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ISZ AMERIKOS
NORĖJO PAGRIEBTI 

MERGAITE
DIDELIS ERELIS PAGRIE

BĖ 9 METU MERGAITE, 
BET TĖVAS NUSZOVE 

PAUKSZCZIU KARALIŲ.

oro

K i ūgliam, Mass. — Palei Ot- 
tis kaina, ant lauko bovijosi 9 
metu mergaite Darata Magne- 
riute su savo szunimi. Jai besi- 
bovijant, žaibo greitumu isz 

nusileido baisiai didelis
erelis ir suleidęs savo keturi u 
coliu ilgumo nagus in mergai
tes kuna pradėjo plakti ja sa
vo dideliais sparnais norėda
mas su pagauta auka pakilti iii 
orą ir misineszti. Tame laike 
mergaites motina stovėjo t a vi
duryje ir iszgirdus mergaites 
kliksma ir erelio sparnu užima 
pamate savo (lukteri pavojuje. 
.Ji tuoj pasigriebė karabinu ir 
norėjo szauti erdli, bot pabūgo 
sužeisti arba nuszauti savo 
dukterį. Neturėdama ka dary
ti, tuoj praliejo szaukti savo 
vyra, kuris netoli laiveliu plau
kinėje ant vandenio. Vyras, 
kuris žinomas kaipo geriausias 
strielczius visoje apielinkeje, 
tuoj griebe szautuva ir paleis
damas szuvi perszove ereliui 
tiesiai per galva ir tasai sudri
bo palei mergaite. Nįmovus 
ereli, ant paskbabliio* žinios,
subėgo minios žmonių isz visos 
apielinkes ir dar nei vienas ne
buvo mates tokio didumo ere
lio kaip szi-s, kuris norėjo nusi- 
neszti 9 metu mergaite.
NEPAPRASTAS ATSITIKI

MAS DVIEJU YPATŲ.
Boston, Mass. — Gyvenimo 

likimas iszdare 
atsitikimus dvejose szeimynose

North Cambridge, 
Klarentina Blackett, septynių 
metu, nukrito nuo gonkeliu 15 
pėdu žemyn ant konkretinio 
saidvoko, bet mažai susižeido 
ir pati inejo in st ubą.

Fall River visai prieszingai 
atsitiko: Mare Dunning, 53 me
tu, apmirė, kada skalbė drapa
nas ir prigėrė cdberyje kuria
me radosi tik pusiau vandens. 
Motore apalpdama, galva nu
silenkė in ceberi ir tokiu budu 
rado mirti.
NAJORKAS NUPIRKTAS 

UŽ $24 DABAR VERTAS 
$15,666,991,770.

New York. —Kaip szis mies
tas pakilo ir kiek sziadien yra 
vertas, pasirodo isz suraszo 
Henry Goldfogle, pirmininko 
padotkines kamisijos. Locni- 

- įlinkai žemiszko turto likos 
takšnoti ant 1927 meto ant $2,- 
307,3.'

nepaprastus

Nedėliojo,

me-

17,276 daugiau ne ikaip 
szimet užmokėjo. Viso aptak- 
suota žemiszka locnastis ant 
15,666,991,770 doleriu. Žeme 
ant kurios sziadien stovi szis 
miestas likos nupirkta nuo In- 
dijonu už 24 dolerius.
SZIMTAI SZEIMYNU

PASILIKO BE PASTOGIŲ.
Springfield, Ill. — Iszsilicju- 

sios III i no jaus upes užliejo 
daug aplinkiniu padarydamos 
milžiniszkas bledes. Beards
town’e penki szimtai szeimynu 
pasiliko be pastogių. Laukai 
aplinkui Dan vi lies kone visi 
užlieti, o žmonys turėjo kraus
tytis ant antru laipsniu kada 
Vermillion upe iszsiliejo. Alto- 
ne, Mississippi upe užliejo ko
ne visas farmas, padarydama 
dideles bledes. Pike, Scott ir 
Brown pavietuose, 60,000 ako- 
rin Vnrmi v a tiri nn aimnlbina

33 DARBININKAI 
UŽGRIAUTI

VIENAS UŽMUSZTAS, 
SUŽEISTI O 28 RANDASI 
DIDELIAM PAVOJUJE.

4

vienas uzmu-sz- 
keturi sužeisti, tris mylės 

nuo szafto. Draugai

rvta ir

Rockwood, remi. — Per eks- 
plozije Roane Iron Co., kasyk
lose ezionais, 33 darbininkai li
kos užgriauti, 
tas o
po žeme 
užgriautųjų tuojaus emesi prie 
iszgialliejimo juju, bet abejoja 
ar užtiks juos gyvus. >

Nelaime atsiliko apie deszim- 
ta valanda Panedclio
buvo gana smarki, kad net vi
sa virszune žemes sudrėbėjo.

Ketverge rytas. — Nelaimin
gu da nesurado. Keturis lavo
nus surado pusiaukelyje po že
me. Badai kasyklos dega ir jai
gu tai butu teisybe, tai nelai
mingu lavonai lyg sziam lai
kui badai sudegė ant pelenu.
NORI PAVELINIMO IDANT 

NUSZAUT SAVO SUNU.
Omaha, Neb. — Szirnas Coss- 

entino, ziegorninkas, ana diena 
atėjo ant palicijos, praszyti 
virszininko idant jam pavėlin
tu nuszauti savo sunu, idant 
daugiau nevogtu ir nedraugau
tu su piktadariais

ant policijos >

sa vo

, nes per toki 
savo pasielgima daro sarmata 
ir nužemina visa szeimvna.

Cosflentino sake, buk jojo sū
nelis Mikola, 17 metu, yra gi
męs vagia ir tik kaiHiotgidf ji 
paliuosuoti nuo tolimesniu kri- 
minaliszku pasielgimu. Virszi- 
ninkas Franks iszaiszkino su
sirūpinusiam tėvui, 
daug ima sau iri

kad
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Lnls'/cos ir Pinigus visada siuskite .tik ant szio adreso!
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STS.,

1DU-KART 8ANVAITIX18 LAIXILUj/J IS “SALI/;
| 1SZE1NA KAS JJTARNINKA IK PETNYCZIA.

j ^rcnumorata Kasztuoja: Amcriko ant viso moto $3.00 
Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto,
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H. D. BOCZKOWRKI, FrM. A ■(r
F. W. MOCZKOWNKI,

KA TALIKISZKAS KONGRESAS VARSZAVE
1 Į

žinomo knrcivio, žuvusio Svictincjo

Daugelis žmonių dalybavo Katali- 
kinzkam Kongrcac, kuria ntnibuvo 
Vnrizave, Lenki joj, 
rodo uždėjimą vainiko ant kapo

Pavciknlan pa
ne-

Kureje.
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ISZ

Isz Visu Szaliu
BANDITAI PAVOGĖ 

200 PASAŽIERIU
SULAIKĖ TRUKI, NUŽUDĖ 
TARNUS IR INŽINIERIŲ.

PAVOGĖ 200 PASAŽIERIU 
IR PASISLĖPĖ 

KALNUOSE.

I » I
I

SUGRYŽIMAS
PASKANDYTO 

KŪDIKIO
ATSIMOKĖJO TĖVUI UŽ 
SKRIAUDA; NEPAPRASTA 

ISTORIJA, JAIGU TAI 
BUTU TEISYBE.

li'■I'
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PARVAŽAS APSIVERTĖ, 15 
GAVOSI IN UPE, VIENA
MOTERE NUSKENDO, 

3 AUTOMOBILIAI UPEJE.
Nanticoke, Pa. — Tr^s auto

mobiliai ir 15 pasažieriu likos 
inmesti in upe arti Ketreat II- 
tarninko po piet, kada plienine 
virve kuri kieravoja parvaza 
truko ir pervažas apsivertė su 
žmonimis ir automobiliais.

Penkiolika pasažieriu iszsi- 
gialbejo bet motore vardu Kra- 
žinskienc isz llanover’o badai 
nuskendo, nes josios lavono ne
surasta. Trys automobiliai taii> 
gi randasi -ant dugno upes.

LIETUVIU VAIKAS— JAU
NIAUSIAS GIRTUOKLIS.

Chicago. Jaunuoliu teis
mą, priesz Herbert Immenhau
sen, likos atvestas jauniausias 
Chicagos girtuoklis. Pasirodo, 
kad tuo jauniausiu, bet jau ge
rai papratusiu girtuokliu yra 
Lietuviu vaikas, Frank Kalvi- 
tis (Kalvaitis), 13 metu, gyve
nas prie 1855 Canalport Ave. 
.Jis teismo prisipažino, kad jis 
geria degtine jau nuo 9 metu 
amžiaus.

Pakliuvo jis teisman lodei 
Leonapd, 
rado 

girta

uz 
galva sūnelio 

pasielgimą ir gal kada sūnelis 
daeis in metus, tai apsimalszys. 
Tėvas apreiszke, kad duos pa- 
licijai tuoj žino, kada sunu su
ras, bet abejoja ar susilaikys 
nuo nužudininio jojo.
PROHIBICIJOS SZNIPAI 
NEGALES DARYT KRA

TAS NAMUOSE.
Washington, D. C. — Admi

nistratorius prohibicijos gene
rolas Andrews, davė prasarga 
visiems prohibicijos sznipams, 
agentams ir kitiems, kad netu
ri tiesos daryti kratos žmonių stovėti ant kojų.

Kada jis iszsiblaivijo polici
ne, kad 

jam jo tėvo

kad policistas Leonapd, isz 
Deering stoties, rado Rugs. 
20 d. Kalvaiti girta gulinti 
tuszcziam loto prie 29 ir Hal- 
sted uliezios. Vaikiszczias bu
vo tiek girtas kad negalėjo pa

)

be sūdo pavelinimonamuose,
— tai yra, jaigu sznipai ne turi jos stoty, tai jis pasisuk 
varanto.
duoda toki patarimu: “geriau 
kad kaltininkas su bravorėliu 
ir munszaino butu paleistas ant 
Ii uosy bes, ne kai'p mano agen
tai turėtu peržengti namines 
tiesai žmogaus ir daryti jam 
kokius nesmagumus po jojo 
pastogių. Jaigu agentai inano, 
kad žmogus pardavinėja ki
tiems namine, tai turi iszimti 
pirma varanta isz sūdo idant 
galėtu ineiti in žmogaus narna 
daryti krata ir ji aresztavoti.
TĖVAS ISZBARE SŪNELI, 

TASAI ISZ PIKTUMO 
NUSISZOVE.

Scranton, Pa. — Tn deszimts 
minutu po iszbarimui per savo 
tęva, už tai, kad iszvažiavo su 
automobiliam be tėvo paveli
nimo ir

Generolas Andrews 
Juoda toki paturima:

munszaino davė
draugas Klemensas M i knis, 60 
metu, gyvenas pri<» 2927 So. 
Union Avė. Jis nuėjės pas Mik 
ui in namus ir tasis pasiūlęs 
jam munszainio, kurio jis isz- 
geres du arbatinius stiklus (ne 
stiklelius). Bet’jau ne pirma 
karta Miknis davės jam mun
szaino.

Klausinėjant vaiko
nūs pasirodė, kad Pranas yra 
paprastas girtuoklis ir nuola
tos nesziojasi su savim bonku- 
te munszaino.

Jaunasis g 
siustas atgal in mdkykla,

kaliny-

))

girtuoklis bus pa
llet 

bus po asztria jaunuoliu glo
bėju priežiūra.

ji sudaužė, Antanas 
Nardolny, 17 motu, sz Durejos 
nuėjo ant virszaus ir su tėvo 
revolveriu atome sau gyvasti 
nusiszaudamas
Priesz nusižudinima vaikas pa- 

Atloiskite man už pa-

ant smert.

rasze: u 
pildymą tojo baisaus darbo, 
bet visi esate prieszingi man iv 
negaliu to nukenst.”

Motina isz gailesties neteki
mo taip suaugusio sūnelio ban
dė sau atimti gyvastį per in- 
smeigimą in krutinę smailaus 
pokerio, bot kaip rodos pa- 
irni lxc«

PUIKUS DARBAS ISZ 
DAUGELIO SZMOTELIU 

MEDŽIO.

LIETUVOS
LIETUVA NIEKADOS NE- 

ATSIŽADES VILNIAUS 
KRASZTO.

Latvija. — Lietuva 
kuri nuo pat laiko kai Lenkai 
15)20 metais pagrobė Vilnių,' 
Furopos politikoje laike už
ėmus visai atskira 
dabar, 
vos-Kiisijos neitraluhio pakta 
g.. ..... _ -----
Rusija ir to pavojus, kad Len
kija nesikėsintu 
daugiau Lietuvos žėmiu, tapo 
paszalintas.

Taip pareiszke Tribūne ko;

R.vgn,

laike
visai atsKira pozicija

pasiraszydatna Liet u-

mintinai susiartino su sovietu

pasigrobti

minis- 
, kurs 

isz Maskvos in

respondentiii I Jet u vos 
toris M. Szeleževiczius 
ka tik gryžo 
Kauna.

P. Szleževiczius pasakė, kad 
Lietuva 
taikos sutarties su 
kol pastaroji nepagerbs Suval
kų sutarties, kuria Vilnius bu
vo alidolaS Lietuvai.

Pasak

n e s i ra szy s i a n t i j < >'k i os 
I jonkija,

Hja, buvo tai,

p. Szleževicziaus vie
na priežaseziu, del kurios pa
daryta sutartis su sovietu Ru- 

kad Lenkija 
eme koncentruoti dideli skai-
cziu savo kariuomenes Lietu
vos pasieny.
PABALTIJO GAISRININKU 

KATASTROFA RYGOJ.
Ryga. (Kita) — Kug’sejo 11 

ir 12 d. Rygoje invyko Latvi
jos, Lietuvos ir Estijos

New London, Conn. — Ketu
riolika tukstaneziu szmoteliu 
medžio isz keturiolika gatunku 
sunaudojo J. N. La Pointe, bu
vusia fabrikantas, ant padirbi- 
md mažo stalelio, ant kurio 
praleido 1,500 valandas darbo. 
Ant virszaus stalo yra padirb
tos puikios vėliavos Suv. Vals
tijų, Irlandijos, Anglijos, Frau- 
cijo's, Italijos, Kanados, Turki
jos ir VoktetijoH.1 Visame stale
lyje nesiraiida; ne vienos vinies

gais
rininku konferencija. Isz kiek
vienos valstybes dalyvavo po 
5 atstovus. Lietuviu ugniage
siu delegacijoj 
inž. Skardinsiąs, 
eile referatu apie 
darbu ir trijų valstybių gaisri
ninku bendradarbiavimu. Susi
turiu del sudarymo tu trijų 
vasltybiu sąjungos ir 
tas sek re taria ta s, 
t is tokia: 
Erglis; Estijos 
Lietuvos — Paulauskss.

Po konferencijos Lietuvos ir 
delegatams demon

struoti naujausieji gaisrininku 
inraūkiai, vartojami Rygos 
gaisri n i nik u.

Rugsėjo 12 d. su gaisrininku 
kongreso dalyviais invyko ne
laime.
kuriuo važiavo keli dalyviai 
jis atsiinusze in stulpą ir 
žiavusieji susižeidė. Daugiau
sia nkentejo Lietuvos vid. rei
kalu ministerijos kovai 
gasrais referentas p. Siemasz- 
ka. Jam yra sulaužyta rankos, 

■m—r-** i—»■
UŽPUOLĖ IR PRIMUSZE.
Ana vakaru dvi, persirengu

sios vyrais moterys turėdamos 
pykti užpuolė Kalnėnu stoties

pirminin'kavo 
Perskaitvta 

i gaisrininku

iszrink- 
kurio sude- 

Nuo Latvijos A. 
— A. Punga;

Estijos

vartojami O

Sugedus automobiliui,

va-

su

KUNIGAMS SUVEDUS ANT 
TILTO MINIAS ŽMONIŲ, 

TILTAS SULUŽO IR 
SUŽEIDĖ DAUGYBE 

ŽMONIŲ.
Kauno'“L. Žinios 
Rugsėjo 11 <1. ant

kita 
'kurios

pancsza: 
Dubysos 

tilto atsitiko didele katastrofa 
prie gana indomiu aplinkybių.

JCjo dvi bažnytines procesi
jos — vena isz Szilavos, 
Szilavon iii atlaidus,
susitiko ant Dubvsos tilto.

Procesijos ėjo su ’kunigais, 
baldakimais, monstrancijomis,* 
altorėliais karūnomis ir 1.1. 
Pocesijas lydėjo daugybe žmo
nių. Ant tilto susitikusios pro
cesijos, kaip mums pranesza,pranesza 
pradėjo kokias tai ,susitikimo 

Ant tilto suėjo 
senas tiltas 
griuvo 
kurio buvo 

po tiltu. Dubysos pakrautoje.
Pasekmes baisios: daug žmo- 

ju tapo 
iszsigande 

su-

ceremonijas, 
daugybe žmonių; 
neiszlaike lūžo ir 
arkliu ir vežimu

pil
Prana Rasimaviczius 

Piniavos vals.

niu sužeista, 'kažkuria 
amžinai invalidais, 
trui'kszmo arkliai daugeli 
trypė; sužeisti ir kunigai.

MUSZTYNES.
Sz. m. Rugsėjo 8 d. pas 

Jurgi ir
Vilkopiuviu k., 
buvo susirinko svecziai. Vaka
re szeimi įlinkas 
ežius, 
neszt szieno, rado ten begulint 
savo tarnaite su to paties kai
mo gyventoju A. Jansonu, ku
riuos iszvijo lauk, 
porai \’alandu, n. 
matomai užsigavęs atėjo pti-š.

.. . _ - « - . /a* *

/

Canton, Kinai. — Suvirszmn 
du szimtai pasažieriu važiuo
dami ant trūkio Canton-Sam- 
szui geležinkelio, likos paimti 
in nelaisve per banditus, kurie 
sulaikė truki artimoje Szin- 
tongsza stoties.

Trūkyje radosi viso apie pen
ki szimtai pasažieriu. Ryte, du 
banditai inejo in lokomotiva 
liepdami inžinieriui sustoti, o 
kada tasai neiszpilde paliepi
mo nužudė ji ant vietos, tada 
daugelis banditu iszszoko isz 
krumu ant abieju szaliu trū
kio, paliepdami pasažieriams 
iszeiti laukan. Po apipleszimui 
visu pasažieriu, iszrinko du 
szinitus isz turtingiausiu ir pa
siėmė su savim, nuvesdami 
juos in kalnus idant gauti už 
juos didelius pinigus ant isz- 
pirkimo.

Banditai turėjo tiek laimi
kio nuo apiplesztu auku, kad 
sukrovė iii keturis vežimus nu
sivožė su savim. Nužudo taipgi 
asztuonis geležinkelio tarnus, 
kurie pasiprieszino banditams.

Kuang-Czung, Japonija. — 
Kaimelyje Ping-vang-gang, gy 
veno vargingas bevaikis muži
kas. Kelis kartus jojo pati pa
gimdė jam dukreles (kurios 
yra labai noapkeneziamos Ja
ponijoj ir Kinuose), bet vyras 
geide turėti sūneli, o kad ne
turėjo kuom iszmaityti dukre
les, todėl pagal Japoniszka pa
pratinta nuneszdavo dukreles 
in lipia kur paskandydavo kaip 
katinus.

Iii koki laika mužikui pra
dėjo vestis geriau, dasipirko 
daugiau žemes, pardavė kelis 
kartus gerai javus, na ir in ke
liolika metu pastojo turtin
giausiu ūkininku visoje aplin
kinėje. Kada szi paskutini kar
ta pati ji a|)dovaiiojo šuneliu, 
neturėjo reikalo skandyti jojo, 
nes su džiaugsmu priėmė ji ka
dangi dabar turės impedini po 
savo mirėžiai ir gales palikti 
jam visa savo turtą.

Tula diena praeito menesio, 
tėvas pasiėmė ant ranku savo 
kūdiki, pradėjo ji bueziuoti ir 
liūliuoti, džiaugdamasis, kad 
jojo pageidimai is^sipŲdt\.nes 
turi daug dirvos, pinigu, sūne
li ir gera paezia. Apsidairęs 
aplinkui džiaugsmingai pa- 
szauke: “Esmių viskuom užga
nėdintas. Ir kokis sziadien pui
kus oras!”
dirstelėjo tėvui in akis atsiliep
damas: “Taip, teveli, graži 
diena, 
mane

■I
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ant KRUVINAS M U SZIS SU 
PASIKELELIAIS; 2 KU
NIGAI ARESZTAVOTI.

Mexico City, Mex. — Santia
go Bayacora, atsibuvo kruvi
nas inuszis tarp katalikiszku 
pasikeleliu ir valdžios, kuria
me asztuoni kareiviai likos už- 
muszti ir dvilika pasikeleliu; 
daug sužeista ant abieju sza
liu. Valdže areszfavojo api(^ 
szimta pasikeleliu tarp kuriu 
radosi du kunigai už platini
mą neapykantos prieszais val
džia.

5

J. Kasima v i- 
nuejes daržinei! atsi-

. Praslinkus
A. Jansonas

J. aKsiinavicziu but a n iv jusz- 
kodainas priekabiu, eme kė|\i 
triukszma. Szeimininkams pa- 
praszius ji iszeiti, o jam atsi
sakius,

9 UŽTROSZKO NUO GAZO 
TUNELYJE.

Berne, Szvaicarija. — Devy- 
mi darbininkai trūkyje, už- 
troszko ant smert, kada loko
motiva pagedo ir sustojo ilgam 
tunelyje Ricken, kuriame ra
dosi daug karbonįszko gazo. kuris 
Kitas trūkis atėjo in pagialba 
su darbininkais kurie užsidėjo 
gazines maskas ir nelaimingu 
lavonus iszeme.

jis prie

jau 
anksto jo 

draugai it visi

tai padaryt, 
vartos budu tapo ju iszmestas 
pro duris, aeziaus kieme 
lauke pakviesti isz 
du broliai ir
sykiu puolė muszti Rasimavi
czius ir ju sveczius. Muszty- 
nese nukentejo abi puses. Visi 
dalyviai gave kas sunkesniu, 
ka lengvesniu žaizdų, tapo nu
gabenti Panevėžio ligoninėn, 
NETYCZIOMIS NUSIDURE.

Budvieeziai, Luksziu v., Sza- 
!kiu aps4kr. — Sziu m. Rugpiu- 
ezio men. 17 diena szio kaimo 
jaunas vaikinas 21 metu pil. 
Pr. Domeika bedroždamas pei
liu netyczia nusidure, nuga*- 
bentas Szakiu ligoninėn ant 
rytomis numirė.
palaidotas Luksziu kapinėse.

ISZVOGE KĖDAINIŲ 
PAUKSZTYNA.

Isz žemes ūkio koperatyvu 
sąjungos Kėdainių visztyno 
iszvogta 282 grynos veisles

Iszkilmingai

pykti užpuolė Kalnėnu stoties visztos ir viszcziukai. Piktada- 
virszinipko žmona Žurlienc ir' 
smalkiai ja sumuszo. stogus, o n kitus inejo iszlauže

Nukentėjusioji

riai nupleszo Ikeliu namuku

Kūdikis ant ranku,

teveli, 
tokia pat buvo, kada tu 
paskandinai paskutiniu

kartu upėje.”
Tėvas mete kūdiki aitt že

mes isz baimes,'pabėgo isz na
mu inžengdamas in kliosztori 
kur sziadien pakutavoja už sa
vo nusidėjimą. Kas toliaus at
sitiko su kūdikiu, tai telegra
mai nepranesza.

MILŽINISZKAS E RO PLA
NAS KURIAME SUTILPS 

100 PASAŽIERIU.

Berlinas, Vokietija. — Ožio- 
nais baigėsi dirbti vienas isz 
didžiausiu eroplanu ant svieto 
Junker dirbtuvėse. Eroplanas 
turės 426 pėdu ilgio ir turės ke- 
turi's moterius, kambarius del 
darbininku ir pasažieriu kaipo 
ir del bagažo ir paczto. Szimtas 
pasažieriu gales lengvai jame 
sutilpt. Eroplanas bus naudoja
mas lekioti per mares in kitus . 
sklypus.

GEROS SESUTES; ABI 
NUŽUDĖ NAUJAI GIMU

SIUS KŪDIKIUS.
Lvavas. — Kaime Pobolcu, 

surasta už tvarto Obryleczo, 
lavona naujai gimusio kūdikio, 

likos nesenei užkastas.
Daktarai nutarė, kad kūdikis 
likos užkastas gyvas. Nužiū
rėjimas puolė ant 20 metu 
Onos Gluvnik, kuri prisipažino 
prie motiniszkumo, bet iszdavc 
ir savo sesute Zofija, kuri jai
prigialbejo tame darbe. Tyri
nėjime pasirodė kad ir Ona 
prigialbejo panasziam darbe 
savo sesutei, užkasdama gyva 
kūdiki netoli antrojo. Palicije 
rado ir pirmutini kūdiki.

Tasai atsitikimas pere me vi
sus gyventojus isz ko labai in- 
irszo ir kerszino sesutes už- 
muszti, bet palicije abidvi isz- 
veže in kalėjimą.

ŽIURKE UŽMUSZE 
KŪDIKI.

Paskutines Žinutes.
11 San Dingo, Calif. — Sze- 

Moskva, Rosija. — Už mirti szi vyrai sudegė kalnu suspau- 
doje arti Escondido, kada de- 
gancziirs girrios juos apsiaubė
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nugabenta
ligoninėn kaltininkes patrauk-

duris. Policija piktadariwijosz- 
ko. Spėjama kad vogimą pada-

kudikio ligonbuteje, kuri su
kandžiojo baisiai didele žiurke, 
likos nubausta daktarka Maria isz visu pusiu. 
Baron, žymi daktarka kuri už
sitarnavo ant dideles garbes 
laike kares, kaipo ir asztuonios 
da žiūrėt o jos ligoniu ant szesziu

H Berlinas. — Generolas 
Von Seeokt, vyriauses vadas 
Vokiszkos kariumenes pade'ka- i*
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Adresai Lietuviszko Ambasa
doriaus ir Konzulu.

Lithuanian Legation
2622 — 16th St., NAY. 

Washington, D. C.
Lithuanian Consulate
38 Park Row, Now York, N. Y.
Lithuanian Consulato

608 S. Dearborn St., 
Chicago, 111.

KRIOKUL YS.

kuriam

Kas Girdėt
“džiaugs- 

tevu, koki susilaukė ant
Sztai paveikslas 

mo” 
senatvės nuo savo vaiku:

Tėvas susikūprinęs nuo sun
kaus darbo per daugeli metu 
kasyklose, iszaugines kelis drū
tus šunelius, — ant senatvės li
kos praszalintas nuo darbo, 
kaipo netinkamas daugiau ne- 
valninkaut del korporacijų, nes 
angliniai karaliai ne nori to
kiu darbininku, kurie dirbda
mi kasyklose, po daugelio me
tu, netenka sveikatos ir pajėgu 
prie darbo 
prieglaudos nuo savo vaiku, 
nuo kuriu tikėjosi džiaugsmo 
ant senatvės. Sūneliai panieki- 
neja tęva kuri vadina “old 
man,” 
žengt slenksczio namu, už tai 
kad ant to nesutinka marti. Ir 
ka turi daryt tokis tėvas susi
laukęs senatvės! Vienatinis kė
lės vra ”poor-house” kur ras

— dabar neturi 
savo

vadina ” 
ir neduoda jam ne per-

poor-houst 
prieglauda.

Daug panasziu 
turime aplinkui save. Žinome 
ir tūla sena motinėlė, kuri turi 
sūneli kunigą ir dabar rugoja 
kad apie jaja užmirszo ant se
natvės.

Dievulėliau, kiek 
paszvenczia pinigo, sveikatos 
ir aszaru pakol iszangina vai
kus, tikėdamiesi kad ant senat
vės turės pas juos prieglamla, 
bet kitaip

a t si t i kimu

tai tėvai

atsitinka — viltis 
dingo ir reike užbaigti gyveni
mą po svetima pastoge! Grau
du.

jungas, 
priverstinai

kuri 
ap- 

«zio laisvo

Prohibicijos
veidmainiai
sunkino gyventojus s....  ....... ..

o Amerikui lyg 
114,725,01)0

sklypo kasztav 
szioliai 114,725,000 doleriu. 
Driek tam likos nužudyti 335 
žmonys kovodami su Imtlege- 
riais ir kitais. Per meta, lyg 30 
Juniaus 1927, valdžia iszduos 
ant užlaikymo prohibicijos 62,-

ant vamlens 52,151,560 doleriu., 
Milijonus doleriu iszleidžia ant 
vedimo skundu. Bausmių su
rinkta už visokius prasižengi
mus iii laika trijų metu, 22 mi
lijonus doleriu. In septynis me
tus sausi agentai konfiskavo 
turto už 80 milijonus doleriu.

Jaigu Amerikas butu pasili
kęs szlapes, tai valdžia turėtu 
tris bilijonus pelno nuo taksu.

902,515 doleriu ant žemes

Amerikoniszki bankai turi 
daugybe pinigu
Kada ministeris skarbo Mellon, 
apgarsino, kad reikalauja 350 
milijonus doleriu paskolos ant 
pusketvirto procento, tai ban
kai in kėlės valandas paėmė 
viską. — Ir da randasi czio- 
nais tokiu žmonių, kurie rugo
ja ant sunkiu laiku ir stoka pi
nigu. Bankai turi milijardus, 
todėl nėr ko stebėtis, kad ban
ditai tankiai atsilanko in ban
kas “skolindami” pinigus be 
jokio procento ir neat įdavimo.

J

skolindami

ant rankos.

Konia kožna motina, turėda
ma po szeszes

linksmybes•r

ar 
namie

asztuones 
“linksmybes” namie, sirgtu 
tankiai aut suardytu nervu, v J

jaigu turėtu ant to laiko. To
sios ka ne turi vaiku, tankiai 
serga ant nervu isz nuobodu
mo.

Gemualius, turtingas gyven
tojas Graikijos, padovanojo 
savo puiku mūzoj u Atėnuose,— 
kuris likos užbaigtas szia vasa
ra. O kad daugelis Graiku bu
vo išvarytais isz Mažos Azi
jos, todėl’ radosi tena is daugy
be bedarbiu, kurie grūdosi prie

statymo tojo muzejaus, geisda
mi dirbti už 30 centu ant die
nos. Pluipbcriszka darbu (už
vedima paipu, szilumos vande
nio ir t.t.) Įiadiiro Ameriko- 
niszkas md<anikas,
niokojo po 16 doleriu ant die
nos. ir kasztus keliones. No- 
rints aplaikydavo taip didele 
užmokesti, bet užbaigė savo 
darha gcviau, greieziau ir pi
giau ne kaip Graikiszki meka- 
nikai galėjo padaryti. Kodelt 
Kad szviesus Anuu ikoniszkas 
darbininkas, reikalaujant is ge
ro atlyginimo už savo darba 
padaro ir atsakanti darba.

N eužm i rszk i t e at si lygi n t 
prenumerata už laikraszti,

su 
nes 

užveda m naujas knygas ir bu
sime priversti visus skolinin
kus palikti senoje knygoje ant 
atminties, kaipo “-’.a.»»i 4 slekerius.

Pas daktaru in Szombatyi, 
Vengruose, atėjo tūlas banki
nis virszininkas melsdamas 
daktaro patarimo. Mete 1914 
likos jisai sužeistas ant Rusisz- 
ko franto laike muszio, aplai- 
kydainas kulka in szirdi. IN'T 
vienuolika metu nejauto jisai 
jokio skausmo, (ik dabar pra
dėjo jausti nepaprasta skaudė
jimą. Daktaras isz pradžių ma
ne kad kalbasi su kokiu tai 
beproeziu, bet ant praszymo Ii- t ■ • ’ A MAgonio idant peržiūrėtu ji su pa

ck s re i spinduliu ir antgialba
galo pats daktaras pamate, kad 
szirilyje randasi szmotelis szvi- 
no. Jok is < lak tara s neapsiimu 
padaryti taip pavojinga opera
cija, nes jaigu tik dalypstes jo
jo szirdi, ligonis gali krist nc- 
gy vas.

Luomas moterystes, buvo ir 
bus pamatu, ant kurio statosi 
musu gyvenimas, nes pamatas 
gyvenimo yra szeimyna. Bet 
prie ko gali davesti toki daly
kai, koki
bolszevikiszkam 
Rojuje.”

Sztai ka
raszo:

sziadien
Soviat iniam

atsitinka
i i

Rusiszki laikrasz- 
cziai raszo: Thilas Soviatinis 
virszininkas (paduoda ir jojo 
pravarde) pažino tūla mergina. 
Nenlanydamas ilgai, nes jam 
labai patiko, dažinojo kur jiji 
gyvena ir nusidavė pas jaja in 
svotus. Mergina iszsikalbinejo 
kad per staigai užsinorojo jam 
apsipacziuot, bet kada tas nuo- 
brodis prispyrinejo jaja ir Im
damas virszininku ant galo su
tiko teketi už jo. Nuėjo pas vir- 
szininka paimti szliuba (bet 
tiktai užrasze knygoje savo no
rą, o szliubo ne buvo.)

Po szliubui atsi'buvo svodba 
kuri tęsęsi lyg ketvirtai valan
dai isz ryto, o ponas virszinin
kas turėjo eiti 
septinta valanda (a ryta, 
trumpam “ 
savo paeziule, 
rins persitikrino, kad jojo pa
eziule yra szvaki komuniste, 
nes eidamas in darba, staeziai 
pasakė jai, idant sugryžtu pas 
savo tėvus.

in kaneelarija 
Po 

” su 
ponas kamiso-

pasimylėjimui

Nuskriausta motore užvedė 
skunda priesz vyra, bet sūdąs 
nepripažino jai nieko, nes vy
ras tvirtai priliudino, kad ap
sigavo ant josios, kad ne yra 
gera komuniste ir niekados ne 
bus ir 1.1.

Taip tai dedasi sziadien bol- 
szia-. 

dien motore yra jojo pati o ry
toj ji randasi po suolu.

szevikiszkoje Rosi joj, —

ATSAKIMAI.
K.B. Pittsburg, Pa. 

daryt, vagis vis vagia geriau
sia dalyku kad ir Szaltini, ku
riu sziadien negalenia pirkti. 
Neturimo daugiau Szaltiniu, 
bet jeigu tomistą turi sena, tai 
prisiuskie o apdarysime 
riau no kaip buvo naujas.

Ka

ge-

— Evan- 
neturime.

, , , „ lĮtl ....................
P-/

Lietuviszkos Pasakos.
Yra lengvai 

pas 
Ko

Molinoms vertėtu 
liga 

Penkiasch’szimlas

kulio yra tarpe
ir devy-

svk.

Kriokulys gali bile kada pa
sirodyti, bet tankiausia pasi
rodo jaunystėje, 
užkroeziama, ir asztH'sne 
senuosius negu jaunosios,
jaunesnis'kūdikis tuo pavojin
gesne liga, 
dėti pastangas sulaikyti 
kol gali, 
niioszinitis mireziu nuo krio-

ne.turi neziu 
pirmu amžaus metu, 
niasd(‘szimts penktas nuoszim- 
tis ya tarpe vaiku neturineziu 
penkių metu.

Retai liga užpuola vaika du 
Bet tymai gali užpulti

paežiu laiku su kriokuliu.
Kriok u lis povėliai praside

da. Sergantis jauezias nesvei- 
pasirodo, 
baisus kosėjimas, 

iii būti pavojingas. Tsz 
pradžių liga panaszi in szalti 
bet nerviszkas kosėjimas 
nustoja bet vis tapsta smarkes
nis, ligonio veidas vis raudo
nesnis ir raudonesnis, dusznu- 
mns apsunkina kvepavima. 

■’tauomet kosėjimas biski susto
ja, kaip tik inkvepta szviežio

savo var-

k u, szallis 
prasideda 
kuris gi

ir tuoj

> 
tie

vaikas

adeuoidai ligoti.

oro gerklėj girdeli kriokimas 
nuo kurio liga gauna
da. Po kosėjimu ligonis baisiai 
pavargęs. Vėmimas gali pasi
rodyti net ligos pradžioje, tas 
aiszkiai parodo kad 
kriokuliu serga.

Kosėjimas smarkesnis vaka
re. Verkimas, valgymas ir susi
judinimas verezia kosėti. Liga 
tęsęsi nuo szesziu iki asztuoniu 
sanvaieziu, kartais ilgiau kuo
met vaiko
Kriokuliu sergantieji turi būti 
sulaikyti nuo kilu vaiku nors 
per szesžes sanvaites.

Jaigu sergantis tinkamai ne
prižiūrėtas liga gali pavirst in 
plaucziu užsidegimą. Reikia li
goni laikyti dideliame kamba
ryje kurio temperatūra yra nuo 
64 iki 68 laipsniu Fahrenheit. 
Szviežias oras Imtinai reikalin
gas. Vaikas turi gulėti lovoj, 
ypatingai kuomet karsztis už
puola. Valgis turi susidėti isz 
pieno, pieninio masto, vaisiu 
sunkos, minksztai kepto arba 
virinto kiauszinio, ir kito val
gio gydytojaus patarto. Tan
kiai ir mažai reikia duoti vai- I
gyti, geriausia po kosėjimo. 
Reikia ligoni saugoti nuo per

nors szviežias

pieninio masto,

fH

kriokuliu • sergantieji
J

4

szalimo, kad 
oras labai svarbus.

Pat pradžioje ligos, kuomet 
tik sužinosi kad vaikas krioku
liu serga szauk gydytoja, taip 
darant, vaikas daug greieziaus 
pasveiks. Kuomet nėr kompli
kacijų,
gali pasilikti ant oro per diena 
lauke arba kambaryje su at
darais langais, bet turi būti ge
rai ir sziltai aprodyti. Tankiai 
mainyk drabužius. Geriausia 
vartoti poĮiierinius 'servetus 
(Jei kosėjimo. Po vartojimu su-
deginti. Ka tik sergantis var
toja plauk su karsztu vande
niu. Visus drabužius ir lovos 
daigius taip pat reikia szutinti 
ftas svk. Atsimink kad 1)1- 
I )ŽIAUS IA S NIOSZIOTOJAS 
KRIOKULIO 
RANKOS — 
TAI.

YRA TAVO
TAVO PIRSZ- 

F.L.I.B.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katarisz.kas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne steinpomis). 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

Iszrastu ir

A.B. Duryea, Pa. 
geliju knygutes 
Amerikonifizka vėliava turi 
būti pakabinta kad molina pu
se visados butu isz tiesios, o 
ne kaires puses. J

LADIES I

YOUR DRUOOIRT 
RKCOMMKNDS

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION!

DIr, by, First National Laboratories 
h , iL Lehighton, Pa.
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SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS 
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Kaip vienas meistras padirbo 
isz skiedrų paukszti ir kas 

isz to iszejo.
Vienam niiesle buvo labai 

garsus meistras, kliris visokius 
daigius padirbdavo. Nežiūrint 
ant to, anas labai buvo didelis 
girtuoklis ir turėjo sau mokyti
ni, laip-pat girtuokli. Ka tik 
uždirbdavo, tai abudu sėdi ir 
pragerdavo. Karta jiem szitaip 
begeriant, iszgirsta anie kad 
karalius jeszko meistro. Metė 
gert ir nuėjo abudu pas kara
lių. Karalius prisakė meistrui 
padirbt koki labai navai na 
daigta, kad tokio da ne vienas 
meistras nebūtu Įia'dirbes. “Ge
rai, sako meistras, padirbsiu, o 
jo mokytinis, stovėdamas pas 

“Ir asz padirb-
Na, gerai, tarė kara- 

abudu; dabosiu

duris, atsiliepė: 
siu!” 
liūs,
kuris geriau padirbsite!” Dave 
jiem a'biem karalius pinigu del 
materijolo ir pasudžiu. Nuėjo 
almdu kareziamon ir — vėl 
gert:! Pragėrė visus duotus ka
raliaus pinigus ir atsiminė, kad 
prižadėjo karaliui padirbi — 
ėmėsi abudu už darbo. Meistras 

vienas ir dirba, 
pragerės visus

k i

dirbkit

('z i a

užsi<lares sau 
O jo mokytinis, 
pinigus, neturi kuo ir posudžiu 
nusipirkt. Ledva atradęs kelis 
varinius, nusipirko toki polaiki 
kirvi ir nuėjo miszkan.
radęs iszgrinvusi medi, eme ta- 
szyt. Pritasze daug, daug 
skiedrų ir cine juos delot, delot 
ir sudelojo toki paukszti, kad 
skrenda kaip gyvas ir du ji pa- 
nesza kai užsėdo. Ant paskir
tos dienos nuėjo meistras su 
savo darbu, nuėjo ir jo mokyti
nis neszdannis skiedrų maisza. 
Pas karalių buvo sveezin ir vi
si iszejo'žiūrėt meistru darbo. 
Parode tneistras aukso žuvyte,

Pritasze

kuria kaip tik inh'idžia in van
deni, tai ir plaukia kaip gyva. 
Nusistebėjo visi; dabar kara
lius liepia parodyt mokytiniui: 
ka anas padirbo. Szis tuojau 
insinesze maisza skiedrų ir eme 
kratvt ant aslos, 
juoktis, sakydami: 
szitokius' dyvus!”

nieko nežiūrėdamas, 
szitas skiedras ddclot, delot ir 
pasidarė paukszte, su kuria ga
lima užsodins skristi. Pradžiu
go karalius ir labai apdovano
jus dirbėju, paukszti pasienio 
sau.

davo ji vienai bobelei, kad ji 
išauklėtu ir mokytu tolei, ko
lei perskaitęs kas yra parašky
ta ant skryneles, kuria karalius 
taip pat bobelei padavė. Szitas 
vaikas augo pas bdbele ir mo
kinosi visokiu kalbu ir raszta. 
Ant galo jau iszmoko raszta ir 
perskaitė, kas
buvo užraszyta. Buvo taip: 

kai prieis smertis — atidaryk 
” Dabar szitas 

berniukas pasiėmė skrynele su 
savim, padekavojo bobelei už 
iszauklejima ir iszejo sau. Ėjo,

ant skryneles

( c
szita skrynele!

per laukus, per miszkus j r pa-1 
klydo. Už/.sinorėjo labai valgyt 
ir norėjo atidaryt skrynele, bet 
pamisimo sau; ežia da no sinor- 
lis! Ėjo, ėjo vėl ir iszejo isz 
miszko in pamari. (,'zia irklau- 
damas laivas pamate ji ir pa
ėmė. Nuvažiavo in ta karalys
te, kur buvo jo tėvas karalius 
ir turėjo isz skiedu paukszti. 
Atėjo ir in ta miestą, kur kara
lius gyvena ir pristojo pas vie
na knpcziu už gizeli. Nuo to 
laiko, kaip szitas berniukas pas 
kupeziu pristojo, szitam vi'skas 
labai pradėjo sektis. Pagyveno 
berniukas pas kupeziu, užsipel- 
nyjo daug pinigu ir užvedė sa
vo ūki, insitaises vioszbuti. Ūki
me mieste buvo nuo karaliaus 
duota, tokis insakymas, kad po 
saules nusileidimui vksi szin- 
kiai

nusileidimui vksi 
ir kremai butu uždaryti 

nieko neinleisti, 
nes 
žiai musu 
i nsimylėjo viena gražia

ne ant nakvy- A' 
nopriimt. Gyveno sau gra- 

ja imas sži n korius ir
mer

gaite. Pradėjo anie vienas kita 
lankytis, ne tik dienom, ale ir 
vakarais.

Viena karta buvo užnakvo- 
jas vieszbutyj tokis girtuoklis. 
Jau vėlai sutemus, atbėgo mer
gaite pas savo mylimąjį, pasi- 
sznekejo ir vėl parėjo. Ana bu
vo duktė turtinga kupeziaus. 
Szinkorius bijodamas, kad tas 
girtuoklis, kuris viską mate,

SZTAI KA SAKO Mrs. MARY LITTMAN, ISZ LAFLIN, PA.

■
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Sirgau per penkis metus, tu
rėjau tris garsingus daktarus 
kurie patarė man eiti ant ope
racijos kaipo vienatinis būdas 
del iszsigydymo, bet Dr. Men
delsohn’as mane iszgyde be 
operacijos.

Mrs. Lit t man vra 29 metu se
numo ir motina trijų vaiku. 
Sztai k a jiji sako: “ 
jpjau operacijos nes žinojau 
kad daug žmonių mirė laike 
operacijos, iki viena mano 

patarė man kreiptis 
Dr. Mendelsohnki in Wil- 

kuris iszgyde

mane

iki

A

*

Labai bi-

drauge 
pas 
kės Barre, Pa., 
josios broli kuris sirgo keletą 
metu ir trotino vilti del iszsi- 
gydymo. Nusidaviau pas Dr.

Mendelsohn’a ant rodos, jisai mane iszagzaminavojo atsar-
gini ir pasakė jog nereikės jokios operacijos tik regulariszka 
gydymą. Pribuvo man 27 svarai ant vogos, galėjau atlikti na
mini dai'ba, nes laike ligos negalėjau nieko veikti. Dekavoju 
Dr. Mendelsohn’ui jog man isz gialbejo gyvastį ir patariu 
kiekvienam kreiptis pas ji.

Iaižome County,

man iszgialbejo
MRS. MARY LITTMAN 
Laflin, Pa.

Asz Rydu visus ligonius patsai ypatiszkai; neturu jokiu 
studentu kad praktikuotu ant jus; nereikalaujate jokiu 
tluinoeziu nes asz pats kalbu su ligonais juju kalboje. 
Jeigu sergate ar sirgote ir nebuvote visiszkai iszgydipti tai 
kreipkitės tuojaus pas mane, asz apsiimu jus gydyti. 
Praszau atraszyti pas manę kokia sanvaite laiko priesz 
atvažiavimu o paskirsiu kokia diena galėtumėt atvažuoti. 
Nelaukite jei sergate. Jeigu turite kokius draugus kurie 
serga, tai paduokite jiems szita apgarsinimu perskaityti.

e

*

DB. MENDELSOHN
Ant antro floro Strand Teatro.

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

AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI?
!
!

Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas.
Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimą 
ir neturite apetito. Todėl Jus jaueziates ligotais. Jei ! 
norite huti sveikais ir praszalinti sveikatai pari&zkadi- ! 
janezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami !

SALUTARO STOMACH BITERI

Jaigumate 
nepranesztu niekam apie tai, 
kad anas nakezia bile ka lei
džia savo szjnkiun, davė jam 
pinigu, ir sznakpso,. praszydar 
Inas, kad niekam nieko nesaky

ti irt uoklis prižadėjo, bet 
neiszkente: pradėjo 

kalbėt visiem, dažinojo ir pats 
karalius. Atėjus vakarui, apsi
taisė karalius prastais rubais, 
pasiėmė ana girtuokli ir nuėjo 
in ta vieszbuti. Jau buvo nusi
leidus saule;
hint duris ir praszytis ant nak- 

Berniukas buvo geros 
j, atidarė duris ir tarė: 

Matai, vakar priėmiau viena, 
o sziadien jau ir kita atsivedei! 
Na, eikit sau vidun, ir pernak
vosite! Tik iszeje niekam nesi
girkit, kad asz 

Ta
atbėgo jo mergyte ir ja jis in- 
leido. Karalius viską mate, ir 
kaip tik ryte parėjo namo, tuo
jau atsiuntė tarnus, kad suim
tu .vieszbutninka. Suome ap
mūrijo tokiam mure, kad jam 

, ne
nu-

tu.
iszejas,

Todėl Jus jaucziates ligotais.

Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite į 

1 r 

jo, jei aptiekorius neturi siuskite užsakima mum, o mes 
Jusu reikaląvima isz pildysim kuonogreieziausiai.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 
639 West 18-th St - Chicago, III.
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Eme visi 
“Ar matėt 

bet mokyt i- 
emein s

v v nes. 
szirdies 
4 4

jie pradėjo k la
TĄ
*

g

Karalius buvo neženotas ir 
daginio, kad vienas karalius 
turi labai gražia (lukteri, tik 
niekam jos nerodo, bet turi 
dvare uždaros. Sumislijo szitas 
musu karalius pas ta karalaite 
prieiti ir, užsėdės ant pauksz- 
tes^ nuskrido tenai. Priskrides 
visai ant dvaro,
auksztuju gyvenimu, kur 
jauto karalaites

pasikele ant 
liu

kam bari ir, 
atsidaręs Įauga, inejo in vidų. 
Atradęs karalaite miegant, už
movė jai ant pirszto aukso žie
dą, suvartė knygas ir vėl isz- 
skrido. Pabudus karalaite, pa
mato kad ant rankos aukso žie
das, paskui pamate, kad kny
gos suvartytos. Neiszmislijo, 
kas tai galėtu būti. Antra nak
tį užsidaro karalaite duris ir 
Įauga ir paėmus knyga skaito. 
Iszgirdo, kad kažin kas ant 
lango barszkina ir paklausė: 
kas ežia? ar žmogus ar pikta
d vase? “Žmogus, atsake kara
lius, asz ir vakar pas tavo bu
vau!” Karalaite Įauga atida
rė, szis tuojau ir insmuko iii 
vidų ir kalbėjosi '$u karalaite 
lyg rytui. Kaip tik pradėjo 
auszt, sėdosi aut pa.ukszczio ir 
szove namo. •

Ir taip kas vakaras pradėjo 
jis pas karalaite atsilankyt, ku
ri labai ji insimylejo. Po ilgam, 
meile nepasiliko be vaisiaus: 
davė Dievas sunu. Nusigando 
karalaite neturėdama kur dot
vaika, nes bijojo kad jos lovas 
nedažinotu. Pribuvus karaliui,

r Jiji atidavė valka jam, o anas pa-
i

ėmiau!”
jus volai prb 

vakaru taip pat

negalima Imtu ne atsigult 
atsisėst. Po ilgam, iszejo 
sprendimas nukirst jam galva. 
Iszvotie jaunikaiti isz tumios, o 
anas savo skrynele, vis turi su7

savim. Matydamas,'kad jau ji 
ruoszesi nukirst, tarė pats sau: 
dabar tai jau atėjo smertis, rei
kia atidaryt skrynele! Atidarė V V
skrynele ir rado joje karalisz- 

paraszyta, kad 
anas jais apsi

vilktu. Kaip (ik apsivilko, tuo
jau visi tarnai karaliaus nuste
bo ir davė žinia apie tai kara
liui. Atėjo karalius ir pažino 
savo suiiu, asaboje to vieszbut- 
ninko. Apsikabino ji ir pabu- 
eziaves parsivežė in savo rū
mus, kur da gyvena ir po sziai 
diena'i. Tolinus bus.

kus rubus ir 
priesz «mert i

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIU3 

MILL & PATTERSON STS 
ST. OLAIR, PA.

••

Ivzbalsamuojn Ir laidoja miruitua 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu h 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-Mk
kitiems pasivažinėjimams.

r uU a. —

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 00., 
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 matysite 
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 insi- 
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 juso 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. Nedeliomis 9 iki 12 ryte. RODĄ DYKAI . .i * t 1 « * *
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“SAULE”
I

Iszmintingas 
Kiem-sargis

i

Virtuves stovėjo 
ir įkaite

ne jokios civilizacijos.

protinga ?

vidury 
kiemsargis Pilypas 
pamukinima, kaip reikia gy
vent. .Jo klausė lekojai, v ‘že- 
jas, dvi kambarines tarnaites, 
virėjas virėja ir dn berniukai
— prieaugliai, jo tikri vaikai. 
Jis kiekviena ryta skaitė veika 
linga kanors prmokyt, bet szi 
ryta jo kalbos tikslas buvo ap- 
szvietimas.

— Ir gyvenat*' jus visi, kaip 
kokia-nors kiaulių tauta — 
kalbėjo jis, laikydamas ranko
se kepure su hleta. - - Jus ežia 
per dienu dienas sėdite ir 
apart tamsos nomelvt jumyse 

Mikui
t is žaidžia ir kortomis loszia. 
Magde rieszutus kremta Ado
mas dantis rodo. Nejaugi tai 

Tatai ne nuo proto 
o nuo kvailumo Jus ne kiek ne
turite protiniu gabumu! O del- 
ko! i

— Tatai isz tikrųjų, dedvJe
— pastebėjo virėjas. — Žino
ma, koks pas mus protas? M u

^ikisžkas. Nejaugi mes supran
tamo?

— O delko jus neturime pro
tiniu gabumu? — tose kiem
sargis. — Dėlto, kad jusu bro
lis neturi tam tikro dabartinio 
taszko. Ir knygų ir laikrasz- 
cziu jus neskaitote ir neturite 
jokio supratimo apie literatū
ra. Paimtumėt in rankas kny
gele, atsisestumet ant suolo ir Į 
pasiskaitytumet.
pažystate ir mokate skaityt. 
Sztai kad ir tu, Mikuti, paim
tumei knygele ir mums ežia vi 
siems ka-nors paskaitytumei. 
Tau butu nauda, o kitiems ma
lonumas. O knygose apie viso
kius daiktus placaei apraszoma 
ir iszaiszkinama. Ten ir apie 
gamta atrasi, ir apie dievybe, 
ape žeme dangų ir kitus krasz- 
1 us.
žmones kalba visokiomis

Jog raides

— pa-

Ne tavo reikalas
Sztai pavyz-

Kas isz ko pasidaro kaip 
kal- 

•'homis ir tarmėmis. Taripat ir 
apie stabmeldyste. Apie viską 
knygose atrasi, by lik noras 
butu skaityt. O tai sėdi sau pa
lei krosui ėda ir geria. Lygiai 
kap gyvulėliai neraliuoti! Tfu!

— Jums, dede Pilypu, jau 
laikas budėt sargyboje 
stebėjo virėja.

— Žinau,
man n u rodi net. 
dzin, sakysime, paimkime kad 
ir mane. Koks mano užsiėmi
mas senatvėje! Kuo savo siela 
patenkinti! Nieko nėr geres
nio kaip knyga, arba laikrasz- 
tis. Sztai tuojaus iszeisiu sar
gybom Tris valandas prie var
tų pasėdėsiu. Ir jus manote, 
kad žiovausiu ,arba niekus su 
bobomis plepėsiu? Ne-e asz no 
toks! Pasiimu su savim knv- 
gele, atsisėsiu ir 
kiek tik norėsiu, 
taip.

Pilypas paėmė isz spintos 
susivalkiojusia knygele ir už- 
kiszo ja už aneziaus.

— Sztai va mano
mas. Isz mažens papratau. Kas 
skaito raszo — duonos nepra- 
hzo — ar girdėjote, ka 1
mat. ..

Pilypas užsimovė kepure su
kosėjo ir, murmėdamas iszejo 
isz virtuves Jis nuėjo prie var
tų, atsisėdo ant suolo ir susi
raukė, kaip devynios Petny- 
ozios.

“Tatai

skaitysiu, 
Taip tatai,

paerne isz

užsiemi-

mfaigi

o kaž-
— su-

ne žmones, 
koki kiaulių chemikai” 
murmėjo jis, dar vis galvoda
mas apie virtuves gyventojus.

Nusiraminęs, jis iszsitrauke 
knygele, giliai atsiduos ir pra
dėjo skaityt.

“Taip paraszyta, kad ge
riau ir nereikia — pagalvojo 
jis, perskaitęs pirma puslapi ir 
pakraipė galva. — Vieszpatie, 
apszvie&k mano protai”

Knygele buvo gera, jau ke
lintos laidos: “
auginimas. Ar gruczkai mums 
reikalingi?” 
pirmuoju puslapiu, kiemsar
gis reikszmingai pakraipo gal- 
ya ir sukosėjo.

“Teisingai apraszytaP’

Szakniavaisiu

Porskaites du

NAUJAS VIRSZININKAS.

PASAKA
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Brigadierius generolas Har
ry A. Smith likos paženklintas 
major-general su dilintu pirni- 
sedžio darymo kariszku planu.

al-
s

Perskaitęs, treczia > puslapi, 
Pilypas užsisvajojo. Jis norėjo 
galvot apie apszvietima ir kaž
kodėl apie Prancūzus. .Jo gal
va nuslinko ant krutinės,
kunes atsirėmė in kelius. Aky 
užsimerke.

Ir Pilypas pradėjo sapnuot. 
Visa, ka jis mate sapnį' pasi
keitė: žeme ta pati, namai to
kie pat, vartai ir tie patys ko
kie buvo, bet žmones visiszkai 
apsikeitė, ne tie pasidarė. Visi 
žmones iszmintingi, nėra ne 
vieno kvailo ir gatvėmis vai’ksz 

Pran
cūzai. Vandenvežis ir tas 
svarsto: —“Asz turiu prisipa
žintu . labai esu nepatenkintas 
oru ir noriu in termometrą pa
žvelgt, o patsai raukosi' laiko 
stora knyga.

— O tu pažiūrėk in kalen
dorių — sako jam Pilypas.

Virėja kvaila, bet ir ta insi- 
kisza in protingas kalbas ir 
daro savo pastabu. Pilypas 
eina in nuovada, idant užregi- 
struot gyventojus — ir keista, 
net ir toje, žiaurioje vietoje 
kalba tiktai apie protingus 
dalykus ir visur guli knygos 
ant stalu. Bet sztai 
prieina in lekoju 
mia ir szaukia: — 
gi!
miegi /

Karalaite sėdėjo prie savo 
pilies lango, 
kylanezius isz tolimu mariu dc 
besis, klausė saves, kam gyve
nanti.

Karalaitei sukako
szimts metu, bet atrodė, 
daugiau ir mažiau; ji 
juodais plaukais, bet vietomis 
spindėjo jau isz ju sidabras, 
veidas buvo skaistus, bet turė
jo drambliakaulio spalva.

Jos tėvas ir broliai žuvo ka
re, o sužiedotinis, Ispanijos 
karalaitis, apleido ja, sužinojęs 
kad tėvo palikti jai turtai nė
ra taip dideli kaip galima bu
vo laukt.

Ir sztai, pasiszalinusi in pi
li prie juru, ji klausė save kam 
gyvenanti.

Ji jau nekentejo daugiau, 
l>et kartais apraudodavo tuos 
laikus, kada, bent, kentėjo ka
da vargas užklupdavo ja netik 
kaukdamas kaip vėtra, 
žaibuodamas kaip griaustinis. 
Tada josios iszdidumas blasz 
kosi sūkuryje, lyg apkaustytas 
liūtą, ji roke, draskė dantimis 
savo kanezia kai kada apgalė
dama jas. Laikas — tas nieke
lio ncszauktas gydytojas 
trupiniais nesze isz jos kruti
nės serganezia szirdi;

bet ir

1

»

I

i

czioja vis Prancūzai ir 
Vandenvežis ir

bent

in protingas 
pastabu.

apie

kaž-kas
Miką

i i

stn- 
Ar tu mie-

Asz laves klausiu
1 ?

— Rupūže, sargyboje 
gi I — g 
griausminga baisa. — Gyvuly 
netikėli, miegi

Pilypas paszoko ir pratrym4 
mieguistas akis; prieszais ji 
stovėjo policistas 
v i rszi n i n k o pat le joja s.

— A! Miegi! Asz tave bes
tija, nuszt ropuosiu! Asz tau 
parodysiu, kaip sargyboje 
miegot! Tu kita syk neužmig
si ir žinosi, kad reikia budėt!

Už dvieju valandų kurni 
gi paszauke in nuovada, 
kinu jis volei buvo 

jo pamokinimais

kaip

y ar tu

mie- 
keno tai

prieszais 
nuovados

sar- 
Pas- 

virtuveje. 
Czia, jo pamokinimais suju
dinti, visi buvo susėdo aplink 
stalu ir klauso skaitvmo Miku- I
ežio, kurs kaž-ka isz lėto skai
to ir pasakojo.

Pilypas antakius sutraulkes, 
raudonas, kaip vėžys priėjo in 
Mikuti, sudavė pirsztine 
knyga ir ruseziai tarė:

— Paliauki Mesk szalin!
— J. Naruszeviczius.

^REIKALINGA
DARBININKAI.
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kaip ju-

dabar 
visa tylėjo, visa buvo tuszczia 
aplink ja ir jojo paezioje, ir, ji 
verke tu dienu, kada ji, 
gi kentėjo. Dabar dienos riedė
jo abejingai — nei geros, nei 
blogos, o tik ilgos, ilgos, nors 
ir buvo žiema. Bet žiema sto
vėjo minkszla mariu dūsavi
mu suszildyta. Ąžuolai miszke, 
ties pilim užlaiko visus . savo 
iszauksintus sausus lapus ir, 
vėjui, pakilus, per medžius 
matosi žole, spindinti kaip ža
lias vanduo. Vakarais dangus 
buvo toks vaiskus, kad net per 
uždarus langus karalaitei 
dėsi, buk ji matanti, 
du žvaigždes.
Ta vakaru, debesys iszkilo už 

miszko ant juros. Tai buvo jau 
pavasario debesys, — gelsvai 
rausvi, maiszyti su žydriu, 
ir pirma syk po ilgu menesiu 
karalaite panoro verkti pa
klaususi save kam ji 
Del ko, kam verkti. Szis klau
simas' sulaikė jos aszaras 
skruoštuose, 
rasos laszai 
ratinklio. Bet viena aszarele 
staiga nuriedėjo jai ant kruti
nės nukrito ant piejuostes. Ka
ralaite suprato verkianti pati 

nes jai pasidarė 
tukstaneziai 

isz akiu

verkti
gyvena.

JOS
panasziai kaip 

susilaiko ant vo- 
Bet viena

savos, nes jai pasidarė gaila 
savos, ir tukstaneziai kitu 
aszaru pasipylė isz akiu zant 
krutinės, nuo krutinės ąnt prie 
juostos, ir taip ligi žemos.

Tada jai pasirodo, 
atsiminusi, 'ka tai praszant jos

ir

buk ji

PAIESZKOMA.
I 

“ "■ -r i

Edvardas Stanulanis

I

Asz 
pajeszkau Broni Raina paeina 

, Migvienu 
apie ji žino 
arba

I
I
i

isz Dusmenu Para.
Kaimo. Jeigu kas 
meldžu praneszti arba tegul 
pats atsiszaukia ant adreso:

Ed. Stanulanis,
Kavford, \V. Va. « F
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SVEIKIAUSES VAIKAS IR MERGAITE IOWOJ.

P
I' <) r <11

KREIPKiTES PAS DR. HODG&NS 
Philadelphia Specialiata 

Viao* Kroniazko* Ligos. t

r

Sztai sveikiauses vaikas ir mergaite visam valstije Iowa. 
Vaikas yra Van Kinney, 17 metu isz Cedar Rapids, o noriais
prisipažino, kad ruko pape ros u s, bet iszgere per diena kvorta
pieno, gera sveikata turi per sunku darba ant jojo tėvo far- 

Mergaite yra Alberta Hoppe, 17 metu, prigialbwti moti
nai naminiam darbo ir nenaudoja jokio pauderio ne kvarbos 
ant savo veidelio.

mos.

r*
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Jaitei. Langas buvo atdaras, ir 
oras kvepėjo gėlomis ir žasmi- 
nais.

— Karalaite neturtinga, va
lyba ir garbinga jaunikaiti su
radome czia, ties pilim pama
ry. Jis žvejys ir nežinia isz kur 
ezion atkeliavo. Jis gražus, 
gyvena trobelėj, aplink kuria 
iszsikerojo rožes, turi laiva 
su geltonom burėm ant kuriu 
isztapytas Kristaus paveiks
las.

— Puiku 
laite.

rožes

>

Jis

— atsiliepė kara-

neleido

Patlorsone per Nedėlios diena 
Susirinko kelios bobos in 

narna viena, 
Namine trauke per visa diena 
Ir mozurelis atsirado su viena.

Ant keliu sėdėjo, 
Iii akis saldžiai žiurėjo 
Kitos jam užvydejo,

Ir musztyne prasidėjo. 
Plaukus rove, 
Dantis rodė.

Oi sesutes, darbo buvo 
Kada apsistojo, 

Gaspadine kelis svarus 
plauku iszszlave, 

Paukszteliam's ant lizdu 
atidavė, 

Dabar ant žimnos turės szilta 
Lizdą isz bobiszku plauku 

padaryta.

J

Silpnl, Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet viagi ka tik pajiege 

dirbti. Ap*i*augokite pavojaus.

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

Kraujo ir Odo* Liga* visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna aanvaite—Seredomi*, Ket
vertai* ir Petnycziomi*.
lando*: 9 ryte iki 8 vakar*.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE 3T.

Ofiso*

i!

!

supykęs > 
pa si žadėjau

netnr-

♦ * ♦
Antra* Flora*, 

POTTSVILLE. PA.

mano ministeris man 
vesti, nes pasimirus josios tė
vui pasirodo, kad josios tur
tas nėra taip didelis, kaip bu
vo laukiama. Tada 
asz atsitolinau ir
gyventi neturte ir vesti 
tinga mergaite.

— Asz toji karalaite, 
tu norėjai vesti, ir asz 
imti tave toki neturtėli, koks 
tu esi.

— Ai man asz negaliu vesti 
tavos, nes asz padariau inža- 
dus imti paezia gimusia isz ne
turtingu tėvu.

Ji pasikėlė ir iszejo: 
priverto

kuria 
noriu

Jau tik neda taikia u, 
In BrookI i na atsilankiau, 
Kūmutes visas apžiūrėsiu, 

Koczela ant ’spraudo pridėsiu 
Ant West Side sziur pribuvau

f
Lietuviszka* Graboriu* ( 

K. RĖKLAITIS , 
Laidoja numirėlius pa- ( 
gal naujausia mada ir 1 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

MS H’.Knracr M..
MAHANOY CITY, PA.

300 MARKET NT..
TAMAQUA, PA.

Ir ant Grand n Ii. sustojau 
Paregėjau paroda pleczku 
Ir keliolika moteriukių 

smarkiu.
Viena su bon^a kvortine 

stovėjo,
Ant manės nuolatos žiurėjo, 

Mat, asz jaises vaktavau, 
Vienam name užtikau.

O gal ir suprato, kad tai asz, 
Tuoj palivyc namine neszt, 

Kada jau smarkei užsitraukė 
Da karta isz bonkos užtraukė 
Pradėjo klykti, džika szokti 
Rodos nuo velniu pristoti.

Burdingieris atėjo,
Isz baimes net sudrėbėjo 

Gaspadine iszvadino,
Už toki darba paniekino. 

Bobele iszsipute kaip varle, 
Szoko in akis kaip kate,

i

I
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— Bet jis nenori vesti.
Karalaite nieko neatshke. 

Ji pamanė, kad, gal but, žve
jys sarmatijasi užeiti pas ja 
ir pasiryžo pati aplankyti ji.

Ji persivilko kaimiete apsi- 
riszo skarele iiypamane apie 
ta džiaugsimi, kuri jisai suteik
sianti betureziui, kai jis suži
nos, vedas turtinga žmona.

Ji buvo mažom kojelėm 
pripratusiom vaiksztineti sli
džiomis grindimis ir jai reikė
jo daug laiko ateiti in ta vieta 
kuri buvo taip arti, kad isz 
ten girdėjosi, kaip pilyje dai
nuoja tarnaites Bijodamos mil
tus, 
duona.
Nendrių bakūže riogsojo lyg 

didelis krepszis tarp laukiniu 
rožių, ir tas darželis buvo pil
nas pupoliu, padėjusiu sprogti 
bet taip lėtai, lyg 
kad isz karto pasirodytu visa 
ju grože.

Jura buvo žydra, ir ant lin- 
guojaneziu laivo buriu nu- 
piesztas Kristus lyg laimino vi-

presz kepant

pagalbos, ir ji paliovė verkusi sa nplinkulna.
ir atsiminė, kad ji pati laukia 
isz saves pagalbos. Ji atsisto
jo ir pasiryžo iszteketi, 
laukti vaiku, 'kuriems suteiks 
kare nužudytu broliu 
vaiku, kurie iszauge

susi-

apie 
* ■ • t

sargybai

jos nenorėjo

Žvejys tik ka sugryžo ir do
žu-

G

iszdi
dumas priverto ja skubiai 
žingsniuoti, nors jos mažos ko
jeles tebuvo pripratusius prie- 
slyilžiu grindžiu. Kerszydama 
ji paliepė sargybos

*1

Pajeszkau dvieju vaikinu ku
rie norėtu gyventi ant farmu, 
arba jauni ženoti žmones kad 
ir ku keletą vaikucziu, turite > 
insineszti nuo $2,500 iki $3,000. 
Turime dvi i’armas su gerais 
bildingais, su vandeniu vidu
je. Abidvi farmos krūvoje. No
rime gauti žmones kurie butu 
kaip savo vaikai, nes mes seni 
žmones ir vaiku neturime. For
ma yra po 80 akeru arba viso 
160 akeru ir visa žemo dirba
ma. Ant tos paezios farmos yra 
Lietuviszka bažnyczia ir mo
kykla arti. Farma vertos $20,- 
000. Praszom kreiptis sziuo ad
resu :

vardus, 
irgi nu

mirtu karo laukuos. Szi karta 
vyra ji norėjo pasirinkti isz ne 
turteliu, taip kad jos turtai 
jam atrodytu daug didesni, ne
gu Ispanijos karaliaus. Ir ji 
panorėjo isz pradžių pažinti 
ji, ta vyra, kad neatsitiktu 
kaip ana syk su karalaicziu, 
kurio ji visai nebuvo macziil
si.

Ji pasiszauke sargybos vir- 
szininka.

— Asz noriu iszteketi. Man 
nusibodo visus vakarus sėdėti 
vienai dabar, kada bus galima 
atidaryti langus ir pradės 
cziulbeti laksztute. Bet asz no
riu neturtinga vyra, 'kuris bu
tu, vienok, valybas ir neburno
tu Dieva.

-r- Sunku rasti toki, — atsi
liepė virszininkaa iszkeliaves 
visa pasauli.

Bet visgi, dar ta nakti, jis 
iszsiunte szauklius — jeszkoti

liojo isz dėžės sidabrines 
vis. Jis pasisuko in pafcraszty 
ir akys jo buvo tokios mėlynos, 
kad priverto nublukti dangų 
ir jura. Pamatęs kaimiete, jis 
pasisveikino ir pakvietė bakū
žėm

— Asz laukiau tavos 
sake jis.

Ji visa suvirpėjo.
— Reiszkia, tu geidi manes?
— Žinoma, asz geidžiu ta

vęs. Dabar, kai jura rami ir 
la'ksztutes daina primena sire
nas, — liūdna būti 
Bet tu atėjai.
I

—- pa-

vienam*

(t.81
Kazys Zvirgdas, 

R. No. 1 Box 57
Fountain, Mich.

neturtinga jauniki, bot valyba 
ir garbinga. >

Po septynių savaieziu sugry- 
zo szaukliai. Sargybos 
pinkas nuėjo .praneszti
žo szaukliai. ^argybos virszi-

•kara

Jinai nedryso žiūrėti jam 
in akis, taip jis jai ti’ko. ' Ji 
jautėsi priesz ji klusni, lyg isz- 
tikruju ji butu buvusi kaimie
te. Pagaliau, ji ramiai tarė:

— Sako, esą tu nenorįs ves
ti.

— Taip, — atsako jis, susi
lenkdamas, ties dar tebegyvo
mis žuvimis kurios iszszokda- 
mos isz krepszio virpėjo ant 
žemes. —• Man pasiūlė in pa
ežius kaimyno karalaite liet 
asz nenoriu jos. Asz 'karalaitis 
— saike jis, pakeldamas savo
gražu veidą, lyg prinokijsiu
vynuogių kokomis, plaukais.
— Asz privalėjau vesti kara-
laite, kulia pamylėjau.

ji paliepė sargybos virszinin- 
kui, kad no viena, mergaite, ne
turtinga gimusi, 
drystu vaikszczioti per 
ka in pamario krūmus.

•Ir ji vėl atki^edo prie 
Baliono lango, ir klausė saves, 
kam ji gyvenanti.

Žydėjo giria, ir gėlyne atsi
vėrusios rožės rodosi saulei vi
soj savo gožAj, kaip numylėto
ji savo mylimajam. Girdėjosi 
kuždėjimas juros ir gležnos 
tarnaieziu dainos, vėliau 'kuž
dėjimas dainos nutilo. Visa at
rodo negyva, negyva isz mei
les. Vargszas karalaitis sėdėjo 
prie sustingusios juros, • ties 
laivu ir, ant buriu Kristus, ir
gi negyvas, nuleido galva. 
Vargszas karalaitis sėdėjo pa
sirėmęs alkūnes ant keliu ir jo 
rankos spaude plauku kekes. 
Neturtinga mergaite nėjo ir jis 
nenoromis masto apie tA kara
laite, 
savo pasiryžime.

niekad ne
ini sz-

savo

y
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriku- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .L 
520 W. Centra St. Mahanoy City, Pa.

* 1

♦

Norėjo ji papjauti 
Kaip jauti.

Gaspadorius prie to ncdaleido, 
Vaikina per duris iszleido, 

Vai kinelis per nakti drebėjo, 
Užmigti isz baimes negalėjo. 
Gulėdamas poterius kalbėjo, 

O ant galo pridėjo:
Nuo pavietres, bado ir vainos

>
C <
Ir nuo tokios bobos nedoros 
Vieszpatie mus apsaugok, 

Ju rankose pražūt neduok? ’
* * *

CAPITAL STOCK |125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

vienok nesvyruodamas 
I

Ir ji taipgi ten, virszuj, sva
jojo apie ji nes tai buvo vie- 

, valybas ir 
koki tik buvo galima 

surasti visam pasauly, Bet ka
dangi jis nenorėjo jos tai ji 
klausė save, kam ji gyvenanti, 
ir verke žiemos dienu, kada 
bent langas buvo uždarytas. 
Dabar gi jis buvo atdaras ir 
girdėjosi laksztutes cziulbeji- 
mas. Ir jos dainos pripildė 
nakti visu tuo, ka tiedu insi- 
myleje, sekli toli viens 
to, negalėjo iszr.eikszti 
džiais.

Mokamo 3.czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio 1 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas a< 
didelis.

>)h

'įl
, ii!

n i ntelis beturtis 
garinis

negalėjo
nuo ki-t

žo-
— Verte P. G s;

Vienoje vietoje kriksztynos 
buvo,

Puikus baliukas atsibuvo, 
Bobeles smarkiai sportavo 

Girtavimu užsiimdavo. 
Su vaikinais trepsėjo, 
Jog net liibos drebėjo, 
Ant kaklu kabinosi, 
Viena kita vadinosi. 
Buvo ten ir daugiau, 

Bet per vėlai pribuvau 
Nemacziau visko, 
Paskutinio trikso.

Vela neužilgio in ten pribusiu 
Su koezelu duosiu, 

Niekam nedovanosiu, 
Sauja plauku iszpesziu.

H. BALL, Prezidentai
G. W. BARLOW, Vice-Pr*i 
J. E. FERGUSON, Kas.

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

Patarnaujame simpatiszkal, 
mandagiai! W pigiai. 

Automobiliai vostuvfima 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
^15 E. Centre St. Shenandoah.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Bet ’19 W. Oentęr St. Mahaioy City

i

M

Ant ąntro floro KHnfi Szto’ro.

♦ a ♦

Oi tu, Dubojaus grinorkele, 
Neisziuintinga pasiutėlė, 

Nesenei isz k rajaus pribuvai, 
O jau nemažai szposu pridarei.

Naktimis vaikiojipsi, 
Po pakampes triniesi, 

; Žmonim iii akis szoki, 
Aploti grąžei jau moki.

Badai tenaitiues doros 
moterėles,

Ketina susitart ant 
grinorkolos,

1

Su pagialba kluksu isz va ryt
po noplu,

Po szimts paiboliu!

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 
maiqu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir poeziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio 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 sutel
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po >4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu Žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkua 
kolonijas. Adresą vokite szlteip:

M. ŽUKAITIS,
Spencerport, N. Y.25 Glllet Rd.

!
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|e iszvažiavo
kur mokvsis ant norses M iseri- 

Tcipgi

Marijona Ta nik a vieži Il
in Philadelphia

J

kordia ligonbutije.

Girardville, Pa. — Juozas 
Petra nekas, taip likos baisiai 
sužeistas Hammond kasyklose 
kad tuoj mirė. Velionis paliko 
paczia, sūnūs A n ta na, Juozą ir 
Edvardą ir tris dukteres Vero
nika, Mare ir Alicije. Gyvena

Trumpos Žinutes isz.
Skotlandijos.

■ iszvažiavo in ta paczia ligonini- |anį p]t Mahanoy Avc.

Kaip visur taip ir pas 
randasi asileliu. Laiko 

vėl u k to,

’S
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Kasyklos isz Kuriu Iszgialbcta 43 Darbininkus po 5 Dienu po Žeme Isz Lietuvos

Ii lavintis ant nordu; 
reta Sanavaieziute, 

ir Ona Katar-

Ma rga- 
France

IbZ

dainavimo

Traskauskiute 
skinte.

— Operetes Choras 
Brooklyn, N. Y. nutarė pasius
ti savo buvusei draugei panai 
Auszriutei in Italija $50 kaipo 
parama užbaigti
mokslu, kurio studijuoti ji isz- 
važiavo trejetas metu atgal. 
Pana Auszriute yra Mahano- 
jauą mergaite ir daro didele 
pasekme mokslo dainavime. 
Ketina sugryžti szimet namo.

— Ateinanti Utarninka, 12 
diena Oktobesio pripuola at
minimo diena atradimo Ame- 
riko per Kristupą Kolumbą 
434 metus adgal. Todėl dabar 
vadiname t a ja diena 
bus Day,”
ja kaip kur gana iszkilmingai.

— Ant Konsulmonu susi
rinkimo likos iszrinktas nau
jas miesto |>alieijantas Slavo- 
kns Andrius Hudock in vieta 
palicijanto
kuris padėka vojo už ta ji dins- 
ta.

“Colum-
kuria a'pvaiksztinc-

Juozapavicziaus,

Ana diena likos suriszti 
Marga reta

I ISZ SHENANDOAH, PA.
I

I
mazgu moterystes
Rouse su K. Vaicziuliu namie 
nuotakos, 122 N. Bomers uli., 

Metodiszka dvasiszkaji 
iW. Boyd.

— Vincas Markonis likos 
sužeistas Indian Ridge kasyk
lose. Gvdosi namie.

per

|
nes Ket ures-deszimt i nes 

diena
naujoj Lietuviszkoje

Girardville, Pa. — Pirmuti-
pa-

maldos atsibus 10,11,12 
Spalio

Jodzis, 35 metu atėmė 
gyvas! i su pagialba brit-

Mount Carmel, Pa. — Kazi
mieras 
sau 
vos, perpjaudamas sau gerkle.
Kokia priežastis buvo atėmimo 
sau gyvasties, tai nežinoma. 
Buvo jisai ant burdo ir neve
dės. Lavona surado ant kiemo.

Warwood, W.Va. — Czio- 
nais lija kožna diena ir mažai 
kada turime puiku orą. Kaby
klos dirba kožna diena ir mik
li iszskiriant szventadieniais. 
Pribuvusiems ne sunku aplai- 
kyti darbu,
uždirba nuo 50 lyg 90 doleriu 
in dvi sanvaites. Lietuviu ma
žai, bet sutikime gyvena.

kur mano

kas netingi dirbti

15 Pa vonia A v.

Pula
pa-

rn

Jersey City, N. J. — Gyven
tojai namo 3 
turi komedijų isz trijų bobelių 
kurios amžinai kovoja. 
Berehniene, negalėdama
kęsti užpuolimu Stelos Mazur- 
kienes, nutempė ja in teisina 
ir ta turėjo užsmoketi $10. rPa 
iszgirdus, Maznrkienes drauge 

Wodecka 
pavarde, pasikėlus and roką 
augszcziau keliu ome 
“czarist ima 
gryžo in namus isz teismo. Pa
sekmėje to, ir Wodeckiene už- 
simdkejo $10 teisėjui.

taipgi Stella tik su 
pasikėlus

> t
szokti

kada BerebnioAe

— v.

Ansonia, Conn. — Rugs, 
diena A. 
daile moterėlė su dviems 
vaikucziais, vyrui esant darbe, 
iszsibaladojo Dievulis žino 
kur.

Jau daugiau vyrucziai 
reikės jums musztis už ja! 
Cibulskis vaikszt ineja

4)r)

Kugelis, pasigriebęs
jos

Dievulis

1

•su svetimtau-

>• w?A

I

Myne žmonių, kurie susirinko prie Pabst kasyklų, Ironwood, Mieli., kada iszgialbcta
43 gyvi darbininkai isz požemes, kur radosi per pelikes dienas, 
Toje nelaimėjo tiktai trys likos užmnszti.

užgriauti per cksplozije.

nia »>

Szlektisz-.
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NEMALONUS PRIETIKIS 
LENKAMS.

Vievis, Traku apsk. (“V.” 
kor.) — 1926 Liepos men. 4 d. 
atvažiavę isz Žaslių Traku ap. 
Lenku organizacijos “Pochod-

Žasliu kuopos artistai
Vievin ir surengė “ 
ka” vakarėli. Vievio apylin
kes Lenkiszkos dvasios jau
nuomene iszgirdusi, kad bus 
vakarėlis “Polski” pasiryžo 
būtinai eiti. Vakarėliu eidami 
puoszesi kuogražiausiai, 
sako ant Lenkiszko vakarėlio 
visuomet buvo gražiai reikia. 
Bet vargszams..
Vaidinimai buvo Vievio mies
telio vieno ūkininko kluone, 
szokiai kitur. Vidurnakty pa- 
cziame insi'karcziavime

vakarėli.

“PoTski

neš

nepavyko!

/t
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ANT PARDAVIMO FARMA 
ARBA GERAS BIZNIAVAS 

NAMAS.

PRANESZIMASKŪDIKIS BE SZIRDIES.
Brooklyn, N. Y. — Szv. Ka

tarinos ligonbutis raportuoja, 
kad tūlai 23 metu motinai ten 
gimė dvynukai-mergaites —isz 
kuriu vienos szirdis 'buvo ne 
kūne, bet lauke. .Mergaitei mi
rus, szirdis dar plake 17 valan- 
.du.

pajuto szi no

mus 
burdingierius neva 
kad geresni pragyvenimu tu
rėti, bet neapsvarsto kokia per 
lai sau skriauda daro, kaip pa
lele su burdingieriu susidrau
gauja ir vyra nukanda. Bet ne
gana l(>f da yra ir tokiu kurie 
viską ta žino ir supranta o %o- 
ki prielaidinuką isz namu ne- 
iszvaro, ha sako geras vyras, 
iszkada jo, prie vaiku tinka
mas, šluboj padeda triustis, o 
tankiai ir magarycziu užfundi- 
na, bet laikui bėgant pasirodo 
ir vaisei to gerojo, tada jau ir 
vyras aimanauja: “
protas buvo kad toki laikiau 
bet jau po laikui.

Neilgai trukus pasirodo 
nauda jaunimui, isz apwVszymo 
Craigneuko kolionijos kaip su
varžė laiko jaunimą. Džiaugs
mas ima net raszant kad tokia 
nauda1 'galėjo atneszli. Jau jau
nimas patys daro Subatinius 
siekius neveik
ežiais maiszytis, jau gavo lais
ve net kaip girdėjau keturis 
kartus per meta didelius szo- 
kius daryti, jau patys gavo sa
vim tvarkvtis. Linkėtina Sau
lei da szviesiau ir karszcziau 
szviesti už tokia nauda del jau
nimo. Taipgi ir mano buvo pa
žadėta riestainis, bet dabar jau 
prieszingai jau man vertėtu.už 
tai net du rjestainei.

Pas mus užstojo karu 
stovys ir eina didele kova tarp 
kompanijų Gatvekariu ir Bos- 
kariu, ka su žmoniem važinėja. 
Vieni kitus nori pergalei, kad 
tik pas tuos ar pa's tuos žmonių 
daugiau sestu važiuoti. Viso
kiais budais nori pritraukti, 
viena atpigina važiavima, kiti 
da daugiau ir taip Gatvekariu 
Kompanija taip atpigino-kad 
jau pigiau negali būti ir da 
kaip girdėt, žadama kiekvie
nas važiuotojas pavaiszyt mo
teris ar merginas saldainiais, o 
vyrus cigaretais. ()ieve duok 
isz oszkos kumele, nes tai vis 
žmoniem ant naudos bedarbes 
laike, taip ir reikia. Butu pa
girtina kad duotu pavalgyt ir 
iszsigert o tai butu sveika!

Szkotinskas.
ANT PARDAVIMO NAMAS 

SU BIZNIU.
Namas su groserszlpriu, tri- 
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szi rd i s

“kra
koviako” szokyje kaž-lcas per 
virszutini lango stiklą, kad 
move didžiausi puodą su iszei- 
namosios vietos turiniu kad 
net langai sudrebėjo. Puodas 
isz angszto in szokiu sales vi
durį puolė taip smarkiai, kad 
pasieki* visuose kampuose po
nus aptaszkyti. Dvarponiai ir 
“proszepanai”
malonu 'kvapa, pradėjo dumti 
namo. Dauguma isz baimes ir 
kepures ir panenkas paliko, 
nes mane, kad ežia jau pasau
lio galas atėjo. Trenksmas bu
vo nemažas: langas subirėjo 
irp uodas kaip davėsi in žeme 
net grindys i n Ii n ko. Priesz tai 
Vievi laike Lenkiszku Lietu
vos kampu ir poebodninkai 
mane, kad gerus vaisius Vievy 
turėsią, paskui gi pradėjo sa
kyti kad ne jau ežia sulėk
toms nesimaiszyti, nes jau tu
ri būti Vievy Pilsudzkio “dil
elius”

Bizniavus kampinis 
ant N. Main ulyczios kur su
stoja karu kas 
namas turi 2.r 
ant lengvu iszlygu. Taipgi na
mas ant puses loto po No. 50 N. 
Main uli.

Taipgi gera ir derlinga far 
nui žinoma kaipo Kaukelio far
ms, vi 
visais padarais

na m a s

isz Shenadorio, 
5x110, parsiduos

ll

!!-l

Jeigu norite gero užtikrinto In«u 
ranco; Insurancas kas apsaugoja 
jus laike ugnies. Gaukite nuo

Parmley, 17 S. Catawissa St.
12 Mahanov City, Pa.O.

PLIKOS GALVOS IR 
DYKA ŽEMfi.

Negalite užauginti bulvių pus- 
tyiiėsc, ueį gražių htaiubių plau-

galite apsaugoti 
plaukų iaknfa nuo puvimo, pra-

SKAUSMINGI 
SUSIJUNGIMAI.

Gėla ir skausmai greitai pa- 
szalinami su Johnson’s 

Beladonna Plastcriu.
Geriau negu nūdieniai braukymai, 

linimentai del gėlos ir skausmu pa- 
szalinitno skausminguose susijungi
muose, — Johnson’s ■ Belladonna 
Plaster kas-diena teikia pagelba tilk
sta n ežiu.

Milijonai žmonių invairiosc pasau
lio dalyse virsz 40 metu vartoja gar
sųjį Johnson’s Belladonna Plaster. 
Plastcriai eina ofieialiai kone visose 
pasaulio Pharmacbpoceas’e ir John
son’s Belladonna Plaster yra pripa
žintas kaip pavyzdis. Jis no tik tur 
visa vaistu jėga bet jie puikiausioj 
padėty užlaiko gydoma vieta. Sztai 
del ko Johnson’s Belladonna Plaster 
teikia greita tikra pagelba.

Jei jus esate kentėjo nuo skausmu 
susijungimuose, gėlos, neuralgijos 
ar reumatizmo 
pagclbos braukymuose, linmentuose 
ir tepaluose, eikite in aptieka ir rei
kalaukite Johnson’s Belladonna Plas
ter. Vartuokit jin szianakt prie skau
damos vietos. Jus busit nustebinti 
ir patenkinti greitu skausmu pasza- 
linimu. Gausite visose aptiekose.

3
mylios nuo Lakeside, su 

, gyvuliais, pui
kus sodai, du geri namai, su- 
virszum szimtas akeriu, geras 
vanduo ir t.l. Priežastis parda
vimo kad locnininkas neturi 
laiko užsiiminėt farmery st a. 
Parsiduos ant lengvu iszlygu. 
Jaigu kas norėtu pirkti ir ne
turi visu pinigu tai duosiu ant 

pirmo morge-

J 0

senai iszgaiszes.
NUSIŽUDĖ ISZ MEILES.
Veliuona, Kauno aps. (“V.” 

kor.) — Rugsėjo 6 diena Klan- 
giu kaime nusiszove p-lo Ba
nionyte. Nusižudymo priežas
tis — meile. ..

Vietos kunigas nedave velio
nes laidoti in Kataliku kapi
nes. Tapo palaidota laisvųjų 
kapinėse be bažnytiniu cere
monijų, su dudu orkestru ir 
prakalbomis. Veliuonoje to
kios laidotuves buvo žmonėms 
indomumas.

UŽ DOLARI PACZIA 
PRIMUSZE.

Sziaulenai, Gelažių vienk. J. 
gavės isz Ameri
go ra i iszsigeros

ne- 
V. 

nubu
vai k u 

ir pinigu. Skriauda dideli*. Jis 
griaudeuasi savo neatsargu
mu, kad syki pagavės jautuką 

, o ne su geru

Szv. Vincento bažnyczioje, ku- dės, vetekes moterėles, 
rvta 

0 va-
riuos prasidės Nedėlios

7:3
Suma Nedclioje 10:30, 

o miszparai 7:00 valanda vaka
re. Panedelije ir l'laminki* 
miszios votiva 7:30 vai. Suma 
10 vai; miszparai

su votivo inisziomis 
landa.

7 vai. Pa

ninsze su kujaliu 
kirvio peneziu.
Vyrucziai, apsisaugokite, ’ku

rio moteris nusikirpus* plau-
mokslus sakys: kun. Draugelis, ks! S<*nbernai nuo proto atsto- 

.  ’ ..’.j, 
kur 

Kai rie

vakarį*.

Kun. Czepu- 
o kun.

per miszparus Nedelio 
Kun. Klevinskas per suma Pa- 
nedelio ryta Kun. Skrypka Pa- 
nedelio vakaru.
kaitis Utarninko rvta
Czesna Utarninko vakare.• ____

Spring Valley, Ill. f Diena 
gerai žinoma 

daugeliams, mylema pati Ka
zimiero Žėglio (p<> tėvais Ka- 
nupka, isz Shenandoah, kur 
taipgi ome szliuba). 
pergyveno daugeli metu She- 
nandori kur t arijo daugeli pa
žystamu kaip ir Malianojui. 
Žeglei aplei‘do Mahanoėu isz- 
važiuodami in Toluca, 
apie 30 metu atgal, 
paliko dideliam 
tris sūnus Andriu, Kazimiera 
ir Adolfą; du brolius Juozą ir 
Vinca ir sesere Patricije. Pri
gulėjo prie draugyszcziu Sal
džiausios Szirdies ir Susivie
nijimo, kuriu sanarai palydėjo 
skaitlingai kana ant kapiniu 
20 diena Sep. Laidotuves atsi
buvo su bažnytinėms apeigo
mis. Visiems tiems, kurie da- 
lybavo laidotuvėse ir paauka
vo puikus bi/kietus ir vainikus 
žiedu likusio vakai sudeda 
szirdinga aeziu.

jo: vieni prie moterų lenda 
poras ardo kiti prisigėrė 
koeziojasi pasieniais.
dar gyvenate gerai, tai bukite 
atsargus su kirptaplaukems, 
nes bernai in tokias labai žiu
ri. — V.

pigiau

gėlos, 
negalėjot rastiir

isz Shenandoah,
Velione

gi prie fanuos biznis, 
geras yra garadžius,

ju augsztu, 150 pėdu ilgio 
ploczio prie steitinio plento ant 
Butting ulyczios gyvena daug 
Lietuviu, artimoje Pottsvilles. 
Lpcnininkas tik vienas pasili
ko, be szeimynos, 
parduot i
Preke tinkama del kožno. At- 
siszaukite tuojaus ant vietos 
patfC' (84

todėl nori
kuonogreieziausia.

66

ni., 
Velione 

nuliudimia

ANT PARDAVIMO.
Farma 32 akeru žemes taip- 

Namas 
prūdas 

del žuvavimo girios del malku
visokiu vaisingu medžiu. Ran
dasi suvirsz 100 visztu. Farma 
arti kelio in Bloomsburg neuž- 
ilgio darys State Road, 
žastis pardavimo, 
nesutikimas.
del greito pirkėjo.

Alex. Gregas,
Z i on s Grove, Pa.

Prie- 
savininku 

Parsiduos pigiai

F. E. Terrill 
Butti'ng1'St.

t.0.29)

Kodėl 
Bambino?

lengvu iszlygu
ežio. Atsiszaukit po adresu:

Petras Kas pa ra
22 N. Main St.

t.82) Mahanoy City, Pa.

LINKSMAS BALIUS!

Kuopa rengia ba
lių 91a d Spalio, 192G, Suimto
je, Norkevieziaus salėje*. Prasi
dės 7:30 vai. vakaro. Orkestrą 
Įiasamdyta fiirmos klasos todėl 
atsilankykit ir praleiskit vaka
ru smagiai. (t.81

<)r)

kų ant plikus galvos.
Bet galite apsaugoti 

vejant pleiskanas, 

Ruffles 
pleiskanų mirtinas 
jumi paclanys. p 
C^l,v ‘ .
(k.bnitj dienų laiko, 

nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimo.

Nusipirkite bonkų už 65c, pas 
savo vaistininkų šianden, arba 
jei norite atsiųskite 75c. tiesiai

savo

pr irias 13 
(trinant ivelniat 

k<il vos oda per savaitę ar
- .7 - Ruffle® 

iinaikins ii jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimo.

Nusipirkite bonka už 65c, pas 
savo vaistininkų šianden, arba ...
t laboratorijų.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry and So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

BA L L©B AN D"'S

K

C J. ft’

Niksztialis, 
kos dolariu, 
parėjės namo, vos paezios savo 
neužsmauge. Gerai, kad žmo
nes pamate tai iszgelbejo. Do- 
laris malonus bet tvirk'do žmo
nes.

o

Angliąkasių Kurpes
Llewellyn, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Trys fanuos parsiduoda pi

giai. Pirma farma 50 alteriu, 
30 alkeriu, 5 

ma-
Kaina

*> 6 A

Su Drūtais Pailgintais Padais
Labai ilgai nešiojasi.

i

Juozas Vasilauckas su 
paeziule, dukteria Ona moto- 
ravo in Filadelfija automobi- 
lije kuri vare brolis Karolius, 
su paczia atlankyti savo sese
rį Katre. Prie tos progos at
lankė Sesqui paroda ir daug 
ženklyvu vietų tam dideliam 
mieste. Szvecziavosi kėlės die
nas pas gimines ir pažysta
mus ir laimingai sugryžo na
mo būdami užganadyti pasi-, 
svecziavimu ir regėjimu taip 
naudingos ir moksliszkos pa
rodos koka yra Sesqui Centen-

New Philadelphia, Pa. —
savo

Todcl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todcl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todcl, kad kūdikiai migsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau!

• Todcl, kad Bambino yra 
kūdikių Geriausia Draugas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35«. bonką, arba 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė bonkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

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

Brooklyn, N. Y.

nial ExDosition.

ariamos žemes
k avės, 3 arkliai ir visos 
szinerijos prie farnin.
$3,000. Antra farma 80 akeriu, 
30 akeriu ariamos žemes, 50 
akeriu girios. Keturi arkliai, G 
karves ir visi reikalingi far- 
mai maszinerijos. Kaina $‘>000. 
Treczin farma 80 alkoriu 
veik visa žeme ariama,
stuba, geros budinkos. Kaina 
$3,500. Szios fanuos randasi 
viena maile nuo miesto, 
žinkelio ir State Road.
adyna ir puse nuvažiuoti ant
inavketo su troku in Pittston 
arba Wilkes-Barre, 
gali inmoketi 2,000 
suma ant iszmokejiino. Par
mos parsidouda isz priežasties 
senatvės. Atsiszaukit po sziuo 
adresu.

Frank Bartaszins 
r.F.D. — 4 

Bradford County., 
Ulster, Pa.

1)0- 
graži

gele- 
Ima

■

i

- Tik tegul kiekviena nupirkta kurpių pora turi Raudonų Bolę ant 
kurkos ir jos bus drūtos, taipgi reiškia pinigų taupymų, nes jas ilgai 
galima nešioti.

i 1 ' j '' ’ • ■ 1 ■' i

Kuomet reikalauji skurines darbui kurpes prašykie “MISHKO
' “Ball-Band” darbui kurpes.
ilgiaus nešiojanti negu skuriniai padai.
ant kurkos.

»>

“Mishko” padai vandens nepermerkiami ir
Raudonos Bolčs ženklas yra

1

Pirkėjas 
o likusia

t.81)
KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 
Su geresnois apdarais, preke $1.50 

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

K

ii

PRIVISO VAGIU.
Veliuona, Kauno aps. (“V”, 

kor.) — Musu apylinkėje pri
viso labai daug vagiu — vagia 
viską kas papuola.

Sz. m. Rugsėjo 8 diena naktį 
vagys ome laužtis in p. Rozino 
kratuuve, bet pajutę savinin
kai niekszus nuvijo ir pranesze 
policijai kuri ju jeszko.

GERAS -AMERIKONAS.
Igliauka. — Nesenai parva

žiavo isz Amerikos szio mieste
lio seni pažystami gyventojai 
pp. Bukauskai. Turėdami vi
dutiniai kapitalo, o Imdami be
vaikiai nupirko savo isztekc- 
jusiai giminaitei

l*

Na rija us- 
kienei — Dabulevicziutei ūki 
— 45 margus žemes su trobo
mis. Visa turtą Narijauskams 
aprasze užsiraszydanu sau tik 
ordinarija.

ZARASU APSKRIOZIUI 
GRESIA BADAS.

Zarasai. — Zarasu apskrity 
sziemet labai prastas derlius. 
Bent puse visu ūkininku netu
rės žiemkeneziu javu ne seklu, 
ne duonos. Pavyzdžiui, jau da
bar Dusetuose rugiai branges
ni už kvieczius. Vasarojaus 
derlius irgi prastas: vasaros 
kaitros iszdegino ežia miežius, 
avižas ir linus. Tiktai bulves 
vidutiniszkai užderėjo, per tai 
jose gludi ūkininku visa viltis. 
Kadangi žiemkeneziu javu sė
ja visai nebetoli tai reikalinga

P5’ i"■įr**!*

Mishawaka Rubber & Woolen M f g. Co.4'
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460 Water Street, Mlsliawaka/Ind.
“Namai, Kurio Moku Milijonus del lluŠies">..
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WHITE BOOT
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isz valdžios puses Skubota pa- 
crnlha -1
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