le i d i ma s, 
gian tas nepasiantrins. Meldžiu 
man sugrąžyti kūdiki ant szito 
adreso. ”

Palicije mane 
yra teisinga. Nusidavė ant pa
rodyto adreso, bet nemažai nu
sistebėjo, kada dažinojo kad 
nevos “motina” kūdikio vra 

kaip de-

se

rasze:

bet dau-

kad gromata

“motina” 
niekuom daugiau, 
szimts metu mergaite.

Mot imi apdovanojo 
tei geru “broleliu“ per sėdynė 
kada palicije iszejo.
PATI JAM NEDA VE VAL

GYT, NUĖJO IN 
KALĖJIMĄ.

Chicago. — Juozas Konkovs- 
ki, 30 metu, gyvenantis ant 

likos nu-

mergai-o
broleliu

30 metu, 
1736 Brigham uli 
siunstas in kalėjimu ant sze- 
sziu menesiu in pataisos na
rna, kad nedavinėjo pinigu sa
vo paežiai ant maisto. Juozas 

kad per keliolika 
, nes 

Ar tau

•t

prisipažino, 
menesiu niek<j nedirbdavo 
serga rumatizmu.
daktaras neužrasze jokiu gy- 
duolin?,> užklausė jojo sudže. 

. Taip, ponas sūdžiau, bet kaip 
galiu naudoti gyduoles, kad 
ant recepto sako, kad turiu 
naudoti gyduoles po valgiui, o 
mano motore man neduoda val
gio.”
iszsikaibejimas ir turėjo eiti in 
kalėjimo, kur jam duos valgyt, 
jbet už tai turę$ dirbti. _

i l

Nepagialbejo jam toks

NESUPRATI-FARMERIU 
MAS UŽ MOTERIA IR 

ŽUDINSTA.
—- Antanas Vasiu- 
40 metu,

Chicago.
keviezius, 40 metu, farmeris 
gyvenantis arti Worth, 111., pa- 
siszaukes pas save kaimyną 
Petra Vanderpoof, 60 metu, 
pradėjo jam iszmetinet, buk ji
sai susinesze su jojo paezia ir 
už daug draugauja su jaja, pa
leisdamas in Petra kelis szu- 
vins užmuszdamas ji ant vietos 
ir pats save mirtinai sužeidė. 
Priesz szaudvma Vaši u kevi
ezius norėjo ir paezia nuszaut, 
bet toji iszbego laukan kaipo 
ir keturi u metu sūnelis pas ki
tus kaimynus o 
atkerszyt paežiai pats*sau pa
leido kulka in szona.

Isz Visu Szaliu
BAISIAUSI KANKI
NIMAI NUŽIŪRĖTU

BULGARAI KANKINA SA
VO AUKAS BAISIAUSIU 

BUDU.

Rum unijoj 
savo

vai dže 
polit ikiszkus 

Tosios kaukes 
ne kaip

negalėdamas

Belgrade

KA MUNSZAINIERIAI PADARE SZITAM NAME

« a
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PAGIMDĖ 20-TA KŪDIKI; 
VISI GYVI.

Sugar Notch, Pa. — Ana die
na pati Petro McDermot, pa
gimdė dvideszimta kūdiki — 
sunu, kuris svėrė devynis sva
rus ir vra sveikas. Vis-i vaikai 
yra gyvi, o vyriauses sūnūs tu
ri 26 metus.

kait v t as 
Randasi

nagais.

KATRAS KAREIVIS BUVO 
ISZMINTINGESNIS.

Mete 1807, po karei Prūsoku 
su Maskoliais, suvažiavo cie
sorius Francuziszkas Napoleo
nas su Rusiszku caru Aleksan
dru prie Tilžės, tiksle padary
mo šutai kos.

Ciesoriai kalbėjosi
ta. ir.nnV .gub*
pradėjo girti savo vaisku.

— Narsius turi generolus ir 
daug vaisko, tik

apie szi, 
vienas.ii’ kitas

Paryžius.— Henri Barlusse, 
placziai apraszincja kaip Bai
ga rijoj i r 
kankina 
prasižengėlius,
yra daug bjauresnes 
už laiku Iszpaniszkos inkvizi
cijos.

Barbusse raszo: 
randasi ant palieijos keliolika
geležiniu balkiu ant kuriu de
gina prasižengėlius idant isz- 
gautd isz juju slaptybes. Vir
szininkai kailininkams perda
re liežuvius su adatomis ir in- 

spilkas po
t e nai s spec i a 1 i szk a 

maszina kuri suspaudže žmo
gaus galva 
isztyszka. Bulgarijoi pulkinin
kas Kusmazov, nužudęs kelio
lika jaunu žmonių akyse juju 
tėvu, priverte ’bueziuoti nu'žu- 
dvtu rankas. Szunes iszdraske *’ *
ir traukinėjo lavonus po uly- 
czes per visa sanvaite. Kilosią 
vietose vyrai buna pririszti 
prie automobiliniu troku kurie 
bėga pilnu greitumu, katrie 
negali bėgti su troku būna vel
kami pei; daug myliu pakol ne-

kad net smegenys

priverte 'bueziuoti

szkada kad 
tavo kareiviai yra neapszvies- 
ti — sako Napoleonas.

— Mano kareiviai v rano 
taip kvailus, kaip tau nuduo
da, atsake Aleksandras.

— Padarvkime iszbandv-
•r

ma.
Gerai, sutinku.
Ant paliepimo Napole- 

i ne i naono, i neina Francuziszkas 
peksztininkas. Ciesorius ji eg
zaminą v o ja :

Ar ant menulio randasi 
žmonvs ? I

— Ne, szviesiauses pone.
— Del ko!

Ba ant menulio nesiran
da oro ir nėra kuom kvėpuoti, 
o szaltis lenais ‘vieszpataujn 
tekis, ka’d žmogus negalėtu gy
venti.

Dabar likos paszauktas Ru- 
siszkas peksztininkas ir klauso 
jojos

o

Ar vra žmonvs • » ant me-
nulio !

— Nikakniet! (nėra visai.)
— . Del ko ?
—' Ba nudistu žemyn sta- 

ezia galva! *

TIKRAS KĖLĖS IN PEKLA.

Kokiu budu galima gau
tis in pekla !

— Per padotkusl...
— . Ka tu kalbi !....

negirdėjaiArgi , kaip 
tėvas kalbėjo, buk per tuos pa- 
dotkus neužilgio mus velniai 
paims. *

PARSIDUODA FARMA.

Farma 180 akeriu, 25 raguo
tu, 2 arkliai, didelis tvartas, 
9 kambariu stuba ir kiti rei
kalingi budinkai, visokios pa
darines del farmos. Puse my
lios nuo miestelio, bažnyczios, 
mokyklos, 2 mylios nuo gele- 

Pardavimo 
(M.18

žinkelio stacijos, 
priežastis yra liga.

Mrs. Wm. Poszka 
R.D. No. 2 Box G7, 
Plearnt Mfiunt, Pa.

tenka g#vvas 11 os.
Kaime Ferdinand

kiszkam maiszatyje, visi su
žeistieji likos nužudinti be jo
kio susimylejimo, tarp tu buvo 
dvi norses ir

prižiurinejo

po politi-
VI SI

keturi daktarai
sužeist nokurie 

sius.
Daugeliose vietose kareiviai 

subjaurino motores ir (lukterės 
akyse tėvu ir juju vyru. Nega
lėdami iszgauti isz savo auku 
iszpažinimui virszininkai pila 
savo aukoms verdanti vandeni 
in ausis, nutraiikineja 
nuo pirsztu ir kojų.

Vienoje vietoje Bulgarai nu- 
kryžiavojo sena motina akyse 
josios trijų smili ir daug pana- 
szįu atsitikimu atsibuna tan
kiai. Ir
szviestam anižyje l

nagusb

tas
f

dedasi sziam ap- 
Bet reike 

suprast, kad. ant Balkanų da 
randasi daug pus-laukiniu žvė
rių kurie vadinasi žmonimi.

BOLSZEVIKAI NUŽUDĖ 200 
KOREANU.

Tokio. — Japoniszka minis- 
terije aplaike skunda ant Rosi- 
jos, buk bolszevikai nužudė 200 
Koreanu, kurie buvo apkaltin
ti už szmuglerysta Harbine
Mandžiurijoi. Korėja spyrėsi 
nubaudimo bolszoviku už tokia 
nemielaszirdinga skerdyne sa
vo padonu.

DEVYNI RUSISZKI
BANDITAI SUSZAUDYTI.
Kursk, Rosije. — Devyni 

banditai, kurie baugino gyven
tojus Kursko gubernijos, likos 
suszaudvti czionais vakar.*
Banditai prigulėjo prie bandos 
razbaininku žinomos 
‘ ‘ Jaluszevskaja banda ’ ’ 
papilde daug apip'leszimu ir 
žudinsczin visoje aplinkinėje.

30,000 ŽMONIŲ STRAIKUO- 
JA NORVEGIJOI.

Oslo, Norvcgije. — Su'batoje 
prasidėjo generaliszkas strai- 
kas 30,000 daubininku — inži- 
nieriu ir anglekasiu. Vaklže 
stengėsi užbėgti straikui ir 
sutaikinti darbininkus, bot tie
ji nesutiko ant iszlygu ir visi 
sustojo dirbti. ,___ »r<.

czionais

kaipo 
kurie

«!»

Sztai ka padaro varytojai niunszaines namui kuriamo gyveno Bush,•Micije 
M imszainieriai

Bend, 
Oregon. Josios kaimynu yra proliibicijos agentas A. F. Mariott. Mimszainieriai norėdami 
atkerszyt jam už aresztavojima joju draugu, pakiszo dinamito po jojo gyvenimu, bet ir pa
na Busli vos neteki) savo gyvasties 
trauke pusgyve isz griuvėsiu ugnagesiai. Paveikslas parodo josios kambari 

J. Hanson ’u.

po eksplozijoi kuri suardo josios du kambarius o jaja isz- 
■po eksplozijai.

>Jiji stovi su palieijos vadu I

NUŽUDYTAS
SUGRYŽO NAMOf

KAIP PLAUTI
MEZGINIUS.

PASAULIO VAIKAI.

reikalauja atsargaus 
skalbimo kad il- 

Tarpc sziu v ra
sako Metropoli-

-r- Judvoką Ja- 
0 metu motere-

ŽUDINTOJU SAVŽINES 
ISZDAVE JUJU BAISU 

DARBA. 
.... ..

MOTERE IR JOSIOS MEI
LUŽIS SUIMTI.

, i_______

Stanislovas, 
rema, patogi 3
te, gyvenanti Zamczyno, vedusi 
motere, nuo kokio tai laiko ve- 
de uždrausta irfeilo su savo kai
mynu, 25 metu Maksimu Ma
ciuku-. Visam kaime apie tai 
kūmutes kalbėjo o Jadvoka tu
rėjo nukensti daugeli kartu isz- 
metintjimus nuo savo 5(1 metu 
vyro — ant galo nutarė atsi- 
kratvti nuo savo “senio.”

Susitarė su savo meilužiu pa
daryti mirti savo vyrui. Pore- 
le pasislėpė grabeje prie plento 
apie antra valanda nakezia, ap
siginklavę su szmotais gele
žies ir lauke sugryžtanezio vy
ro isz miesto.

-— rUai jisai, jau ateina! 
susznabždojo Judvoka iii 
savo meilužio.

Duokime gerai, tiktai 
smarkiai, idant atliktu ant vie- 
to. ,

Kada prisiartinantis 
priėjo prie pasislepusiuju 
beje, abudu iszszoko ir pradėjo 
daužyti žmogų, 
skėlė pakauszi 
ant vietos. Būdami tvirtais 
kad nužudė Lesa Jarema, nu
ėjo namo. Kada duris atidarė, 
paregėjo vyra sėdinti prie sta
lo! Klykdami iszbego abudu 
laukan szaukdami kad kas at
sitiko kas tokio nepaprasto, 
kad “nobaszninkas“ sugryžo 
ant žemes.

Praneszta apie tai palicijai, 
kuri eidama plentu užtiko la
voną nužudyto 66 metu Jaki- 
mo Ivau'iszezuko isz Dabrolo- v 
vo, vietoje Jaremo. Zudintojus, 
kurio patys iszsidavo, likos už
daryta kalėjime, kur lauks die
nos teismo.

, {Szeiipininkes turi žinoti ki)ki 
daigiai 
plovimo ir 
ginus nesziotusi.
yra mezginiai.

Pirmiausia reikia pamieruo- 
ti mezginiu ilguma, ypatingai 
jaigu mezginiai nuo langu ar
ba kalniečiu. Kad neiszsitemp- 
tu, delikatnus mezginiai turi 
būti ranka prisinti prie szmotę 
balto audeklo, ir su audeklu tu
ri būti plaunami, lalanti mui
luotu drungnu vandeniu, netri- 
nant'tik su rankoms lengvai 
spaudžiant. Reikia mezginius 
plauti per kelis vandenius. Jai
gu ant saules džiovinami bus 
nubaltinti. Sugražinti szviesiai 
geltonu mezginiu spalva rei
kia juos nupjauti kavoj ar ar
batoj ir tuoj isztempti. Galima 
sprensti kokia spalva bus in- 
pilant kavos arba arbatos skys
timo in stikleli ir pakeliant

Kuomet 
džiūsta patartina

Dvi-

geraio

su

‘ ‘ regis- 
1925m. apie 74

ausi

v v ra s 
gra

kuriam iper- 
užmuszdami ji 

Būdami
y

nobaszninkas

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su gerosneis apdarais, preke $1.50

1

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

stikleli ir 
stikleli prie szviosos. 
mezginiai r ___ ___ ____
pride’kti jiTiė apdengtos lentos. 
Langu kurtinai gali būti 'pri
šokti prie paklodes ant grindų 
jagu nėr temptuvo.

NELAIMINGA NASZLE.

Mirė Jonas Varsztaitis. Du 
draugai mirusio lydi su likusia 
naszlia- paskui graba nebasz- 
ninko ant kapiniu. Vienas isz 
ju prakalbėjo in naszlia: v

N u si ra myk mieloji, juk 
žinai, kad mano mylemoji pio- 
tere taipgi yra mirus, todėl ga
lime mudu sueiti in pųra.

Naszle jam atsake: 
man tavos Petruk,
vėlai man apie tai įpranosziai 
nes asz jau su mano burdingie- 
rium susižadėjo, kada 
vyras d a j) u v o gyvas.

Gaila 
nes jau per

y

mano

NE NORI BŪTI VISZTA.

Mama: — Jaigu manės ne
klausysi, 
v i sz tiny ežioje

Mariute: — Gali mano užda
ryti visztii^’czioje, jaigu nori 
— bet jaigu manai, kad asz 
dėsiu kiauszinius, tai ant to 
labai blusti. * . .

tai tave uždarysiu 
,i.

ryti visztii^’czioje, jai'gu

4-a* -4

37 METAS
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ISZ LIETUVOS
ARSZESNI UŽ

GYVULIUS
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Gyva karai, Kūpi szk io v. (V. 
kor.) — Sziame kaime 14 d. 
Vasario per vienas vestuves, 
kuriose dalyvavo daug 
ežiu, Rudik u k. ” galiūnai 
Gricziunu k. tokiais pat ”su- 
si roką ve“ del kokiu tai “gar- 
lies” žeminimu ‘‘Szeredeczi- 
įlinkais” galvas prasilošė Gri- 
cziuniszkiam. Gricziuniszkiai 
jausdamos nuskriaustais, užsi
mano Rudikisakiams atker
szyt. Kitaip negalėdami, atra
do ju arkli su vežimu, arkliui 
iszbade akis ir kojas su gelež
galiu sužeidė. Pastarieji būti
nai vol žada “atsilyginti.”

Tsz pažiūros, vyrai, kaip 
ąžuolai, bet isz szalies žiūrint 
visai beproeziai.

Oi.jaunime, kada susipras! !
NELAIMINGAS

ATSITIKIMAS.
Ežerenu apdkr.

Nuovados 
virszininko padėjėjo p. P. žmo
nai bekuriant primusą, staiga 
užsiliepsnojo in ji pilamas spi
ritas ir taip smarkiai ja apde
gino, kad nelamingaja teko pa
guldyti Ežerenu apskr. ligoni
nėje.
VELYKOS SZIMET BUVO 

SZALTOS.
Ežerenai, (“A -bes.*’* kor.)-—- 

Veykos szimet szatos. Purvas. 
Kai krir tebėra sniegas. Antra 
diena lynojo.

Žmones nusiminė, 
ne besiartinaneziais rinkimais;
PLINTA VENEROS LIGOS. 
I

Kaune vokia venerinėms li- 
ambulatorija., 

instaigoj atsi
lankė 5,783 ligoniai, o 1925 m. 
ligoniu hkaiezius beveik dvigu
bai padidėjo ir sieke 10,467, 
tacziau szimet per pirnla metu 
bertaini veneriku ligoniu skai- 
czius dvigubai perszokes per- 
nvtkszcziu metu t kaieziu.
DEMARKACIJOS LINIJA

del kokiu tai 
žeminimu

Imbradas, 
(“V-bos” kor.) —

iromsgoms gydyti
1924 m. szioj

4

'’h
sve-

*1 su 1

K

i
I

i

*■

ji

susirupi-

I I

imimu buvo užre- APSTATĖ KARIUOMENE
pasienio policija,

saugojusi demarkacijos linija,

J'!

Išnik u

Automobiliai Grasina Vaiku 
Gyvastį.

“Sziadien, automobiliai yra 
toki pavojingi vaikams, kaip 

pavojinga kriokulys ir
szk a rieti na” 
tau Lipe Insurance Kompani
jos raportai. Skaitlynesparodo 
įęad nuo 1920 m., automobiliu 
nelaimingu atsitikimu aukos 
padidėjo 50 nuoszimti.
penkt dalys mireziu buvo tar
pe vaiku neturineziu 15 metu 
amžiaus.

Gimimo Užregistravimas 
Texas.

Texas planioja gimimu ir 
mireziu užregistravimą per vi
sa valstybe, idant ji butu in- 
leista in Suv. Valstybių 
t ration area, 
iiuoszimtis g
gist mota. Bet pirm negu vals
tybes priimtos iii registracijos 
dali jos turi j 
nuoszimtis visu gimimu užre-į vieta pastatyta tam 
gistruota. Bet pirm negu vals
tybes priimtos in registracijos 
Hali jos, 
nuoszimtis 
gistmotas.
Keliaujaneziu Ūkininku Vai

kai Negauna Apszviotimo.
Kad keliaujancziu ūkininku 

■vaikai netur laiko lankyti mo
kyklas, parodo 
National Child Labor Commit
tee, Denver mieste 1925m. Vai
kai atvažiavo in Denver rudeni 
praleido dauginus kaip puse 

puse tu 
perkelti in

parodyti kad 90 atitraukta iii užpakali ir m jos •• V A A A A A • 1
guliarine kariuonu ne.
pasitrauksiant.
ninkai visa laika 
visus norinezius 
markaejos linija 
zlotą.

Pakeitusi 
mene isz pat 
pradėjo žiauriai »

turi parodyti kad 90 
visu gimimu užre-

mokslo metu, 
vaiku

tikra re-
Priebz

L'-uku polici-
buvo 

t < veiti 
!e’ to

girti 
de- 

už 1

t

Ml

tyrinėjimai

Beveik 
nebuvo

a 11 g s z t es n e s k 1 i 11 s a s.

Pripažinimas Motinu.
Porto Rico gubernatorius ka

tik insteigo Vaiku Geroves Ko-
miteta isz penkių nariu. Mote
rys, “szeimynu motinos,” pri
valo užimti dvi vietas komite
te. Tas komitetas tyrinės visus 
vaiku problemos, pasiūlys vai
ku geroves instatymu permai
nas ir peržiūros vaiku instai- 
gas. F.L.I.B.

szeimynu motinos,

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 02 pus
lapiu, popierini apdarai.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
I

Preke 25c

MAHAKOY CITY, PA,
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kariuo-
dienu 
u gy-

vent o ja is. 
kios priežastie, 
kraujo rainius gyc« 
tur apiplesze. Tvo^<- kaimuose, 
kur sargybų bikt i prasidėjo 
vagiliavimas.
ORGANIZUOJA BANDITU 

BURIUS. N/ U TIE 'S 
SMURTAMS.

Tikromis žiniomis, 
ir Traku va i vadi
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« r

Ooi ^’ki-
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ip
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M

\ i.niaus 
1 aiko.-zovi- 

czius isz juokiu valkatų. vagi
liu, nuobradu, kriminalistu ir 
kitu visuomenes atmatų orga
nizuoja bandas, kurios invai- 
rio.se demarkaejos palinijo vie
tose Lietuviu pusėj puls gy
ventojus, ir plesz juos.

BAISUS ATKERSZINIMAS.
“Kožnam isz jus vaiku užra- 

sziau ketvirta dali mano gas- 
padorystes; jaigu po mano 
mireziai pradėsite pesztis, tai 
supleszysiu testamenta ir užra- 
szysiu ant vargszu.” •
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Mažhm miestelyje, valstije 
1 Ilinojų i, likos užvelta “žiUrs- 

” —Visi 
miestelio urėdai randasi ran
kose moterių. Kitados 
kalbėdavo: “Ifės valdome 
svietu, 
ros. ’ ’ 
prie “ 
gialbos vyru.
kas tokis turės užsiimti nami
niu darbu ir liulavimn vaiku. 
Bet kast r--

vyrai
“Mos

o mumis valdo mote- 
Dabar moterėles imasi 

valdymo svieto”
Kai’p rodos, tai

yra 
nes josios 
patogumas ir ja ja apdengia.

Sudže isz pTiežasties tokio 
pasielgimo dukrelių, neiszdave 
da savo nusprendimo... Liūd
na, kad tokia dievota dažiure- 
toja prieglaudos del vaiku, vie
tojo mokyti vaikus tokios bib- 
liszkos patarmes, negalėjo isz- 
mokyti vaiku DieVo prisaky
mo:^“ 
savo! ’ ’

del josios palaiminimu, 
plaukai yra josios »>

GiiOtlOk tęva ir motina

bo pa

Gal seniausiu žmogum Euro- 
dabartiniam laike 

kuris
poje
Willinmas Smith, 
126 metus, 
1800 mete, Ulstere 
sziadien yra sveikas, linksmas 

nesirgo. \____

i gimęs

v ra 
turi 

13 Sausio, 
Anglijoj ir

Vaiksz-ir niekados
ežioje daug, turi gera norą ant 
valgio ir skaito be stiklu. Turi 
gera pomieti, nes atsimena ge
rai kare prie Waterloo — turė
damas tada
Kada jojo užklausta kokiu bil
du prailgino sau amži senukas 

Gerk ir valgyk kas 
tau patinka o svarbiauso nesl- 
paeziuok priesz 
szirnts motu!”

penkiolika metu.

atsake: i <

szeszesdc-

Tūlas Lenkiszkas daktaras 
Filadelfijoi, dažiurinejo per il
ga laika savo tautieti, sena 
žmogų, kuris sirgo ant kronisz
kos ligos. Kada ant galo ji isz- 
gyde, tasai senas tautietis pa- 
dekavojo daktarui už iszgydy- 
ma ir jojo rūpestingumą, pri
žadėdamas, kad apie ji neuž- 
mirsz savo testamente.

Daktaras mažai apie tai rū
pinosi, manydamas, kad senu
kas neturi jam kuom užmokėti. 
Po metui laiko, daktaras vela 
likos paszauktas pas senuką, 
kuris tuom kart apsirgo ant už
degimo plaucziu. Su mielu no
ru atėjo jam iii pagialba, bet 
neiszsigyde isz ligos,
mirti padare testamenta ir - 
viską užraszydamas daktarui 
sumoje 50 tukstaneziu doleriu.

------------------------ \

Sztai paduodame czionais du 
testamentus mirusiu moterių ir 
paliekame juos del musu skai
tytoju npsvnrstyfi, kntra isz 
juju pftdtire iszmintihgiau:

Nesoti ei miro Now Yorke mi- 
lijoniorkn poni Stephan V. 
Harkness kirri tržrnsze $64,- 
500,000 ant visokiu labdaringu 
tikslu. Dftugiauso užrasze ant 
miesto biblijotekos, ba net 
$31,000,000 nnt miestiszkii lirb- 
da ringu
Yale universitetui $3,000,000, 
ir del Metropolitan muzejaus 
ir žvorindziaus puse milijono 
doleriu, o likusi turtą užrasze 
ant visokiu labdaringu tikslu. 
Mirusi buvo Proshiterijoniszko 
iszpažinimo. Tosfame'ntaS tos 
mirusios moteres, aiszkiai pa
rodo gera 
A merikonkos.

Dabartės pasakysime apie 
vargingostiia moteria kuri mi
re konia tani ’paežiam laike 
Milwaukee, Wis., kokia tai Au
gusta Stenzel, (larbszi motere, 
dievobaiminga <ir neturtingi), 
Visas josios turtas susidėjo isz 
mažos šlubeles ir 
Tippecanoe — viso 
neszc ant $1,200. Augusta taip
gi padare testamentą, arba ki
taip pasakius, už ja ja padare 

Oberle isz 
parapijos

katra

t i kai n $20,000,000,

szirdi turtingos

loto miesto 
verte isz-

Priesz

T

Rll
Toji

Braunsberge, Prusnose, tūla 
moterėlė negalėdama iszvaryti 
sužeista kareivi isz st ūbos, in
puole in toki pasiūt ima kad pa
degė savo narna, o drauge 
juom ir sužeista kareivi,
motere t lire jo sunu kuris norė
jo apsipaeziuot, bet 
surast sau st ūbos, 
nepavėlino jai iszmesti laukan 
kareivjo. Insiutus motere, isz- 
plesze grindis, iszmusze langus, 
sudaužė sienas o kad ir tas nie
ko nepagialbejo, padege narna 
ant keturiu kampu. Namas bu
vo medinis ir greitai su doge. 
Kareivis sudege drauge su na
mu. Moteria sūdąs nubaudė 
ant deszimts metu kalėjimo.

negalėjo 
bet valdže

atsitikimas
Kansas

Ketas atsitikimas atsitiko 
mieste Kansas Citv. Tame 
mieste gyvena varginga nasz- 
lo, kuri užlaikė kelis vaikus sa
vo sunkiu darbu. O kad dieno
mis dirbo, buvo priversta ati
duoti mažus vaikus in kokia 
tai dievobaiminga prieglauda, 
kur vaikams iszdestinejo kož- 
na dįen$ tjkejiniiszka mokslą 
isz biblijos. Viskas ėjo kamlo- 
geria\isja, pakol motina neap-
laike ^ora dinsta turtingoje 
szei mynoje, kuri 
vargsziai pasiimti 
vaikus, nes davė
kuriame gulėtu su vaikais gy
venti.

Nudžiugus motina sutiko ant 
to su mielu noru, o žinodama, 
kad turės sunkiai dirbti ir ne-, 
turės laiko szukuoti^kas diena

pavėlino 
su savim 

jai kambarį

savo ilgus plaukus, davė nu
kirpti trumpai* Ir kas atsitiko? 
Sztai vaikai — prikalbinti per 
dievuota daži urėto ja prieglau
dos, no norėjo pripažyt(!) savo 
motinos.

Motina užvedė teismą in sū
dą, kur vyriausios dukreles — 
dvilekos ir trilekos metu am
žiaus, pasakė isztraukas isz 
biblijos sekaneziai: “ Jaigu 
motere turi ilgus plaukus, tai

KAIP KANDIS 
PANAIKINTI.

Tai gali atsitikti bile 
bet artinantis 

kandis pasidaro

Drabužiu kandis padeda 
kiauszinukus, kurie iszsivysto 
in kirrninukus, edanezinsr dra
bužius.
motu sezone,
sziltam orui, 
labai veiklios ir ju kiauszinu- 
kai greieziau iszsiperia.. Labai 
sziltuose namuose aplinkybes 
joms lygiai prielankios, kaip ir 
vasara. Szeimininke turi .netik 
prižiūrėti vartojamus drabu
žius, bet turi specialiai prisi
rengti prie atitdlinimo bledies, 
kuria kandis padajro, kada rei
kia vasarai padėti visus vilno
nius drabužius ir kitus daly
kus.

Jungtiniu Valstybių Agri
kultūros Departamentas turi 
iszleides knygute užvardinta 

Cloth Moths and their Cont- 
kuria galimu paroikala-

4 4 
f oi, ’ ’ 
vns gauti U. S. Department of 
Agriculture, Washington, D. C. 
Toje knygutėje apraszoma in- 
vairus budai drabužiu apsau
gojimui, kaip suvyniojant juos 
,in popiera, vaitojant hoftalina 
ir kitokius budus,

Reikia visuomet drabužius 
užlaikyti szvariai, nuolat juos 
sžepėczin valant ir priesz saule 
vedinant. Kandžiu kiauszinu- 
kai labai szvclnųs ir szepetys 
juos iszszukuoja. Reikia gerai 
iszvalyti kampus, siūles ir ki- 
szenius. Jai drabužiuose, kurie 
esti padedami vasarai, yra ko
kiu plotmu, kandis tuojaus in 
juos i n si mes.* Jai drabužiai bus
gerai szepeczio iszszukuojami, kad jis 
nors kas dvi sanvaiti, abejoja
ma, ar kandis prie ju kabintu- 
si. Syki juos iszvalius, reikia 
juos nuo kandžiu apsaugoti, jai 
jie nebus per vasara vartojami

suvyniojanbjuos tuojaus in po- 
piera ar sudedant in tam tikras 
skrynes, kur kandis negalėtu 
insigauti.

Beveik visi yra susipažino su 
rusziu maiszais, ku-

galima pirkti vasaros

Lictuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIU3.

v. Stepono 9 kuri

$100 ant

Airiszinis kunigas
o
velione patvirtino per pasira- 
szyma kryželio, nes ijemokejo 
raszyt ne skaityt.“Motere pa
dalino savo maža turteli sekan
eziai: $500 ant palaidojimo ir 
pastatymo stovy lo;
misziu, $50 už miszes už mirusi
V y ffll T i ž YffT^^~£7iv o TevTi?
$50 už miszes savo brolio, $200 
ant parapijos kur yra kun. 
Oberle. Ddl giminiu nieko ne
paliko.

Dabar mielas skaitytojau ge4 
rai apmanstyk ant titju dvieju 
testamentu — katra
geresni padare?

nes jie ju m'euŽ-

invairiu 
ritins 
laiku. Szio maiszai jai noapi- 
plyszo ir jai atsakaneziai var
tojami, yra labai gerai apsau
gojimui drbužiu nuo kandžiu. 
Jie neturės jokios vertes jai 
drabužiai su kandimis bus in 
juos i n dėt i,
musz. Jai bent kiek apiplyszo, 
nors ir labai mažai, jau nebe
tinkami drabužiams dėti, nes 
kandis in juos jau gali insigau
ti.

.Paprasta vyniojimui popie
ra yra gera, arba keli laikrasz- 
czio lapai. Kandis por popiera 
negali insigauti. Delio, jai vil
noniai ir kiloki dalvkai yra 
nuo kandžiu paliuosuoti, gali
ma juos suvynioti, in vynioja
ma popiera arba in 
ėžius.’ Yra toks 
tarp žmoni u, kad kandis prisi
bijo rasžalo, kuris vartojama; 
laikraszczius spauzdinant. Ta; 
neties. Bile popiėra, jai

Yra
laikrasz- 

insit ikimas

Žaltys ir mergaite.
Buvo karaliaus dūkto. Tėvai 

jai davė žiedą ir liepe niekur 
nepamesti. Jinai nuėjo in dum-, 
buri praustis burna. Ir inpuole 
žiedas in dumburio giluma. 
Niekas negalėjo pasiekti. Jinai 
atsistojo ir verkia. Žaltys atė
jės klausia: “ko tu verki?” 
Mergaite sako: turėjau žiedą ir 
nupuolė in dumburio dugną, 
niekas negali pasiekti.

buk mano pati, tai 
sutiko, 
Žaltys

ko tu verki ?

dumburio dugną
” Žal-

tys sako: 
pasieksiu, 
sako: 
sako:

kraujo putos ar negyvos? 
žalezio motina atsiliepė: 
du šuneliu kaip ąžuolėliu, o ta 
viena dukrele kaip žalia varle
le. Visa pasaka.
' r (TOLIAUS BUS.)

’” O 
Tuo- Lietuviazkaa Graboriua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.
t*

SUMMIT HILL ŽMOGUS 
PAGIRE.

. Mr. David Rex, 301 E. Ha
zard St., Summit Hill, Pa.

Asz pardavinėju
ra- 

szo: “Asz pardavinėju “Dr. 
White’s Oil of Youth” ir kito- 

Dr. White’s”k in “
per‘ilga laika, ir da pats juos 
vartojau, ir mano 
ir asz pats patvirtiname 
gauname geresnes pasekmes
nuo tu gyduolių negu nuo ki
tokiu.”

gyti uolos

kostumerei 
kad

616 W. SPRUCE STRM 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonai 140
4

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

9

“KOKI TĖVAI, 
TOKI VAIKAI”

APRĄSZYMAS ISZ TIKRO

ATSITIKIMO

Ar tau szinkoris nedavė 
pilnos bonkos ? — klauso levas 
savo deszimtmetu senumo sū
naus, kratydamas bonka
riuoje stokavo apie pus-antro 
stiklelio gužutes.

— Dave

ku-

isz joju

Naujos pirsztines papnosztos 
su povo plunksnomis liet la'bai 
brangios ir tik turtingos mote
res jaises neszioja.

atsake 
su nusiszypsojimu, nes 
riau trupinėli neszdamos 
mon.

vaikas 
nuge- 

na-

O tu padla! Tokis jau- 
žiurokit jau moka traukt 

isz-bonkos!
Tėvas su šuneliu isz to juo

kėsi szirdiugai.

V lažas

nas o

Jonukas mėgino tan
kiau traukti guzu te ir teip isz-

cgalomoko gert jog ant 
pabaigtu girtuokliu.

Motina, ikuri sziek

buvo

tiek

LEHIGH VALLEY INŽINIE
RIUS DUODA PATARIMA.

Air. Henry Reinheimer, in
žinierius ant Lehigh Valley 
geležinkelio, isz Lehigton, Pa. 
sako: “Ka tik atsikratau nuo 
sunkios ligos “flu 
diegtus apie sprandą 
džiau bonkute 
Oil of Youth Linimenta

Ka tik atsikratau
9 9 ir turėjau 

i, iszban- 
Dr. White’s 

” nuo 
ko aphiikiau greita palengvi- 

Gausite a pliekose ar-

< 4

n ima.” 
ba gi osernese.

ANT PARDAVIMO.
Puikus namas ant viso loto 

po No. 525 E. Centre St., Ant 
kito galo loto randasi namai 
ant dvieju familiju. Viskas ge
riausiam padėjime. Atsiszauki- 
te ant adreso.

H. J. Kirschner
Record American Ofise, 

Mahanoy City, Pa.

(t.25

kuri
draudė siineli nog gorimo, mirė 
isz riipesczio ir vargo, lovas 
gaspadoravo kaip galėjo ir ge
re kiek ingalejo.

' ’ '•ii'’"* ''

Tu kelis metus'po tam sūne
lis apsipaeziavo ir pareikalavo 
nog teVo, idant jam atiduotu 
gaspadorysta.

Ne nemislinu — atsako
Tu geidi Czionais būti 

ponu o asz tau turėsiu tarnaut! 
Dirbki pas mane o asz tau vi
same prigialbesiu!

Tieje žodžiai taip įnpykino 
Joną, jog būdamas«da neiszsi- 
p^igiriojas, kirto tęva per vei
dą, jog tas nusirito net po sta
lu.

senis.

— Dieve mano! — paszam 
ke tėvas ar tai prie to daejo? 
Imk viską, tu prakeiktas ir 
taip ne ilgai džiaugsiesi mano 
kruvna procia!

Taji vakaru pasigėrė tėvas 
isz. rupesezio o sūnus isz 
džiaugsmo.
Baisus dabar užėjo laikai na

mo Jono. Tėvui kuriam sūnūs 
turęjo duoti kambarėli ir pa
ženklinta suma pinigu,
gerdavo viską lig paskutiniam 
skatikui o sūnelis ėjo pėdoms 
tėvo. Kas diena buvo barnis ir

pra

vargingu 
pekliszkas

riksmai, o vargingu pati Jono 
keUtejo raukas

s 
s 

nesu- 
plyszus yra gerai. Tiktai reikia 
galus gerai užlenkti, kad kan
dims nebūtu galima inreplioti 
perjuos.

D rabu ž i u s taip su v yni o t u s 
galima padėti be baimes, kad 
kandis in juos kada insigautu. 
Kad užmuszus kirrninukus, ku
rie kartais galėjo užsilikti, ga
lima vyniojant, įpridcti neftali- 
no, kuris tuojaus užmusz.

Svarbiausias dalykas varto
jant naftalina, ir 

kandis
tas, kad drabužiai turi būti 
taip suvyniojami ar padedami, 
kad naftalino garas galėtu isz- 
eiti, 
bes.

jai norima, 
užmusztu, tai

nes kitaip, jis nieko negel-

drauge su girtuokliais.
Tėvas iszkalbcdavo šuneliui 

buk per tankiai dirstelėdavo in 
stikleli nes karta aplai'ko nog 
Jono sekanti atsakima: 
-r igimtrgi rm nk!
lame niekas ne kaltas tik tu, 
esiu kaij) ir tu! Nog tavęs isz- 
mokau gert, būdamas da mažu 
vaiku, vietoje mane ūž tai nu
baust, tai dž’iaugT'isi kad moku 
gert. Esu panaszus in tave, 
turi (ko iszmetinet.

Buvo tai karti teisybe. Nog 
to laiko tevak apsimalsziuo nes 
gorimo jau ne galėjo pamest. 
In trumpa laika apsirgo, visas 
kūnas persendas spiritu, ne tu
rėjo pajėgu atsispirt 
nepoilgam mirė1* 
visu.

Gal

ne

ligai ir 
apleistas nog

skaitytojas pamislins, 
kad sūnelis dabar palove gert, 
bet kur tau ? Jonas kas kart 
daugiau ir tankiau pasigerda
vo. Ne praszymai jaunos 
cziules,

vargu5 
tiriiiezia.

Kaimynai v 
kaimo vaikai

pa
ne per.serge,jrmat goru 

kaimynu ji noapmalszino 
bego in prapulti su atidarytoni 
akimis.

Insiksvcrbe didelis 
iii kitados turtinga
Jonas pardavė gyvulius po tam 
szmotus dirvos o pinigus nesz- 
davo in kare žema, 
nog jo szalinosi, 
bego pasilcu jin kada, s vi moda
mas ėjo girtas ibz karczenios. 
Pat i ji seniai apleido ir rado 
tarnyšta mieste o kada Žydai 
likusi turteli užgriebė Jonas 
nuėjo in svietą su krOpszu ir 
lazda ir dingo nežinia kur.

In kelolika metu po tani kai- 
muocziai rado prie jojo grm- 
ezelos koki tai apdriskusi val
kata jau negyva. Nelaimingas 
miro nog suszalimo.
Jonas kuris prijausdanias ar- 
tinantisi gala geide da nors

Buvo tai

karta pavogėt gimtini kaimeli
— o gal tai puvo kas kitas pa- 
n'ašzus jam ygiriiioklis kuris 
nbrojo praszyt nakvines kaime. 
Kiszoniujo mirusio rado tusz-

n'ašzus jam ^glrtuoiklis

eze bonka nog arielkos...
Pax vobis.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raižymo, del vaikams. - Preke 15c 

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

Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusiai 
I ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausfu Iki prakil- 

Parsamdo automobiliui del 
veseliur kriksztyniu ir

Gausit aptiekoso arbai 4

9 9 

gerai, busiu.
Merga ile 

9 9

‘ u 1 a r n i n k e atvažiuosiu 
” Ir iszemos pada

vė jai žiedą. Karalaite pargry- 
pasiža- 

žalczio paezia būti” ir 
verkti. Sesers sako: 
neverk, mes padary-

4)
4 4 

in vestuves.

4 4 
pa ežia būti

žūsi in namus pasakė:
dėjau 
pradėjo

9

kad tau nereiks už jo te-
4 (

vede vyriuose seserį

t V lok 
si m, 
keti. Tik oik in svirną ir verpk 
linus.” ' Atvažiavo žaltys su 
pirszliais ir pabroliais — viso
kios bjaurybes. Susitariusios 
seserys vietoje jauniausios isz-

Žaltys su
ja paszokes sako: G ežia ne ma
no panele, ežia vyriausioji se
sele; mano 
svirnelyje linelius 
grandžiai verkia.
de karve, užriszusios jai ant 

skarele. Žaltys paszokes 
“ežia ne mano pa-

, ma-

panele, augsztame 
verpia ir 

” Tada atve- 
užriszusios

ragu
su ja sako:
nele, ežia margoji karvele
no panele augsztame svirnelyje 

verpia ir grandžiai 
Atvedė kiaule. Žaltys 
su kiaule ir sako: 

, ežia ži-
mano«‘ panele 

svirnelyje linelius 
graudžiai verkia.

Nora ka daryti, iszeina isz svir
no loji mergele. Žaltys pama
tęs tik nusitvėrė ir nužvingejo 
in mariu dugną. — Juodu ten

sunu

linelius 
verkia.’ ’ 
paszoko 
4 4 czia ne mano panele 
loji k i anlele 
augsztame 
verpia ir

9
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Turėjo’ M u
'Sgyveno gerai

ir dukterį. Viena syki ji pra- 
szosi savo paties pas tėvus va
žiuoti. Jis jai davė stiklinius 

vaszko
szilku kuodeli ir sako:
tuos czevervkus
kaip ta
tuos szilkus suverpsi, tada lei- 

Ir iszejo. Pati ome verk-

Jis 
czevervkus rateli ir 

“kaip 
pornesziosi, 

rateli perverpsi, kaip

9

siu.”
ti, tada žalezio mote pamokino: 
“czevervkus duok in suolą ir 
sudusz; rateli pastatyk ant ka
kalio, sutirps, kuodeli pamesk 
in kakalį ir sudegs. Tada jis 
tave leis.” Ji taip ir padare.
Parėjo pats ir sako:

9 9 Ji

mariu sakyk:

‘ ‘ Dabar 
eik, tik asz pasakysiu kaip tu 
mane priszauksi. Priėjusi prie 

“žaltv vvrej ar 
dar gyvas, pįeno putos, ar gy
vos? kraujo putos, ar negyvos? 
Kad bus pieno putos, tai asz 
gyvas; kad bus kraujo putos, 
negyvas.”
savo levus su savo vaikais, pa
sisveikino ir vieszi. Dabar, bro
lis insivede viena vaika su sa
vim gulti. Sako: “ 
sziu!” Vaikas sako: 

muszi?”

Ji iszejo, nuėjo pas

asz tave mu- 
“dede, už 

ka mane muszi?” “Pasakyk 
man ka tavo tėvas sake iszleis- 
damas?” Tas vaikas sako: 

asz nežinau, asz negirdėjau.

groerne.se.
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KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS
Philadelphia Specialistą 

Visos Kroniszkos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Motcrci 
Ne Serganti bet viigi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Serganti Vyrai ir

niausiu.
laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1873-M.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

(k

r

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odoa Liga* visuos© pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna annvaite—Scredomia, Ket- 
vergais ir Petnycziomis.
landos: 9 ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE, PA.

Mokame S.czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

n. BALL, Prezidentai
G. W. BARLOW, Vlce-Prei. 
j. E. FERGUSON, Kai.

Of isos va-

Antras Floras,

an dau-

pnus kokius 
gali sapnuot.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
Jau užbaigom daryt

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu 
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa- 

žinogus 
Knyga

puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

IF. D, Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

GYDIKIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyso 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. .Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mu, puslapiu 992 su juodais mink
štais ąpdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu Žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, ' 
25 Gillet Rd. Spencerport, N. Y.
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DYKAI — BAROMETRAS IR REVOLVERIS — DYKAI

“asz nežinau, asz negirdėjau.” 
Antra nakti vedasi antra vaika 
ir tas sake: “nežinau.” Tre- 
czia nakti iszsivede dukteri. 
Ta persigando ir grūmojimu ir 
pasakė ka sake levas. Tada las 
brolis paemes dalgi nuėjo in 
pajūri ir sako: “žalty-vyre, ar 
dar gyvas? pieno putos ar gy
vos?” Iszkilo pieno 'putose žal
tys. Brolis tuojau jam galva 
nukirto. Pargryžes namon pa
kabino dalgi prieangyje, Žal- 
czio pati pamaeziusi dalgi nu
siminė — eisianti namon. Tė
vas neleisti, bet jinai iszejo. 
Nuėjo prie mariu ir sako: “žal
ty-vyre ar dar gyvas? pieno 
putos ar gyvos? kraujo putos1 
ar negyyas?” Kraujo 'putos 
burbt’ bur^bt’ ir pasirodė ant 
vaiidbns. Pati omo verkti ir 
szaukia: “ža'lty-vyre, ar dar 
gyvas? pieno putos ar gjwos?

k

Barometras

daiktas su .tikru 
termometru, ir

Importuotas 
kuris parodo permainos oro. 
Tai yra labai gražus ir gerai 
padirbtas 
Fahrenhein

’ priesz gražu orą lele-moteris 
iszeina in tarpduri o priesz 
lietu vyras iszeina in tarp
duri, priesz permaina oro tai 
abudu iszeina In tarpduri. 
l.abal naudingas daiktas del 

f kiekvieno. Taipgi revolveris 
B. C. 22 kalibro kuris yra 
padarytas gražiai ir druezei, 
szauja su B.C. kilikais. Kas 
brangiu daiktu mes prlsiusimo

nežinau.
jin turi gales apsaugoti savo namus. Szitus 

dykai kožnam kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodyta laikrodėli. Tai 
yrą labai jęeras laikrodėlis, nikelinio judėjimo, .gražiuose nikelinuoso luk- 
sztuose, laika rodo teisingai ir gvarantuotas ant daugelio metu. Vertas no 
mažiulis kaip $5.00 bet mes per trumpa laika nutarėm parduot tik už $8.75. 
Prisiuskite 35c. stempomis už prisiuntima o $3.75 užmokėsite kada aplan
kysite tuos daiktus savo namuose. Gvarantuojamo kad busite užganėdinti 
arba sugražinamo pinigus. Raszykito sziandien ant adreso:
PRACTICAL SALES CO. 1210 N. Irving Ave. Desk 25. Chicago, UI.

mažiulis kaip $5.00 bet įneš per trumpa laika nutarėm parduot tik už $8.75.

1210 N. Irving Ave.

burbi’ burbt

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

----- “S-------- z 
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST COM 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba Ir czedina. Dėkite savo
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

*1
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PURVYNE.
(Isz Gyvenimo.)

Panevėžio miesto prie-mtes- 
tyjo stovėjo maža, sena ir pa
krypusi trobele. Jos isZvaizda 
primine sena senutėli žmogų 
kas minute belaukianti, kada ji 
Dievas paliuosuos isz to sun
kaus, sunlinkusio ir ligoto kū
no, paszaukdamas pas save 
antrajai! laimingesnių gyveni
mam Kiek-vienas mažiausia 
vėjelio pūstelėjimas, smarkes
nis duru trinktelėjimas jau ža
dino baime trobelei,
nors silpnesnis , duru, 
sunėrimas nepasiliuosuotu ir 
tuomi visos trobeles neprivers
tu ant drėgnos žemes atsigult, 
kas tarp jos sienų globoja
miems gyventojams sudarytu 
daug ir daug didelio rnpesczio.

Toje trobelėje gyveno jauna 
naszle su savo dukrele Jievute. 
Toje trobele juodviem tebuvo 
tik nakties užeigos 
diena nuo anksti iki 
karo

kad kurs 
sienos

vieta, nes 
vėlai va- 

dažniausiai prabūdavo

mokintis, o ryte užmigau. Per 
neros dievaieziui paankot net naktį negalėjau miegot, nes 

atėjo prie mano lovos girtas 
kareivis emo mane žnaibyt, in 
lova lyst ir asz turėjau gintis 
ir verkiau, del ko buvau nusi
gandusi ir suvargusi ir todėl 
ryta užmigau ir nesuspėjau 
painoku iszmdkt. Mama su ki-

Tair už nuodėmė nelaiko, 
amata negarbingu dalyku ji 
pripažino tik toms, kurios pa- 
siaukavimo darbu užsiima bū
damos viso gero pertekusios ir 
laimingos.

Jievute jau dvylika motu 
turėjo, kuomet ja motina pir
ma syki nuvedė in mokykla. 
Nuo tos tai dienos Jievutei 
prasidėjo visai naujas gyveni
mas su visomis naujomis ap
linkybėmis.linkybemis. Jievute augusi 

^rinkoje ir namu klampynėje ne 
tik nemokėjo, bot not suprati
mo mdurejo apie savo tikėjimo 
pagrindines tiesas, o taip-gi 
nebuvo girdėjusi .dorinio pa
mokinimo. Jos matymo apskri
tyje tebuvo matomi jos moti
nos kas na k t i tame paeziame 
kambaryje nepasislopti su vy
ri? zkia is glamonejimaisi, kurie 
jai tiek natūraliais pasidarė, 
kad jau neboteike jokio pasi- 

o ypacz todėl kad

tu kareiviu gulėjo ir todėl ant 
manes barėsi ir net muszt no
rėjo, kad asz kareivio nepri
imu.

Skaudi szi kalba mokytojai 
pasidaro. Juk dar tik dvylikos 
motu mergaite, o jau vorezia- 
mn su girtu kareiviu d ra u gau
tis. Laime, kad sziandien jai 
dar užteko tvirtybes atsigint, 
bot kalusymas, ar tolinus jos 
užteks josios jausmams iszbu- 
jojus. 0 gal ir .Jievute kaip ir 
jos motina, liks to paties Ve
neros dievaiezio auka. Moky
toja nutarė jauna mergaite gel- 

ne- 
taip

biaurejimo, 
jai g}’veninio 
kad kitur panaszaus dalyko 
nėra ir kad yra gedimas.i.
jai indomesnius savo namuose 
pastebėjimus visai be blogos 
mislies net mokyklos drau-

neteko matyt 
panaszaus

Ji

KAIP PLAUTI
PADUSZKAS.

vonima pcrpraszinejo dukrele 
už vertima in toki pat gyveni
mą ir patarė tolinus iszteset 
savo puikiame, doriniame nu
sistatyme.
motina, ] 
pagyt, bet motina tarusi, kad 
jau pervehi tos laimingos va
landos sulaukt,
Jievute verkdama nuo motinos 
lovos atsitraukdavo.

Jievute iszango labai graži. 
Nors jos kūnelis buvo liesas, 
bet ji buvo tiesu, taisyklingai 
sudėtas; akys mėlynos ir verte 
žmogų perverianezios, o taipgi 
labai viliojanezios. Jos lupeles 
visados szypsojosi, buvo links
ma ir mokėjo su kiekvienu ma
loniai apsieit. Bapra-szyta, bū
davo, gražiai surisz, greitai 
paduos, padekuos už pirkimą 
ir papraszys kita syki jos ne
užmirš zt del ko ir pirkėjai pas 
ja lankydavosi. Ta net kaimy
nes budeles pastebėjo ir ant 
Jievutes eme žvairuot. Bet J ie
vute su savo kaimynais nesi
pyko ir net jiems ka nors pikta 
ant Jievutes pasakius, 
dos maloniai atsakydavo, 
ko kaimynai susigėdydavo ir 
dauginus nemėgindavo Jevutei 
iszmetinct.

Ii

Pora motu sirgusią 
nukarsžinusi Jievute pasiliko 
vienai viena savo kas kartas 
labi aus bekrypstan ežioje dro
belėje, kurioje ilga laika nuo
bodžiaudavo. Būdavo, pareis 
vakare isz budeles namo, susi
kurs ugni, iszsivirs valgy! ir 
atsisėdusi valgo, bet vienai tas 
valgis neskanus — nuobodu ir 
ilgu neturint su kuo pasikalbėt 
ir dienos inspudžiais pasidalyt. 
Trobelėje kaž-ko nejauku da
rosi. Vejay visais paszaliais 
ir palangėmis szvilpe. Ret-kar- 
ožiais ir in duris kas pa'klc- 
bendavo, bet J ievute sužinoju
si, kad tai vyriszkis, ne i nle im
davo. O tie vyrai ne vienas 
mėgino jaunute auka, 
kaip nors nuskynus, bot Jievu- 
teUiepasidave pagundai -— isz-

Ypacz jaunas, gražus 
—:------------- i-----------------------------------------, ........ . ....... .......... . . , .. ....... —

, Jievute ramindavo 
priduodamą vilties

nutildavo ir

va-

rinkoje, 
jos budelen atsi-

Petras prie Jievutes meilinosi, 
kuri Jievute ir tikrai jah buvo 
insimylojusi, bet vienok, 
karais pas save trobelon nein- 
sileisdftvo. Ji su Petru meiliai 
kalbėdavo tik diena 
kuomet jis
lankydavo. Po ilgo laiko, Pet
ras Jievute iszmogines ir per
sitikrinęs, kad Jievute 
neseka savo motinos pėdomis, 
in ja insiinylejo ir amžinu ry- 
sziu su Jievute bažnyeziojc su
sijungė.

Po Jievutes vestuvių 
koji trobele, primenanti 
cities liūdna tuose 
gyvenimą, greitai
jos vietoje stojosi gražus, 
dideliai mūriniai nameliai, ku
riuose susitvėrė ramus ir lai
mingas szeimyninis gyvenimas 
kurs nCsze pavyzdi 
apylinkes gyventojams, 
mynai, ta matydami, nekarta' 
su nusistebėjimu tarpn-savyi 
kalbėjosi, kad ir klampynėje 

geras ir 
— Lntnte.

visai

mon- 
p r li

nam u ošė 
isznyko, o 

ne-

. . . Į

Paprastai tos paezios pa- 
duszkos vartojamos vasara ir 
žiema. Ne visos szeimininkes 
žino kaip paduszkas plauti.

r

I.

i?

Su v. Valstybių 
Departamentas 
duoda kelis patarimus kaip 
plauti paduszkas.

Pasiūk isz muslino maisza, 
du arba tris syk didesni už pa
duszka. Iszardyk paduszkos 
gala, susink ta gala ,prie mus
lino maiszo galo. Pakelk pa
duszka ir pilk plunksnas iii 
muzlini maisza. Plauti plunks^ 
nas reikia pirmiausia muslini 
maisza su plunksnoms vėl už-, 
sinti, paimk szepetuka ir sziun 
rnok su vandeniu kuriame in- 
dėta “washing soda.” Jaigu 
reikalinga, antrame vandenyje

Žemdirbystes 
Žeminus pa-

ii

visiems
Kai- washing soda.

Keli szliubai, 
Tai jau negerai, 

Vienas priesz sudžia kaip 
tyczia, 

O Nedėlioję nusidavė in

■
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Buvo ir sugi’ažtni, 
Tai vis neprastai,bet perkalbėdama motina 

verst savo dukreles prie 
žemo darbo, bet veltui. Motina 
nepaklauso jokiu mokytojos 
patarimu ir perspėjimu, jokiu 
pamokinimu, o vien likosi sa
vo nuomones, kad neturtin
goms tas darbas leistinas.

Vos penkioliktus metu? 
Jievutei prasidėjo

Mo
tina, kaipo auka palaido gyve
nimo, atsigulė in patala isz ku-

iszaugt 
naudingas vaisius.
kart a i y gali

vi sa- 
del mfl

Tai vis neprastai 
Bot netrukus už tai, 
Pasidarė smutkai.

Dabartės tarp saves pjaujesi, 
Vienas antra vaikosi, 

Ir vaikysis, gero ten neturės, 
Kol nuo Dievo Dvasios 

neapt liros.
Tokiu apsiporavimu 

sziadien daug turime,
Jog ne suskaityti negalime, 

Po laik gailėsis, 
Ba kas diena esis.

j galima sziuruoti. Reikia isz-. 
plauti per d vie jus arba t rijus 
vandenius. Su rankoms gręžti 
kiek galima ir maisza padėti 
ant saules iszdžiuti.

Iszskalbiant paduszka, 
kia iszvidaus gerai apkrekmo- 
linti. Krekinolas uždarys sky- 
leles ir laikys plunksnas pa- 
duszkoj.
sausa vėl reikia plunksnas in
deli.

Galima paduszka plauti 
virszminetu budu nevartojant 
antro maiszo.

Patartina vartoti dviejus už
valkalus paduszkoms. Vienas 
gali būti 'prastesnis. Tuomet 
virszutinis pasiliks szvarus il- 
giaus ir nereikės taip tankiai 
plauti paduszka.

rei-

H

M vi

i
rni

penkioliktus 
einaneziai

ant rinkos savo budelcje, ku- pnrns jr drangoms imdavo pa-
pilnas vargo gyvenimas.

rioje laikydavo duonos, mėsos, 
daržovių, vaisiu, geliu ir kito
kiu mažmožiu. Jos ten sėdėda
vo ir Žiema ir Vasara. Jau leng 
viaus motinai pasidar,e kuo
met jos du k re h' paaugo ir ga
lėjo nor trumpam laikui moti
na pavaduot, jai 'kur nors isz- 
ejus reikalingu rinkoje parda
vimui prekių piginus kokiame 
nors sodžiuje, tolinus nuo 
miesto esaneziame* nusipirkt. 
Bet blogiausiai buvo, kuomet 
Jievute dar 
Būdavo, paliks 
grinezioje užrakinta, pasodins 
ja ant žemes, padės szaly ma
žutėlės duonos plutele ir bėga 
motina rinkon savo budelei! su 
prekėmis. Mažute viena likusi 
verkia — motina szaukia. Bet 
motina prie dukreles neateina. 
Jievute ir valgyti insinori, bet 
dar negali paeit valgio pasi- 
ieszkoti. Ir kisza vargsze in 
burna, visa, ka aplink save pa
siekia ir randa. Jr taip, būda
vo, ir ta motinos paliktąja 
duonos plutele sugriaužia. Ir 
tai|5 inprato Jievute viena tro
belėje sėdėt ir net savo maista 
prie saves susirast.

Jievute atrodė sumenkusi, 
iszbalnsi ir vargo pavergta. 
Motina in ja žiūrėdama sopa
ma szirdimi galvodavo, nejau
gi jai reikės ir dukrele szaly 
vyro palaidot nebesulaukus 
gyvenimo paramos, del kurios 
sziandien taip pati vargsta ir 
savo dukrele kankina. Bet liki
mas kita leme. Jievute, nors ir 
menka, bet augo sveikute ir 
linksmute. Metai po metais, 
jau galėjo ir budelen su savi
mi in rinka nusineszti, kame 
jos Jievute galėjo nors dulkė
tame, bet saules apszviestame 
ore pakvėpuot ir daug žmonių 
pamatyt. Viena trobelėje 
augusią Jievute isz pradžios 
tie žmones ir visi daiktai ste
bino, in kuriuos negalėjo atsi
žiūrėt, bet paskiaus prie to 
judesio priprato ir jau visai in 
nieką domes nekreipdama vėl 
eme, mažule viena žaisti, kaip 
kad pirmiaus trobelėje žaisda
vo.

Vakaro sulaukusios, juodvi 
vėl in savo sulinkusia trobele 
gryždavo. Žiema trobele būda
vo nekūrenta ir szalta, todėl 
motina griebdavosi 
krosnele užkart ir 
susiszildyt, o Jievute tuo laiku 
sėdėdavo savo loveleje szlkut- 
liais susisukusi ir drebėdavo. 
Ir turėjo skubėt motina apie 
troba triust, nes turėjo sve- 
czius priimt. Viena trobele ir 
jos maža dukrele tebuvo liudi
ninkėmis, kas nakties laike to
je mažutėj© trobelėje daryda
vosi. Žinoma, ir kaimynai ret- 
kareziais pasznybždedavo. Bet 

. naszle ramino save aiszkinda- 
. mosi, kad isz vienos rinkoje 

budeles negalima yra ne tik 
malku ir szviesos nusipirkt, 
bet ir paezionte pragyvent, 
fevo _ yąrgo . palengvinimui

maža tebebuvo.
Jievute viena

o

Viena

mažute 
sziek-tiek

sakot. Tas .Jievutes elgęsis ir 
mokytojo ausis paseko. Moky
tojai užklausus, ir-gi nieko ne
sivaržydama ta pati 
papasakojo.
pastatyta in kebliausia padėti. 
Jszaiszkint nieko nekaltam 
vaikui tos nuodėmės diduma, 
baisumą ir jos pasekmes baisu, 
kad nesukėlus nekaltame vaike 
savo motina ir jos darbu pasi- 
bianrejima, užtylet — taip-gi 
negalima. Todėl mokytoja ma
loniai su Jievute elgdamosi 
kas kartas praszydavo nieka
dos nepasakot, to, kas savuose 
namuose atsitinka, nes dalyko 
pasakojimas yra negarbingas. 
Daug duota pavyzdžiu isz kitu 
vaiku gyvenimo, kad jie nieko 
vienas- kitam apie savo namus 
nepasakoja. Bet Jievute, ma
tyt, taip buvo inpratusi su sa
vo molina apie, viską ..kalbėtis, 
kad jokiu budu negalėjo 
atviro pasakojimo 
ir todėl mokytoja priversta 
buvo Jievute kaipo už bausme 
izoliuot nuo kitu vaiku, del 
ko ji visa pertrauku laika tu
rėdavo praleist viena atskira
me žaidimu kambaryje.

Jievute! Kodėl tu vakar 
mokykloje nebuvai ? 
klausė mokytoja Jievutes.

— Mama praeita nakti dau£ 
svecziu turėjo, ilgai gere ir 
valgė, o paskiaus, sugulus, tai 
viens, tai antras ateidavo ir 
todėl buvo labai suvargusi, del 
ko asz turėjau eit rinkon bude

li motina diena ilsėjosi — 
atsake Jievute atsistojusi.

Jievute gal dar ir daugiau 
butu pasakiusi, bet mokytoja 
visa dalyka supratusi, nedavė 
jai daugiau kalbėt.

Jievute isz mažu dienu var
ge užsigruzdinus buvo be galo 
gera, darbszti ir prakilnioj 
szirdies mergaite, kuria moky
toja pranaszavo iszaugsianti 
dora ir pavyzdinga moterisz- 
ke, jei tik busią kam labinus 
iszpletot jos- turimuosius, ge
ruosius privalumus..
isztraukt isz tos klampynes 
buvo negalima, nes motina ne 
kalbėt nenorėjo apie koki nors 
Jievutes isz savo namu iszlei- 
dima, o namuose laikymas jau 
isz anksto grėsė Jievutei pavo
ju nupult ir nupult jau tuo
met, kuomet joje dar 
noinsigyvene 
mai. *~
ja pastebėjo, kuomet ja pa
klausė:

-— Jievute! Kodėl tu visa
dos savo pamokas taip gerai 
mokėdavai, o sziandien ju ne
moki?

Klausiama Jievute atsistojo 
ir tylėjo.

— Jievute! Kodėl tu tyli# 
nieko neatsakai?

Dabar Jievute pradėjo veilkt 
ko niekados nedarydavo, 
tarė:

atvirai. <* * JC1 <<I<V11C<1 • . • • *1 I y-v 1. • i:r : J’i<) daugiau ir nesikėlė. Dabar Mokytom likosi ,. . T- . . . .• •’ I 1 t /X V lt 1 lt* imtijau viena Jievute turėjo ir sau, 
ir savo serganeziai 
pragyvenima uždirbt, 
darbas nelengvas buvo. 
Jievute nesiskundė, 
džiaugėsi, kad girti 
trobelei! neatsilanko ir kant
riai ikentejo. Ji ir ant savo mo
tinos nerugojo. Ji savo motina 
be galo mylėjo ir ja jos ligoje 
atjautė. Ryta ir vakara ilgai 
ant motinos lovos sėdėjo ir su 
ja kalbėjosi. Dažnai ir dienos 
laike budele uždarius parbėg
davo motina atlankyt ir ja pa
linksmint.
kalbėdavosi, apgailestavo

motinai
O tas

Bet 
mintyje
svecziai

Motina su dukrele 
• sa

vo praeita, nesugražinama gy^ tesėjo.

km,

motina

kad ja

I

nuo 
susilaikyt

— pa-

r>

Jievute

tebebus 
žemieji palinki- 

Ta pavoju jau mokyto

ir

Vakar vakare ilgai sve-
ežiai vakaravo ir negalėjau
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Kuomet paduszka

paduszka
* ♦ *

Daug žinių gaunu isz S....tonos, 
J og tenais bjauriai elgesį 

bobos, 
Ir didelios pijonyczios, 
Ne lanko ne bažnyczios.

Tarp saves vaina pakelineja, 
Kad net kudlos dulkoja, 

Szanksmas, plūdimas ir 
e keiksmas,

Po ulyczes atsibuna kliksmas. 
Bet tarp saves susigadijo, 

Namon sveikos nuėjo.
Kitai porai kitaip atsiejo, 

Norints karta jau užsimokėjo. 
In augsztesni suda pasidavė, 

Tuom nužemino save, 
Kitu kartu daugiau apio 

jaises pakalbėsiu, 
Kaip daugiau laiko turėsiu.

Gera* abelnam naudojimui 
linimontas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamus 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
Hnlmcntu ir tuojan pajausite paleng-

35c ir 70c bonka vaistipčse. Tčmy- 
kite, kad butij Inkaro vaizbaženklis

F. AD. RICHTER A CO.
Berry A* South 5 th St J.

Brooklyn, N. Y.

linimentas
*

ii

■

vinimą.

m JI — F. L. L B.

W. Szneideris ir Sūnus 
GRABEORIAI, j

Patarnaujamo simpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt. 

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETŲVISZKAS
GRABOftIUS MAHANOY CITY,

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t 
520 W. Centra St. Mahanoy City, Pa.
.ji .i*.ii ..■ ■■   ,? .. .1, „.L. 111     -■■■ r
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Nežino ar vis taip bus, 
Argi tas svietas isz puikybes 

jau ne pabust 
Niekur taip nedaro, 

Tokius zbitkus nevaro^ 
Kaip pas mus Skulkino 

paviete, 
0 tu mano brangus sviete. 

Bausme Dievo ateis, 
Ir tai neužilgio užeis. 

Sziadien moterėlėms nieką 
nerupi, 

Kaip tik szilkines dreses 
pasisiūti, 

Savo kunpalaiki po apacziąĮ 
apdengti, 

Kad gražiau už kita 
pasidabinti. 

Nežino kvailiukes kad 
neužilgio permaina užeis, 

Szlekti laikai sziur ateis, 
Dievaž, vyrai proto ne turi,

ui 9U Ii „

1 iCameli
!' * *

V
f

L p I .ii ** i‘>1 Į * • 
u • X |pataps jusu

* * v , <

i
i

fi Į

‘ x

i

durnu draugu ]c

f

1

ištikimiausiu
1 u 1 i • r <( t r

toki kada nors *
turėjote

t
ii r

i •Carriel yra sveikas, duoshus draugas milijo
nams patyrusių tukytojų. Galite apeiti toli
miausius plotiis, galite mokėti kiek galite, 
vis Camel pasiliks ištikimiausiu durnų 
draugu, kokį kada nors esate tufeję. Jis vis 
jus trauks, jis nepaliks cigaretinio atsidavi
mo, ir nesigailesite rūkę Camel nei vieną, 
dieną, nei visą amžių. Jumyse vis bus pilnaš 

*1 * 'iii

ir kvapningas durnų užsiganedinimas, pri- 
duodąs smagumo gyvenimui, kada tik 
Camel užsidegsite. •i

* * ♦

Padarymui šio vieno cigareto yra sudėta visi 
^gabumai didžiausios pasaulyje tabako eks-

i :I| I A

X

♦

i

■

'■ *

pertų organizacijos.
kankamai geras del Camels. Rinktiniausias

♦ " 's v ♦ * 1 “ .1 . 1 . . * i. * .

Tiktai geriausias pa-

Y ♦ ’ • L ‘ k -WTurkiškas ir Amerikoniškas tabakas. Eks
pertai ji sumaišo. Puikiausia cigaretų po- 
piera, pagaminta del jų Francijoje. Užsideg
dami Camel, akimirksny jus dažinote, kad 
sueinate į pažintį su lengvu, maloniu durnu, 
numylėtu milionų.

je! jus dar nežinote Camėl gerumo, paban
dykite juos. Mes kviečiame jus palyginti 
Camels su bile esančiu cigaretu, nežiūrint 
kainos. Imk Camel.

ii* 1 4

Jaigu ant to ne žiun, 
Nuo rytą lyg vakaro dirbą 

sunkiai, 
Prakaita ir krauja lieje 

tankiai,
Bet pacziule ant to nepaiso, f
Kanuopuikiauses dreses ir 

blumersus sau .taiąo, 
’ ‘ **’ ,K“usza

Isz mainu negyva parnesz^,
0 jaigu katros vyta ii Mci

M. ■ ,
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Tai nevos klykia, del akiu 
svieto, 

0 jau dairosi vyro kito. 
O tu vargingas žmogeli, 

Savo pa ežios nevalninkeli, 
Kodėl tu taip pasiduodi, 
Savo paežiai vale duodi, 

Ka darysi, kaip senatvės 
sulauksi?

Ne paezios, ne vaiku
neprisiszauksi.

Vaikai tave paaugia pames, 
Boba tavęs nežiuręs,

Duos sau rodą kad ir sena,
Szirdi man labai spaudže, 

bus apie tai gana.
kj . A    ____________ ____ _ _ _
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LADIES!
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ATTENT10N!
YOU R DRUaaiST 

’ RICOMMINDi'

ROYAL PURPLE
PILLS
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— Subatojo pirma diena 
Gegužio — Mojaus.

— Subatoj vyrai pradeda 
neszioti sziaudines skribeles.

— Juozas Paznekas pribu
vęs isz New Yorko -prisipylė 
tiek namines kad pradėjo szel- 
ti, todėl detektyvas Samuels 
turėjo ji uždaryti kozoje.

— Helena Szpukauckiene, 
G13 E. Union ulyczios isz Ta- 
makves, vedusi motere turinti 
kelis suaugusius vaikus ir vy
ra, likos uždaryta kozoje per 
palicijantus už nepadoru pasi- 
elgima ant ulyczios su keliais 
vyrais. Ant rytojaus likos pa
leista ir iszvažiavo namo. Kur

— Fotografas A. Aponika 
prane&zn visiems, jog atidarė 
savo vieta po No. 100 W. Pine 
St. kur ji visada galima rasti 
laike pareikalavimo. Jeigu no
rite nutrukti paveikslu savo 
familijos tai galiu ateiti tie
siog instuba, taipgi nutraukiu 
laidotuves ir t.t. Padarau viso
kius didelius pavekslus isz 
mažu ir parduodu visokiu 
gatumku reimu.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

Hazleton, Pa. —
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tosios motinos sarmata ?
— diena atvažiavo in 

Mabanojū szeimyna Jurgio Zo 
nelio isz Herrin, TIL, in kur bu
vo iszvažiave keliolika metu 
adgal. Isz priežasties nuolati
niu tenais kruvinu maiszacziu 
Zoneliai sako, kad gyvenimas 
yra visados pavojuje, todėl vo
lą sugryžo in Mahanoju, vienas 
isz geriausiu miesteliu visam 
Amerike.

— Adomas Januszka, 829 
E. Market ulyczios, likos su
žeistus Vulkano kasyklose in 
krutino per nupuolimą anglies. 
Gvdosi namie.

— Nedėliojo pripuola Rus- 
naku Velykos. Panedelij mote
rėlės 
szventys
ra i moterėlės Utarninke. Ta ja 
diena moterėlės nors karta sa
vo vyrus nubaudže per aplais- 
tinima vandeniu karta ant me
tu.

— Musu progresiviszki gro- 
sorninkai ir bdczicriai p.p. 
Barkanekas ir Kurzinskas ku
rie laiko bizni ant 404 W. Ma- 
hanoy Avė., pirko ana diena 
puiku groscrini t roką Dodge, 
su kuriuom prist at inos tavora 
del kostumeriu po peezes. Gud 
luck vvrucziai. te

■ — Scrcdojc likos suriszti 
motenstes Henrikis • * *

savo
♦ ♦

prisiegelius 
su vandeniu

i« ap- 
o v v- te

Lietuviszkojc

mazgu
Rpikeviczius su pana Elzbieta 
Bcndinskiutc
bažnyczioje per k u n. Czesna.

Badai anglekasiu prezi
dentas Lcwisas apvažiuos mu
su aplinkinia del naudos ir su- 
szclpimo kandidato Pinchoto 
kuris mvli žmonis ”* . 4 4 
už paintukia guzutes.

pinczyt

I

I-'

— Eduardas, sūnus p. Onos 
Viszinskienos, kuris dirba vie
tiniam paczte likos 
ant augsztesnio dinsto prie 
money orderiu. Edvardas vra 
jaunas ir progresiviszkas jau
nikaitis ir vienatinis Lietuvisz- 
kas įlarbiųinkas musu paczte. 
Kad susilauktu kada būti pacz- 
torium.

perkeltas 
dinsto

I

*

j

— Apie antra valanda Ket- 
vergo ryta kilo ugnis name 406 
W. Centre ui vežios 
gyvena szeimyna Dunlaps. Ug
nis greitai prasiplatino ant ki
tu namu. Iii puse valandos po 
prasidėjimui ugnies likos isz- 
szaukti visi ugnagesiai in pa- 
gialba. Daugiaaše apdegė na
mai kuriuose gyveno Dunlaps 
ir Jakubaez, o nuo vandenio 
la’bai nukentėjo saluninkas V. 
Szcrksznis ir Gavalla. Bledes 
padaryta ant kokios $75,000. 
Keli ugnagesiai likos sužeisti 
ir apimti pęję durnus, nukrisda-

ir Jakubaez, 
a j h < '* > o
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PAIESZKOMA.

Paies^kau Stanislova Gulbi
ną, paeinanti isz Tauragės _ te a a n*-— *** a w

BALSUOKITE UŽ VARE
I' .

CAMEL CIGARETAI.

kuriame

mi nuo kopdcziu. Net gaila bu
vo žiūrėt kaip tieji kovotojai 
liepsnos netemindami ant savo 
sveikatos ne gyvasties, atsike
lia isz miego pusnuogi bego 
gcsyt savo artimo namus ir 
giuNiet juju turtus, patys pa- * 'e « e • « « •neszdami žaidulius ir apdegi- 
nimus, o tai vis — už dyka. Ar
gi galima atsakyti suszelpimo 
tokiems narsiems ugnagesiams 
kada ateina pas jus su kokiu 
reikalu! Niekados neatsakyki
te.

— Jaigu norite aptverti ci- 
mentu kapus ir kitokius pana- 
szius darbus, tai geriausia jum 
padarys cimentinis kontrakto- 
rius Adomas Butkus 1136 E. 
Cęjltrfigt, —J(L38

parduodu

(A.30M.7-14) 
merginos— Reikalinga 

prie siuvimo rankovių prie 
marszkinin “sleevers.” Dar
bas ant visados, atsiszaukite 
tuojaus pas Philip, Jones Corp, 
ant kampo Main ir Market 
ulycziu. (t. A.30

Isz Shenandoah, Pa.

Jonas l)um- 
Jurgio 

para pi jos iszke-

Jaigu pradeda vogti mo- 
teres szviesmnoje dienos nuo 
ulyczios, tai moterėlės yra pa
vojuje sziam mieste. Ana die
na ant kampo Coal ir Main ke
li vyrai sustojo su automobi
liam, pagriebė jauna moterių ir 
iszpiszkejo isz miesto. Badai 
toji motere negyveno su savo 
vyru tiktai paleistuviu urvoje 
tarp Mahanojaus ir Hazletono. 
Kas jaja pavogė tai palicije da 
neisztyrinejo.

— Kunigas
ežius, prabaszczius Szv 
Lietuvrszkos
liavo Seredos rvta in New Yor- 
ka isz kur sės ant laivo ir isz- 
plauks in Lietuva atlankyti gi
mines ir pažystamus. Badai 
ketina užtrukti kelis menesius. 
U t arui n ko vakara pa rapi jonai 
surengė kun. Dumcziui atsi
sveikinimo programa ant kurio 
dalybavo daug žmonių.

— Vincas Ambrazas, 50 me
tu, būdamas ant burdo pas 
Juozą Andrejaucka ant 216 E. 
Oak ulyczios, paleido du szu- 
vius in pilvą nuo ko in kėlės 
mihutas mirė. Savžudintojas 
sirgo nuo kokio tai laiko dusu
liu. Matyt nubodo žmogeliui 
gyvenimas be vilties pasveiki
mo.

— Sumuszta baisiai ir pri
versta iszgerti trneiznos per du 
maskuotus vyrus, Subatojo, 
Laura Sadovskiene, kuri buvo 
vedus, bet persiskyrus su vyru 
ir dabar gyvena su fanneriu 
Heginse, vos iszsigial'bejo nuo 
smert, nes per daktaro pagial- 
ha likos in laika atgaivinta po 
tam liope aresztavoti savo bu
vusi vyra Joną ir jojo broli An
taną kurie turėjo pastatyti po 
$1,000 kaucijos lyg 
Motere sako, buk t a ja diena du 
vyrai ateja in stuba, kuriuos 
pažino kad vienas yra josios 
vyras o kitas jojo brolis, siimu- 
sze baisiai, po tam privertė kad 
iszgertu trneiznos, o kada jiji 
bus rnirsztanti, tai abudu jau 
rasis ant laivo kelionėje in Eu
ropa. Kaimynai prisiege 'buk 
Jonas ir Antanas Sa'balauckai 
laja diena dirbo kasyklose ir 
ne buvo iszeja isz namu vaka
re. Žmogus, su kuriuom Sadov- 
skiene gyvena “ant vieros” 
yra vedlinis žmogus turėdamas 
paezia ir vaikus Europoje.

Jonas Paligarskis ir An
tanas Baranauckas, važiuoda
mi ant moto reik lauš, trenkė in 
gonkeli namo McAndreiy Lost 
Creek, o patys iszleke in ora. 
Abudu likos smarkiai sužeisti 
ir nuvežti in Ashlando ligonbu- 
ti ant pataisymo.

— Isz priežasties iszvažia- 
vimo kuik Dumcziaus in Lietu
va jojo vieta užims tuom laik 
kun. Dargis kuris neseniai pri
buvo isz Lietuvos.

— Indian Ridge kasyklose 
likos sužeistas Martinas Mar- 
cinkeviczius, 20 Emerick uli. 
Gydosi namie.

vyrus

gyvena

teismui.

PRANESZIMAS.
Petnyczioje 30 Apriliaus 19- 

26, bus paskutine diena mokcjti 
randa už vandeni pakol da ne
uždėta bausme. Po virsz-mine- 
tai dienai bus uždėta bausme 
ant 5-to procento ir randa bus 
sukolektavota pagal musu tie
su ir regulaeiju.

Mahanoy City Water Co,

Motiejus 
Vahutis, 22 metu, isz 
Ilazletono, varytojas motorio 
prie Cranberry Creek kasiiklu, 
likos suspaustas per karukus 
taip pavojingai,
tuojaus. Velionis paliko moti
na, kelis brolius ir sescres.

West

mirdamas

PottsviU), Pa. f 
Skamiirocaius, 83 metu 

szio menesio,

Jokūbas
mire 

:21 dienia szio menesio, ir pa
laidotas ant Lietuvisaku kapi
niu Shenadorije. Velionis buvo 
nuvežtas in Warren ligonguti 
ant operacijos, nuo kurios mi
rė.'Paliko dideliam nuliudimia 
paezia, 1(> anūku ir 5 pra-anu- 

Per ilgus metus 
skaitytoju m 
mylėjo ir platiho.
amžinam atsilsiu

aps., Kaltinėnų Paszto, Pavar- 
sedžio kaimo. Taipgi paiesz- 
kau jo pus-broli Petrą Aczas 
girdėjau gyvena Argentina, 
S. America, paeina isz tos pa- 
czios vietos Lietuvos kaip Sta
nislovas.
reikalas, ju dode Simonas 
Aczas mirė, paliko daug tur
to. Meldžiu greitai atsiszaukti 
ant adreso. Paieszko ju Mari- 

po vyru

Yra labai svarbus

joną Varanauskaito, 
pavarde Butikicne.

♦

k us.
4i

buvo 
kuriaSaules”

Lai silsisi

E. Bridgewater, Mass. — Su
su stulpu kainavo 

Antanevicziui $160, 
nes teisėjui jis buvo apskustas, 
kad važiavo girtas, sugadino 
viesza nuosavybe, ir dar vožėsi 
su savim puskvorte. —V.

siduriinas' 
Antanui

Brockton, Mags. — Per M ar
ti n kaus apsižiurejima 
ko gaisrus 
Namo s\retaineje. 
cigaretas buvo 
mestus bvikraszczius sales už- 

gaisrininkai 
—V.

neinvv-
Lietuviu Tautinio 

, Numestas 
uždegęs isz-

pakaly. .Atvykę 
ngni užgesino.

Girardville, Pa. — Vietiniai 
Lietuviai smailkiai rengės prie 
bažnytinio paszventinimo ku-
risi atsibus 3 diena Gegužio, ta1 
yra Panedclije Taipgi užkvie- 
czi'a Visus ant tosios iszkilmes 
Lietuvius. Kardinolas Daug
herty taipgi dalybaus paszven- 
tinime. Po paszvcntin'imui bus 
svetainėje skani vakariene su 
programų, prakalbomis it 1.1.

Maizeville ir Fracicville, Pa. 
— Gegužio 2 diena, 7:30 va
landa vakare, iszpildys ptiiku 
koncertą, MaizeviĮles bažnyti
nėje saloje Szv. Vincento pa
rapinis Koras isz Girardvilios. 
Programas susidės isz visokiu 
dainų ir juokingu dialogu ir 
kožnas gales prisijuokti užtek
tinai. Koras susideda isz 50 ge
rai iszlavintu giesmininku.

PRAKALBOS, TEATRAS, 
BALIUS!

Rengia A.L.D.L.D. 48 kuopa. 
Atsibus Subatoje Gegužio 1 d. 
1926, Norkevicziaus saloje, Ma- 
hanoy City, Pa. Minersvillie- 
cziai sulosz juokinga vieno ak
to perstatymą. Grajis Lietu- 
viszka orkestrą. Kviecziamc 
visu atsilankyti ant szio paren
gimo. ■ Rengėjai. ’ (lt.

O

ELEKTROS DARBININKAS 
KALBA.

Mr. Fred Eagle isz Catasau
qua, Pa. dirbantis del Penna. 
Power & Light Co sako:

kada

“Po 
dienuos darbui lipdamas ant 
stulpu, visas mano kūnas buna 
sžtyvas ir skausmingas
pareinu namon. Asz’tik intri- 
nu n muskulus 

of Youth 
priesz gulant ir ant 
jauezilosiu lyg naujas.” Klaus
kite aptiekose arba groserno- 
se.

Oil
4 4 Dr. Whte’s 
Linimento” 

rytojaus

MOTERE ISZ EASTON, PA. 
REKOMENDUOJA.

f I. -
Mrs. Gustav A. Hoops, 1161 

Jackson St., Easton, Pa. raszot 
<< <n« n:i -p‘ 4Dr. White’s Oil of Youth 
yra stebėtinas linimontas del 
laukiancziu motinu, jeigu juos 
tur diegiu# peczuose, kojose, 
ar rnakose. Yra taipgi gera del I 
kitokiu reikalu. Asz žinau kud | 
geras už tai kad pati vartojau ; 
ir noriu idant kitos vartotu.” < 
Gausite aptiekose ar groserno- J 
&o

lt.)
M

$15. Randasi

Mrs. M. Butikicne,
239 Greenwich St 

Pbiadelphia, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Namas del 2 familiju. Ban

dos atnesza <po
tuojaus prie kasyklų kur gali
ma gauti gera darbu. Priežas
tis pardavimo yra jog savinin
kas eina gyventi ant farmos. 
Atvažiuokite pažiūrėti 
kreiĮikites ant adreso.

Ant. B ra z ima s
Tuscarora, Pa.

- - - -■ ■   ---------- - -  -r— — - - - -• -  r
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arl)a 
(t.36

te

R

du, papudszt^ Raudonai i t • > f 1 I i ‘f *

1 M ? R -L

Kiniszka si rvbcle isz sziau- 1 1 * %
du, papuosztĄRaudonai ir juo
dai. Mada paimta nuo Kinisz-

♦ 11fk u skrybėlių

Motcres pradeda neszioti vis 
t runipesnius ' 
kuom trumpesni tuom geresni. 
Szis parasonikas yra isz Mata
dor szilko su auksiniu kaspi
nėliu o rankena isz bursztino.

parasonikus ir

Reading^
< lines

DUBELTKVAS 
TIKI ETAS

•>

$3.50
IN

PHILADELPHIA
NEDELIOJ 2 MOJAUS

Specialia Treinaa Sybatoa Nakti

Isz Isz ryto
Shamokin ............................ 1:30
Mt. Carmel.................  1:30
Ashland ................................... 2:21
Girardville........................?. 2:28
Shenandoah ........................ 2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49
Tamaqua (Preke $3.25)
Pribus in Philadelphia

Grįžtant specialia treinas apleis J 
Philadelphia 7:30 vakare ta pa- < 
czia vakar in virsz-minčtas sta- j 
cijas. . <

f

• •

• • • •

3:11 
0:00

PANEDELI, 7 JUNIAUS
Koturiu dienu ekskurcija su 

palydovu in 
WASHINGTON, D. C. 

Visi ekspensai apmoksti.
Apie daugiau informacijų raszyklt

G. O. ROPPER, D. P. A. 
Williamsport, Pa.

. .... ! I I. » t —

Ant Readingo Geležinkelio

HON. WILLIAM S. VARE

*

Jus turite gera ir svarbia proga laike ateinancziu 
rinkimu kupė atsibus Utarninke, 18 Mojaus.

Jaigu naudositės isz tos progos tai balsuosite 
William S. Vare ant United States Senator.

vu z

Pamastyti apie cigaretns, tai 
staiga miastyti apie reikszme 
kuri pagelbėjo milijonams žmo 
niu pakreipt save in malonumą 
per pirmus nuobodumo apsi- 
rciszkimus. “Have a Camel!” 
jie sako — ir sako su vilczia, 
žinodami, kad szio trys pa
prasti žodžiui, tai tikras būdas 
tinkamai susipažinti.

Kam gi szis pasaulinis drau- 
giszkumas pakvietimas? Tai 
tam, kad viso pasaulio žmones 
tiki, jog Camel cigaretai ym 
geriausi ka už pinigą galima 
pirkti I

Jie žino kad Camels pada
ryti isz geriausio ir rinkti* 
niausio Turkiszko ir Ameriko- 
niszko tabako, kuri tik galima 
užauginti tik ju mėgėjai ir di
džiausios tabako organizacijos 
pasauly, žino, kaip juos pa
mėgti? Jie žino, kad Camels 
niekuomet- neini vargina sko
nio, ir ne atsiduoda po naudo
jimo.

Dar daugiau,

Cr

u

Czia yra milžiniszkas, liuosas, demokratiszkas skly
pas, ar ne? Skaitytojai “Saules 
ni sklypą, galite padaryt da linksmesni per balsavima ant 
atsakanezio žmogaus ant Senatoriaus.

J > gali padaryti da geros-

Kolei dneisite prie apsvarstymo, užklauskite saves 
sziuos klausvrnus:

Kas užstoja už gerove visu žmonių? Isztyrinekite 
publikos rekordus Hon. William S. Vare ir persitikrin
site kad jisai visados, patarnavo del žmonijos teisingai, 
savžiniszkai ir be jokio skirtumo. Per keturiolika metu 
jisai buvo žmonijos pasiuntinis, narys Kongreso, Wash
ing! one. Kožnas progresiviszkas inneszimas, del labo 
darbininko žmogaus, del laho vaiku, 
remtas per Kongresmona Vare.

buvo visados pa-

Kas isz tu trijų kandidatu yra prjeszingas prieszais 
diktatūros plutokriicijos! William Š. Vare yra žinomas 
prieszininkas plcszikiszkos interestu. Vienas Varos prie- 
sziįlinkas yra korporacijos lojeris. Vare dasigavo prie 
szios dienos padėjimą per sunku'*darba, jisai supranta 
darbininko žmogaus padėti. Jo visa gyvastis yra pa- 
szvensta dėl paprastu žmonių 
sados 'buvo.

visa
kuriu kovotojas jisai vi-

Ar esate priesziligiAr esate prieszingi ar už Volstead akta — szitas 
instatymas kuris taip drueziai užgauna arba interesuo
ja žmonis visu luomu. Jaigu užstojate už Volstead Akta,
tai balsuosite už kita koki kandidatu. Bet jaigu esate 
prieszais* i Probibicije ir norite panaikinti dabartine 
prohibicija, tada privalote/balsiioti už William S. Vare, v « * i i lt vr f' 1 I 1 A_  i 1 A_ ____ J

dabartine uždraudimu gerymu. 
Balsas duotas už Vare yra balsas duotas del sugrąžinimo 
leųgvu vynu ir g

Bulsas'duotas del Vare yra balsas duotas idant permai
nyti arba palengvinti

v 

oresnio alaus.

Perskaitykite žeminus padėta V*U’Cs Platforma. Kon
gresmenas Vare sako:

jie žino kad 
Camel turi but geriausi ciga- 
retai <k<7kio tik gali but pada
romi, nes kitaip žmones nerū
kytu daugiau negu kokios ki
tos ruszies, net nepaisant kai
nos.

....................................... 4-.........................

GEROS FARMOS PIGIAI.
Nepraleiskite dykai savo 

jaunas dienas, apsinibežuoki- 
te ant senatvės ir ant bedar
bes, painaudokite isz szitu pa- 
siulininiu, o tikrai busite lai
mingi ir turtingi ir nieko nebi- 
juosite. Szitai 40 akru farma, 
juod-žeme, ligus laukas, arti 
miesto ir geras kelias, budin
kai, sodas, preke $1800. Kita 
40 akru geros žemes su budin
kais, gy vuliais, padargu, tik
tai $2500. Kita 80 akru geros 
žemes su budinkais arti mies-

4

1*

to $2200. Farma 160,akru ge
ros žemes su bud inkai s, gyvu
liais ir padanga už $6000. Far
ma 240 akru geros žemes su 
bduinkais ir gyvuleis už $6500. 
Farma 40 akru juod-žemes, ge
ri dideli budinkai, sodas, gy
vuliai, padanga, viskas už 
$4500. Farma 40 akru, naujas 
budinkas,, gera žeme tik vięna 
mle in miestą $2500. Fkrma 
80 akru juod-žemes ligus lau
kai su budinkais $3800. Farma 
160 akru geros žemes su bu
dinkais, tik viena mile in mies
tą $5500. Farma 80 akru juod- 
žemes, dideli budinkai, daug 
gyvuliu, padanga, $6500. Far
ma 60 akru ant kranto ežero, 
juod-žeme, sodas, budinkai 
$4000. Visos minėtos farmos 
g

sodas,

♦

inlygas kurios apsergsti“Asz visados tikiu in
Amerikos darbininką dirbtuvėse per apsaugojima 
tarifu kuris suteikia darbu.”

s<

Balsas už William S. Vare yra balsas dvi visiszkos 
geroves.o

Ir ežia yra kitį akyvi iszt raukai isz Vare’o plat
formos kurie la'Bai interesą vos kožna žmogų Pennsyl va
li i jos steite:

‘Asz turėsiu du prieszininkus laike ateinancziu • V 1 • 1tureliu du pricsxiiiuikus laike ateinancziu 
nominacijų, tie du prieszi'iiinkai tiki ir nori užlaikyti 
Prohibicijos instatyma. Asz nemislinu kad tas repre-
zentuoja jauslu arba norą didesnes dalies Pennsylva-
nijos Republikonu visu klasu; ir tasai 'dalykas turi
būti labai svarbus dalykas laiko ateinancziu nomi
nacijų, ir kandidatas kuris yra tosios nuomones kad
szitas instatymas turi būti permainytas arba panai
kintas balsuotojai privalo paremti.

Invykdymas Volstead’o instatymo neiszsipilde.“Invykdymas Volstead’o instatymo neiszsipilde. 
Tasai fakįas yra visiems žinomas ir nesiranda tame
jokios abejones. Ne yra iszpildoma už tai kad tiesa

• __. i?‘ .j..i.....i:4-:.-.o.. »»yra priverstina pagal dabartiniu tiesu.

Asz pristoji! del didžiausios Ii uosy bes del žmoni-“Asz pristoja del didžiausios Ii uosy bes del žmoni
jos pagal tiesu atsakancziu išstatymu ir esmių prie-
szinigas tokiom tiesom kurios atima ta liuosybe. Asz

_ ________________________________ J ' a L

naudojima ir pardavimu lengvu vynu ir alaus.”
pristoja prie innoszimu tokių tiesu kurios pavėlintu

i .... ._________ a „ i________ i. »>

Balsas duotas už Vare ženklina balsas duotas del su
grąžinimo liuosesnio, linksmesnio ir geresnio gyvenimo 
del žmonijos.

• • ■ ■ ,
Kožnas ukesas privalo balsuoti už žmonijos kandi-.Ya X i. 1» zi i tv.xLi 1 % 1 11 4 1 1 1

data, tas kandidatas kuris stengsis sugražinti del visu 
Amerikonu ju privilegijas kurioms teisingai priklauso 
pagal konstitucijos.

■ bi i

Balsuokite už Wm. S. Vare
«l i

alima piikt ant iszmokejimo: 
, P. D. Andrekus,
107 Avė.,

t.35) Pentwater, Mieli.
GOSERNINKE ISZ POTTS- 

VILLES RASZO.
Mrs. Elizabeth H. Kahler, 

sztorninke isz K. F. D. No. 3 
Pottsville, Pa. raszo: “Prane- 
szu jumis apie pagyrimą nuo
manės ir nuo mano kostuineriu 
apie jusu gyduole 
White’s Lung Healer” 
kias jusu gyduoles. Vartojome 

Dr. White’s Lung Healer

jusu “Dr. 
ir kito-

“Dr. White’s Lung Healer” 
su pasekme per paskutinius 
koletus metus, ir kaip tik pa
gaudavau szalti, tuojau imda
vau biskutuku “Dr. White’s” 
gyduoles ir niekad neturėjau 
gulėti lovoje. Tosios gyduoles 
asz miglinu yra 12 -kartu dau
ginus vertes negu ju prdke.” 
Visi geri aptiekorei ir groger- 
ninkui parduoda Dr. White’s 
gyduoles.

PARSIDUODA FARMA-
65 akrai žemes dirbamos, 30 akru 

busziai ir medžiai, 7 kambariu stuba 
ir barne su skiepu. Žeme yra derlinga 
purvas su moliu maiszyta, viskas ant 
jos auga. Kartu parsiduoda visi fer
mos inrankiai ir maszinos, traktorius 
szesziolikos arkliu pajėgos, viena ku
liama maszina ir viena javams pjaut 
ir visokį fermos inrankiai. Taipgi 3 
arkliai, 5 melžiamos karves, 25 visz- 
tos. Farma prie miesto, arti gelž. sto
tis, bažnyczia, bankas ir mokykla. 
Parsiduoda isz priežasties senatvės 
labai pigiai, tik už |3,000. Inneszti 
reikia 12,000. O likusius gales isz- 
moketi per 83 metus, su 6 procentu. 
Atsiszeuklte greitei.

FRANK BARTEICH
R. F. D. No* 4 Ulster, Pa,

(t84
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