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ISZ AMERIKOSA—--m
BAUSME DIEVO
“LAI MAN DIEVAS NU
TRAUKĖ RANKA, JAIGU 
VELA GERSIU” IR BAU

SME ISZSIPILDE.

Mount Carmel, Pa. — Wil- 
liamas E. K'lingerman, anglc- 
kasis, kuris nesenei pražuvo 
per ranka Alfredo Millerio ku
ris likos už tai nuteistas ant vi
so gyvenimo in kalėjimą, priesz 
pat smerti likos nubaustas per 
Dieva už ncdalaikyma duoto 
Į) r i ža< le j i m o Dievui.

Keli menesiai priesz jojo už- 
muszima, prižadėjo jisai kad 
daugiau negers, iszsikalbeda- 
mas priesz savo draugus sekau- 
ežiai: “Turiu vilti, kad Dievas 
nutrauks man ranka jaigu su 
jaja paimsiu in
svaiginaneziu go rymu.

burna
y y 

koki tai laika Klingerman nie* 
ko negere ir buvo pa veizdi ngas 
žmogus. Bet už kokio tai laike 
vela dirstelėjo in buteli ir lai
ke darbo ant brokerio tūla die
na maszina jam nutraukė tie
siąją ranka. Negana to, būda
mas gidu susipesze su savo 
draugu ir likos nuszautas ant 
smert.

Dabar jojo draugai si 
isztikrujir Dievo bausme iszsi- 
pilde.
BUTLEGERIAI NUŽUDĖ 
ADVOW.TA. — DU BUT 

LEGERIAI TAIPGI 
NUSZAUTI.

Chicago. — Czikagas volą at- 
gržymejo žudinsta, kuria papil
de but'lcgeriai ant garsaus juju 
prieszo advokato William O’
Brien, kuri perszove mirtinai 
tris kartus ir nuo to mirė. Tuo
jau s prie S 
tedros likos nužudyti du revol- 
verninkai ir butlegeriai o keli 
sužeisti. Banditai ne tik naudo
jo revolverius, bet ir maszini- 
nius karabinus per langus 
kuriu leido smarku 
važiuojanti advokatu.
KETVIRTA DALIS ŽMONIŲ 

YRA GIRTUOKLIAIS.
Boston, Mass. — Pulkinin

kas William Gaston, kandida
tas ant gubernatoriaus valstijo 

ir ]>riek tam 
apreiszke, buk mic

iiHu susipesze su

fe W. D, BOCBKOWBKI, Fru. A Mft
F. W. BOC»OWSKI« MIUr m 38 METAS
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rent o Vardo Ka-

ISZ 
szuviin

Massachusetts
“szlapes” apreiszKc, buk mies
te Bostone, nuo kada likos in- 
vesta prohibicije, likos aresz- 
tavota 239,365 ypatų, arba ko- 
nia ketvirta dalis gyventojų vi
so miesto. Isz tojo skaitliuos 
radosi 4,772 nepilnamecziu vai- 

geidžia parodyt 
gyventojams kad prohibicije 
yra kvailos ‘tiesos ir turi būti 
p ra sza lint os, nes jisai yra pro- 
hibicijai prieszingas.
MERGAITE 15 METU 

BŪDAMA MOTINISZKAM 
PADĖJIME, MIRĖ NUO 

OPERACIJOS.
Uniontown, Pa. — Penkioli

kos motu mergaite Marga rietą 
Urhovieziute, mirė namie ant 
South Bfownsville nuo krimi- 
naliszkos operacijos būdama 
motiniszkam padėjimo, tikėda
masi pagimdyt kūdiki už trijų 
menesiu.

Mergaite sugryžo namo, ne
buvus namie’per visa sanvaite, 
nes jaja nuvožė kokia tai mo
tore pas akuszere (bob-daktar- 
ka) in Homestead. Mergaite 
nieką nea'pkaltįuo ir neiszdave 
vyro pravarde kuris buvo pric- 
žaste josios motiniszkumo. Pa- 
licije daro slieetva ir ketina 
aresztavoti kėlės ypatus, ku
rios prisidėjo prie mergaites 
mirties.

k u. Gastonas

ISZGAMA
NUBAUSTAS

LIETUVYS SUMUSZE
NIGERI

Isz Visu Szaliu ^volavona |$z LIETUVOS
> i ’ •

SERŽAN-

UŽ ISZGEDINIMA LIETU- ► *
VAITES GAVO 24 METUS.

JAUNAS LIETUVYS INGA- 
LEJO ŽANDA-PISZKI 

WILLS.

MEKSIKONAI
KARUNAVOJASI

VA

LENGVATIKIS 
TAS PALIEPĖ KAIMUO- 

CZIAMS BUCZIUOTI 
LAVONA.

ISZ LIETUVISZKU' 
KAIMELIU 1
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45,000 ŽMONIŲ .PRISIŽIU-
RINEJO GALĖJIMUI.

Alice 
su

kuria pa

Philadelphia. — Lai k ra sz- 
cziuosia jau buvo raszyta apie 
anuo sykiu in vykusi nelemta 
nuotyki, tai yra tūlo vyro už
puolimo ant Lietuvaites
Karveliu tęs. Vėliaus buvo 
imtas tas nedorėlis, 
sirode esąs Italas, Peter Cipoli 
isz Camden, N. J. Dabar atsi
buvo teismas, kuris szi nieka- 
deja pasmerkė in kid ėjimu ter
minui nuo 12 iki 24 metu.

Minėtas Peter Cipoli buvo 
inkaltintas užpuolimo net ant 
dvieju mergaieziu. Pirmausiai 
jis szi bjauru darba atliko ant 

8 metuAlice Karvei i utes, 
mergaites, Lietuviu svetaines 
prižiūrėtojo dukraites ant 938 
Moyamensing Av. Jisai priėjės 
pre žaidžianeziu vaiku, nusive
dė mergaite paezion Lietuviu 

ja apdavė migdan- 
cziais vaistais iki besamones 
paskui iszžagino. 
padaro

svetainen,
y

Fa pati jis
mergaite,

rr

su kita
Charlotte Stein, 10 metu, ku
ria taipgi apnoudino ir iszža- 
gino Rugp. 25 d.

Teismui einant,
tėvas teisman neszte 
Du sykiu mergaite 
UŽpU(J']įl

Karvei into 
atnesze. 

pripažino 
— viena syki ji be 

kepures^antra syki su 'kepure 
užvožta jam ant akiu. Mat to
kia žvėrienas pricszas ilgai « • . fe Vi ■ *' * M . aužpultaiinsminga atmintin 
ypatai.

Po 
gintoji mergaite — 
Ji maža mergaite, su tamsiais 
akiniais ant akiu, kurios pa
gadinta iszžagintojo su nuodi
jamuoju eteru. Ji Indi jo, kad 
ji su kita mergaite stovėjusios 
po lietsargiu lietui lijant, 
gatves kampo, tuomet prisi
artinęs Cipoli ir ja nusivedęs, 
paskui apnuodines ir 
nes.
DUKRELE ATKERSZINO 

SAVO TĖVUI.
Chicago. — Ona Vojdas, 20 

metu, dalaike savo prižadėji
mą atsimokėti savo levui laz
duodama ji in rankas prohibi- 
cijos agentams, kurie ateja in 

po No. 8534 Green Bay 
Sou'fli Chicago, jpadare 

s galonus 
Steponas Vojdas

tam liudijo ir kita iszža- 
Steiniute.

ant

iszgedi-

New York. 
Wills, 
savimo (rylekta.h 
tai, kad naudojo neteisingus 
pasielgimus laike muszio su

Jack Sharkey,

Nigeris Harry 
likos iszmestas isz bok-

4 i rounde” už

jaunas Lie- 
y

“Jack Sharkey,” 
tuviszkas bokseris isz Bostono 
o kurio tikra pravarde yra 
Juozas P. Cukauckas, 24 metu.

Galėjimas atsibuvo Ebbots 
Field, kur prisižiurinejo 45,000 
žmonių.

Dabar Cukauckas turi proga 
susiremti au Gene Tunncy, ku
ris supliekė Dempsey.

y ant

75 METU VYRAS NUŽUDĖ 
65 METU PACZIA KAD JI 

UŽ DAUG BARDAVO.
Camden, N. J. — Pergyvenęs 

su savo motore 43 motus, Ben
jaminas Wallace, negalėdamas 
nukenkti ilginus josios nuolati
nio barnio ir visokiu iszmoti- 
nejirnu per daugeli metu 
galo nužudė jaja.

Wallace turi 75 metus, kuris 
apdaužė savo gyvenimo drauge 
pirma su szluotkocziu, o kada 
toji gulėjo ant'grindų be žado, 
dabaigė jaja su krėslu. Motore 
turėjo 65motus. Abudu gyveno 
isz sutaupintu pinigu ir turi 
tris sūnūs. Kada atliko savo 
darba, nuėjo pas savo sunu ir 
pasakė ka padare su motina. 
Kada senuką aresztavojo, nie
ko sau isz to nedaro ir kalbėjo: 
“toji motore man davinėjo 
szunc-’poteri u 
tu, o sziadien, kada pradėjo ve
la ant manės bartis kad nepa
kabi na u savo surdoto ir už 

naudojau cukraus, to bu-

man
per daugeli mo

daug
vo už dali;?. Pagriebiau szluot- 
koti, uždaviau jai kelis ypus 
per galva, o kada pakrito ant 
grindų, dabaigiau josios gyvas
tį su krėslu. Darykite su ma-‘ 
nim ka norit. ’’

PATI SUDEGINO AUTOMO
BILIU, KAD VYRA NUO 
MEILES ATPRATINT.

New York. — Viename teis
me atsidūrė byla tūlos mote
ries, kuri norėdama sustabdė- 
t i savo vyro “pares” su mote
rims, kada gi 
kure jo automobiliu.
patraukė ja teisman už turto

belos, 
parycziais

“pares”
‘•aidžia gieda,

Vyras
li ž-

narna 
avė., 
krata ir surado keli 
munszaines.
likos uždarytas kalėjimo.

Atkerszinimas tėvui buvo ta 
priežastis: motina skunde sa
vo vyra kad jaja sumuszc bū
damas girtu, ir dukrele 'liudijo 
prieszais tęva kad jisai motina 
•paniekindavo, bet sudže palei
do vyra. Tada mergina pasako 
sodžiui kad tęva turi uždaryt 
kalėjimo, na ir taip atsitiko, 
lazduodama ji už dirbimą muli
ažai nes.
BANDĖ EROPLANA; TRYS 

UŽMUSZTI. ■
Philadelphia. — Trys žmo- 

nys likos užmuszti arti Roose
velt bulivardo, kada croplanarf 
krito žemyn iper sugedima vie
no sparno. Vienas isz užmusz- 
tuju mane pirkti eroplana ir 
su savo draugu inlipo in ji no
rėdami pirma rszbandyti.

DAUG GYVASCZIU ŽUVO 
EKSPLOZIJOSE.

Washington, D. C. — Daug 
žmonių pražuvo dulkiu eksplo
zijose kurios taipgi padare ble- 
des ant milijonu doleriu po vi
sas dalis Suv. Valstijų szimet. 
Pagal Komijos Bjuro raparto
tai 459 darbininkai likos už- 193,000 kilo., taip pat daugiau 
muszti o 760 sužeisti ir blodep 
padaryta aut $33,529,650.

adinima. Ji paleista po $1000 
Ji sako kad jos vyras 

važinėdavo 
dviems trimis svetimoms ino- 

o jos nenorėdavo nie-terims, 
kad iszvežti.

su

PASIKORĖ ISZ MEILES.
Jersey City, N. J. — Pranas 

inaliorius, pasikorėWitson, 
savo szapoje susigraužes per
siskyrimu su žmona, 
negyvena jau pora motu, 
bandė pasikarti pernai, bet po-
licmonui pavyko iszgelbeti. 
Szi syki niekas jo neisgelbejo.

su kuria
Jis

KIEK KELEIVIU IR 
PREKIŲ PERVEŽTA.

Kaunas. — 1925 m. Lietuvos 
gelžkeliais pervežta 3,676,551 
keleivis. 1924 m. buvo pervež
ta — 3,365,396 keleiviai.

Tuo budu pervežtųjų kelei
viu skaiezius 1925 m didesnis 
9.2 iloszimcziais.

Prekių 1925 m. pervežta 1,-

9.2 nuoszimeziais, negu .1924 
| meto. r\ f *. *
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TIKEJIMIĘZKI FANATI
KAI 

SA V
VAINIKAIS, KAD 

BĖGA ISZ 
JlALVU.

McksikoiCity.

Lenki jo. — Atėjo

— Naujai
— Spalio 3

1RUNAVOJASI 
ERSZKECZIU

Mex.McksikoiCity. Mex. — Szia
dien Meksįkc atsibuvineja fa- 
natiszki niisielgiinai žmonių, 
koki atsilnh’inejo senoviszkuo- 
sc laikuoseJPakurstinti per ku
nigus, tieji‘fanatikai, ypatin-

► > Z1 <1

y pa 11 litieji fanatikai
gai mo'tcreS, eina in bažnyczcs 
ir laiko 
galvos

maldų užsideda ant 11 i • ierszkecziu karūnas, 
stpausda'nuyl sau ant gaivu kad 
net kmujail teka. Kiti regėda
mi tokius pasidlgimus ir sav- 

, su
niuro bažnyczios,

net kraujas teka. Kiti regeda-

Valiai užduotas kanezias 
stoja prie
vieni kitiedis plaka kailius su 
rimbais, i

O kad kunigams uždrausta 
laikyti panfljildas, lodei žrnonys 
eina Stacijas po kalnus, plaka
si ir užsidėta erszkėcziu vaini
kus,

50 VAIKĄ! SUMINDŽIOTI 
LAIKE UGNIES.

Eile n b u r|, 
kosdeszimtp vaiku likos 
daugiau sumindžiotais isz ku
riu keli miįs, sumiszime kokis

y Vokictija. — Pen
in a ž-

l<ilo laike perstatymo kruta
in uju paveikslu teatre, kada 
durnai isz artymo namo kuris 
doge, insigavo in teatru, kuria
me radosi tada apie trys szim- 
tai vaiku.

PRALIEJIMAS KRAUJO 
LAIKE PROCESIJOS.

London. —: Lietuviszki Na- 
cijonalistai Kaune, užklupo ant 
Ijenkiszkos bažnytinesįprocesi- 

sužeisdami apie penkis
szimtus žmonių, kaip danesza 
telegramai isz Varszavos. Ne
ką rie isz sužeistuju mirė ant 
rytojaus.

.)O‘S

PERSIVALGĘ ANT SMERT, 
DEL MERGINOS MEILES.
Tokio, Japonije. — Nusimi

nęs kad jojo mylcma atsisakė 
už jo teketi ir neturėdamas 
kam daugiau gyventi ant svie
to, Giichi-Kitazava, saldumynu 
dirbėjas, nutarė atimti sau gy
vastį juokingu budu. Kada my- 
lema atėjo in jojo kroma, Gil
eli i paprasze josios idant atsi
sėstu prie stalelio su juom. Nu
siminęs jaunikis tada pradėjo 
kimszti iii burna daugybe sal
dumynu, ryžiu ir rijo cielus 
kiauszinius 
arielkos ir sakes (panaszus in 
alų). In kėlės miliutas po tam 
krito negyvas prie mylemos 
kojų.

ryžiu
iszgerdamas daugy

OI, TIEJI AMERIKONISZKI 
DOLERIAI!

Stanislavas. — Dovydas Zim- 
mermonąs, atejas ant palicijos, 
padavė skunda kad jam iszim- 
ta 60 Amerikoniszku doleriu 
isz gromatos kuria siuntė iii 
Viedniu. O kad lokes vagystes 
nelabai suseka, bet pasiseko su
sekti tūla paczto virszininka, 
kuris pardavinėjo Ameriko- 
niszkus dolerius kaipo ir užmo
kėdamas doleriais 
tai pirkinius.

Virszininkas ant galo prisi
pažino kad dolerius iszeme ir 
vėla gromata užlipino. Jisai li
kos nubaustas ant szesziu me
nesiu in kalėjimu ir praszalin- 
tas nuo dinsto.

i

li ž kokius

Varszava, 
in ezionais žino isz mažo kai
melio, kuris guli prie Karpa- 
tiszku kalnu, kad tūlas palici
jos seržantas, kuris negalėda
mas sujeszkoti tūlo žnd i n to
jaus kuris nužudo žmogų, su
manė panaudoti lengvatikiszka 
būda, priversdamas visus kai- 
muoczius idant eitu prie nužii- 
dinto lavono ir ji bueziuotu, ir 

ytokiu budu surasti žadintoja 
kuris nedrystu pabueziuoti sa
vo auka. Nieko nepagelbėjo 
nes visi, kaimuoeziai bueziavo 
jau pusiau supuvusi lavona, 
bet žudintojaus nesurado. Ka
da vai džo 
praszalino seržantą nuo dins- 
to o palicijai paliepė jeszkoti 
tolinus žadintojo.

auka. y

pusiau supuvusi lavonu

apie tai dažinojo,

SZIMET LIETUVAI 
SUNKUS METAI.

Kaunas, Rug. 12
Lietuvos demokratinei vyriau
sybei ant nelaimes'tenka tvar
kyt suirusis kraszto ūkis, la
bai nepalankiose sanlygose. 
Viena, kad po ilgamcczio kade- 
mu szeimininkavi'mo, kurie su
stiprinimui savosios pozicijos 
labai iszcziulpe valstybes iždą, 
tad dabar nėra leszu svarbiau
siems ir būtiniems Respublikos 
reikalams, o antra szios vasa
ros blogas javu derlius, labai 
pasunkino kraszto padėti.

Del buvusio praėjusiais me
tais szlapaus rudenio, labai 
blogai tenžderejo rugiai; dau
gelis žemesnėse vietose ūkinin
ku, neturi rugiu nei duonai nei 
laukams apsėti, o pinigu nusi
pirkimui irgi jiems nėra, dėlto 
ateinan’ti žiema Lietuvos bied- 
nuomenei bus nepaprastai sun
ki.

nepalankiose

Baltimore, Md.
d. czionai pasimirė senas vei
kėjas, vėliaus jau visuomenes 
gyvenime mažai Ijcdalyvaves 
— Nikodemas Želvis. Apie tai 
pranesza sekamai:

Sūnūs Albertas ir duktė 
pranesza,

i (

Minerva sziuomi 
kad ju tėvas, Nikodemas Pet
ras Želvis, seiliaus gyvenantis 
Waterbury, Conn., mire Balti
more je, Mil. Spalio 3 diena 
1926 m. Palaidotas Baltimore- 
je Spalio 5 d.”

•1MB* 1

Saugatuck, Mich. — Maso- 
niene atvykusi pasisvecziuoti 
pas seseri, staiga pasimirė. Jos 

bėgdama pas daktara, 
taip suszilo kad 'krito negyva
ant kelio.

sesuo,

Ii'1'

■

1
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O ,400 myliu nuo

SMARKUS DREBĖJIMAS 
ŽEMES, KAIP RODOS 

KAMCZATKOJE.
Victoria, B. .C. — Sismogra- 

fai ezionais parode, buk trys 
smarkus drebėjimai žemes pa
naszus in drebejima kuris pa
dare tiek blcdes Japonijoj 19- 
23 mete, atsibuvo Utarninko 
po piet ir tęsęsi per kolos va
landas be paliovos o buvo to
lumo kokia
ezionais. Manoma, kad drebė
jimas ' atsibuvo*' aplinkinėje* 
Ka mozaikos.

New York. — Fordham uni
versiteto sismografai parodo 
buk trys smarkus drebėjimai 
žemes atsibuvo kokia 4,200 my
li u nuo ezionais.

Gal už dienos dagirsime ve
la apie baisia nelaime, kuri pa
dare daug bledes 
daug gyvaseziu.
120 ANGLEKASIU 

UŽGRIAUTI 
KASYKLOSE.

Capetown, Angliszka Pieti
ne Afrika. — Lyg sziai dienai 
t risdeszimts lavonai likos isz- 
gauti isz Durban Navigation 
kasyklų, kuriose žuvo keturi 
balti darbininkai ir 116 juodų
jų. Baisi eksplozije suardė ir 
užverto szafta kuriame darbi
ninkai radosi.
LAIVAS PERKIRTO KITA 

PUSIAU; 10 NUSKENDO.
Havre, Francije. — Deszimts 

žmonių kurie radosi ant laivo 
Ursus nuskendo, kada laivas 
Paris trenkė in ji perkirsda
mas pusiau. Laivas Paris ka 
tik buvo atplaukęs isz New 
Yorko ir ketino priplaukti prie 
pristovos kad sztai mažesnis 
laivelis užplauko jam in pry 
szaki ir nelaime atsitiko.

SUBJAURINO MAŽA 
PIEMENAITE.

Srenn — Ant lauku prie Ra- 
dimino, Katro Kornikiute, 14 
metu piemenaite, ganė 'gyvu
lius. Tame atvažiavo kokis tai 
“ponaitis” su automobilium, 
prikalbino mergaite inlipti in 
automobiliu kur jaja subjauri
no, iio tam is*zmeto laukan.

Mergaite vos dasivilko in 
namus, bet nieko apie savo at
sitikima nesako motinai. Tik 
už kokio tai laiko, kada davėsi 
ant josios matyti ženklai moti
nystes, motina pradėjo jaja nu- 
žiurineti ir klausinėt. Mergai
te vis šarmatinosi motinai pri
sipažint. Tada nuvede jaja pas 
daktara kur viskas iszsidave. 
Palicije jeszko iszgamos, bet 
lyg sziai dienai jojo nesurado 
ir gal nesuras.

ir paėmė

su automobilium

pasi imti
nu Lietu-

RUSAI PERKA LIETUVOS 
ARKLIUS.

Sovietu prekybos 
niai Kaune derasi
vinis nusipirkti 1,000 arkliu: 
500 paprastu ir 500 belgu veis- 

Duoda 25-ta nuoszimti 
pinigais, o 75-ta praszo pa- 

Rusai nori 
dar 20,000 pudu Lietuvos do
bilu sėklai.

Pernai Lietuva eksportavo 
v<‘r- 

tes 14 ir puses milionu litu. 
Daugiausia iszpirko Latviai 
(30%) paskui Vokietija, Da
nija ir Olandija.

les.
J o 75-ta praszo 

laukti. Szalia to,

in užsieni a2 i 326 arklius,

isz

SUGAUTAS LENKU 
SZNIPAS.

Sziomis dienomis sulaikytas 
Lenkijos atvykęs Lenku 

sznipas Vitkauskas. Polit. po
licijos pranesziinu, sulvg ras
tais pas Vitkausku dokumen
tais, 
rinkti žiniu apie musu armija 
ypacz apie Kauno ingula, 
laivius, apie kariuomenes ap
ginklavimu ir tt. Vitkausko 
byla atiduota Apygardos teis
mo gynėjui.

jis atvykęs Lietuvon

or-

ISZGAZDINO KUNIGUS 
CIVILAL SZLIUBAI.

Kurszenai, Sziauliu aps. (V. 
kor.) — Po rinikimu, pasikei
tus valdžia pasikeitė ir nekū
rė dalykai; pav., dabar yra isz 
leistas inslatvinas civiliai 
szliubai ir 'kriksztai. Isz Kur- 
szenu m. pirmas paėmė szliu- 
ba, 
Jankaite.
pirma dovana — 500 litu.

Szitos Vestuves šukele žmo
nėms daug kalbu, kad ir musu 
Komos agentams pradėjo szir- 
dis skaudėti, mat nunesz po 
100 litu už szliuba, dėlto pra
dėjo keikti,

instatvmas fe

(pil. Aliszauskis su p-le
Jaunavedžiai gavo

visaip ‘kolioti ir 
ant galp iszvadino 
vinis.”

4 i bedie-

NEPAPRASTAIS 
PLAUKAIS LIETUVAITE.
“Pavasaris 

talikisz'kojo jaunimo organas, 
indejo paveikslu jaunos Lietu
vaites nepaprastai ilgais plau
kas. Tie jos plau’kai yra gra
žus, tirszti ir palaidi būdami 
siekia žemo, kuomet ju savi
ninke stovi. Plaukai yra 2 met
ru ilgio. Ir szitamo atsitikime 
nepasitvirtina pasakis: ilgas 
plaukas — trumpas protas, nes 
toji Lietuvaite yra mokytoja.

Ant. Vitkauskaite,
Užinniszlkiu mokyklos mokyto- 
ia>

Ji yra

y y 
y Lietuvos Ka

Brooklyn, N.Y. — Priedą n 
prie to, kas jau buvo raszyta, 
dabar jau tikrai paaiszkejo, 
kad Lietuviu parpijose kuni
gu peFkilnojimas in vyko seka
mai: in buvusia kini. Petkaus 
parpaija ateina kun. A. Kodis 
isz C. Broolklyno už kleboną, 
o kun. J. Balk linas — už vika
rą; gi kun. N. Pakalnis, buvęs 
kun. Petkaus buv. parapijoje, 
dabar nueina už kleboną iii 
kun. Kodžio vieta in C. Broo’k- 
Ivna.

Dar nežinoma 
kun. Paniukus,
kun. Petkaus parpijoje; tik 
Žinoma, kad ir jis szifa vieta 
apleidžia, nes kaip 8 d. ren
giama szios parapijos izsleis- 
tuviu vakariene abiem kuni
gam: Pakalniui ir Paufcikui. 
Bene* stos in vienuolyną, kaip 
seniau buvo paskalas, kaip ra- 
szo “Vienvbe.”

Tas “shake up”
rytas paties vyskupo. 
Brooklyno pa rupi joną i susibu- 
rijo kun. Kodžio neiszleisti ir 
net iszsiunte pas vyskupą isz- 
rin’kta komitetą, praszyti, kad 
jiems kun. Kodi, paliktu: bet 
visgi neturi vilties jo sulaikyt. 
Todėl bent sudeje $600 nu 
pirkti automobili, kad kun. 
Kodis, esąs neturėtu pesezias 
ateiti isz C. Brooklvno in Wi- 
lliamsburga.
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y kur dėsis 
kuris buvo

I1
J-
■'il

esąs pada- 
Dar C.

. Philadelphia, Pa. — Pasta
ruoju lai'ku vėl paliovė rodytis 

Tauta”.
< t

laikrasztis 11 

kiek laiko priesz 
Diena ’ ’ 
buvo pasirodęs.

kuris
Lietuviu

ir Visuotinąjį Seimą

Ashland, Pa. 
motu atgal ezionais 
visai Lietuviu,

Keliolika 
nesirado 

bet nuo kada 
stubos pabrango Mahanojui, 
Shenadorije ir kitur, tada Lie
tuvei pradėjo dairytis aplinkui 
ir sumanė apsigyventi ezionais 
ir sziadien jau randasi kelioli
ka. szeimvnu ir biznierių. Mu
su miestas yra gerai žinomas, 
nes ant kalno randasi ligonbu- 
te in kuria daug žmonių atva
žiuoja kas diena.

— Ana diena keturi sieki
nei inejo in salima Juozo Nor- 
ko vieži aus daryti krata, 
neturėjo jokios pasekmes,
radia nieko, ir tai dare be jo
kio varanto. Kada Norkovi- 
czius bandė iszaiszkyti vienam 
kad jisai svaiginaneziu gėri
mu neturi, tasai kirto jam in 
galva su revolveriu. Už toki 
pasielgime, saliuninkas 
skunde steitini.

bet 
lie

ap-

Detroit, Mich. — Policija 
suėmė 17 m. Joną Ignasiaka, 
kuris užinus7A‘s savo 16 motu 
broli.
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BAULK

Adresai Lietuviszko Ambasa
doriaus ir Konsulu.

Lithuanian Legation
2622 — 16th St., N.W.

Washington, D. C.
Lithuanian Consulate
38 Park Row, New York, N. Y. I tuones-deszimt ies metu senute.
Lithuanian Consulate

608 8. Dearborn St., 
Chicago, Ill.

MOTINĖLĖ
• J Į M S L P

Kada Lietuviu kareiviai po 
ilgos penkių valandų kovos pa
galiau užėmė Kupstynu kaima, 
tai rado jame tik viena gal asz-

nežinojo.

Kas Girdėt

bažnycziu

Iszmintingai pasakė dakta
ras A. M. PenneweN, ant suva
žiavimo dvasiszkuju Metodisz- 
kn-Episkopoliniu 
Freeport, 1 Ilinojui, kad dva-
siszkieji privalo apsirubežiuoti 
inkvepinet krikszczionims 
mokslą ir moraliszkuma, o ne 
užsiiminėt .privertimu žmonių 
prie prohibicijos per sznipine- 
jima ant žmonių, kurie nieko 
ne yra kalti, gaudymo butlege- 
riu, (Innmii kratų salonuose ir 
namuose. Jaigu dvasiszkieji 
nekisztu nosies in svietiszkus 
dalykus ir pi h lytu savo bažny
tines priedermes, tai palicijan- 
tai ir kiti sznipai galėtu leng
viau pihh’ti savo užduoti. Jai
gu dvasiszkieji ne butu insi- 
maiszc in užvedima prohibici
jos, tai sziadien neturėtumėm 
tiek prasižengimu kiek prohi* 
bicije pagimdė sziam laisvam 
sklype. Dvasiszkieji privalo 
but i mokytais ir pamokslinin
kai ir iszdestinet savo pavapi- 
jonams mokslus evangelijos. 
Dvasiszkiems neiszpuola užsi
iminėt role detektyvu, 
jautu, szerifu 
szniipu.

inkvepinet

palici- 
ir prohibicijos

Fabrikantai Lietuvoje turi 
užmanymą uždėti industrija- 
liszka banka kurio tikslu bu
tu skolinti pinigus ant pirmo 
morgiezio.

Londono vyskupas A. F. In
gram, kuris nesenai atlankė 
Amerika, uždavė Ameriko
nams 
“Kokiu budu pasiseko jums 
sziam laisvam sklype užvesti 
prohibicijos tiesas ir užmuilyt 
milijonams žmonių akis, jaigu 
kožnas atkeliavęs Amerikonas 
in Angliję skundžesi ant jo
sios!”

Matyt vyskupas Ingram jau 
užtemino, norints turime prohi- 
bicije, kad dauginu žmonių 
Amerike pasigėrė ne kaip Ang
lijoj, o didesne dalis žmonių 
yra prieszingi prohibicijai.

Atsakymas ant vyskupo 
klausymo ne yra sunkus: pro- 
liibicije likos užvesta tada, ka
da du milijonai musu kareiviu 
radosi Francijoj ant kares, o 
pustreczio milijono vyru lavi
nosi abazuose Amerike, o civi- 
liszki žmonys buvo užimti ka- 
riszku darbu ir ne nepajuto ap
gavystes ir apmuilinimo akiu. 
Kožnas tikėjosi (kaip preziilen- 
tas Wilsonas ipasake ir nepasi- 
rasze ant tojo bylo) kad prohi- 
bicije bus investa tiktai laike 
kares, o po užsibaigimui kares 

, o ne

ūždavo 
juokinga užklausyma:

ant

vela bus szlapes sklypas 
bus sausas ant visados.

Bet geriausi atsakymu davė 
pats tėvas proliibicijos Jobnso- 
nas, kuri praminė 
foot

kuri praminė “ Pussy- 
(kates pėda), kuriam 

Anglijoj net iszmusze aki už 
platinima prohibicijos. Johir 
sonas aiszkiai pasakė, kad prie 
invykdinimo •prohibicijos nau
dojo v i sokes melagystes, papir
kimus virszminku ir kongres- 
monu, visokius apgavingus bu
dus ir 1.1.

Todc4, patys saves galime 
užklausti: Kaipda ilgai turėsi
me kentėti ir neszti taji veid*- 
mainiszka, ne-Amerikoniszka 
prohibicije, užmesta priversti
nai ant kaklo Amerikoniszku 
gyventoju per druczlai susior
ganizavusia kuopa dvasiszku- 
ju ir kitu tikejimiszku fanati
ku !

f»

L.

♦
SKAITYKITE “SAULE” 

♦ ♦ ♦

Daugiau gyventoju pusiau su
degusiame ir ncžmoniszkai len
ku apiplesztama kaime nebuvo. 
Ūkininkai, paemc su savim kas 
galima, su mažais vaikuczinis, 
gyvuliais ir kitais reikalin
giausiais daigtaii? iszbcgo in 
miszka, o Lenkai, pasilikę szei- 
mininkanti kaime Vieni, taip 
gerai szeiminiifkavo, kad per 
dvi dienas sudegino puse kai
mo trobesiu, ir jai musu karei
viai jn isz ten neiszvytu, tai, be 
abejones, dar dienai praslinkus 
— kaimo liktu vien tik griuvė
siai.

Prieina po kovos kareiviai 
prie pirmos deganezios grin- 
czios kaime ir mato — senutė
le, suszihise, susikuprinuse tri
linkai, vienui viena atsidėjusi 
gesina gaisra; tamsi skarele 
nuslinko ant pecziu, žilus, re
tus plaukus draiko vejas, o ji 
sau, lyg nematydama nei ka
reiviu su szautuvais, nei ne
girdėdama triukszmingu ko
vos garsu, greitai tupinėja su
linkusiomis basomis kojomis, 
bėgiodama in netolima kūdra 
ir atgal. Pasemia sulankstytais 
kibirais vandens kūdroje, pri
bėga prie deganezios grinezios, 
iszpila in liepsna, o pati sun
kiai, dažnai alsuoja ir vėl van
dens skubinasi.

— Na, ir ka-gi, motinėle, ežia 
darai! — suszuko senutei pri
jojės karininkas.

Sustojo senute, kibirus pa
state ant žemes ir pakele galva. 
Veidas nuvargęs, rau'kszletas, 
lyg kiekviena ilgo, vargingo 
gyvenimo diena paliko jame 
savo žyme, reiszke dideli nusi
stebėjimą.

— Reikia, balandėli... Taip 
negalima... — Atsake tyliu bal
su, ir vėl, pasigriebusi kibirus, 
nubėgo prie deganezios grin
ezios.

O grinezia jau visa pasken
dusi liepsnose ir ne tik senute, 
bet ir pulkas kareiviu jos nega
lėtu iszgelbeti. Karininkas in- 
sake burini kareiviu daboti, 
kad liepsna nepersimestu in ki
tus trobesius, o pats su kitais 
nujojo toliau.

Pamate senute, kad atsirado 
jai padėjėju, maloniai nusi- 
szypsojo, bet vis dėlto uoliai 
pyle vandeni in liepsna, kol 
sugriuvo grinezios sienos. Atsi
sėdo tada ant akmens prie 
griovio ir szluostydama skare
les kampu prakaitu, aszaroto- 
mis akimis žiurėjo in rūkstan- 
czius grinezios sienojus.

Suszile darbe kareiviai užsi
manė gert ir puolebi prie kibi
ru, bet senute kaip in gelta pa- 
szoko nuo 
prieju.

— Negerkit,

akmens ir pribėgo

0

balandėliai... 
vanduo neszvarus! Lenkai ka
žin kokiu milteliu in kūdra in-♦ 
pyle.

Padėkojo kareiviai senutei 
kad iszgeibejo nuo mirties,
senute nubėgo kažkur ir atne- 
sze tyro szaltinelio vandens.

Nuo to laiko kareiviai senu
te ypatingai pamylėjo ir kitaip 
nevadino ja, kaip — motinėlė.

— Kaip tu, motin, ežia viena 
palikai! — klausė.

— Kojas man suka— skun
dėsi senute. — Diena dar nie
ko, o nakezia tai nežinau nei 
kur pasidėti...

— Ir nebijai viena!
— Kogi man bijoti!
Asztuonesdeszimt metu isz- 

gyveno ji pasaulyje ir paprato 
in gyvenimą žiūrėti, kaip in 
nuolatini varga, o m mirti — 
kaip in būtina, laukiama invy- 
ki, kuris sztai jau greitai turi 
ateiti, amžinuoju miegu užda
ryti jos nuvargusias akis, au
sis, nuraminti sopuliais kanki
nama kuna...

• • •

narna kuna 
Vakare senute kareiviams 

> ,,, >

parode, kur patogiausiai nak
voti, o pati dingo.

Kur ir kaip nakvojo senute

— apie tai niekas 
Tik anksti ryta pamate ja gat
vėje.

— Balandėliai mano, — su- 
szuko ji kareiviams — Lenkai 
ateina!

— Kur jie!... Kur juos ma
tei! — pradėjo 'klausinėti ka
reiviai.

— Nagi slėny už puszyneliol
— parodo ranka senute in ry
tus:— Kebzdžiu pievose.

Bet senutes praneszimas bu
vo pavėluotas. Žvalgai — rai
teliai dar saulei netekėjus pra-

NUGAROS SKAUSMAI, 
LUMBAGAS į 

REUMATIZMAS

GREITA, TIKRA PAGELBA SU 
RED CROSS KIPNEY PLASTER

, ------- ”
Tukstancziai naudoja greita patva

ria pagalba nuo baisiu skausmu nu
garoje, del rumatizipo ir, lumbago 
greitu panaudojimu liūbstabaųs Red 
Cross Kidney Plastės. ‘

Kum kontteii sekanežia diena, kuo- 
nuostabUs plasteris guli

Cross Kidney PlaMtei4»'yartuoJamns 
In szilimu,

Cross Kidney Plaster. ‘ 
r * ........ ’ “ . . ■

mot szis i 
greitai padėti justi nelaimėje, Rod 
Cross jYiuncy rni»vcrtjrvu 
prie skaudamu viola, teiki

neszo vadui a0ie Lenku grupa- )lW°lbft ir malonina. Szitos gyduoles
vimasi.

Senute labai nustebo pama- 
cziusi, ka per nakti padare ka
reiviai. Ji lyg stabo isztikta il
gai žiurėjo in gilius, tolumoje 
nykstanezius, apkasus, pra
kirstas szautuvams skyles, na
mu sienose ir visur gražiai ir 
nežymiai insitvirtinusius ka- 
reivius, senai pasiruosznsius in 
kova.

Kada prasidėjo szaudymas, 
senute nepasislepe. Vaiksztine- 
jo sau gatve, žiūrinėjo in tusz- 
czius kiemus, in 
tvartus; arba 
laukus prie apkasu, ir pridėju
si ranka »prie akiu, žiurėjo in 

sznibžd ėdama:

apkasus,

klojimus ir 
iszbegdavo in

prieszo puse, 
tai galybei...

Po pietų, 
pragariszku patran'ku ir szan- 
tuvu trenksmo užesu, senute 
pradėjo bėginėti nuo dėžių su 
szoviniais in apkasus ir neszio- 
ti priejuostėje kareiviams szo- 
vinius. Ir kareiviai, ir karinin
kai stebėjosi senutes narsumu. 
Bėga sau susikūprinusi, susi
rūpinusi ir nepasilenkia, kai 
szalia plonai zvimbedama ku- 

pralekia arba virszujc 
szra puolis.

kada kova virto

lipka 
sprogsta szrapnelis. Priejuos
tes galus tvirtai laiko sildžiu- 
vusiomis rankomis, ir rodos 
niekad nepavargs. Arba vėl: 
pribėgus prie kokio trobesio, 
insispraus in vidurį prie pasi
slėpusiu kovojaneziu kareiviu, 
duos vienam kitam pundelivienam kitam 
szoviniu, pasakys ka meilaus 
negirdimu balsu ir dar, žiūrėk, 
pagirdys tro'ksztanti isz mažo 
asuoezio.

Slepkis, motinėlė, nu- 
szaus! — rėkia jai kareiviai.

— Vargszai jus mano; varg- 
szeliai — sznibžda po nosia se
nute, lyg negirdėdama perspė
jimu, ir vis bėginėja.

Pavakare musu pėstininkai 
szoko atakon ir durtuvais toli 
už miszko nuvijo Lenkus. Se
nute liko viena. Pasirėmė ant 
tvoros ir žiurėjo in laukus, kur 
tolumoj vis dar skambėjo ko
vos garsai.

Paskui ilgai slankioji palik
tuose apkasuose, žiurėjo in nu
kautus kareivius.

Vakare prieblandoje užėjo 
sužeista kareivi. Paklausė — 
kvėpuoja. Atsiklaupė prie jo ir 
pasznuke:

— Sūneli! Ar girdi!!
Sznibždejo kažka sukepusios 

kareivėlio lupos, bet akys bu
vo tvirtai užmerktos, o veidai

motinėlė,

vo tvirtai užmerkto®, o veidai 
vis labiau balo.

— Pažiūrėk gi in mane, ba
landėli, pažiūrėk! — melde se
nute. Bet sužeistas tylėjo. Ne
girdėjo senutes žodžiu...

Atėjo naktis. Nutilo už toli
mo miszko szantuvu ir granatu 
trenksmas. Danguje 
žvaigždes ir szviete kaip ste
buklingi žibintai lyg ryto. Už
žiebė kažin kas jas ton, auksz- 
tumoje... Kasžin kas ir užge
sins jas, kada ateis ryta...

PAIESZKOMA.

sužibo

skaudama vieta ir

Lietuviszkos Pasakos.
♦; . ( » | *<■* r "r ’ ' 11 *' T ’"' " ■ - l1

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS

Apie viena žmogų ir čigoną, 
kurie viens kita apgavo.

Karta labai norėdamas eigo
mis valgyt, 
kur gaut,

isz biodijystcft, sumisli- 
jau poną apvogt. In'lindau pa- 
lociun va'kai’b laike ir pasika- 
vojau. Paskui ir iszgirdau luo- 
kariu su kukorium sankalhoj!” 

Ponas pasako jam, kad dau
giau jam nereiks vogt, nes už 
tokia žinia dovanos jam viena 
d va ra, ir parvažiavo 
Kaip tik ponui arbata ant sta- 

, anas jos negero, ale 
k u ko-

< 4 O-gid 1 j

r

namo.

anas jos negeri1 
luokariu su

Ar tu žinai, gaspado-
M

perniflunkiu in 
visoumet skaUHmai magiszku budu 
iHznykatn.

Red CrosH Kidney Plastcr’is yra 
du kart to dydžio, kaip paprastas 
plasteris. Jis neskyletas, su raudona 
flanele užpakalyje, ] 
ir padeda vaistam persisunkti per oda 
in skaudamus muskulus ir susijungi
mus. Nekentek rytoj. Mėgink Red 
Cross Kidney Plaster szianakt ir in- 
sitikrink patsai, kaip szis gelbstantis 
vaistas pasz.nlys nugaros skausmus, 
rumatizma ir lumbagą, 
visuose aptiekosc.

o negalėdamas nie* 
suinislijo apviliot 

viena> žmogų. Nuėjo pas ji ir 
sako: “ 
riau, kiek asz radau žuvul
“O kur-gi jau?’’ “Eime, paro
dysiu! Tik... kaimynai, paimk 
duonos bakana, 'kad butu 
kuom žuvys valgyt!...” Paėmė 
žmogus duonos ir maisza <!el
kuom žuvys valgyt!

i1

Asz Edvardas Stanulanis 
pajesžkau Broni Raina paeina 
isz Dusmenu Para., Migvienu 
Kaimo. Jeigu kas apie ji žino 
meldžu praneszti arba tegul 
pats atsiszaukia ant adreso:

Ed. Stanulanis,
Kayford, ,W. Va.t.82)

I’ajeszkau Maiklo Kupravi- 
cziaus gyveno • Blandos, Pa 
dabar nežinau kur. f , AM / f ■ '
atsiszaukt ant adreso:

Antanas Kinežinąs,

Meldžiu!
I

HI1

palaiko sziluma gnvu jr ejna paskui čigoną, Tas

Parsiduoda 
ad.

ANT PARDAVIMO NAMAS 
SU BIZNIU.

■   " — * 1 —>■ Ii, > į

Namas su groscrsztoriu, tri
jų angsztn, 150 ipcdu ilgio, 25 
ploczio prie steithiiO plento ant 
Butting ulyczios gyvena daug 
Lietuviu, artimoje Pottsvilles. 
Locnininkas tik vienas pasili
ko, be szeimynos, todėl nori 
parduot i

szeimynos, 
kuonogreieziausia. 

Preke tinkama del kožno. At- 
siszaukite tuojaus ant vietos 
pas: (84

F. E. Terrill 
Butting St. Llewellyn, Pa.

t.84)
224 Mason Ave., 

Muskęgoii, MichL*

lo atncsze
paszauke
rium ir liope abiem per puse 
iszgert. 1 ...... .............. ........
kaip drobe, ir matydami, kad

” —........."T1 . ................... 11 . ......—.................................

jau jn stiokalba atidengta, puo- 
*le ponui in kojas, praszydami 
dovanojimo. Bet ponas varu 
priverto, kad iszgertu. Kaip 
tik paragavo, tuojau abudu 
puolė ant žemes negyvi. Ponas 
savo žodi iszpilde, nes davė 
tam žmogeliui viena isz savo 
daugelio dvaru, kuriame szis ir 
gyvena sau toliau laimingai.

[TOLIAUS BUS)-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- „. ..

KANT1CZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke f 1,

Iszbalo abudu tarnailSu *oreBnei8 apdarais, preke $ 1.50

*1

W. D. BOCZKAUSRAS - CO., 
MAHANOY CITY. PA< r 45?

,'L

...

STEPONAS LELKO ISZGYDINTAS 
PER DR. MENDELSOHN’A.

LADIES! ATTENTION!
YOUR DRUGOIBT
RKCOM M ENDS

ROYAL PURPLE
PILLS

Dis. by First National Laboratories 
Lehighton, Pa.

Reading k

$4.00
IN

’ NEWYORKA
NEDELIOMIS

17 OKTOBERIO
14 NOVEMBERIO

Hii l> *

Specialia Treinaa Subatoa Nakti

> -Isz I«zcis
Shamokin ........................ 12:01
M t. Carmcl ......................  12:10
Ashland ............................ 12:47

1 Girardville...........................12:55
Shenandoah.........................12:35

> Mahanoy City .... j.......... 1:16
1 Tamaqua .............. .. 1:45
(New Yprke pribus Liberty St. 6:35 
'New York pribus W. 23rd St. 7:40

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
'nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
! Liberty St. 7 :00 vakare.

Dubeltavas 
Tikietas

Ant Readingo Geležinkelio
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Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vienatiniu bu« *

t du, kuriuo kūdikis gali iums pa
sisakyti, kad jis j autasi nestna* 

» bUI.
r 

/ kūdikis

J

'i
lis tikra) palengvina jo akauamij
Ir apgalia jo pyktį, jei vidurių 

.' užkietijiniaa yru to priežaatltni.
Pareikalaukite veltui aiun* 

Alamos pavyadinCs bonkutča.
• Bambino galite gauti pas savo 
vaistininkg arba tiesiai H labo* 
ratorijos po JJc. už bonkų.

\ F. AD. RICHTER 4 CO.
I Berry and So. Sth Sts.
\ ;Brooklyn, N. Y.

Kiekviena motina' Žino ar jos 
’ *’ *’ 11 ’

skausmo ar pykčio.
verkia dęj iialkimo,

BAMBINO
Kūdikių Geriausia Draugas 

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau

A

nnvede žmogų paežerėn, paėmė 
isz jo dnoiųi, ir atsiriekęs aby- 
szali, pradėjo valgyt, su vande
niu užsigenlamas sauja isz eže

ma t yda mas žmog 11 s, 
: “kurgi yra žu- 

Ale, kaimynėli, sreb- 
kim pirma paliauku, ant gal.) 

” Snpra- 
kad ji čigonas ap- 

namo, davės 
sau žodi, kad tam paežiam či
gonui atmokės. Tas žmogus, tu
rėjo miszke beržą n i n trauk ta 
avili ddl bieziu. Karta nuėjės 
pažiūrėt, ar ne insimete bite
les, rado i nsi mest a, tik ne bite
liu, ale szirszuoliu. 
susitikęs čigoną, sako: 
nai ka, kaimynai ? 
savo 
bijau iszsiimti medaus 
anos labai gyla!... 
ne kaimynai, — 

čigonas 
darbas apie 

vaikszcziot. ” 
čigoną pas ta avili, pastate'pas 
beržą žagini ir inleido čigoną 
in beržą. Kaip tik pribl>o prie 
avilio, tuoj szirszuoliai pajuto 
ir ome tai vienas, tai kitas pul
dinėt ant čigono, kuris su ran
ka majuodamas

Povaliai! povą Ii ai! ’pono Dio
dam ten besike-

ro. Tai 
klausia čigono: 
vvs?“ “

ežere atliks ir žuvys!., 
to žmogus, 
juoke ir parėjo

Neužilgio 
“Ar ži- 

Asz radau 
ale 
nes

linksmas 
mano ir

kaim ynai 
•r

avile mojusias bites, 
iszsiimti medaus,

Ale, i>o- 
a t sake visas 

—- tai tik 
biteles 

Nuvedė žmogus

G 4 4

vis kalbėjo:
i 4

V o ’galybe!” 
meluojant, žmogus žagini nuo 
beržo atome ir numėto. Kaip 
užpuls čigoną vnpvas! kaip už
puls! Čigonas tik szvaistosi su 
rankom lipdamas žemyn ir rė
kia: “ 
Szalin

Sznlin, perkūno galybe! 
, perkūno galybe!” Ant 

galo pamatęs, kad nėra žagi- 
nio, szaukia žmogų kad pasta
tytu žagini, tas sako, kad žagi- 
nis virtęs ir sulužes. “ 
mynai, rėkia čigonas 
rėk skverną: asz

Na, kai- 
, — patu- 
szoksiu!” 

j Žmogus atriete trinycziu 
j skverną, bet kaip tik čigonas 
> szoko, szis paleido ir, čigonas, 
1 plumpt! žemen. Atsikėlęs cigo- 
[ nas, sako: “Nu, gaspadoriau! 
į Asz nemislijau, kad tu toks ne- 
! doras esi!” 
t du.
[ Pasaka, isz kurios matom, kad 
! kartais ir vagis, eidamas 
į vogti, padaro gerai.
Į Vienam miestelyje gyveno 
į sau toks žmogelis. Anas kolei 

buvo neženotas, labai buvo tei
singas, bet kaip tik a'psiženyjo, 
priviso jam vaiku, ir niekaip 
negalėdamas anų iszmaitint, 
ome vogt. Tam miestelyje gy
veno labai bagetas ponas. Su- 

• mislijo szitas žmogelis szita 
poną apvogt, ir vakaro laike 
inlindo in jo rūmus. Pono nebu
vo namie. Girdi žmogus, kaip 
luokaris

I j tarp saves: 
nas parvažiuos, mes jam pri
taisysime arbatos su nuodais ir

skverną: 
at riete

sako:

Ir persiskyrė abu-

SU

4 4
kukorium kalba

Kaip tik musu po-

paduosimo gert. Anas nusinuo- 
dins, o mum ‘liks jo pinigai!

J. * M

dins, o mum ‘liks jo pinigai!’^ 
Žmogus kuris ketino poną ap
vogti, pamate, kad jau ant po
no galvos susikalbėjo, pasiryžo 
perspot poną. Bet ka-gi sakyt 

i ponui! Kai pasakysiu ponui 
kad buvau nuėjės vogt ir tada

1

I

>

M 
t 
b

i

iszgirdau, tai ir man nelabai 
! Bet žmogus isz

de pasakyt ptfhui teisybe. O

bus gerai...! Bet žmogus isz 
mažumes 'buvo geras, nuspren-

paskui kas bus, tai bus! Sutiko 
poną parvažiuojant namo ir

« « . ♦ - 1 L. . •

apsako, ka jo luokai’įus su ku-‘ 
korium kalbėjo. Ponas klauso: 
“O kąip-gi tu juos iszgirdait”

1

*♦»

i

I 
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Steponas Lelko isz Haeken- 
daqua, Pa., sako kad yra tai 
st<‘bctina ir sunku del patvir
tinimo jog yra vėl sveikas po 
dvieju metu ligos. Tame laike 
buvau gydomas per keletą dak
taru kurie man visai nepagel
bėjo. Taip sui/kiai sirgau jog 
mislinau kad gausiu sumiszima 
galvos berūpindamasis apie sa
vo liga. Skausmas galvos ma
in) visados vargino, skilvis bu
vo rnksztus ir atsimuszdavo 
man gazas, liežuvis buvo aj>- 
v i Ik I as ir sausas, viduriai man 
taip skaudėjo jog neturėjau 
apetito ir bijojausi valgyti. Tu- 

užkielejima viduriu ir
visados jaueziausiu nuvargin
tas ir pailsės, mano kūnas pra
dėjo mainytis ant kitokio ko- 
loro, taip buvau sunkiai ser
gantis. Skaitant laikraszcziuo- 
se apie kitu iszgydyma per Dr. 
Mendelsohn’a, nutariau atlan
kyti ta daktaru ir persikanuo- 
ti ka jisai gales del manes pa
daryti, nepaisant kad ir kelio
ne daug kasztavo, bet po ketu- 
gydintas ir jaueziausi lyg kito-

, rėja n* I

riu numesiu gydymo likau isz
iii valgyt, viduriai geram padegime už ka su 

patariu visiems
kis žmogus, gal
džiaugsmu dekavoju Dr. Mend elsohn’ui ir 
sergantiems pas ji kreiptis.

ISTLPONAS LFLKO,

k

Hackendaqua, Pa.
Asz gydu visus ligonius patsai ypatiszkai; neturu jokiu 

studentu kad praktikuotu ant jus; nereikalaujate jokiu 
tlumocziu nes asž pats RulUu su Hgonais Juju kalboje. 
Jeigu sergate ar sirgote ir nebuvote visiszkai iszgydinti tai 
kreipkitės tuojaus pas mane, asz apsiimu jus gydyti. 
Praszau atraszyti pas mano kokiu sanvaite laiko priesz 
atvažiavimu 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.
' I 4 i ' * M'1"!;' f • 1 \ • . ’ » ” J ' ’ ! 4 11 k / ■ »' , * , < S'
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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 CO., 
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.

!4’l. Ir ■ h •> 4| it 1» ■ Jį; 1

Pabaigęs aukszcziausia mokslą Universituose, stenegsi insL < 
gyti psisiekima kaipo specialia tas, per moksliszka isztiri- ' 
nejima ir praktikavima. Taigi sergantieji kreipkitės pas ; 
tikra specialistą, kuris su pag elba 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

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

OFISOS VALANDOS:- 9iki 12 ryte. 1 iki 5 popiet.
7 iki 8 vakare. Nedėliotais 9 iki 12 ryte. RODĄ DYKAI
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“SAULE?*

Veidrodis
(Zerkolas.)

me-

isztekejima,

insi« 
nepa jaudinama,

Nesanti,
panaszi

Vakaras priesz naujus 
tus. Nelyte, jauna ir graži dva
rininko duktė, diena ir nakti 
svajojanti apie 
sėdi savo kambaryj ir pavar
gusiomis akimis žiuri in veid
rodi. Jinai iszblyszkusi, 
tempusi ir 
kaip veidrodis.

bet matoma per
spektyva (ateitis), 
in siaura, begalini kelrodi, eile 
nesuskai
dėjimas jos veido, ranku, veid
rodžio romu — visa tai jau se
nai užsidenge ūkana ir susilie- 

beribine, pilkąją 
Jūres banguoja, siubuo- 

retkareziais rausvai pra- 
szvinta...

Žiūrint in ndkrutanezias akis 
ir atvira Nelytos burna, sunku

r įvaikiu atspin-

jo in viena 
jure.
ja,

tarui netikėta vyro liga ir savo 
neiszpasakyta baime. Jos ken
tėjimai esą galėtu ir akmeni 
iszjudint bet daktaras žiuri 
in ja, puczia sau in delną ir — 
ne isz vietos.

—• Rytoj atvažiuosiu.. — 
niurna jis.

— Tatai negalima! — isz- 
sigasta Nelyte. — Asz žinau 
vyras serga., sziltine! Tuojaus 
kuogreieziausiai jus esate rei
kalingi!

— Asz taigi., tik-ka esu at
važiavęs. — niurna daktaras: 
Trys dienas pavymui in epi
demijas važinėjau. Ir nusika
mavau, ir pats sergu.. Abso- 
liutiszkai negaliu! Absoliutisz- 
kai! Asz... asz pats užsikre- 
cziau! Sztai!

Ir daktaras 
priesz akis maksimaliu i 
mometra..

— Temperatūra (karsztis) 
kuone keturiasdeszimt laips
niu siekia.. Absoliutiszkai ne-

asz pats

kisza Ne lyte i 
ter-

supast, ar jinai miega, ar budi, galiu! Asz. asz net sėdėt ne
bot tuo ne mažiau jinai 

jinai 
ir minkszta, 

jaukumo 
iszraiszka, 

si abuoja neziame, 
isz lėto

praszvinta

Pradžioje 
szypsena 
saldaus 
akiu

ami o
mato, 
ti'ktai 
pilna 

kaž keno
paskiau 
pilkame pa-

gi

vaizdingai 
veido 

skruostu ir barzdos bruožai. 
Tatai jis sužiedotinis, daiktas 

ilgu svajonių ir vil- 
Snžiedotinis Xelvtoi visa

veiksle, I 
galvos, 

ir barzdos

ne žodžiu.

neisz- 
kuri 

ne

Pilkame 
menesiai, 

su
mato sa-

P■

ir siekis 
ties.
sudaro: gyvenimo sąmone, as
menine laime, karjera, likimą. 
Be jo kaip ir ant pilkos sienos, 
tamsa tusztuma, nesąmone. Ir 
dėlto nenuostabu, kad maty
dama priesz save gražia, mei
liai szypsojanezia galva jinai 
janezianti pasigm'ejma, 
pasakytai saldu jausmą, 
esą negalima
rasztu perduot. Tolinus jinai 
girdi jo baisa mato, kaip gyve
nas su ja po vienu stogu, 'kaip 
jos gyvenimas iszleto susijun
gia su jo gyvenimu.
paveikslo slenka,
metai... ir Nelyte ryszkiai, 
visom smnlkmeno 
v o at eit i.rri r,r ’

Pilkame paveiksle keieziasi 
vaizdelis už vaizdelio. Sztai 
mato Nelyte, kaip jjnai tamsia 
žiemos naktį beldžiasi in ap
skrities gydytoja, Stasi Luki- 
neviezin. 
užkimusiai loja 
Daktaro languose 
Aplink tyla.

— Del Dievo malones., del 
Dievo! — sznabžda Nelvte.

Bet sztai, pagalios, girgžda 
varteliai, ir Nelyte mato prie- 
szais save daktaro virėjo.

— Ar daktaras namie!
— Miega... — sznabžda vi

rėja in rankove, tarsi bijoda
ma savo poną iszbudint. — 
Tiktai ka esą isz epidemijos 
siigryzew.

Už vartų tingiai ir 
senas szuo. 

apytamsų.

Insakvta nebudint.
i virėjos.Bet Nelyte negirdi 

Ja ranka atstumus, jinai, kaip 
pakvaiszusi, 
butą. Perbėgus kelis tamsius 
ir tvankius kambarius, pake
liui 2-3 kėdės parbloszkus, ji 
pagalios atranda dale t aro mie
gamąjį. Ponas Lukineviczius 
guli savo lovoje apsirengęs, 
bet bo szvaiko ir, isztempes 
lupas, kvėpuoja sau in delną. 
Aplink ji silpnai spin'ksi nak
ties lemputes szviesa. Nelyte, 
ne žodžio neisztardama, sėdasi 
kedeje ir pradeda verkt. Ver
kia kareziai, trukeziodama vi
su kimu.

— Vy..vyras serga! — pra
sitaria jinai.

Lukineviczius tyli. Jisai išž
ioto pakila, paremia galva ran 
ka ir žiuri in viesznia mie- 

nejudinaneziomis

bėga in daktaro

guistomis, 
akimis.

— Vyras serga! — pakar
toja Nelyte» sulaikant Iknip- 
cziojima. — Del Dievo malo
nes, važiuokiva.. Greicziau 
Kaip galima greicziau!

— A? — myikia daktaras, 
pueziant in delną.

— Važiuokiva! Ir tuojaus! 
Prieszingai... prieszingai baisu 
isztart.. Del Dievo malones.

Ir iszblyszkusi, prisikama
vusi Nelyte, ryjant aszaras ir 
UŽdustant, padeda pieszt dak-

Dovanokite: atsigulbegaliu, 
siu..

Daktaras atsigula.
— Bet daktarė 

praszau — dejuoja nusiminusi 
Nelyte. — Maldauju! Del Die
vo malones, pagelbekite man. 
Sukaupkite visas savo jėgas ir 
važiuokime.. Asz jums, ponas 
daktaras, gausiai užmokėsiu!

— Dieve mano... jog asz 
jau tamstai pasakiau! Ak!

Nelyte paszdka ir nervingai 
vaikszczioja po kambari, 
norisi, paaiszkint 
intikrint.. Jinai mano sau kad 
jeigu jis žinotu kaip brangus 
jai vyras ir kaip jinai 
nelaiminga, ta esą užsimirsztu 
ir savo nuovargi, ir savo liga.

asz jus

Jai

Vežėjas Įniks nuo laiko

ne

štai.
apsistoja ir galvoja kokiu ke
liu važiuot..

Nelyte ir daktaras visu ke
liu bevažiuojant tyli, 'kaip su
sitarė Juos baisiai kreozia, bei 
jie nejauezia, ne szalczio, 
krėtimo.

— Varyk! Varyk! — pra- 
szo Nelyto vožėjo.

Penkta valanda ryto nuvar
ginti arkliai in važiavo in kie
mą. Nelyte mato pažystamus 
vartus, szulini su svirezia, ilga 
arklidžių ir daržiniu eile.. Pa
galinus jinai namie.

— Palaukite,
— sa'ko

, asz tuojaus 
Lu’kinevicziui, 

sodinant ji valgomajam kam
baryj ant sofkoles. — Tuo tar- 

o asz eisiu pa-

jinai

pu suszillkite, 
žiūrėt, kaip jis jaueziasi.

Už minutes sugryžusi
vyro

malone-

nuo
Nelyto užtinka daktaru 

begulint. Jis guli ant sofkeles 
ir kaž-ka niurna po nosia.

— Ponas daktare, 
kito.. Daktare!

— Al’Paklauskite Magdės
— niurna Lukineviczius.

— Ka ?
— Susivažiavime kalbėjo... 

Valinczius įkalbėjo.. Ko? Ka?
Ir Nelyte didžiai persigan

dusi mato, kad daktaras taip- 
pat klcjojas kaip ir jos vyras. 
Kas bedaryti?

• “In ligonines daktaru!
tarė ji.

Paakinu vėl pusidnre tamsu, 
asztrus, sziurpus, szaltus vejas 
suszalusieji grumstai.

y

? t nu-

Ji kon- 
ir idant 

užmokėt, 
gamta — apgavi'ke neteksiąn- 

esauti ti jokiu priemonių, jokiu priga
vimu..

Toliaus ji pilkame paveiksle 
Bet kur ingyt iszkalbingumo, mato, kaip jos vyras kiekvie

na pavasari jeszkas pinigu, 
idant nuoszimezius in 
sumo'ket del užstatyto už sko
las dvaro. Jis nemiega, 
miega ir jiedu sunkiai galvoja 
kaip ir'kokiu budu iszvcngns 

anstolio vizito (atsi
lankymo).

Ji mato vaikus. Czia amžina 
ptlesž ‘ rtltfsi štai d y ma, 

, vieliukes 
Isz ponkiu-szo- 

vaikezu vienas turis nu-

daktarui, ežia ir siela ir kunu 
už tuos kentėjimus

gražios iszkalbos?
— Važiuokite in kita dak

tarą... — girdi jinai Lulknevi- 
cziaus baisa.

— Tatai nėra galimybes!. 
Jis gyvenas nuo ežia už dvide- 
szimtes’ penkių kilometru, 
laikas brangus. Ir arkliai ne
valiosią, neiszlaikysia:.. nuo 
mus in ežia 40 kilometru, 
nuo ežia in kita daktaru be
veik tiek pat.. Ne, tatai negali
ma! Ponas daktare, važiuoki- 
va. Asz žygio praszau. Na, pa
darykite jus žygi! 
kite!

pavasari jeszkas pinigu 
banka

o teismo

ji ne-

neiszlaikysia:. 
in ežia

Pasigaile-

'kas ežia 
(’z i a karsztis galva 

o ji nesupranta. 
A t si t raukite

— Velnias žino, 
darosi...
pakvaiszusi, 
Negaliu! 
manes!

— Bet jus privalote 
Ir jus negalite 

žinot! Tatai 
gus savo artimui privalo

neliuo- 
Jog tatai ir 

V v ras ir žmona

nuo

va
ne va- 
Žmo-

gy- 
vybe aukot, o jus., jus atsisa? 
kote nuvažiuot!. Asz ant tams
tos skunda valstybes 
paduosiu! Pamatysite!

Nelyte jauezia, kad kalba už
gaunanti ir neužsitarnaujanti 
melą, bet vyrui iszgelbet ji esą 
pasiryžusi užmirszt ir logika, 
ir taktika ir pasigailėjimu 
žmonių.. Užiuot atsakyt in 
jos grūmojimą, daktaras god
žiai iszgeria stiklą szalto van
dens... Nelyte vėl pradeda mal
daut, szaulkt pasigailėjimo, 
kaip paskutinioji elgeta— mo
teris.. Pagalios daktaras nusi
leidžia. Jis iszleto pasikelia, 
atsidusta, kriokia ir jeszko sa
vo szvarko.

— Sztai

žinot!
egojizmas!

gynėjui

o baime
skarlatina, defterija 
persiskyrimą.
sziu 
mirt.

Pilkasis paveikslas 
sas nuo mirties.
suprantama.
negali vienu ir tuo paežiu lai
ku numirt. Vis-gi kas ten ne
būtu vienas isz dvieju privalo 
pergyvent 'kito laidotuves. Ir 
Nelyte mato, 'kaip mirszta jos 
vyras. Toji baisioji nelaime 
persistato tarp visu smulkme
nų. Jinai mato karsta, žvakes, 
giesmininkus ir net pėdas, ku
rias paliko priešai: a mba r y gra- 
borius.

< i

Del ko? 
liūdnai

szaulkt

ve, szvarkas — 
pagelbsti jam Nelyte. — Leis
kite, asz tamsta apvilksiu.. 
Va szitaip. Važiuokime, 
tamstai užmokėsiu.
venima busiu dėkinga.

Bet įkas do kankyne! Apsi
vilkės szvarka, daktaras

Nelyte pakelia ji ir 
in

Preszkambaryj i Igas, 
nas tupezikavimas hu 
szais kailiniais.. Prapuolė ke
pure. Bet sztai, pagalios, Nely
te sėdi briezkoje. Szalia jos 
daktaras. Dabar tiktai tepasi
lieka 'keturiasdeszimt kilomet
ru nuvažiuot, ir jos vyrui bu
siant suteikta jo pirma mede-

asz tamsta

atsigula, 
traukia

Asz
visa g v-O J

vėl

priesz-kambari.. 
kanki- 
kalio-

cinos pagelba. Žeme apsiden
gusi ūkana, tamsu, nors in aki 
durk.. Puczia szaltas žiernis 
vejas. Po ratais suszalo grum-

I
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Uždainuosiu jums trumpai,
Bet padoriai,

Niudžerzeje kokis tai teatras 
buvo,

Ir man kojos in ten užkliuvo. 
Teatras buvo neblogiatises, 
Ir ne visiszkai trumpiauses, 
O kaip teatrus pasibaigė, 

Žinoma ,ant oro iszciti reike, 
Ant baliaus-BUgryžti galėjai, 
Jaigu tikinta teatro turėjai. 
Taip ir Mikas k vote Pi turėjo, 

Triatra pamatyti norėjo,
Po Iria Iru i kai Į) iszejo, 
Jau sugrįžti negalėjo.

Sportelis Džianas prie duriu 
stovėjo, 

Miką ant baliaus in'leisti 
nenorėjo,

Po knipeliu kur lendi

tavos

?
Jaigu ti'kieto neturi.

Mikas paszaiike: 
nebijau,

Asz tikicla jau turėjau.
Džianas sako:

Ba busi laukan iszmestas.

< i

PERKANT ŪKE.
Po tuo antgalv'iu Suv. Vals

tybių ’Agrikultūros Departa- 
, meilias iszlcido iliustruota 
knygute (IParmor’s Bulletin 
No. 1088), kuria privalo turėti 
kiekvienas kiltis tik mausto 
pirkti ar nuomuo'tl ūko*

Suprantame, kad 'žmogus be 
ukininkystes patyrimu, nebū
tu toks lengvitikis pasirinkti 
ko su lyg informacijų gautu 
3Z bile kokjos knygutes, bet

szita ypatinga knygute turi la- _ - a a r • •

U

liai naudingu pat arimu norin
tiems pirkėjams arba nuomo
tojams. Czionais truputi para- 
vszysime tik apie svarbiausius 
tos knygutes punktus.

Pirkti ar Nuomuoti.
Perkant ūko, mlOstietis yra 

tokiame padėjime kokiam ran- 
vykstadasi kaimietis kuris

miestan gyventi. Be patyrimu, 
abu atsitikimai ga'li la'bai bran
gini kainuoti. Pasekminga ūki
niu kyste ne lengva — reika
lauja apsipažinimo su viso
kiais ukes darbais. Žmogus pri
valo tureli valdymo ypatybes, 

ir kaip sodinti,turi žinoti k a
kaip užlai'kyti žemes vaisingu
mą,

f

<
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Lornetos del Kariumenes.
Kariumcno Su v. Vaisi, inve- 

de naujus lomeles (stiklus) 
del aficieriu idant galėtu aisz- 
kiau skaityti planus ir karisz- 
kas mapas. Stiklai susideda 
ir galima inside!i in kamzules 
kiszenuka, kurios yra labai pa
rankios.

Lietuviszkas Graboriut

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagclbi- 
ninkc moterems. Priei
namos prekes.

51(1 H’. Npriicc M.,
MAIUNOY CITY. I’A.

3<»n M A ŪKE r it ,
TAMAQCA, I’A.

I

kur tikintas?

Mikas isz kiszeniaus tikinta 
trauke,

Džianas tuoj nuo Miko 
atsitraukė,

Jis nuo duriu tuoj nuėjo, 
Stovėti jam ten noreikejo

Nieko neiszmane,
Su visais barnius daro, 

Daugiau nekalbėsiu,
Dabar apie ka kita ’papo rysi u

Biz, gir-vau-yau, 
. Isz JviiJ'ados ■

Koki tai k’vijj|iuų 
iszini^ioliai

4 i

y

Parszai, ne
Netiesa man raszo.

<1

Ir praszo:
Kada kita karta Įiribusiu, 

Nugara koezelu jiems lupsiu 
Sveikatos nesigailėsiu,

kaip prižiūrėti gyvulius. 
Ima ilga laika ir sunkaus dar
bo su tuoni visku aijjsipažinti 
ant savo likos. Yra daug pi
ginus pasimokinti dirbant’prie
ki (o ukes arba prie kito ūki
ninko, ypatingai jaigu žmogus 
turi mažai pinigu ir kartais tik 
užtektinai nusipirkti ūke. Kur 
galima, patartina nuomuoti 
ūke, kas duoda proga apsipa
žinti su ypatinga apielinkes 
ukininkvste 
like. Gerami ūkininkui patarti- 
ia pirkti ūke kad nors turi 
skolinti pinigus.

Kiek Pinigu Reikia.
Klausymas ne kaip indeti 

pinigus in ūke, bet kokia ūke 
’ galima pirkti su kiek pinigu 

turi arba kiek galima pasisko
linti. Reikia atsiminti kad ne- 
{alinia, praleisti pinigu^, 
tik ūkei, nes reikia visokiu ki-

, uo

patartina

ypatinga
i ’ * > ir ar verta pirkti

nors

darbininkui. Paprastai, to dar
bininko vieta užima ūkininko 
sūnūs, žmona arba duktė.

Ka Atsiminti Perkant Ūke.
Vieta, tolumas nuo stoties, 

miesto ar mokyklos, vietos ap- 
raszyinas (topografija), ir ž(r 
mc yra svarbiausi punktai in 
kuriuos kiekvienas ūkininkas 
turi kreipti at vda. Renkant ♦

ūke, nespronsk žemes didumo 
nuo plianu, 
žiurdk žeme ir

žemes turi

J* f

>r
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Raffles
“Charleston©
šokis.
Jink ir Mrcp^k ir Ralva kraipyk!
Jlct saugokis nrprikrtsk aavo 
iokčjui akta pleiskanom.

Htikro yra apgailėtina, kuo
met žmogus apsileidžia pleiska
nom.

Rįiffle s
Pleiskanų mirtinas prieiaR tuo • 

tau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinančio parazito.

Pamėginkite 1>onk^ per cz 
vaitę ar dešimtį dienų, o busite

65c. vaistinėse arba 75c. per 
paštą tiesiai iš laboratorijos*

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

Brooklyn, N. Y.

tau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinančio parazito.

Pamėginkite 1>onk4 per 
t - / 1
nustebinti.
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STSM 
ST. CLAIR, PA.

asmeniszkai per- 
pažinrek kiek 

tos žemes galėsi sunaudoti. 250 
akru akmenuotos 
mažiaus vertes negu 80 akrai
vaisingos žemes kuri visa ga
li but i sunaudota. Žeme yra 
akiu svarbiausias punktas.

Vanduo taipgi svarbus fak
torius. Jaigu ant ukes yra gy- 
vyliu tai reikia isz anksto per
sitikrinti ’kad vandens bus net 
ir karszcziailsiais menesiais ir 
vanduo privalo būti patogioj 
vietoj. Nereikia jiasiti'keti 
upėms. Neužsimokes toli vary
ti gyvulius. Ganyklose vanduo 
yra ukes svarbiausias fakto
rius-.'- ■ '

Ineigos turi apdengti netik 
beganezias ukes iszlaidas, kaip 
tai iszmokėjimus, taksus, nuo
szimezius ir t.t., bet turi padi
dinti ukes bizni. Paprastai, tas 
kuris parduoda ūke neturi jo
kiu resycziu kaslink iszlaidu, 
bet tas neVertetu sulaikyti pir
kėja nuo pilno analizavimo vi
so ukes biznio.
Kur Galima Gauti Informacijų.

randasi 
kur no-

Nereikia

i u

Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusias 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
azia nuo papraseziausiu iki prakil> 
niausiu. Paršam d o automobiliui del 
laidotuvių, veseliu. kriksziyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonai 1878-M.
---------------- - -.................. .............. — ■ * ~

*
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KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialist* 

Visos Krontszkos Ligos.

* A * •
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Isz pecziu po diržaircžsziu 
O kad ir gerai patrauksiu, 
Tai ir liežuvius nupjausiu, 
Tai ne bus toki paikszai, 
Neiszmintingi kūdikiai.

Tai bus Baltruviene lelijėlė, 
Tu meilinga mo'terele.

Jau daug po svietą keliavau
Bet da tokiu szpidliu 

nemaeziau
Už skatiką drebėtu

Už lango klausytu ir stovėtu
J

y

vairiota, 
m o isz javu 
vems,

t
'41*1

Keliose valstybe.se 
specialios agentūros, 
rintis piPkti ūke gali kreiptis 
ir gauti visokios pagelbos. Ca- 
ilifornija ir South Dakota, abi 

“land settle* 
komitetus. Wisconsin’o

Departamento

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterai 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

tokiu reikalingu daigtu 
ca'lbant apie gyvulius, javus, ir 
u kės vedimo iszlaidas. Prastus 
iszrengimai, nupszinerijos, ir t. 
t. gali iszbaigtL labai daug pi
nigu. Be patriqio žmogus pa
prastai praleidžia per daug’pi
nigu trioboms. :Kas isz gražiai 
aptėpi i uotu namu ir tvartu, 
jaigu visi iszrengimai prastus 
ir žeme netinkama. Tas tik ves 
prie bankruto. Paprasta, ar in- 

ukininkysto (sakyki- 
, ir pieninoms kar-

kiaulems ir galvijams) 
reikalauja nuo 70 iki 80 iiuo- 
szimezio visu pinigu namams ir 

”, vaisiu, ja
vu ir vatos ūkiu beveik 90 nuo- 
szimtis gali reprezentuoti ne
kilnojama turtą. Vesti ūke rei
kia praleisti nuo 1 iki 3 nuo- 
szirnezio visu pinigu. Bet tas 
: i’gi 'priguli nuo kaip ūkininkui 
užmokėta irž produktus. Jaigu 
ūkininkas parduoda pieną ir 
Smetona tai paprastai jam kas 
menesi užmokėta, ir tie pinigai 
užmoka beganezias iszlaidas.

Jaigu pirkėjas turi $5,000. 
tai gali indeti pinigus sekan- 
cziai: Jaigu pasirenka ūke $8,- 
000 vertes (be gyvuliu), tai 
$6,000 gali pasilikti pirmam

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—Šaradomis, Kat- 
vergais ir Patnycaiomis. Ofiso. va
landos: 9 ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
Antras Floras, 4 S. CENTRE ST. 

POTTSVILLE. PA.

trioboms. “TruckKam visa tai
) T

reikalinga 1
— Klause ji liūdnai 
žiūrėdama in 

savo numirusio vyro.
Ir visas praslinkęs su vyru 

rodosi
nereikalinga

J 
veidą

jai esantgyvenimas 
tiktai kvaila, 
prie tos mirties prakalba.

Kaž-kas nupuola isz ranku 
Nelytes ir suduoda in grindis. 
Ji krupteleja, paszoka ir pla- 
cziai atidaro akis. Vienas veid
rodis, mato ji, guli prie kojų 
kitas po senovei stovi ant sta
lo. Ji žiuri in veidrodi ir mato 
iszblyszkusi,
da. Pilko paveikslo jau nesa
ma.

jus...’’
atsisdusus.

— J. Naruszcviczius.

t

apsiverkusi vei-

Asz, regis, buvau snustele- 
lengvai— galvoja ji,

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, UŽymas galvojo, 
Galvos pcrszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskito 
pinigais ne stempomis). , Iszrasta ir 
parduodama vien tik per

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

)

Jokio pelno isz to neturėjo 
Už tai loti pradėjo.

Jus moterėlės nenusiminkit
Tu ilgaausiu neklausykit, 
Asz jiems terlas uždarysiu, 

Su koezelu iržbraklinsiu.
Tokiu kvailu neklausau,

Pa k o'! pati darbeliu bpmatau
Ba in Kanada tankiai 

atsilankau,
Tokiu dyvu ten neregėjau.

f

ir knygutes
padėjimą

Albertos moterėlės tvirtos 
Yra gerai pagirtos, 

Stabas szvaTiai užlaiko 
bedbogs’7 iszvaiko.Visus “

Lovos szviešini baltos, 
Grindys karpytais iszkaltos, 

Net miela yra pamatyti,

valstybes turi 
ment” 
Agrikultūros 
imigracijos direktorius apart 
kitu dalyku, ragina gyventojus 
apsigyventi tojo valstybėje. 
Keliose valstybėse galima gau
ti surasza ūki u,
apie agrikultūros 
nuo State Board of Agricul
ture, arba panasziose insteigo- 
se. New York’o valstybes Do- 
ipartment of Farms and Mar
kets kas met iszleidžia “A List 
of Farms for Salo or Rent in

Agrikultūros “ex- 
stdtvs in vairiose

valstybėse iszleidžia knygutes 
ir raportus apie žeme.

New York, 
poriment"h,,

morgieziui. $2,500 lieka iszren- 
gimamis ir operuojanezioms isz- 

Kožnam net miela atlankyti. Ueidoms. Isz tp pinigu galima 
'praleisti $600. maszinerijoms, 
$1,200 galvijams, $300 mitalui 
ir aprūpinimams Lieka $400. 
dėl ukes vedimo. Bet negalima 
pritaikinti tas skaitlynes 'vi
soms ukems. Aplinkybes mai
nosi.

Tik viena mergina, 
Pa s i le i d u s p a d l i n a, 

Ba liežuvius neszioja, 
Visus vaikinus vilioja.

Lietuvio niekad nesulaiko 
Kaip kokio paiko, 

In prąszy'ta vieta važiavo, 
Su Italijonu suėjo, 

Meiliai kalbėjo.
Jau kada gerai sunksiu,

1

Pokeri insikaitysiu, * •
O tada bus uj-uj-uj, 

Kad man visi pasakis dokui!
PRANESZIMAS

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

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

I
... 1

i

Ner “vieno vyro” ukea.
Net labai mažos likęs reika

lauja dvieju vyru. Vienam yra 
užtektinai darbo su arkliais, 
kitam važiuoti 4n miestą ir at
likti paprastus naminius dar
bus.- Nekurie likos darbai rei
kalauja dvieju vyru, be tiek 
pagelbos negali'ma tinkamai 
prižiūrėti ūko.. Tipiszko Amo- 
rikoniszka ūke turi užtektinai 
darbo vienam ūkininkui ir darf :

CAPITAL STOCK $126,000.00 j 
. SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62.

Mokume 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą prido- 

J dam prie j'uiu pinigu 1 Sausio 
į ir 1 Liepos.'Mes norim kad ir 

jus turėtumėt reikalą su . musu 
i banka nepaisant ar mažas ar

> didelis.

i H. BALL, Presidents! 

hr O W. BARLOW, VIc-PrM. 
J. E. FERGUSON, Km. “j. E. FERGUSON, Kas.

4

GYDYKIS SU ŽOLĖMS
Goriausias būdas gyditis su žolėms, 
nos 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 kraują nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio/ dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nomalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
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 sutek 
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 Ir 6 spaudr 
ma, puslapiu 992 su Juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu Žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto-
j u musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavoklte sziteip;

M. ŽUKAHTS, 
Spincerport, N. Y.25 Gillet Rd.

% - 'Ml

valstybe.se
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' ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
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— Supredentai visu publi- 
kiniu mokslainiu po Skulkino 
pavietą iszdave daraktorkoms 
ukaza idant vaiku nebaustu 
per muszima 
nenaudotu
tiktai jaigu studentai sukeltu 

mokslą i ne je, už 
nepaklus.numa 

studen-

upėje,
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ju per veidą ir 
jokiu rykszcziu

“revoliucije” 
prasikaltimus, 
ir kitoki peržengimą, 
tai bus nusiusti namo ant nu
baudimo per tėvus.

— Pati Andriaus S’tružins- 
ko isz Korn Krest, kuri nu
skendo praeita Ser 
per apsivertima parvažo prie
Retreat ligonbutes, buvo czio- 
nais gerai žinoma, nes buvo 
duktė Kazimiero Kurszvido isz 
Lower William Penu ir paliko 
ketures seseres ir keturis bro
lius. Josios lavono da nesura
do.
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ANT PARDAVIMO FARMA 
ARBA GERAS BIZNIAVAS 

NAMAS.

<PADjs

I

I
i
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f Utarninko, po trumpai 
ligai mirė Adolfas Alanskas, 
47 metu gyvenantis po 809 E. 
Pine uli. Paliko dideliam nu
liūdime paezia ir septynis vai
kus, broli .Jurgi, tris si'seres 
Kromiene, Baliuniene isz mies
to ir Bendoravicziene isz New 
Philadelphia, kaipo du
kus. Laidotuvėms užsiėmė gra- 
borius Sakalauckas.

anu-

— Edvardo Tra.^kaueko teis
mas už nužudimn savo paezios 
Frackville atsibus 8 Novembe- 
rio Potisvilloo audė,
sako kad Edvardas buvo pilu 
proto ktida nuszove paezia.

Policije
(>

8 ir 10 va- 
sustojo e.ia.

— Nuo Panedelio st ryt ka
rei einanti in Girardville lt) ir 
12 valanda ryte ir 
landa vakare
Strvtkarei iszeinanti in Maha- 
Boju 9 ir 11 priesz piet ir 7,9,11 
vakare isz Giradvilles siūtojo 
(*ja. Priežastis tame yra 
biznis” nes žmonys daugiau 
važinėja automobileis.

. i no

— Užbėgus pricszais auto
mobiliu, kuri vare W. Black- 
well isz St. Nicholas, szesziu 
metu Liicije Andrausku isz 
Wm. Penu likos pavojingai su
žeista in galva; pakauszis at- 
plesztas nuo galvos apie ketu
ris colius. IVvas dovanojo kal
te BlackwelPui
mergaites kalte. Daktaras 
Ausztra susiuvo žaiduli.

— Antanas Navickas, 
W. Lloyd ui i., likos sužeistas 
in ranka Shenandoah kasvklo- 
sia. Gydosi ligonbuteje. Tosia 
paeziuosia kasyklosia likos su
žeistas

nes buvo tai 
kalte.
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PROHIBICIJOS VIRSZININ-

423

KAS ARESZTUOTAS.
Senatorius Lowell B. Mason, 

kandidatas ant tojo paties 
dinsto, isz Oak Park, III., likos 
areszt uotas drauge su kitu 
prohibits jos virszinin’ku ir sze- 
szeis kitais virszininkais už 
laužimą prohibicijos tiesu ir 
ėmimą kysziu milijoną doleriu.

virszininkais

Bizniavus kampinis namas 
ant N. Main ulyczios kur su
stoja karukas isz Shcnadorio, 
namas turi 25x110, parsiduos 
ant lengvu iszlygu. Taipgi na
mas ant puses loto po No. 50 N. 
Main uli.

Taipgi gera ir derlinga far 
ma žinoma kaipo Runkelio far-; 
ma, % mylios nuo Lakeside, su 
visais padarais, gyvuliais, pui
kus sodai, du geri namai, šū
vi rszum szimtas a keri u, geras 
vanduo ir 1.1. Priežastis parda
vimo kad locnininkas neturi 
laiko užsiiminėt farmerysta. 
Parsiduos ant lengvu iszlygu. 
Jaigu kas norėtu pirkti ir ne
turi visu pinigu tai duosiu ant 
lengvu iszlygu pirmo morge- 
czio. Atsiszaukit po adresu:

Petras Kaspara
22 N. Main St.

Mahanoy City, Pa.
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ANT PARDAVIMO.

BALL0BANDK
l

Pakenčia geraus nešiojimo 
šlapiose kasyklose

<(

Reikia drutaus gurno pakęsti ilgaus nešiojimo kasyklose ir 
toks gumas vartojamas į “Ball-Band’’ Lopacs ir Hiinincr rūšyse.

Padai storus ir drūti, su mažu prailginimu ant visų pusių 
apsaugoti viršų nuo aštrų akmenų.

Ball-Band” debatai ir kurpes smagus nešioti per visų dienų.
Balti, raudoni ir juodi.

Del visokio sunkaus darbo apie šlapias kasyklas prašykie 
“MISHKO” — “Ball Band” Odinio Darbo Kurpes. “Mishko” padai 
yra vandens, nepermerkiami ir galima ilgiaus nešioti negu odinius 
padus. Žiurčk del raudonos bolds ant kiekvienos kurkos.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
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ANT PARDAVIMO. .

1 , >

Forma 32 a keru žemes taip
gi prie fanuos biznis. Namas 
ge. ra s y rių >ga ra d ž i n s, pi'nd as 
del žuvavimo girios del malku 
visokiu vaisingu medžiu. Ran-

J'Paskutines Žinutes.Julius Benevicziub, 
339 S. Ferguson ui i.

Būrelis geradejingu mo
terėliu susitarė ir nupirko už
dangalus ant langu <lel Locust 
Mountain ligonbutes, kuri sto
vi ant kalno užmiestyje, kurios 
kasztavo 250 -doleriu. Supre- 
dente pana Kurczinskiiitc ir 
daktaras Holderman už -tuja 
dovana sudeda szirdinga aeziu.

Laike darbo Suffolk ka
syklosia, .Juozas Galickis, 318 
W. (’h<‘iTy u Ii., likos sužeistas 
in ranka ir gydosi namie.

11 Syracuse, N.Y. — New 
York Central pasažierinis trū
kis trenke in automobiliu už- 
muszdamas jame penkias ypa- 
tas. Kūnai baisei sumalti, kad 
negalema buvo ju pažinti.

11 Bayonne, N. .J. — Zig- 
mund Dembrowski buvo pasi
ėmęs $78 isz kiszeniaus tūlo 
gėriko Zoncko saliune, bet bu
vo sugautas ir pateko polici
jai.

V Rotterdamas, llolandi.je. 
— Baisi vėtra paskandino 
daug laivu o 28 žmonys pražu-

Daug bledes taipgi pada-

dasi suvinsz 100 visztu.,Farma 
arti kelio#! Bloomsburg upuž-
ilgio dary^ Stato Road.. Prie
žastis pardavimo, savininku, savininku 
nesutikiniiis. Parsiduos pigiai 
del greito pirkėjo.

Ą1qx. Gregas, 
Zions Grove, Pa.

BUDROE VAN SERVICE
Krausto visokius numinus ir kitokius 
daigtus, nepaisant kaip toli. Turime 
tam tikrus didelius automobilius. 
I’rcinamos prekes. Kreipkitės pas:

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

Bell Telefonas ' 341-J.

t.0.29) Zions drove, Pa.

Tunnel 
likos už- 

42 
F ra

sų-

— Utarnin’ko ryta 
Ridge kasyklosia 
miiRztas (1<>sta Delnu maco, 
metu, Italas, o jojo bode 
nas Serbntti 
žeistas.

pavojingai

eis ekskurcija 
ant Readingo

— Nedelioj 
in New Yorka, 
geležinkelio. Dubeltavas tikie- 
tas isz Mahanojaus tik $4.00. 
Specialiszkas treinas apleis 
Mabanoju 1:16 valanda suim
tos na k t i.

treinas

ANT PARDAVIMO NAUJAS 
NAMAS.

Paežiam vidury miesto, su 
dvejais bizniszkais rūmais, di
dumai ruimu: vienas 30 pėdu 
o antras 20 pėdu, yra parankus 
del visokio biznio, randasi vi- 
sdki parankamai kaip tai szi- 
luma, maudyne ir 1.1, isz viso 
randasi 14 kambariu,
toks namas reikalingas kreip
kitės ypatiszkai arba laiszku 
ant adreso:

226 E. Centre St., 
Mahanoy (’i t y, Pa.
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1776 Visit 1926
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SESoin
CENTENNIAL CITY

SEREDOJ 20 Oct. ir 17 Nov.

J

4.10 . . 6:00 
. 3.95 . . 6:10 
. 3.60 .. 6:39

Iszcis isz Preke Isz ryto 
Mahanoy Plano .. $4.15 .. 5:56 
Gilberton . .. 
Mahanoy City 
Tamaqua ....

GRĮŽTANT—Treinas apleis Phi
ladelphia 11:30 nakezia. Tikietai 
geri tik ant virsz-minėtu treinu 
važiuojant ir grįžtant dienoje ek- 
akarcijoa. Parankus nuvažiavimas 
in Soaqui-Centennial tieaog nuo 
Reading Terminal stacijos.

Ant Readingo Geležinkelio

fading Company
Ri'iiding 
. linos .

kuris

St. Clair, Pa. — Pirmutinis 
Rudens Balius ir Teatras su 
dainomis yra rengiamas Szv. 
Kazimiero parapijos kovo, po- 
bažnytinoj svetainėj, o
invvks 16 diena Oktoberio. 
Prasidės puse asztuoniu vaka
re. Grajis puiki orkiestra sma
gius szdkiua o prick tam bus 
skaniu valgiu ir szlapio szto- 
po. Vitas pelnas skiriamas pa- 
puoszimui parapines svetai
nes. Szirdingai yra užpraszomi 
vietinei ir visos aplinkines 
Lietuviai atsilankyti ta vaka
ru. — Kvieczia Rengėjai.

Tamaqua, Pa. — Darbai ge
rai eina, žmonelei gyvena suti- 

ba turi gina vadova, 
gerove

kimia, ha turi gera 
kuris rūpinasi žmonių 
ju gyvenimu.

Utarninko vakaru, geis- 
pavieszyt savo drauges

r->

dama
ir draugus, pažystamus ir gi
mines isz priežasties sukaktu
vių savo gimimo diena, kurie 
laja diena prisiuntė kanuoge- 
rausius velinimus ilgo gyviuii- 

poni Klara Szimaiiskiene, 
s, iszkele 
susirinku

siu. Vakarėli praleido linksmai 
nes buvo muzikaiisz'kas pro
gramas, juokai, dainos ir viso- 

>zvecziai buvo pa- 
vieszvti 'karaliszkai
pusiaunakti iszsiskirste, 
mi namo paliko vieszniai 
nuogeriausius velinimus 
ponios Szimauckienos.

mo. 
East Broad ulyezio 
puiku vakarėli <1<‘I

k i žaidimai. '
ir net po 

eida- 
ka- 
del

ISZ WILKES-BARRE, PA 
APLINKINES.

— Praėjusi sanvaite

M

1)11 vo 
czionais nelaiminga del kelio
likos anglekasiu. Per nupuoli- 

Laurel Run kasi- 
Juozas

ma anglies 
klosią li'kos užmuszti 
Szeriknik ir jo bode Jurgis 
Rusak. N. Lamoroux 17 metu 
vaikas isz Edwardsvilles likos 
suspaustas tarp karuko ir mu
lo ir randasi ligonbuteje. 
tanas Žukas, 31 metu, 
sužeistas No. 5 kasiklosia 
Stanley, o 
keviez likos užmusztas per 
e.ksplozije gazo tosia paeziosia 
kasyklosia. Juozas Rusz'kis, 60 
metu, isz Du Pont, tėvas devy
nių vaiku, likos užmusztas per 
Hudsona truki artimoje 
Pont.
DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekllamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

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

An- 
likostanas Žukas,

No.
Stanislovas Dart-

Du

Preke 25c

vo.

II Colchester 
valandas 

Mrs. Bell susitaikė 
vaikais, su kuriais pykosi ir 
nesznekejo per 3

Dvi
Anglija. — 

mirti, 
s a v o

priesz 
su

2 metu.
Butler, Mo. — Per 16 me

tu ženybinic) gyvenimo Bntle- 
riai ežia susilaukė 
septynias dukteris
sūnūs. Tėvas 35 metu, motina 
33.

16 vaiku: 
ir devvnis

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

Ant antro floro Klino Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City 
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NEPAPRASTAS REGINYS 
DARŽE.

London, Angliję. — Mažam 
darželyje kuris
Szv. Povylo 'bažnyczios, atsi
tinka vakarais nepaprastas re
ginys. Darželyje randasi du 
kardai padaryti isz puikiu žie
du. Kardai guli skersai viens 
kito kaipo X. Daugelis žmonių 
praeinanti pro darželi, mate 
kaip vienas isz kardu kyla in 
virszu o kitas guli and žemes. 
Tokio nepaprasto reginio nie
kas negali iszaiszkint.

ANT PARDAVIMO.
Namas ant pardavimo trijų 

augsztu, dubeltavas 
kambariu, locna
gio ir 40 ploczio po No. 312- 
314 Pine Hill gatve, 
ville, Pa. Parsiduos pigiai del 
greito pilkėjo.
pas Kar. Szelkaucka, 
nersvi'llo St., Minersville, Pa; 
ųrba pas

A. K. Žirona,
231 N. Diamond gat., 

Shemtndoah, Pa.

randasi prie

viso 16
žeme 120 il-

Miners-

Atsiszaukit
528 M i-

t.83)

Naujas Didelis
Sapnorius jau 

Gatavas
Jau užbaigerti 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 audeklinois 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50. 

«

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

Namas su bizniu, buezorne ir 
groserne, namas naujas, skie
pas cimontuotas, gera vieta del 
biznio. Parsiduos nebrangiai. 
Priežastis pardavimo nesvei
kata. Norintieji pirkti atsiszau- 
kite in Saules ofisą. (N12

W. Szneideris ir Sunūs
GRABEORIAI.

Patarnaujame Bimpatiszkaf, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėm! 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telofonaa 90
1215 K Centre's t. Shenandoah

I

W.TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunua numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikss- 
tini u, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t, 
520 W. Centra St. Mahanoy City, Pa* M .
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<*Camels” žodis prityrusio rūkytojo

kurie 
galėtų mokėti augštesnę kalną, prisiriša prie
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MILtONAI kurie išbandė visus,

Carncls. Kas metą Camel laimi prielankumą 
augančios- armijos patyrusių rūkytojų.

Visoje tabako gadynėje nebuvo tokio' 
numylėtinio kaip Camel, nes Camel gerumas 
neturi sau lygaus.
giliu rūkymo pasidžiauginni, prielankumu 
rūkytojų Camel vięnas, viršiausias ci- 
garetų tarpe. •<

Camel yra pasaulio numylėtinis dėlto kad 
Camel smagumas niekad ncblanksta.

• ♦ • .1

Grynu gerumu tabako,

i

negali žmogus išrūkyti jų tiek kad nuvargtų 
skonis. Dar nebuvo tokio kuris rūkė Ca
mel ir gailėjosi. Camel niekad nepalieka
cigaretinio atsidavimo.

Mes tikime kad jūsų pirmas TIKRAS 
; pasidžiaugirnas rukymu jvyks tada kada 

paragausite dūmus iš puikiausių gamtos 
auginamų tabakų. Didžiausi tabako orga-
nlzacija pasauly kviečia jus dabar išbandyti 

m #^ylčtini milionų patyrusių rūkytojų.

Vet, Camel!

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, WINSTON-SAL B.M, N. C.
Y ' 1 - '*■'
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