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Paveikslas isz nelaimes ant 
geležinkelio arti Chicagos 
Paveikslus nelaimes ant North

western geležinkelio, arti Clybourn 
Junction stacijos, Chicago. Nelaime 
atsitiko kada du trukiai susimuszc 
veždami žmonis nuo “Labor Day’’ 
apvaikszczįojimo, G diena szio mene
sio. Nelaimėjo likos užmuszti penki 
žmonis ir 50 sužeista.
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ISZ AMERIKOS PASIKORĖ
ISZ SARMATOS
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ftanumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto fS.Ot 
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KETURIOS MINYSZKOS 
ARESZTAVOTOS UŽ

1 SZMUGLERIAVIMA.
St. Albina, Vermont. — Ke

turios mot eres, kurios sakėsi 
kad vra minvszkos Szv. Fran- 
ciszkaus zokono, Fall River, 
Bostono ir New Bedford, likos 
aresztavotos už szmuglerysta 
vaistu vertes $5,000 ir daug vi
sokiu puikiu karunkelin. Mo- 
teres likos susektos ant trūkio 
ant-rubežiaus tarp Kanados ir 
Suv. Valst. Padaryta krata pa
rode kad mot eres turėjo insi- 
siuvia andarokuose daug bran
giu karunkelin. Ar josios yra 
tikrai minvszkos tai da neisz- 
tyrinėta.
KOMUNISTAS NUŽUDYTAS 

LOVOJE.
Chicago. — Franas Rukoff, 

.žinomas kaipo didelis komu
nistas ir socialistas, likos nu- 
žudintas lovoje laike miego.

Pas Rukoffa susirinkdavo 
socialistai veikėjai kur atliki
nėjo komnnisfiszkus posėdžius. 
Palicije mano, kad žudinsta tu
rėjo papildyt vienas isz jojo 
draugu. Keli nužiūrėti likos 
aresztavot’i, bet neprisipažysta 
prie nieko ir tyli.
MINYSZKA SLAPTU BUDU 

' niwao ISZ LIGONBUTES.
New York. — Szeimyna An

tano Difjorcnzo melde palici- 
jusjdaut jojo - sesovi
minyszlęa Mercida DiLorenzo, 
44 metu, kuri atvažiavo namo 
isz kliosztoriaus Szventos Szir- 
dies gydintis ligonbnteje. Po 
pasveikimui minyszka dingo 
isz kliosztoriaus ir lyg sziai 
dienai josios nesuranda.

SŪNELIS APVOGĖ SAVO 
MOTINA; SARMATINOSI 

STOT PRIESZ JAJA 
— PASIKORĖ.

Šarmai inda- 
priesz savo motina 

už vagysta, Stanislovas

300 doleriu

New York. —■ 
masis stot 
sūdo 
Barker, 22 metu, nutarė veluk 
atimti sau gyvastį kalėjime ne 
kaip dirstelėt motinai in akis 
už apvogimą josios.

Sūnelis užlipo ant virszaus 
per Įauga paėmė
kuriuos motina buvo suezedi- 
nus ant juodos valandos ir ki- 
tokes brangenybes ir iszszvilpe 
in platu svietą. Buvo tai asz
tuoni metai adgal, bet kada to
mis dienomis sugryžo adgal, 
motina davė žino palicijai, ku
ri nelaba sūneli suome ir užda
re kalėjimo kur ir pasikaro. 
Bet motinos szirdis atsileido ir 
priėmė jojo lavona ant palaido
jimo.

Barker per ta laika sėdėjo 
du kartus kalėjime kituose 
miestuose už apipleszima kelio
likos namu.

10 CENTU UŽ
KVORTA ALAUS BET;

NESISKUBINKIT!

GRIŪDAMAS KAMINAS 
UŽMUSZE LIETUVAITE.
Scranton, Pa. — Mare Draz- 

gaite, ta-

o jos 2 me-

dauskiute, 8 metu mer 
po užmuszta ant vietos 
vus plytn kaminui, 
tu broliuką sunkiai sužeidė.

Kokis tai kontraktorius stū
mė gatve stovinti narna, tuo 
tarpu kaminas nugriuvo ant 
kieme žaidžianeziu vaiku. Ma
riute tuojaus pasimirė su nu 
laužtu kaklu.
MOTINA DAVE NUKIRPT 

PLAUKUS; KŪDIKIS 
UŽTROSZKO.

Kansas City, AI o. — 
Celina Calliet, 28 metu 
pas barberi duoti nukirpt plau
kus. Motere atsinesze su savim 
keliu sanvaieziu kūdiki, 
pasidėjo ant keliu atsisėsdama 
ant krėslo. Barbcris apsupo ja
ja su pala idant plaukai 
pultu ant kūdikio ir 
szlebcs. Po kokiam tai laikui 
kada barbcris pabaigė 
darba, motere dirstelėjo ant 
tylinezio kūdikio, 
puolė apalpus ant grindų, 
aios kūdikis užtroszko po pala 
ant smert.
UŽMUSZE MOTERE 

SU RAKTU NUO 
AUTOMOBILIAUS.

Muskegon, Mich. — Elmeris 
Woodward, prisipažino buk ji
sai nužudė Mrs. John Barnes, 
kada jaja prikalbino in savo 
automobiliu, sakydamas kad 
jaja geidžia nuvežti pas josios 
serga nezia du k tori. Kada mo
tere ketino sesti su savo kita 
duktere in automobiliu, Wood
ward priszokes isz užpakalio, 
kirto moteriai su automobiliniu 
raktu užmuszdamas jaja ant 
vietos, o dukterį mirtinai su- 
žeido Motere už tai nužudo 
kad mylėjo jaja o jiji nenbrejo JI_  Af •

gnu-

Holland, Mich. — Dvyleka 
kvortų gero senoviszko alaus 
už viena doleri T»ek tai užmo
kėjo Jonui J h pinkui‘kokitf tai 
nepažinstamas žmogus ana die
na. Bet buvo tai skola, padary
ta daugeli metu adgal, kada 
kvorta gero alaus kasztavo po 
10 centu.

Japinga pasakė buk vyras 
alėjas in jo salima padavė jam 
doleri aprcikszdamas, buk dau
geli metu adgal iszgere jisai 
deszimts kvortų alaus ant bar- 
go už kuri neužmokėjo, 'bet 
jojo savžine jam iszmctinejo ir 
ant galo nutarė užmokėti sko
la.

ku 
vežti

4 4 likes at-

J y Mrs. 
nuėjo

kuri

nenu- 
josios

savo

sukliko ir
Jo-

“UGNINIAI SMAKAI” 
ATVEŽTI IN AMERIKA.
New York. — Du dideli gyvi 

driežai, paeinanti nuo senovisz- 
ugniniu smaku,”

ant laivo Aquitania in 
czionaitini žverineziu. Kožnas 
isz tuju driežu turi asztuoncs 
pėdas ilgio ir svėrė po*200 sva
ru, i 
nas. 
imti per 
salos Komodo Mala joj. Profe- 
soris Dumi, 
vienas isz tuju 
ko ant 
ji ant szmoteliu. Jisai yra to
sios nuomones kad tieji smakai 
yra gimines 
kTi, kurie g 
riszkam laike Kinuose ir Aus
tralijoj.

storumo kaip žmogaus ku- 
“ smakai ”
Douglas Burden ant

liejim likos su-

apraszineja buk 
“smaku” szo- 

arklio sudraskydamas A J|. ▼

milžiniszku sma- 
yveno priesz-isto-

VOS

turinti arti szimta 
savo dvi dukteres

žeido Motore už

100 METU MOTERE ATVA
ŽIAVO ISZ LIETUVOS.

New York. — Ana diena pri
buvo seniause ateive isz Lietu-

Žydelka Sore Dvoira Ga-
deroviez, 
metu, pas 
Estera Garraelitt gyvenanezia 
Rocliesteryj ir Ida Rosin Jer
sey City.

Senuke gimė ir pergyveno 
visa savo amži Kaune, o nuo 
1917 meto pasiliko naszlc ir 
troszko nuvažiuoti pas savo 
dukreles. Norints jaunesnieji 
žmonys turėjo pirmybia va
žiuoti in Amerika, bet valdže 
davė jai pavelinima važiuoti in 
Amerika pas savo dukreles už
baigti paskutines gyvenimo
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ATKERSZINO VYRUI UŽ Į 
JOJO KUMSZCZIAS.

Masontown, Pa. — Norints 
Mrs. Prineesą Megansik buvo 
plakta ir paniekinėta per savo 

25 metus ir kentėjo 
ant galo nutarė

vyra per 
nemažai, bet 
savo vyrui už tai atlygint. Ka
da parėjo užsigerės ana diena 
namo ir vela pradėjo ja ja pa
niekinot, motore pagriebė re
volveri isz stalcziaus, paleisda
ma in ji du szuvii.is 
ma ji ant vietos.

y užmuszda-

$40,000 UŽ INKANDIMA 
KIRMĖLĖS.

Lincoln, Nobr. — Džiure pri
pažino Hermanui Brannon 40 
tukstanezius doleriu, kuriuos 
turi užmokėt Northwestern ge
ležinkelis. Brannon atsigulė po 
lokomotiva idant jaja patai
syt, bet neinate lenais gylin- 
czia kirmėlė, kuri ji inkando ir 
nuo to baisiai apsirgo, turėda
mas net asztuoncs operacijas.

pinigu ant
Nuo tojo laiko negalėjo dirbti 
praleisdamas daug 
daktaru.

Paskutines Žinutes.
' Allahabad, Inklije. —Lai

ke tike.iimiszko suiniszimo
Ii-

tikejimiszko 
tarp Indusu ir Mahometu, 
kos užmuszta asztuoni žmonys 
o 40 sužeisti.

Pa.1[ Pottsvilh', 
Florentina Seltzer, 
atome sau gyvastį 
Motore lindojo labai 
ežiai savo vyro.

— Mrs.
64 metu 
su guzu, 

po mir-

’ Leadville, Colo. — Nelai
mėjo ant geležinkelio 
Grand, žuvo 38 žmonys 
trūkis nuvirto nuo sztangu.

Rio 
kada

11 Mexico City, Mex. — Vys
kupas Echeverria isz Coahuila 
likos iszvežtas už pasiprieszi- 
nima priesz valdžia.

yra gera

Szimto metu senukas dakta
rą t. J. R. \\’ad(d Ward isz \('W 
Yorko, aiszkina, kad negalima 
nustatyti tiesu del žmogaus 
gyvenimo, nes kas
del vienu tai kenke kitiems. 
(Serialises būdas yra nesirūpint 
visai, nes rūpestis yra arsziau- 
sia liga žmogaus. Senukas yra 
didelis nevidonas prohi'bicijos 
ir sako, kad tai didžiauses pra
keikimas koki susilaukė Ame- 
rikas. Prohibicije pagimdė 
voidmainystas, melagystes, va- 
gystas ir sulaužo visus Prisa
kymus Dievo. Po teisybei jo
kios prohibicijos czionais nesi
randa, nes visi gero daugiaunes

ui

ISZ LIETUVOS i 
i

i

I

I

— Spaudos 
nebuvo 
elgetų,

VILNIUS — ELGETŲ 
MIESTAS.

Vlnius. (Elta) 
žiniomis niekuomet
tiek privisę Vilniuje 
kiek szino metu. Visose aiksz- 

vese, 
visur

Isz Visu Szaliu
MIRĖ TURTINGA 

UBAGE
PALIKO 2,000,000 FRANKU, 
KURIUOS SURADO GIMI

NES PASLĖPTUS 
SZIENIKE.

Paryžius. — 
gana gerai žinoma 
kuri maitinosi : isz ubagavimo 

, lodei sprin
tu rt a vertes 
franku (60 

Ubage

Czionais mirė 
moteriszko

nesirūpino, o
kurie visai

per daugeli metu 
ko milžiniszka 
dvieju milijonu 
tnkstaneziu doleriu), 
gyveno vargingam kambarėly
je ir niekas ja ja
ypatingai gimines, 
nenorėjo ja ja pažinti. Po mir- 
cziai susirinko gimines ir prn-’ 
dėjo daryti krata po kambarį, 
surasdami senam szienike ant 
kurio velione g 
dinlus pinigus, 
pasiėmė viską.

įdėdavo, 
Du seseriniai

suoze-

ISZGAMA TĖVAS NUŽUDĖ 
SAVO DUKTERĮ.

Lubliiias. — Žymus vagis 
Juozas Kozak, kuris nesenei li
kos paleistas isz kalėjimo, pri
verto savo duktere Juze ant 
apleidimo teviszkos pastoges, 
nes su jaja žveriszkai pasielgi- 
nojo. Mergaite nuėjo pas savo 
drauge, bet ant rytojaus levas 
nuėjo pas josios drauge, kalbė
damas, kad nori adgal pasiimt 
dukrele namo ir prižadėjo būti 

Juze iszejo su
bet nuo tosios die- 

mergaites niekas nematė. 
Motina nesulaukdama dukre- 
Ims,
sakydama kad iszgama levas 
pasako savo draugui buk duk
rele iszbjaurino, nužudo ir pa
slėpė josios lavona. Tėvas pa
bėgo bet palicije jojo karsztai 
pajeszko.

geresniu tėvu.
juom namo,
uos

pranesze apie tai palicijai

PAKART TOKI TĘVA.
Prusai. — Priesz suda 
pispadorius

Lėk, 
stojo gaspadorius Jaszka isz 
kaimo Slaczov, tėvas trijų vai
ku nuo .1 lyg 3 metu. Tasai isz- 
gama subjaurino savo dvi duk
reles po'pirmai paežiai, kurios 
turėjo po 10 ir 14 metu. Mer
gaites su aszaromis liudijo 
priesz tęva, apsakydainos kaip 

joms pasiolginedavo, 
I

jisai su joms pasiolginedavo, 
kad net klausytojai upsivorke 
ir norėjo tuojaus iszgama už- 
muszt, bet palieijo ji tuojaus 
iszvede isz sudo in kalėjimą 
del apsaugojimo nuo inirszu- 
sios mynios žmonių. Sudas nu
baudė ta bjaurybia ant 14 me-

NUKIRTO KŪDIKIUI 
GALVA

KRUVINA LAVONA SAVO 
KŪDIKIO PADĖJO PRIE 
DURU MYLEMO, KURIS 

J AJA PRIGAVO.

Lodžius.
metu patogi 

koki

Dvideszimts tri-
Stase Jani-J n 

szevskiute, per koki tai laika 
mylėjosi su Miku Pasiekti, na 
ir ant galo isz tosios meiles at
sirado nekaltas kūdikis. Jau
nikis po užgiminiui kūdikio ne

sutikti nu- 
Nega le- 

nes netu-

daigiau
merginos.

norėjo 
skriaustos 
dama maitvt kūdiki 
re jo isz ko, Stase nužudė ma
žiulei! po tam nukirto jam gal
va. IndejuS lavonėli in maisza, 
atnesze prie namo savo suva
džiotoje us ir padėjo ant slenks- 
czio. Kas tokis užtiko maisza 
ir nunesze in palicije. Stase li
kos aresztavota artimam kai
melyje ir uždaryta kalėjime. 
Jauniki taipgi aresztavojo.

UŽSIDARĖ SAVE KUPARE;
London. — Jurgutis Harvey, 

11 metu isz Staffordshire, siau
tė ant Į)astoges ir rados sena 
kupara, rnlindo in vidų. Tame
antvožas užsidarė ir vaikas pa
siliko viduryje. Motina prane
sze palicijai kad josios sūnelis 
dingo. Nuėjus ant virszaus at- 
sineszli koki tai daigia iszgir- 

, kurido baladojima kupare 
tuojaus atidarė ir rado dingusi 
vaikiuką, kuris kupare iszbuvo 
net 20 valandas ir buvo konia 
pusgyvis.
LATVIU LAIVAS PASKEN

DO; 40 ŽMONIŲ ŽUVO.
Ryga, Latvija. — Rygos in- 

lan'koj vakara paskendo 
viii garlaivis Neubad.

Lat- 
Sako, 

kad apie ketnriasldeszimt žmo
nai prigėrė. Pasak žveju, gar
laivis per puse valandos szvil- 
Pe, »za įriedamasis page! bos, 
bet del smukiu yilniti prie jo 
nebuvo galima prisiartinti , Oi 
taipjau ir skėstas garlaivis ne
galėjęs nuleisti vandenin 
bejimos valcziu. Asztuoni as
mens buvo gyvi iszplauti kran
tai!.

PAJESZKOJIMAS

gel-

Asz Marijona Elksneriute 
po vyru Parinskiene, 
kau savo pussesere 
Elksneriute, 
baus'kiene,
Wilkes-Barre, Pa., dabar neži
nau kur. Turiu svarbu reikalą, 
praszau atsiszaukt ant adreso.

Mrs. M. Parinsky, 
238 State St

po vyru 
pirmiau

pajesz- 
Antose 

Jeku- 
gyveno

• •

STEBUKLAS ANT 
KAPINIU

ISZTAISE
PUIKU SZPOSA ANT 
SENU KAPINIU IN 

KURI KAIMYNAI 
INTIKEJO.

AMERIKIETIS

KAPINIU
I

tese, ]
soduose namu vartuose
pilna elgetų. 'Vienas krautiiv- ”

padaręs
kiek prs ji apsilankė per di
elgetų,

prie bažuycziu, gal

ininkas st'at isl ika, 
ena 

ir pasirodė, kad 200.

RACZYS PABĖGO.
Kaunas. — Visiems žinomas 

buvęs politines policijos 
szininkas p. Raczys pabėgo. 
Sužinojus, 
eme su savimi visa czėmodana 
bylu, buvo pareikalautas poli
cijos gražinti tas bylas, 
ežiui negražinus bylu jo būti' 
buvo padaryta krata ir norėta 
pats Raczys suimti.
ežys buvo jau pasislepes ir tuo 
budu nepavyko gražinti 
bylu.

vii-

kad p. Raczys pa-

Panevežis, Lietuva. — (Nuo 
musu korespondento per lai- 
szka). Tūlas žmogus,'kuris ne
senei atvažiavo isz Amerikos 

stebuklą 
Ramigalos vai

si ije Panevėžio apskriti ant 
czionaitiniu senu kapiniu. Ar- 

kitados buvo 
liet dabar 

ne-

padare puiku 
me Szvirbliu,

4 4 1 > kai- ■-a

Ra-

Bet Ra-

v iksu

PRIGIRDYTA MERGAITE.
Skomai, Rokiszkio vai. — 

Rugpiuczio 5 d. negilioje kūd
roje buvo rasta prigerusios 19 
m. mergaites Motuzaitės lavo
nas. Tėvams, nesutikus su vie
tinio gydytojo nuomone
tai yra sanžndyste, pareikala
vo gydytojo isz Kauno. Kauno 
gydytojas rado, 
buvo .nužudytu ir paskiau in-

kad

jog mergaite

mesta in kūdra. Suimtas josios 
Kliudei i ūkas.

mergaite tapus motina, jis ja 
pradėjo pas kita 

mer-
ma-

kavai ieris Mat

pamėto
lankytis.
gaitei teko ji susitikti ir, 

nesusipratimui

ir

Tame vakare

tyti szkylus
ji buvo nužudyta.
Žiobiszkenuose rasta nužudvta
mergaite tokiu jyat tikslu.

Rugp. 7d.

ŽEMES SKIRSTYMAS.
Žmes reformos instatymas 

paliete visoj Lietuvoj *720,000 
ha. dvaru žemes. Isz to ploto 
ligi 1925 ul iszparcelinota 418, 
000 ha; szimet numatyta isz- 
parceliuoba 100,000 ha; tuo bu
do liks dar neiszpareeliuota 
apie 200,000 ha.

Neiszparceliuotu priesz k ji ra 
viensėdžiais kaimu bendras že
mes plotas sieke 1,632,000 ha. 
Nuo 1919 ligi 1925 m. iszskirs- 
tyta 280,000 ha. Szimet numa
tyta iszsk irstyti 75,000 ha. 
Liks 'dar neiszskirstyta 1,278- 
000 ha. 
sodžiais

Numatoma kad vien- 
skirstvmo t'1 

truks apie 8 metus.
darbas

siems
Vi-

RŪPINASI BEDARBIAIS.
Kauno miesto valdybos so- 

dales apsaugos skyrius sudaro 
saraszus visu bedarbiu.

kurie turi teises gauti
darbo, bus iszdavinejamos tam 
tikros trijų rusziu knygeles, 
pagal kuria ir Ims teikiamas 
dabas arba paszalpos.
100 LIETUVIU KALĖJIME.

Vilnius, (Elta) —Vilniaus, 
Gardino, Suvalkų Szvenczio- 
niu ir Balstogės kalėjimuose 
sėdi apie 100 politiniu Lietu
viu kaliniu daugiausiai sodie- 
cziu. Dauguma tu kaliniu yra 
nuteisti neva už dalvvavinra 
tariamojo sukilimo ruoszime 
priesz Lenku valdžia 1922 me
tais arba už laisvu noru tarna-

Lietuviui kariuomenėj
Vilniaus 

Lietuviu komitetas dare žings
nius, kad butu suteikta amnes
tija visiems tiems kaliniams. 
Apie amnestija, tacziaus tiek 
Lietuviams, tiek ir visiems ki
tiem

vimn
1920-1922 metu is.

nutarė padaryti 
ant tuju kapiniu.

lauke.

timoje kaimo 
dvaras ir kapines, 
kapines apleistos ir nieką 
laidoje. Taigi atvažiavęs tasai 
Amerikieti 
“stebuklą”
Birželio menesi, Subatos vaka
ra i nėjo su savo draugu ant 
kapiniu, nusinesze su savim pa 
veikslą Szv. P. Marijos paka
bino prie akmenio, aplinkui 
sudėjo elektrikines lempukes, 
pridūrė dratns prie baterijų 
kurias nusinesze in artimus ru
gius, paspaude guzikeli ir vi
sas paveikslas buvo puikei ap- 
szvietsas, po tam užgesinias.

Jo draugas nuejas in
kaima, radėjo žmoni m pasako
ti apie Paneles Apsireiszkima 
ant senu kapiniu. Isz pradžių 
žmonys nenorėjo in tai intiketi 
bet draugas suriukias kukiu 
deszimts seniausiu žmonių ap
siėmė juos nuvest ir parodyt 
vieta, kur mate taji stebuklą. 
Rugiuosia pasislepes Ameri
kietis matydamas kad žmonys 
jau ateina paspaude guzikeli, 
apszviesdamas paveiksią. Visi 
aiszkei mate žibanti paveikslu, 
tuojaus puolė visi ant keliu 
kalbėdami poterius ir klupszti 
pradėjo artinti prie
lingo paveikslo. Kada Ameri
kietis pamate kad žmonys ar
tinasi areziau ir viskas gali iez- 
siduoti, užgesno lempukes ir 
paveiksią
kems ir dratais 
rugius.

“stebuk-

drauge su lenipu- 
insitrauke in

Ant rytojaus liudintojan to 
regėjimo, praplatino po visa 
kaima apie matyta stebuklą. 
Susirinko myne žmonių, giedo
dami! itanije pradėjo eiti ant 
kapiniu. Pranesze apie tai ir 
kungui, kuris pasikvietė kita 
kunga taipgi ėjo pažiūrėti tojo 
“stebuklo”. Kunigai nieko ne
sako, bet žmonys kas diena ėjo 
ant kapiniu pasimelsti ant tos 
vietos kur atsibuvo tasai nepa
prastas reginis. Amorikiecziai 
pagailojo tamsiu žmonelių, nes 
buvo jisai geras žmogus ir no
rėjo pertikryt žmonis kad jo
kiu stebuklu niekas 
nedaro.

sziadien

Tula Nedėlios diena pas vie
na gaspadoriu buvo susi rinkių 
daug moterių ir vyru kalbeda- 

apie nepaprasta 
” ant kapini.

tasai Amerikietis
pradėjo jiems iszaiszkinti apie 
padaryta stebuklą ir kokiu 
budu galema juos padaryti ir 
kaip senoviszkuosia laikuosia 
iszmintingesni pasinaudodavo 
isz tamsesniųjų. Ant galo per
tikrino susirinkusius parody
damas jiems daugiau “naiku” 
ir tik tada atsidaro visiems 
akys suprasdami savo kvaily
be.

m i 
reiszkima

“apsi- 
Tada 

atsistojas

Pravarde tojo Amerikieęzio 

poilgam po tam atsitikimui 
Dolitiniams kaliniams siurryžo atgal in Amerika.

raszytojas nedažinojo, ba, nę-
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Kas Girdėt
idant iszsiblaivintu ir ketino ji 
isz ryto-paleisti namo.

Matote, kad szposai neiszei- 
na kaip kada ant gero nes ne 
visi žmonis yra vienokio budo.

Amerikos Garsiu Žmo
nių Gimimo Dienos.

i

Vienam kaimelyje, gulinezio 
artimoje dunsko miesto Al
borg, mire turtingas gaspado- 
rius Niels Patterson. Nuliūdus 
naszle sumanė savo vyrui isz- 
kelti dideles laidotuves, o kad 
velionis už gyvasties nesiskuto 
per du menesius, paszauke in 
namuįi skustbarzdi idant 
skustu nebaszninka.
Kirzdis ėmėsi prie darbo. Ma
tyt už daug apmuilino veidą 
nebaszninko, ba muilo gavosi 
jam in uosi, todėl nebasznin- 
kas sueziaude drueziai ir atsi
sėdo ant szieniko. Pats užmo
kėjo skustbarzdžiui už jojo 
darba, padekavodamas už ad- 

“ nuliū
dusį” naszle nebuvo užganady- 
ta isz tojo adgaivinimo, nes sa- 

“tlaigu da karta nu
mirsi, tai daugiau neszauksiu 
skųst barzdžio.”

gaivinimu. Matyt kad

ke vyrui: ftF

J. A.

nu-
Skust-

aiigliukasyklosTurkiszkos 
iszkasa per metus milijoną to
nu augliu del sunaudojimo ant 
savo laivu.

Tomis dienomis iszvažiavo 
in Afrika 20 Francuziszku dak
taru ir tyrinėtoju tiksle kovo
jimo prieszais miegamąja liga, 
kuri paima Afrike 50 tukstan- 
cziu žmonių kas metas, todėl 
tame tiksle iszvažiavo dakta
rai gialbeti žmonis nuo tosios

Locarno, Szvaicarijoj prie 
upes Magia, maudėsi trisde- 
szimts Vokiecziu drauge su 
moterimis — visi nuogi, ir ne
turėjo ant saves ne figinio la
pelio — taip, kaip užgimė. Da
ginio apie tai palicijantai, pa
siėmė su savim gerus rimbus su 
kuriais gerai iszgarbavojo nuo
gus Adomus ir Jevas.

(’zekijoj gyvena vienas isz 
žmonių Europoje, 

miesezionis Karolius
seniaubiu 
Yra tai
Petersaa, gimęs 1805 mete. Se
nukas da yra gana drūtas ir 
sveikas, o jojo vienatine viltis 
yra “malbziai praleisti savo 

Turi jisai
malsziai praleisti 

m rr
4 4

paskutines dienas.
121 metus.

Da viena pranasza turi Bosi
ja, o tuom yra kokis tai Vasi- 
lius Ivanovicz Bedrov, kuris 
sutvėrė nauja tikėjimą, o ypa
tingai atprasti nuo gerymo ar
batos. Bedrovas tvirtina, buk 
velnes iszrado samavora ir 
gundo žmonis idant gertu ar
bata iszvirta isz kokiu ten žo
lių, o tai vis ant nenaudos žmo
nių. Badai tasai pranaszas tu
rėjo apsireiszkima nuo tūlo 
dievobaimingo žmogaus, kuris 
nesenei mirė, po tam pasirodė 
jam sapne, paliepdamas eiti in 
svietą ir mokyti žmonis idant 
žinotu kur surasti velnią. Bed
rovas turi kelis szimtus pase
kėju kurie tiki in ta kvaila 
mokslą. _________

Sztai ka juokas padare vie
nam žmogeliui Povylui Betma- 
nui isz New Yorko. Žmogelis 
buvo maisza us budo ir m vietas 
nuo visu, bet turėjo tik viena 
negera paproti: mėgdavo tan
kiai užsitraukt. Ana diena už
sigerės gerai, pabudo jisai ka
lėjime; nusistebėjo nemažai, 
nes tai buvo jojo pirmas atsi* 
lankymas in taja vieta, tuojaus 
isz baimes suszuko:

“Kur asz esmių?
“Kalėjime, 

liniukai.
Betmonas pradėjo verkti, 

kas labai sujuokino kitus kali- 
ninkus, kurie nutarė pasijuok
ti daugiau isz jojo.

“Už ka mane czion pasodi-f 
no?“

“Už žudinsta,’’ 
nas isz kalininku.

Susirūpino Betmonas baisiai, 
o kada kiti kaliniai užmigo,^ 
manydamas kad būdamas gir
tu, jisai jmpilde kokia tai žu- «« . i 1 a 1 • v 1 •

> > atsake kiti ka-

at^iliepe vie-<

dinsta, pasikorė ant dirželio. 
Palicije ji uždare kalėjime

Profesoris J. A. Žemaitis, 
vargoninkas Shenandoah, Pa., 
parapijoj, tomis dienomis isz- 
leido muzikaliszkus veikalus 

Man tinka” solo su 
“Audra Gir- 

solo ant piano ir “Myle- 
” solo ir duetas ant 

piano, leidimas parduodamas 
po 50 centu kožnas ir galite už
sisakyti tiesiog pas J. A. Že
maiti, 315 S. West St., Shenan
doah, Pa.

metuose, 
draugu

po vardu: “ 
duetu ant piano, 
rio j ’ ’ 
kie Tevvne

Paszto Vnldvba

su vienuolika 
Amerika 

prisidėt i

Markizas de Lafayette.
Markizas do Lafayette gimė 

Augvergne Rugsėjo 6 d. 1757 
Jis,

atvyko in
1776 metuose prisidėti prie 
kolonistu revoliucijos kares. 
.Jis losze svarbia role Revoliu
cijos karoję ir dalyvaudamas 
Branklywine kovoje buvo 
že i st tas. Iszsk iria n t
motus, praleistus Francijoj, 
jis tarnavo per visa kara, ir 
užsipelnijo garbes vieta, 
paisiant jaunystes,

SU“ 
vienus

ko Pasiuntinybe, 
perspėti Amerikos

Liet u vos
praszo per Lietuvos Respubli- 

dar karta 
Liet uviu 

visuomene, kad, sinneziant in
Lietuva laiszkus bei kita ko
respondencija, 
paraszyti kiek galima aiszkiau 
nurodant artimiausio paczto 
pavadinima per kuri adresatai 
gauna savo koresondeneija. 
Tas perspėjimas yra daromas, 
nes Lietuvos Paczto Valdvba 
dažnai gauna nusiskundimu, 
kad korespondencija 
kia adresatu,
invyksta del neaiszkaus ir 
tikslaus korespondencijos 
resavimo.

adresai butu

nepasie
kus dažniausia

ne- 
ad-

NAUJI MUZIKALISZKI 
LEIDINIAI.

iszojo isz

i

' T ‘V. 'į 1 /''i ' „i . * ' 'O
1h* Ji ^1^''

Lietuviszkos Pasakos.
' 1 t

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIU3.

Kaip kunigas su vargamistra 
jauti vogė.

Viena karta klinįgas

K'-'l

Ne- 
jis buvo 

vienas isz puikiausiu Wash
ington’o pagelbininku. Kuo
met Cornwall’is pasidavė 
W ashington ’as vieszai 
kavojo Lafayettui. 
Lafayettas dviejus kartus ap
lanke Amerika ir visur buvo 
sutiktas su didėlėms demon
stracijoms ir su džiaugsmu. 
Kongresas jam davė dovana 
isz $200,000 ir žemes isz 24,000 
akru.

Cornwall ’is
pade-

Po kare,

James Fennimore Cooper.
Jis gimė Burling!one, N. J.

Rugsėjo 5, 178!) ir buvo 
riausias 
novel i st u.

Persergėjimas 
sėkminga.
4 4

ge- 
isz pirmu Amerikos

Jo pirma knyga 
nebuvo pa- 

Antra “Sznipas”,
) y

atspauzdinta 1812 metuose bu
vo pasekminga. Isz viso jis pa
raižo szesziasdoszimt knygų,

bu vnr- 
gamistrn bevaikszcziodami pa- 
miszkej pamate ganant gražu 
jauti. Abiem jautis labai puolė 
in aki ir susitarė szita jauti 
pavogt. Atėjus nakeziai, nuėjo 
kunigas su vargamistra, kur 
stovėjo jautis ir pavogė pars: 
vedė namo. Parsivedė papjovė 
ir moša pasidalino per puse. 
Tik liko nepasidalinta liežuvis, 
nes kaip kunigas taip ir varga- 
mistra norėjo liežuvi. Ant ga
lo negalėdami pasidalint, pa
ėmė kunigas už vieno galo, o 
vargamistra už kito ir ome 
traukt: katras isztrauks, tai 
tam ir bus! Kunigas kaip isz-* 
tempe, vargamistra szmakszt! 
ir paleido kita gala, tada kuni
gas bimbt ir apvirto su visu 
liežuviu, bet atsikėlė linksmas 
kad jam liežuvis teko.

kurio jauti 
atėjo pas kunigą ir 

paprasze kad 
bažnvezios 
niems,

. - ,-rr.—~ ~ ---------------------- ---------------------------------

ežia iszsisukt?! Erne hnio dar
niu bart, sakydami: “
buvo ana vilkt namo! Kad ra
dai slaistose, tai reikėjo in ba
la kur inmeht ir butu’buvę ge
rai!” Durnius sako: “Jus nesi
barkit. Kad jum jos nereikia, 
tai asz ja nuvežsziu ant tur
gaus ir parduosiu!“ Pasikinkė 
arklį, indejo in ratus boba ne
gyva, musztuka su maslionkom 
ir važiuoja ant Turgaus. Beva
žiuojant per tilta, pamate kad 
atvažiuoja ponas. Tuojau dur
nius užsuko vežimu skersai ke
lio, o pats palindo po tiltu. Pri
važiavęs ponas rėkia, kad va
žiuotu isz kelio ir nesulaukda
mas važiuojant iszszoko isz ra
tu ir priėjės prie bobos, kaip 
rože jai per nugara su vėzdu, 
lik boba kebekszt! ir»apvirto. 
Matydamas ta durnius iszszo
ko isz po tilto 
na szauke:
užmuszei! Tu mano moezia už-

Pamates ponas kad
nii-

Kam tau

ir nutveręs po- 
“Tu mano moezia

me
in ratus ir

pradėjo rekt “gyvuli!

Maisza s su

” o bro
liai szucka: “Matai tu, bjaury
be, dabar roki ne savo balsu; o 
kai mus buvai prapuldęs. Nie
ko, neilgai rėks!...”
žydu nugarmėjo gilyn, broliai 
pastdvejo, pažiurėjo kad dur
nius vėl neiszsikeltu ir parėjo 
namo.

Tijt ka paspėjo inkelt kdja 
in grinezia, pasižiūri pro Įauga, 
szia ir durnius invažiuojh in 
kiemą važiuotas su pilnu veži
mu gelumbių. Nustebo iszmin- 

“O isz kur-
atsiradai? Mes-gi tave 

inniurkdem ir nurriar-

tingieji ir klausia:
gi tu
ežeran
mojai po ledu!” Atsake dur
nius:— “Jus miislinat, kad 

jau buvo: kai 
marmėjau po ledu, tai gelum
bes derėjau.
gražiu atsivežiau!’’

Jus miislinat 
ton kažinkas

t <

Žiūrėkit kokiu
“O kas-gi

Tas-gi žmogus, 
pavogė,

užszauktu ant 
suejusiem žmo- 

ar ne mato kas kur bė
gant arba vedantis su jaueziu.

sulaukės szvonios, ♦ vir už

ten pArduoda ?” “
rėkit...“ Iszmintiuguosius bro
lius labai didelis paėmė pavy
das, paliepė durniui kad ir juos 
in maisza inkiszes inleistu 
ekorten. Inlindo in maiszus, 
durnius užriszo įr inmete eker- 
ten. Broliai jau baigia gert 
vandenyj, t'ik vanduo vis ma
rlini: mar-mar-mar! o durnius 
stovėdamas prie ekertes sako: K 
“’Mat da jeszko margu! imkite, 
kokias tik rasite!”

A

W. Szneideris ir Sūnūs
ORABEORIAL

Patarnaujame Himpatiszkat, 
. . - . -M. - •

Automobiliai

I

mandagiai hr pigiai.
ves tavimi 

kriksztynoms ir tt.
Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.
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muszci!”
boba isz tiesu negyva, labai 
sigando ir kad tik durnius ty
lėtu, pripildė jam kiszenius 
raudonųjų ir ta padaręs nudu-

tolyn neatsigryždamas.
Durnius vėl sėdo
važiavo ant turgaus. Invažia- 
ves in miesteli pamate, kad 
vienoj vietoj du maskoliai pa
sistato dvi kūpąs medaus ir 
pardavinėja žmoniem. Durnius 
prisigretino prie ju ir kaip'tik 
szitie nusigryžo szalin, tuojau 
anas pristatė prie kūpu boba 
ir inkiszo jos
viena kūpa, kita in kita. Atsi- 
gryžla vienas ir kitas masko
liai, žiuri: boba semia medų isz 
kupu! Kaip szoks vienas ir ki
tas su kumszczioms, ir kaip tik 
paliete, tuojau bo'ba apvirto.

pri'bego rėkdamas 
maskolių, kad jo 

užmusze.
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Kentėjau

Asz Mikas Soroka 
mouth, Pa. sudedu szirdinga 

del Dr. Mendel- 
Wilkes-Barre, Pa. 

kausma galvos ir
nusilpnėjimą ir visada turėjau 
norą prie vėmimo, deginimą 
skilve. Neglejau valgyt nei at
likti bile koki darba ir buvau 
nusilpnvjas isz priežasties nc- 
valgimo. Tueejau svaiguli gal
voje o vidurei neveiku per 4 
dienas. Teip buvau nusilpnė- 
jas jog mislinau kad jau ilgai 

Tada vienas
draugas pasiūlė man 

kreiptis pas Dr. Mendelsohn’a, 
per kuri jis teipgi buvo iszgy
dintas nuo tos paezios ligos

A A*
Kunigas, 
kaip susirinko žmones 
szauke, kad tokio ir tokio žmo- 

, ar neži-
Iszgirdes

rankas viena in
gaus prapuolė jau'tis 
no kas, ar ne male? 
vargamistra atsiliepė ant visz- 
ko sėdėdamas: “Asz maeziau 
ir žinau!” Ta girdėdamas ku
nigas nusigando, misi i na sau: 
tai dabar tas niekadejas var
gu m išira iszduos mane! O žmo
gus kurio buVo jautis, nuėjo 
prie vargamistro. Vargamistra 

pas kunigą!”

neiszgyvensiu. 
manonoveles.puse isz kuriu buvo 

.Jo knygos, ypatingai Indijonu 
pasakos buvo verstos in 
geli svetimu knygų.

spaudos,K a tik
Muzikaliszki 

žodžiais
l’rvs
lidot 

ant piano.
M y lekiu Tėvynė
Man Tinka”
Audra Girioj

rui, keturiems balsams, 
Spalio menesi, 21 d.

Komponuoti ir iszleisti J. A.

f p

ir;

1. 
o
3.

4 4

4 4

4 4

Bijūnėlis4 4

sn
Kuriniai 
(dainos)

50c.
50c.
50c.

4 dau-

miszram eho- 
iszeis 
$2.00

William Howard Taft.
William Howard Taft, Suv. 

prezidentas

Žema i ežio 
ir nesunkus skambint ant 

(t.78

visi yra labai gra-
žus, 
piano.

J. A. Žemaitis, 
315 S. West St., 

Shenandoah, Pa.

PRANESZIMAS
Asz žeminus pasiraszcs; pirkau vsia 

“Insurance Bizni“ nuo W. Rynkie- 
cziaus. Atkreipsiu ntyda ant visu 
Insuranciu Polesiu kurie iszsibaigs 
ir ypatiszkai bandysiu matyti visus 
kurie turėjo Insurance su p. Rynkio- 
viezium. Sept.24

Pasiraszo EDWIN BLEW 
131 W. Mahanoy St. Mahanoy City.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKA3 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .L 
820 W. Contra Si. Mahanoy City, Pa.

Dubeltavas 
Tikietas

NEW YORK A
1 ARBA

$ 5.00 
Up-The-Hudson Upes

Nedelioj 19 Septemberio
Specialia Treinaa Subatoa Nakti

Irz Ryte
Shamokiu .............................. 1:00
Mt. Carmcl ......................... 12:59
Ashland ................................... 1:51
Shenandoah ......................... 1:30
Mahanoy City............................2:19
Tamaqua .............................. 2:40
New York (Liberty St. ar) 8:20 
New York (W. 23rd St. ar) 8:40

Pasažierai del Up-the-Hudson, 
paims laiva apleidžiant Jersey 
City 8:20 ryte, 
isz laiko.
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo West 23rd St. 7:45 vakare, 
nuo Liberty St. 8:00 vakare, isz

Pirkite tikietus

Jersey City 8:16 vakare pagal, 
senovės laiko.  Į

Ant Readingo Geležinkelio

skriczio

Valstvbiu 27-tas ft'1
gimė Cincinnati, Ohio, Rugsė
jo 15, 1857. 1881 metais jis bu
vo jo apskrities prokuroro pa
gelbininku ir in deszinits me
tu jis tapo Suv. Valstybių Ap- 

Teismo teisdariu.
15)00 m. buvo prezidento Mc
Kinley paskirtas pirniiniihkii 
komisijos organizuoti Filipinų 
namine valdžia. Filipinų pro
vincijose insteige namine val
džia organizavo vieszu moky
klų sistema 600 miestuose, in- 
teigė vyriausia teisina su 15 
distriktiniu teismu invede kru
šos sistema 
partamenta, tiruodzio men. 
1903 prezidento Roosevelt’o 
kabinete paskirtas Kares Sek
retorium. 1908 m. buvo repub- 
likonu partijos nominuotas in 
prezidentas ir tapo iszrinktas. 
Jo administracijos svarbiausi 
invykiai buvo insteigimas kra

ta u py mo banku, naujo 
muito sistema Filipinuose, ir 
i n ta tyma s kuris reikalavo v i Gr
ažuma auku politiszkoms kom
panijoms. 1911 m. konservaty- 

kszrinko 
savo kandidatu,
Roosevelta bet abiejos pralai
mėjo nes Demokratu kandida
tas Wilson’as laimėjo.

vyriausia teismą

ir sveikatos dė
ti ruodžio

sos

viszka dalis Tafta
progresyvu i

KREIPKITĖS PAS DR, HODGEN3
I
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Silpni, Serganti Vyrai ir Moterai 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Philadelphia Specialiste 
Visos Kroniszkos Ligos.

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

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa 
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna sanvaita—Seredomis, Ket* 
vergais ir Petnycziomis. Ofisos va
landos! 9 ryto iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE. PA.
Antras Floras,

r

sako:

4 4

“ Eisime
Nuėjo abu’įu pas kunigą ir pra
dėjo vargamistra tokia byla:

Paklausykit lamistos, kaip 
ten buvo: karta, tartum, mes
su kunigu vaikflzeziodftmi pa
matėm gražu labai jauti. Pas- 

, mes emem ir ji 
, mes 

pasidali
nom, tik liko vienas liežuvis 
nedalytas. Besiginczydami kat
ram liežuvis paimt, mes, tar
tum, paėmėm liežuvi už abieju 
galu ir tempam žednas in save. 
Kaip tik asz paleidau savo ga- 
la, -■■■>-

kili, tartum, mes urnom 
pavogem, .Paskui, tartum 
ji pa pjovom ir mesa 

vienas

kunigas ertie
auksz'tienykas, o asz ir pabu-

Iszklauses žmogus ta-
“A! Tai ta-

ir apvirto

dau!...”
re in vargu m i st ra:
mista miegojai'/.!” “Nejaugi tu 
mislini, kad mes su kunigu vo
gčia ta vo ja u ti! 1' ’ Ir pa rojo
V r • » ' I ||žmogus nieko negavęs, <

• . < ’u ft ft

o var
gamistra ghvo ifuo kunigo do- 
va'uu už tai, kad gudriai sume
lavo.
Apie du brolius iszmintingus 

o treczia dumiu.
broliai: 

o treczia s
Viena karta iszmin'tingieji pa
dirbo miszke slastus del lapių 
gaudymo. Rytmetyj siuuczia 
durnių pažiūrėt, ar no inkliuvo 
kas in slaistas. Nuėjo durnius 
ir rado lapiti inklhivusia. Pa
ėmus vitini prilupo lape ir pa
leido sakydamas, kad daugiau 
neinlystu in slaistas. Parojęs 
namo, pasako broliam kad ra
do inkliuvusi dvaro szuni, ku
ri prilipęs ir iszvaike. Siuuczia 
ji iszmintingieji antra ryta; 
szis nuėjės atrado kiszki slais
tose. Ir su kiszkiu durnius taip 
pat padare. Parojęs namo, pa
sako broliam, kad rado kalina 
slais'tuoso ir iszvaike. Treczia 
ryta vėl siuuczia dumiu ir pri
sako jam kad ka liktai ras 
skustuose, būtinai pristatytu 
namo. Nuėjės durnius nieko in- 
kliuvusio nerado, tik pamate 
boba netoli grybaujanezia. 
Tuojau durnius pagriebė boba, 
užnėrė virve už kaklo i ir pa rie
šo namo. Bot lyg partese, omo 
boba ir užduso. Broliai pamato, 
kad durnius atvilko negyvu 
boba, labai nusigando — mat 
pamislino, kad ja slaistuoso ra

Buvo trys 
mintingi,

du isz- 
d urnas.

Durnius 
gvoltu ant 
moezia užmusze. Nusigando 
maskoliai ir kiek tik turėjo |>i 
nigu, 
kad tik anas tylėtu. Paskui 
durnius nuvežė boba ir inmurg- 
de in bala.

Parvažiavęs namo pasirodė 
broliam gavės daug
Szitic klausė jo, kur anas tiek 
gavo; durnius sake, kad parda
vės szita boba ir pridūrė da 
kad už bobas labai brangiai 
moka. Nusidyvijo broliai ir 
jiems isz mislies neiszejo, kad 

daug pinigu už 
boba paėmė. Kaip tik sulaukė 
turgaus dienos, 
abudu broliai nusmaugė savo 
pa ežias ir

visus durniui atidavė 
anas

pinigu.

durnius tiek

susikalbėja

veža ant turgaus. 
Važiuodami sau t?zneka: jau 
kad durnius už tokia sena bo
ba • tiek pinigu paėmė — tai 
mes už savo paezias daugiau 
gausime...” Invažiavo in mies
tą. Vienas priėjo-/ ir paklausė, 
ka turi parduot, szitic sako kad
bobas, kitas vėl pa žiurėjo ir 
daugiau žmonių susirinko, ma
to kad negyvos moteres ratuo
se guli, davė žinia palicijai kad 
žmogžudžiai yra ant turgaus. 
Palicija tuojau suėmė ir nuva
ro juos abudu turman, o bobas 
palaidojo. Ilgai abudu brolius 
vargino, kolei nepabaigė koro- 
nos. Ant galo paleido. Pare ja 
namo, rado savo gaspadoryste 
visai isznykusia, o durnių ant 
pecziaus gulinti. Dabar susita
rė broliai darniu prigirdyt. In
kiszo in maisza ir nunesze ant 
ežero. Ežeras buvo užszales ir 
nebuvo kuo ekertes prakirst. 
Sugryžo broliai namo atsinosz- 
ti poikenas, o dumiu su maiszu 
paliko ant ledo, kuris pajutęs 
szalti pradėjo rėkt: “Oi, oi, oi! 
Mane karalium deda, karūna
vo ja, o asz ne moku ne raszyt, 
ne skaityt!” Jam taip rėkiant, 
važiavo žydas pro szali su ge
lumbių vežimu ir iszgirdes kad 
durnius taip rėkia, iszszoko isz 

“Oi, asz 
skaityt 

asz busiu kara-leisk mane 
lium!” 
maisza

vežimo ir priėjės tarė: 
moku ir raszyt ir

Žydas tuojau atriszo 
ir iszleido dumiu, o

pats inlindo iu jo vieta. Dur
nius tuojau žydą užriszo ir už
sėdės ant jo vežimo su gelunb 
be nuvažiavo.

Atsinoszo broliai peikena, 
prakirto ekorti ir inkiszo žydą 

<lo. Dabar bus nelaime! kaip in ja, kurs pajutęs vandeni,

kaip ir mano, po dvieju menesiu gydimo galiu valgyt mie-
ot ir dirbti, teip kaip jaucziausin dvideszimts metu priesz

tai. Niekados mano gyvenime geriau nebuvo. Kožuam ser- 
ganeziam ant ligos skilvio arba kitokiu ligų patarti kreiptis 
pas ta Dr. Mendelsohii’a, idant iszsigydintu teip kaip ir asz 
buvau iszgydintas. Da karta dekavoju Dr. Mendelsohn’u j 
už iszgydima, pasilieku MIKAS SORAKA 

Clark Alley, Plymouth, Pa.-•>*)

Asz gydu visus ligonius 
Htūllcnlu k’dd ilraktocliotu

Asz gydu visus jįgpnius patsai ypatiszkai; neturu jokiu 
ant jUs; hcrclkalaujate Jokiu* 

tlumocziu nes asz pats kalbu su ligonais juju kalboje. 
Jeigu sergate ar sirgote ir nebuvote visiszkai iszgydinti tai 
kreipkitės tuojaus pas mane, asz apsiimu jus gydyti. 
Praszau atraszyti pas mane kokia eanvaite laiko priesz 
atvažiavima o paskirsiu kokia diena galėtumėt atvažuoti. 
Nelaukite jei sergate. Jeigu turite kokius draugus kurie 
serga, tai paduokite jiems szita apgarsinima perskaityti.

DR. MENDELSOHN
Ant antro floro Strand Teatro.

12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa. 4
M

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST GO., 
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.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysit* 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo

Dr. C. J. BERGER
SPECIALISTAS VYRU IR MOTERŲ LIGŲ 

NERVISZKU IR CHRONISZKU 

Garsingas Specialistas per 23 metus.

Pabaigęs aukszcziausia mokslą Universituose, stenegsi mai
gyti psisiekima kaipo specialis tas, per moksliszka isztiri- 
nejima ir praktikavima. Taigi sergantieji kreipkitės pas 
tikra specialistą, kuris su pagelba naujausiu iszradimu ir 
aparatu isztirineja j ūso liga. Tik tokis gal suprasti jeigu 
juso kūnas yra sveikam ir drūtam padėjime ir jeigu visi 
dalis kūno prideranezei veikia. Gyduoles, Viole-rays, Serum 
ir Intravenous ampules, kurie ineina tiesiog in krauja, tai 
yra keletą budu del gydimo ligų. Jeigu sergate tai tuo-
jaus reikalaukite pagelbos nes laukti yra pavojinga. Krei
pkitės pas garsinga specialistą ,

Dr. C. J. BERGER
20 N. Centre St. Pottsville, Pa.

OFISOS VALANDOS:— 9iki 12 ryte. 1 iki 5 popiet.
7 iki 8 vakare. NedeUomis 9 iki 12 ryte. RODĄ DYKAI-
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* kuogeriauses,

va gailiai vienodai kauke.
— Ach, kad tavo... — užsi

puolė ant jo Golochvatovas.
— Neliesk szunelio, Audie-

... užsistojo

I

ISZPAŽINT1S
■i i —

I.
Oras buvo

szalczio vos deszimt laipsniu. 
Sniguriavo minksztu sniege
liu. Gruodžio menosy toks oras 
tęsęsi ilgėliau. Prie aukso ka
sykla kontoros stovėjo dveje
tu užkinkytas važelis.

— Nu, Jonai Kvaily,
kis, — kalbėjo aukso kasyklų 
savininkas Solochvatovas, isz- 
ejes ant gonku apsivilkės ke
liones apsiaustu.

Jonas Kvailys, liesutis senu- 
menkais kailinėliais ap- 

kaž-kaip juokingai

ses-

kas, 
si vi Ikes,
sumirkcziojo akimis ir tartum |
susitraukė. Jam buvo reikalo 
važiuoti, tik visai in kita puse.

— Audiejaus Simonai, mat 
asz.... — sumiszi’s, tartum kal
tas, jis pramikeziojo. 
visai atbulai...

— Ir labai kvailai.
kaip sau nori... Namo sugryž- 
tumem apie pusiaunakti, ir asz 
tave nuvežineziau savais ark
liais. Supranti? O kokiais py- 
ragacziais mus pavaiszintu An 
driaus Morta... Pirsztelius nu-

Man vienam bus kiek

— Mnn

Bei

laižvsi.
nuobodu važiuoti...

— Skrebu kai sztai 
Audiejaus Simonai....

— Et niekai!

mano,

Tu tik pasi
žiūrėk, koks važelis: archirie-
jui važinėti.

Jonas Kvailys susimastė. No
rėtus namo važiuoti, — isz vi
so tik penki verstai iki kaimo, 
antra — kaip užrūstinsi 
diejaus Simona, 
priklausė ?.. Taip.. 
diejaus Simonas supyks ir ne
duos pažadėtųjų pinigu. Pri
siminė Jonas Kvailys savo na- 
miukszczius nekantriai jo lau- 
kanezia szeima, — nėra kas 
daryt, prisieina važiuoti.

— Važiuosiu, Audiejaus 
Simonai.... — sutiko, pagaliau 
senis. — Nepakeliui, o k a da
rysi. Noriu tamstai malonumo 
suteikti. v <1

—J,*'19chai reikėjo,
murmėjo Golochvatovas, 1 
mininko akim 
dvejetą arkliu,tvaželi ir sėdin
ti priešaky kirgiza-vežeja. — 
O tai kaip ožio ragai: nei in

Au- 
kurio viskas 

O jei Au

kaina. Taip ir su juo atsitiko. 
Neturtas vis kiecziau spaude 
kol visikas užsibaigė visiszku 
suvargimu, ir buvęs turtuolis 
Mikitos Jonas Legaszovas vir- jaus Simonai 
to apgailėtinu pribuisziu ir Jonas Kvailys. — Gal visiems 
mito turtingu pramonininku 
duoklėmis. Karcziai atsirugda- 
vo jam szios įduokles ir Jonas 

lyg juokdario

gauli pravarde: Jonas Kvailys 
Vienok, senis apsiprato pra
vardžiuojamas ir juokdario 
role, kaip apsipranta savo pa
dėtim visi užuiti žmones. Sztai 
ir dabar sėdėdamas važely jis 
masto, koksai niekszas kad 
ir szitas Golochvatovas ir ko- 
kiuo pasitenkinimu jis ji že 
mina ne tik draugėje, 
užvaizdu ir t a run akyse.

Važelis eziuožia, kaip svies
tu pateptas. Abdulas vedlauja 
in arklius, Golochvatova snau
džia, o Jonas Kvailys prisi
glaudės in kerte užmerktomis 
akimis perkratineja savo pra
eiti. Taip, kokiu bujdu susidėjo 
gyvenimas.. Ar svajojo jis 
kuomet, kad prisivarys iki da
bartinio padėjimo? O sztai 
skyrė Vicszpats... žinoma, pats 
kaltas, bet padėjo ir geri žmo
nes. Mintim senis perbėgo vi
sa savo gyvenimą, sustodamas 
ties vietomis kurios ji pražu
dė. Ech sztai ežia reikėjo szi
ta ip pasielgti o ežia visai ki
taip. Viskas butu buvo kito
niškai.

Kiek laiko jie važiavę, — 
Jonas Kvailys negalėjo sumes
ti, nes buvo užsnūdęs, 
dino ji stabtelėjimas.

— Kas atsitiko, Abdulai?..
Abdulas priėjėk prie važelio 

doreliu sznltai tarė:
— O sztotanas žaidžia...
— Kas?.. Buranas?..
Ir Golochvatovas, 

isz svk 
Tyrai ingavo jau 
iszvaizda. 
asztrus szaltis

Kvailys buvo 
vietoje. Prie to dar prigijo už

Kva ii v s

‘ i,

4 *

Masacziužos steite;

Ar

• 5 x

bet ir

Žinoma, pats

Paža-

Jonas 
>. 

k i t a

11 
atsipeik(‘j( 
visai

Buvo jaueziamas 
Sniegas nusto

jo sniges. Bet visa lyguma tar
tum sukresdavo kai užeidavo

_  vėjo sūkuriai. Baltais laukais I — 
szei-

pažvelgdamas
; srovelėmis praszvilpdavo sau

sas sniegas.
— Tu kaž-ka painioji? — 

supyko Golochvatovas, 
žvelgdamas isz važelio

pa
in

duris, nei pro duris. Kas link drumzdina dangų.

kvailas

szilimos nesirūpink...
Sulindus važeliu, Jonas Kvai

lys radosi prispaustu in kam
pa, — Audietus Simonas buvo 
diktas ir užėmė puse važelio.

— Anksztoka.. — mikezio- 
jo .Jonas Kvailys.

— Bus szileziau, 
žmogau...

Ant gonku iszvažiuojancziu- 
ju palydėti iszejo Golochvato- 
vo žmona, dar visai jauna mo
teris; senukas, vyriausias ka
syklų užvaizdą; languose ma
tėsi vaiku veideliai.

— Važiuok Abdulai...
Kirgizas sumojavo abiejo- 

mis rankomis trukterejo 
deles ir važelis nuskrido.

Orenburgo apygardos
plotu vaizdas, kur buvo iszsi- 
pletus aukso pamone, žiemos 
metu daro slegianczia nuotai
ka. Kiek inžvelgsi akim —vis
kas negyva, 
teikia ilgesio,
visai užneszti sniegu,

va-

tvru

varu iai 
Didelis

— Szaitanas... 
tvirtino kirgizas 
szaitanas...

Didesniam inrodvmui Abdu
las priplakė ausim ant 
ir dar karta tarė:

— U-u! didelis szaitanas... 
patvirtindamas tuos žo- 
suszvilpe

I Ap
džius

žemes

javo.
kabėjo ore.
Isz kažkur

voltui suverž-

tvirtas vėjo 
sukurvs ir tyrai tartum sude- 

Kaž-ka baugu ir grasu 
Tamsa tirsztejo. 
birejo smulkus,

sausas sniegas raižas veidą lyg 
grustu stiklu.

— Taip, prietikis... — tarė 
Jonas Kvailys,
damas savo plonuczius skrebu-
kus. — Szitap ir suszalti gali...

— Tfu tu — susikeike Go
lochvotovas. — Abdulai žmog
žudį, juk mus pametėm kelia.

— Koksai kelias! senai pa
sibaigė...

Szi žinia keleivius galutinai 
pribaigė. Be kelio burano me-

Baltos lygumos 
Reti kaimai 

o keliai tu tikra pražūtis. Golochvato- 
nuolat gadinami vėpūtiniu ir vas apėjo važeli aplinkui, gilai 

Bet-gi, tenykszcziai nugrimzdusi sniegai), pasižiu-buranu.
žmones randa grožės net ir rejo in netekusius jegn arklius 
tuose bėgailiniuose ir apmiru
siuose tarpuose ku jaute ir mu
su keleiviai.

— Ech geriau butu buvę 
atvira važeli pakinkius, — ke
letą kartu pakartojo Goloch
vatovas, dusdamas dengtam 
važely.

— Pakentėk Audiejaus Si
monai... — nedrąsiai ramino 
Jonas Kvailys. — Isz viso tik 
apie tris valandėlės., 
pyragaieziai 
Morta.
invairus taip.

Jonas Kvailys kasyklose tu
rėjo kilnaus elgetos role. Apie 
penkiolika metu atgal jis buvo 
labai turtingas ir visu gerbia
mas. Bet likimas nepastovus:
puk^o pramonėje Irmai pralobo

Paskui 
Andriauspas 

degtinėle užkandžiai

ir net keiktis nebegale jo. Kur 
važiuoti! Kame kelias!... O 
ežia dabar naktis užeina o 
Žvaigždžiu nei viena nesirodo.

— Ka darysim? — paan
trino Golochtovas, in nieką 
atskirai nesikreipdamas..

— Reikia važiuoti... —bai
liai prataro Jonas Kvailys.

Nieko kvailesnio nebuvo ga
lima sugalvoti ir Golochvato
vas net suurzgė isz pykezio.

— Tu — kvailas!!!
žinoti? Velniop važiuok... Ab- 
dulai, užmusziu tave, kaip szu- 
ni ir kaltu nebusiu. Asz... asz...

Ta insiutima pertrauko gai
lus szuniukszczio unksztimas, 
kurio ankseziau niekas nebuvo 
pafttebejes. Jis visa la ika diego 
paskui važelio, o dabar atai-

Va-

tania, o dar veiklaus nusmun- sėdo szalimais ir pakeles gal-

sykiu reiko suszalti...
Golochvotovas urnai nurimo. 

Jis, iki keliu grimsdamas snie
ge, priėjo in arklius dehiu 
pliauksztorejo juos iii kaklu ir 
dar karta insitikino juos galu
tinai nusivarius. Juk vieninte
lis iszsigel liejimas tiktai juose. 
Aikliu butą geru o dabar nei 
pirmyn, nei atgal.

Vis-gi reikėjo kas-uors dary
ti. Tatai buvo beviltiszkas mė
ginimas ir visi tylomis ėmėsi 
darbo. Pirmiausia reikėjo su
mindyti supusta aplink važeli 
sniegą, kad arkliai galėtu pa
traukti ji isz vietos. Negalėjai 
ir manyti apie važiavimu va
žely. Nustatęs kelio krypti, 
Golochvatovas pasiuntė kirgi
zu pirmyn, o pats paėmė ark
lius už apinasrio. Ta liūdna 
eisena užbaigė Jonas Kvailys, 
vargai žingsniuodamas iki 'ke
liu sniege. Vejas szelo. Kvė
puoti darosi sunku Lipde akis. 
Baisus szaltis lyg kaustyte 
kauste kiekviena judėsi. Jonas 
Kvailys veikiai neteko jogu be 
vilty atsisėdo sniege ir szu'kte- 
rojo:

— Audiejaus Simonai, 
daugiau nebegaliu. Jegn nebe
turiu.

Priėjo in seni szuniuksztis ir 
taip pat atsisėdo szale jo.

[TOLIAUS BUS]
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Lietuviszkaa Graboriua ({ 
K. RĖKLAITIS 5 

Laidoja numirėlius pn- , 
gal naujausia mada ir 1 
mokslą. Turiu pagolbi- 
ninkc moterems. Priei
namos prekes.

ft I (I )V. Nnrucc M..
J1AIIAN0Y CITY, l’A.

30(1 MAUKEF ST., 
TAMAQUA, l’A. (
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Nc ilgai Mikado buvau 
Tik truputi ton užtrukau 

]Vtan tonais labai nepatinka 
Kės ženoeziai ten nesutinka.

Kur tik praėjau, 
Baczkute paregėjau

prie kožno namo stovėjo 
Ant vienos motoro sedojo.

Jaja užkalbinau, 
Puikiai pasveikinau 
Bet ar buvo tai girta

Ar boba kytra.
Nieko man neatsako

hau ju du”
Ranka mostelėjau
'Tolialis nuėjau.

pailigi dažinojau nuo geros 
kumetes,

Kad ten yra pasileido musu 
sesules, 

Užsiduoda su Italais ir 
cziutabakiais,

Kurie maitinasi tik krakiais. 
Mat, Angliszkai spykina,

y

r

Lietuvius visus niekina 
Cziuguma kramto, 

pžikus szoka ant kampo.
* * *

^esenei buvau Szirdiesrage, 
Iszgirdau kad kas staugė,

ėjau:

Veselninkai juosia sėdėjo 
Kaip piktos dvasios važiavo 
O nuolatos garsiai klykavo, 

|’ali(,i.ia paskui pradėjo vytis, 
Ant vežimo kabytis, 

Tuojaus visus apmalszino 
Už kuoleliu susodino.

U.I • i ' . • -r, .•

li
Priėjau arcziau 
zlai ka pareg 

Vežimai stovėjo

O

y

y

y

P
/ Nedideliam ploise,

Viqnas žmogelis, 
Didelis nedorėlis,

Ant kampo stovėjo, 
Akmeni rankoje turėjo, 

Tame kokis tai vai k i nei iš* ėjo,
f.ra«ai su akmeniu ant jo užėjo

Bet tasai nedorėlis, 
Didelis pasiutolin,

Pas akvajera likos pastatytai, 
Dabar likos suvisai suvaldytas.

Bet jaigu da karta taip 
padarys,

Tai už groteliu uždarys.
Da ir dorus žmonis aploja 
Savo girtybes nenustoja, 

Bet po smert vėluos ji 
aĮunalszys, 

Taji nedora liežuvi suvaldys.
Jaigu daugiau taip bus, 

Tai vėl Taradaika pribus.

♦ ♦

1

Sej, jus butlegeriai,
M u n sza i n i n i a i a’ge n ta i, 

Nepalikite munszaino namie 
Kur gaspadorius nepraszo 

tave.
Kaip tai vienoje peczeje 

atsibuvo, 
Bonkute namines mamytei 

inkliuvo, 
Vyras isz darbo parėjo, 

Savo paeziule girta paregėjo
y

J

y

Klause, kur sztopa gavai 
Kiek už tai davei ?

Paeziule nieko neatsako, 
Tik akis iszvertus pastate, 

Vyras in padūkimą inpuole, 
Su kumsz'femis prie moteres 

pripuolė, 
Bet toji tylėjo,

Tik su ranka mostelėjo.
Vyras in miestą atėjo, 

Pas mane užėjo, 
Rodos paklausti, 
Butlegeri inžeisti.

Atkalbinau ji nuo to 
Idant ne eitu pas vaita 

y

y

y

ANEMIA
Dr. Andrew MacFarlane isz 

Albany davė sekanezia prakal- 
bele apie anemija per radio.

Dr. MacFarlane sako kad 
anemija, arija kraujo stoka, pa
sirodo kuomet kunas neturi jė
gos daryti kraujo. Liga gali 
būti padalinta dviem kliasom 
— pradine ir antrine.

i l

suomet
MacFarlane,

sako Dr.

nudyla kuomet

11

ar

nm ir vieton

Liriksmas namo nuėjo 
Ta r a da i k a 1 >u t lege r i 

iszgialbejo 
Nuo proves, 

Ir dideles bėdos.

y

Anemijos apsireiszkimai vi- 
vienodi,”

“ir priguli nuo 
ligos smarkumo. Kvapo trum
pumas užpuola žmogų kuomet 
kraujas nesza mažiaus oxygeno 
negu normaliszkai, ir žmogus 
turi inkvopti dauginus kvapo 
kad kunas turėtu užtektinai. 
Tas aiszkiai
anemija sergantis lipa tropais 
arba in kaina. Su kvapo trum
pumu szi rd i s pradeda grei
eziaus plakti oda ir lupos taps
iu geltonos ir sergantis lengvai 
apalpsta.

Anemija gali būti pradines 
antrines kliasos. Kuomet

antrines, tai reiszkia kad žmo
gus serga kokia nors kita liga, 
kuri privedė prie anemijos, ar
ba kad žmogus netinkamai val
go, kad valgo perdaug saldai- 

saldžiu daigiu
vaisiu ir žaliu daržovių kurios 
kunui 
inkstu liga arba geltlige. Ane
mija sergantis turi eiti pas ge
ra gydytoja, ir pasilikt jo prie
žiūroj per kiek laiko nes tik ta
da jis gales sužinoti priežasti 
ir tinkamai iszgydyti.

“ Pradines anemijos yra dve
jos ruszys — viena lengvai isz- 
gydoma, kita neiszgydoma. 
Iszgydoma liga pasirodo jau
nose mergaitėse tarpo keturio
likos ir szesziolikos metu. Liga 
paprastai pasirodo kuomet 
mergaites netinkamus darbus 
dirba, per sunkiai dirba ir ne
tinkamai valgo. Jos per visa 
diena sėdi netinkamai vedin
tuose kambariuose, 
szviesos.

reikalingos, kad serga

kita

pa si rodo

Tokiu
su mažai 

mergaieziu
■XX——a.

I"Irūkymas nebuvo tiek malonusDar niekad
C

iM

kaip Camel

i

GYVENIMO kilniausiose valandose jokis
cigaretas negali prilygti Camel. Jokis ciga- 
retas nebuvo padarytas tiek geras, kadangi 
Camel puikumas yra gabumų pasekmė. 
Gabumų rasti pasaulio parinkčiausių tabakų 
—ir sumaišyti jų, kaip tik didžiausi pasauly 
organizacija ekspertų gali.

I * tl. 1 't * ' ■ ’ ,

Rūkytojų pamėgime jokis pagamintas eiga-
I'

retas negali prilygti Camel. Camel gerumas
liko apdovanotas didžiausiu reikalavimu, 
didžiausiu pardavimų skaičių kurį bile eiga-

A' I T- 1 ' ' »

R, J, REYNOLDS

f
’ ■ *1

*

M

■ f , : .

retas yra turėjęs. Nuo pradžios, rūkymo 
laikų niekad nebuvo tokio linkimo pasirinkti 
Camel. Camel apdovanoja savo draugus su 
džiaugsmu, kuris nesibaiga, kadangi Camels 
niekad nenuvargina skonio, niekad nepalie
ka cigaretinio atsidavimo.

Jei niekad nesate bandę Camelš4 kviečiamo 
jus pabandyti juos dabar del didžiausio ga
limo smagurio rūkyme. Imkite geriausi

Jei niekad nesate bandę Camels, kviečiamo

kas pagaminta—mes kviečiame jus 
Pasiimkite Camel!
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kvapas labai trumpas ir jaįgu 
tik truputi sunkinus padirba 
apalpsta. Liga svarumą neken
kia, kartais sergantieji dau
ginus tunka. Oda tapsta žaliai 
geltona todėl liga kartais pa- 

Į vadinta žalia liga.* Veidai pa
prastai iszsipute, slcsnos apti- 
ne. Toki žmones visuomet nu
liūdę, greitai inerzinami. Ape
titas keiktas, užsimano negir
dėtu daigiu — ra ūgy tu agur
ku, kreidos ir net žemes. Pie
tuose tokius vadina Molio-val- 
gintojais. 
vas — “ 
viduriu sureguliavimas, — pa
starųjų viduriai baisiai sukie
tėjo.

U 
visuomet pražūtinga, 
anemija pasirodo viduriniame ' 
amžiuje ir del jos iszgydymo 
nėr. Gydymas pagelbėta, bet 
no iszgydo.

“Kita anemijos forma už
puola k u na kuomet kirmelai-

Tos kir- 
cziulpdainos 
kraujagyslu,

tik truputi sunk i a ils padirba

Lszgydijimas leng- 
Blaud’s iron pilis” ir

Vodinga anemija beveik
Szita

K uomet

tęs randasi žarnose, 
melą i tęs gyvena 
krauja isz žarnų 
tas baisiai apsilpnina žmogų ir 
ji nepajiegia dirbti.
žmogus tingi ir nedirba nesyki 
jam pasakėme kad turi kirmė
lės. Ir kuomet tingėjimas ne- 
pergaletas reikia persitikrinti 
ar isz tikro yra tingėjimas. 
Szitas padėjimas baisiai iszsi- 
pletojas pietuose ir tropikuo
se bet ne taip daug sziauruose, 
kur žmones yra drutesni.

“Rockefeller Sveikatos Ko
mitetas atliko labai puiku dar
bu studijuojant kirmel'aicziu 
ligas mus pietinėse valstybėse, 
West Indies ir South America. 
Kaipo pasekmes to isztyrineji- 
mo galime sakyti kad milijo
nai žmonių gavo atgal sveika
ta ir tukstaneziai gyvaszcziu 
iszgelbeta.

“West Indies, net dvi-trecz- 
dalis visu iszegzaminuotu žmo
nių ta liga sirgo. Tyrinėjimas 
liuosnoriu, kolegijų studentu 
ir mokyklų vaiku musu pieti
nėse valstybėse parode kad 
nuo 20 iki 70 nuoszimczio visu 
iszegzaminuotu buvo užkrėsti.

“Parazitas insigija
per basas kojas ir dasiekia pil
na iszsivystijima žamuose.

“Tik gydytojas gali gydvti 
szita liga.” F.L.I.B.

’kūne

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.61

Mokame 3-czia procentą Mnt 
eudCtn pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt roikala su musu t 
banka nepaisant ar mažas ar > 
didelis. 1

i

) H. BALL, Prezidentai >
J G. W. BARLOW, Vice-Prei. C 
S J. E. FERGUSON, Kaa. S

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 įvai
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 szlaplni- 
mosi, pcrszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užslsenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
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
mą, puslapiu 992 su juodais mlnk- 
sztais apdarais po >4.75. Atsiųskite 
lOct o gausite visokiu Žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuvlszkus 
kolonijas. Adrešavokite szitelp:

25 Gillet Rd.

*1
lt. ŽUKAITIS, 

Spencerport, N. T«
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SHENANDOAH, PA.
— Rugsėjo 6 d., laivu “Le

viathan,” sugryžo isz Lietu
vos visa vasara tenai pavie- 
szeje pp. Ona Mockailiene ir 
p. Brodickiene,
žmona. Sugryžnsios Amerikie
tes sakosi praleido labui malo
niai laika Lietuvoje ir turėju
sios smagia kelione 
ir atgal.

F. Bredicko

iT:l' i 'I .i V MRT'' ' 11 i1

SA.ULR 
Į

Trumpos Žinutes isz
Skotlandijos.

811*
Angleknsiu striuku!

A be Zar isz 
kuris net vožia

1 

1

* — Asztuoniu metu Vincu
kas, sūnelis Stanislovo Bog- 
danavieziu, isz Patriotic Hill 
arti Staniklio likos mirtinai 
sužeistas per automobiliu ku
riamo važiavo 
Shenandorio,

' pataiko Vincuką, kada tasai 
bego skersai kelia su savo 
draugu. £ar (Žylius) pasidavė 
in rankas policijos. Vincukas 
mirė pas daktaru kėlės miliu
tas po nuvežimui.

— Seredos vakaru apie 61 a 
valanda pasidaro ugnis “Star” 
garadže ant E. Mahanoy St. 
Sudege du automobilai. Bledes 
padaryta ant keletą szimtu do
leriu.

u juom

miestą

— Utarninko ryta apie C> 
valanda ryte,‘kun. (’zesna su- 
riszo mazgu moterystes John 
Knoll su pana Teresa Danise- 
vieziute (duktė saliuninko An
tano Daiiisevieziaus.)Knoll yra 
mokytoju plaukinio, kuris per 
buvo visa vasara Lakewood 
Įiarke ir ten p. Terese
susipažino. Jaunavedžiai apsi
gyvens Floridoje.

— Apgavikai po 
praplatino netikras 50 doleri
nes bumaszkas, kurias padirbo 
isz $5 bumaszku. Policija suo
me ir patalpino in kalėjimą 
Nikola Sulvaj ruski, gyvenan
tis po No. 27 E. Spruce St. nes 
sako kad jisai iszdalino po 
miestą falszyvus pinigus. Poli
cija dar jeszko iszdirbeju kurie 
padirbo tuos bumaszkas ir ti
kisi juos trumpam laike suimti.

— Seredoje pasibaigė sezo
nas ant nesziojimo vyriszku 
sziaudiniu skrybėlių, bet mo
terėles neužilgo neszios sziau- 
dines ant žiemos.

ANT PARDAVIMO.
I

Dveji namai ant viso loto, 
ant 
ne

randasi Frackville, Pa., 
Spring Street persiduos 
brangiai. Norintieji pirkti gali 
pirkti puse loto už $3,500 arba 
,visa lota už $7,000, todėl gera 
proga insigyti gi*rus namus 
geroj vietoj. Priežastis parda
vimo sužinosit pas savininku. 
Atsiszaukit po sziuo adresu:

Mat Mitchell,
507 W. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.t.7H)
BUDROE VAN SERVICE

Krausto visokius naminus ir kitokius 
daigtus, nepaisant kaip toli. Turime 
tam tikrus didelius automobilius. 
Preinamos prekes. Kreipkitės pas:

ANT. BUDREVICZIA
334 W. Pine St. Mahanoy City, Pa.

, Bell Telefonas 341-J.

LADIES!
YOU R DRUGOIST
RICOMMINDO

ROYAL PURPLE
PILLS

Dis. by First National Laboratories 
Lphifirhton, Pa.

ATTENTION!

Specialiszka Ekakurcija in 

READING FAIR 
Ketverge 16 September™
Specialia Ekskursinis Treinas

Isz Preke Iszeis
$2.80 5:40

2.15 6:31
2.05 6:38
2.20 6:19

6:45 
6:50 
7:01 
7:36 
9:40

1.90
1.75
1.40

C Shemokin
5 Ashland
< Girarddville 
S Shenandoah 
c Mahanoy Plano 1.95 
J Gilberton 
r Mahanoy City
< Tamaqua
5 Pribus in Rcadinga Faira
J Grįžtant—Specialia treinas apleis 
r Feiro vieta 7:00 vakare del virsz- 
C minėtu ėtaciju. Tikietai geri tik 
J ant specialiszko treino.
J Dubeltavi tikietai teipgi bus 
r parduodami isz virsz-minėtu vietų 
C kasdien nuo 14 iki 18 Septemberio 
J UŽ numažintas prekes ir galima 
C važiuoti ir grižti ant bile kokio 
g treino._________________ _____

<Ant Readlngo Geležinkelio

Lietuvon

f Panedelyje mirė Ignotas 
Maezionis, 123V1» 
įdyczios, po ligai keliu sanvai- 
cziu. Velionis paliko paezia ir 
kelis vaikus.

N. White

Mount Carmol, Pa. — Len- 
kiszkas kunigas dr. C. Tama- 
szauckas 
pendetiniu Dvasios 
Zokono Lenkijoj in
ilgo iszkeliaus. Jo vieta apėmė 
kun. Miemicki, kuris kitados 
buvo czionais vikaru.

likos paženklintas 
šventos 

kur neuž-

Port Carbon, Pa. — Netoli 
Five Points, Antanas Szaknius 
(?) isz Schoentown, trenke in 
septynis žmonis ant kelio ku
rios maždaugiau sužeidė. Vie
nas isz ju Antanas Szamonis 
apskundė Sza'kniu.

Minersville, Pa. — Automo
bile! ana diena sužeidė du vai
kus: Edvardą Paplaucka, 12 
metu ir Andriu Sekai i ka, 4 
metu.

Edvardą Paplaucka, 1‘. 
Andriu Sekai i ka,

New Phila., Pa. — Utarnin
ko ryta Lietuviszkojc bažny- 
eziojv atsibuvo vinezevonc pa
nos Helenos Kaspariutes su p. 
Kazimieru Geniu, o mazga mo- 
tervstcs suriszo k u n. Mozūras. 
Koras puikiai padainavo jau
navedžiams. Svotais buvo p. 
Kazimieras Kaspara,
nuotakos o svoezia buvo p. Ii. 
Geniute isz Plymouth, Pa. Pui
ki vcselka atsibuvo pas nuota
kos tėvus, ant kuriu užpraszyta 
daugeli sveteliu isz visos ap
linkines.

brolis

Gilberton, Pa. — Saluninkas 
Jonas Baliunas, likos sužeistas 
in koja laike darbo Gilberton 
kasyklose, bet gydosi namie.

ISZ WILKES-BARRE, PA., 
APLINKINES.

— No. 6 kasyklosia Gėlu 
Lyon buvo trumpas straikas 
1500 darbininku. Mat,
pani'kyt viena lokali prie 
sykiu ir isz tos priežasties kilo 
nesupratimas. >

norėta
ka-

praėjusia Nedelia buvo 
czionais
“ Koscziiiszkaus Diena.
25,000 žmonių dalybavo 
vaikszcziojinie.

— Artimojo Carbondale nu- 
szoko nuo sztangu Delaware & 

sukresdamas
gana

apvaikszcziojimas
” Apie

Hudson trūkis, 
pasažierius 
Nieką nesužei/le.

su kuriais jau butu galėjos va
žiuoti namo. Bet Rugsėjo 11 ji 
pagavo anglies gelda kiemo 
Kneppel Goal Company, 1105 
Metropolitan Av., kur jis tu
rėjo darbo, irj i mirtinai 
kriuszo.”

— Gerai žinomas veikėjas 
p. A. Lape, iszveže savo autb- 
niobilium pasivažinėti in Long 
Island dainininkus pp. F. Mor
kų ir J. Valenti, taipgi ju mo
kytoja V. Shustroff su žmona. 
Viskas buvo smagu ir malonu, 
bet namo gryžtant, kitas auto
mobilius užkabino p. Lapes 
karo ir paverto. Abu automo
biliai apardyti ir visi važiavę 
Įkosi lengvai sužeisti; 
šiai sužeistas Morkus 
turės keletą dienu

apraišžiota deszine 
ranka; bet jis sako — tas ne
svarbu, nes ne su rankom dai
nuoja.

— Rugpiuczio 30 d. Bliss- 
villeje pasimirė Antanas Rad- 
zeviezius, 29 motu, 
ir vedos vyrukas, 
gonineje.

labiau- • •
— J<«

pa vai k sz-
czioti su

ežia ginies 
Jis mirė li

ti iminės norėdami 
paslėpti jo mirti nuo uoszvio, 
pinu atvežihio lavono isz ligo
nines,
Martina. Rada lieka, taipgi li
goninėn. Bet ta paezia nakti 
pasimirė ligoninėje ir uoszvis. 

Rugsėjo 3 d. abu
Kalvarijos kapinėse in 
duobe.

— Stasys Gritenas, 38 me
tu, 602—138th St. Bronks, nii- 

palaidotas

isz Vožė serganti uoszvi

palaidoti
viena

re Rugsėjo 3 d., 
Rugsėjo 8 d. Alyvų Kalno ka
pinėse.

— Jule Kanneckis, 53 me
tu, 419—4th A v., Astoria, L.l. 
įniro Rugsėjo 8 d. buvo palai
dotu Rugsėjo 11 d. iszryto, szv. 
Trejybes kupinose. — V.

Mass, buvo 
kaipo gražiausia 

piknike daly
ki i me jo gražia

< <

Boston, Mass. — Tnvykusia- 
me Vaizbos Buto piknike, Hud
son, Mass., p-le M. Slanilioniu- 
te isz Dorchester, 
pripažinta
Lietuvaite isz 
vaujaneziu ir 
taure ir Lietuvaites gražuoles 
varda, arba kaipo pirmutine

Miss New England.”
— Rugsėjo 9 d. pasimirė

vietiniams Lietuviams gerai ži
nomas barzdaskutys Galinis. 
.Jis buvo linksnio budo žmo
gus. Būdavo pats pasiraszyda- 
vo kokia dainele ir ja dainuo
davo bo jokio kompozitoriaus 
pagialbos. Taipgi mokėjo gerai 
szvilpti ant lazdukes. Jis savo 
eilutėmis stengdavosi pasziep- 
ti Lietuvos politikierius.

Rugsėjo 13 d. tapo palaido
tas su Airiu bažnytinėm apei
gom. Sako vietiniai Lietuvisz- 
ki kunigai nesutiko ji priimt.

------IO.

ap- •

smarkei.

Brooklyn, N. Y. — 
60 metu 

nuo 329 Kent Av. Brooklyne, 
atvyko isz Lietuvos 
kraszta apie 25 metai atgal ir 
padare

Smetona,
“Juozas 
amžiaus,

in szi

kasyklose, 
gyvenimo

narnaža turtą aukso 
kasyklose Nevadoj bet to vis
ko netekes, pagalinus atsidūrė 
Scrantono anglies 
Penki metai atgal,
prislėgtas persikėlė Brookly- 
nan, ir nuo to laiko dirbo pras
tu darbininku cukrinėje ir an
glies k ro vyk lose.

“Tuo tarpu jo brolis Anta
nas, likęs tėvynėje, pakilo ga- 
lyben ir likosi iszrinktas pir
muoju Lietuvos prezidentu. 
Visa ta laika Antanas raszinė
jo karsztus laiszkus, kad Juo
zas gryžtu namo ir gyventu 
prabangoje. Bet Juozas buvo 
iszdidus ir diena nuo dienos 
atidėliojo, iki pats savo pinigu 
suvolios gera guzulą.

“Szeszi menesiai atgal jis 
netdko savo deszinesios rankos 
trijų pirsztu cukrinje, ir tas 
davė jam sziokia tokia proga. 
Begiu keleto dienu butu gavės 
Bulyg Compesation akto vidn- A • • *• *•
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. 4.80 .
. 4.35 .
.. 3.95 .

Iszeis 
. 5:00 
. 5:10 
. 5:43 
. 6.10

SESOUI
CENTENNIAL CITY

Teipgi gera proga pamatyti 
Dempsey-Tunnoy Imtinos

KETVERGE 23 September
Isz Preke

Shamokin . . $5.00 
Mt. Carmel . 
Ashland ....
Mahanoy City

Grįžtant — Apleis Philadelphia 
Reading Terminal 7:00 ar 11:30 
vakare. Eastern Standard Time.

Tikietai gori tik ant virsz minė
tu treinu ir tik dienoj okskurcijos.

Parankus nuvažiavimas nuo 
Reading Terminal in Sesqui Cen
tennial vieta. ,

l^adingcompany
ReadimjS

lines

» 0 
priek tam ir visiszkai bedarbei 
ketvirtam menesiui baigentes 
pradėjo vietom paszelpas ma
žini, priek tam 'primindami 
kad jau pinigai baigėsi ir ne
trukus bus visiszkai atsakytos 
(sustabdytos) nžtad ir pradė
jo virti zu'pe <iol negaunaneziu 
jokios paszelpos. Pragyveni
mas žmonicih žymei apsisunki
no,

| . V _ . • • 1 •

vien tik atspirtis nuo'bado.
* Jau pas mus artinasi 

Craigneuk’o prezidento rinki-' 
mai, jai apsiliks ant toliau tai 
žada isz'kilminga karūnacija 
surengti, tik baime kad nein- 
vyktu tokia, kaip keli motai 
adgal nuo Szikum-Brikum, kad 
turėjo daktaras uosi sinti, o 
poliemonas laikyti, bet isz kan- 
czios orui sugedus, poliemonas 
užkeikęs prasiszalino, bet da
bartines bedarbes laike to ne
verta invykti, nes žmonos da
bar laikosi prie tvarkos, su da- 
vadu gula, su davadu kelia.

Artinasi jau sunk-metis 
jaigu da anglies nepradės ga
minti, reiks szaltis kentėti, ro
dos pas mus stubos padarytos 
ir gerai, daigu vidurį stubos 
stora žvake užžibini tai vejas 
ncinveikia Užgesinti, bet ka- 
maczi be kurinimo vis tiek bus 
neszilta prisieis ir drebėti, o 
atsiminiau, smirdaneziu gasu 
taipgi mažai duoda del virimo, 
trumka stundas ir daugiau iki 
arbatai vandeni 
tokios tokeles.

Pas mus gyvenamus na
mus taip subruzdo daryti kad 
byldinai dingsta kaip grybai 
po lietaus, kur buvo pirmiau 
balos ar girdos ton dabar jau 
nusausinta ir statoma nauji na
mai, daroma keliu rusziu, isz 
plytų ir vietom szonais geleži
niais (skardiniais.) Bet ir tos 
ir tos nežmoniszkai brangios, 
kad prastam idarbininkui, vie
nam dirbaneziam jokiu bildu 
negalima užlaikyti ir iszsimo- 
keti dabartiniu uždarbiu, ir vi
so pragyvenimo brangume. Ki
taip jau neatrodo kaip pras
tiem darbininkam prisieis isz 
kalno in žeme lysti, ir duobose 
insikasus sau gyvenimus pasi
gaminti, tik klausymas kur že
mes gauti, ba tirsztai apgyven
ta, gali vaikai duobes užspav- 
dyt ir vėl bulu po gyvenimui, 
visas darbas ant niek, o da 
klausymas ar taimeriai pavė
lins. Czion nemažas galvosūkis.

Szkotinskas.

užvirini, tai

MINERS’ ASTHMA
Anglokasio dusulis, gerkli

nis dusulis, sunkaus kvėpimo,
nosines kataro, kurtumo, uži
mąs ir skausmas galvos ir 1.1, 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebėti no pasekme per 

Preke tiktai 25c per 
paczta. Iszrasta ir parduodama 
tik per

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.
DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dokliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

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

30 metu.

Preke 25c

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. . Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis
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apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50. 
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Mahanoy City, Pa.
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INDIJOS VALDYTOJAI SPA UDŽE PADONUS 4
IDANT PASISTATYT SAU PUIKIUS PALOCIUS.

• Indijos gyventojai pradeda zurzet ir yra neužganadint i kad jujii valdytojai prispau-
(k

dineja ir apsunkina dideliais padotkais idant valdytojams bulu smagiau gyventi ant svieto.
Sztai valdytojas llyderąbado, dabar mano statyti sau sziloki paloviu isz balto marmuro ku
ris k as/d. uos 350,000 Anglyk u svaru ($1,750,000). Paveikslas pcrstato sidabrini modeli tojo
palociaus.
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PIRMININKE KIAULIŲ 
PARODOS.

National Swine Show, 
kaipo moterį*, nes kitados-rink-
atsibus Peoria, 111., pana Goldą 
A. Fassetl yra pirmininke to
sios kiauliu parodos, aplaiky- 
dama taji d i irsta pirma karta 
davo tiktai vyrus ant tojo dins- 
to.

MEILE NEŽIŪRI ANT METU.
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James L. Shroyer, 89 metu likos
gu moterystes su naszle Mare A. Couch, 72 metu Los Ange
les, (’alif., per sudže Hollzer. Shroyer buvo paczi uotas jau ke
turis karius ir dabar jau penktu kartu ir turi tik viena sunu 
po pirmai paežiai bet yra pate viii devynių vaiku. Mare turi
keturis vtiikus, 7 annkus ir viena pra-anuka
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KALIFORNIJOS ILGIAUSES PRŪDAS.
Nesenai likos užbaigtas Florence prūdas, kuris sulaiko vandeni San Joaquin upe Sie

rra kalnuose, apie szimta myli i nuo Fresno, (’ai. Prūdas turi konia ketverti mylios plocaio.
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suvalgydama 
varliu (clams.)

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS
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NAU J AUS IA MADA.
Idant nesupurvyt brangiu .* zilkiniu paneziaku, merginos 

r“spats” kaip ant paveikslo parodo.

MYLI LABAI VARLES.
Mrs. Rose Roonev ana diena 

pralenkt* visas kitas moterėlės 
laike kontesto Rehobath, Mass.

puse buszclio
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Anglijoj dalbar neszioja
PRANESZIMAS

Jeigu norite gero užtikrinto Insu 
ranco; Insurances kas apsaugoja 
jus laike ugnies. Gaukite nuo

Pn vndntr 1 H <3 4* n C 4.
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.
Ant nntro -PIava Kllno

MILL & PATTERSON STS- 
ST. CLAIR, PA.
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Iszbalsamuoja Ir laidoja miruriua 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo* 
szia nuo papraseziausiu. iki prakU- 
niausiu. Parsamdo automobilius dėl 
laidotuvių, vąšeliu, kriksstyniu k|

t

»♦

I,

iL

U.

Wil

i




