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FORDAS VERTAS 
$1,500,000,000 %

TURTINGIAUSES ŽMOGUS 
ANT SVIETO, NENORĖJO 
PRIIMTI $500,000,000 UŽ 

SAVO FABRIKUS.
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Isz Visu Szaliu
ŽVERISZKAS 

VYRAS

TIKEJIMISZKA
KVAILYSTA

VISA SZEIMVNA GAVO 
STAIGU TIKEJIMISZ- 

KA SUMISZIMA.

I

PRIVERTINEJO PACZIA 
PRIE PALEISTUVYSTES, 
PO TAM JAJA NUŽUDĖ.

BAISUS PADĖJIMAS.
Washington, D. C. — Pagal 

valdžios žinantis, tai Henrikis 
Fordas, fabrikantas automobi
liu Detroite sziadien skaitosi 
bilijonierium o gal ir du kart 
tiek, nes kiek valdže isztyrine- 
jo (ai Fordas yra vertas pus
antro bilijono doleriu, o gry
nais pinigais turi liaukose su- 
virszum 400 milijonus doleriu. 
Prie to pusantro bilijono nepri- 
siskaito Fordo kasyklos, gele
žinkeliai, fabrikai Kanadoje ir 
Anglijoj.
Nesenei Hornblower <fc W eeks 

kompanija isz New Yorko pu
si ule Fordui 1916 mete 500 mi
lijonus doleriu už jojo fabrikus 
o 1926 mete siūle bilijoną do
leriu, bot Fordas atsisakė par
duoti, kalbėdamas kad, turėtu 
da daugiau rupeseziu nuloda
mas savo milijonus in kokia 
pramone.

Kiek sziadien turto turi For
das (ai ne valdže to nežino, nes 
jam milijonai pilasi kaip isz ra
go- * s

KATALIKISZKAS KUNI
GAS PAMĖTĖ BAŽNYCZIA 
APSIVESDAMAS SU PA

TOGIA SAVO PARA- 
PIJONKA. 

I >

Chicago. - Tik ana diima 
dažinota, Imk Rymo Katali- 
kiszkm kunigas D. V. Downey 
isz Marcelline, 
Maud Mayers, taipgi isz to pa
ties miesto, kurie atbėgo in 
Chicaga, iszeme szliubo laisnus 
ir likos suriszti mazgu mote
rystes per sudže Harry AV. Me- 
Evona czionaitiniam sūdo. 
Mergina dingo isz namu slap
tingu budu ir jaja jeszkojo po 
visa aplinkinia, bet niekas ne 
nedasiprato, kad josios dingi
mas buvo Mirisztas su kunigo 
iszvažiavimu iii Chicaga tiks
lo apsivedimo. Kunigas Dow
ney paliko pa ra pi jonams gro- 
mata kurioje pranesze, buk at
sižada parapijos ir del ko. De
legatai nuvažiavo pas vyskupą 
su gromata, praneszdami jam 
kas atsitiko.
John J. Glenn, 
jonams, kad tame yra nieko 
blogo, nes kunigas gali apleis
ti bažnyczia ir apsipacziųbt, 
jaigu turi ant to norą. Kunigą 
ekskomunikavojo.
DUKTĖ PRIGIALBEJO 

MOTINAI SUTESZKINTI
TĖVUI

Bixston, Mass. — Musu skai
tytoja, Mrs. E. Bredick 
siuntė isz Kanados 
ežiu pora iszkarpu, 
neszama 
mirti.

Varszava. — Szeimyna Zilt- 
zu isz Griziino, susidedam i isz 

gavo 
l’alio-

Varszava. —Gvvenimas J u- 
Ii jos Petrauckienes buvo labai 
graudingas. Isztekejo už vyro,'ve dirbti ant ukes, užmirszo 
kuris pragėrė josios dideli pa-^aP’p gyvulius, visi ats'gule in

asztuoniu ypatų staigai 
tikejimisz'ka kvailys!a. 
ve dirbti ant ukes,

Valdžios 
apie 

ne-

New Orleans, La. — 
detektvvai 
pardavinėjimo nigeriu in 
laisve, kaip tai kitados Ameri- 
ke darvdavo. Koki tai Beline

isztyrinojo b

pri- 
laikrasz- 
kur pra- 

apie Antano Szinito 
La i k ra szcz i a i pa žy mi,

kad Szmitas buvo Lictuvys ir 
; be to 

dar jis turėjos kiszeniuje $800 
kuomet nelaime atsitiko.
Jisilirbo ant C. N. R. B. & B.

!“ u .......... .....n. .... ..... ... li4.es $39000 turt(,;
ir Allred isz Mlt sissippi Vals- , ... „

kur visus pardavė farme-

ežio, priverstinai iszvare isz 
namu nigeriu szeimyna (’rafor
th) Allen, susidedanti isz pen
kių ypatų ir nuvožė in Fluker, 
La.,
riui už dvitleszimts doleriu. Vi

tu rojo sunkiai 
dirbti per kelis menesius be jo
kio užmokesezio, aplaikydami 
tiktai varginga maista, kuriuos 
sergėjo ginkluoti sargai idant 
nepabėgtu. Ant galo kokis tai 
nepažinstamas žmogus prane- 
sze apie juju varginga nelais
ve.

Pavietuose St.
Tangipahoa, Louisianoje, 
kokio tai laiko likos parduota 
iii nelaisve daugelis 
nuo 19 lyg 100 o ypatingai pa
togias nigerkaites kaipo tar
naites del baltuju itztvirkeliu. 
Valdžc daro rusta slicctva.

>a szeimvna

Helena ir
nuo

nigeriu

DAVE I8’"AUKTI DANTĮ 
IR VELA PRAREGĖJO.

n*l’ula mote-Denver, Colo. - 
re vardu Margarieta *Dunna- 
gan, 39 motu amžiaus, apjako 
ka<la turėjo tik deszimts metu, 
nuo nežinomos priežasties, 
rints josios tėvai jaja gydė 
geriam eis specialistais,
diena motore skundėsi kad jai 
<hmti labai skauda. Nuėjo pas 
dentista ir tasai isztrankos jai 
skaudanti dajiti, motore stai
gai sukliko isz džiaugsmo 

Matau viską kas

Jis <11__ - - -
gelžfcblio prie tiltu komandos. 
Vąžniojant jam ana 
kitais darbininkais 
gre\tuku prie darbo, ju veži
mas nuszoko nuo gelžkelio be
giu ir Antanas Szmitas tapo 
sunkiai sužeistas. Jis mirė ve
žamas in Nordegg’o ligonjne.

Gruodžio 22 diena, ji palai
dojo buvusioji jo draugai Nor
degg’o kapinėse.

Musu skaitytoja, 
siuntė szita žinia, nuo saves 
priduria, Ikad Szmitas iszgyve- 
nes Kanadoj apie 20 metu. Jis 
paėjės nuo Kauno buvęs nedi
delio ūgio, apvalaus 
szviesiu plauku ir 
akiu. Skaityt ir raszyt jis ne
mokėjęs, visa laika 
tarp svetimtaueziu ir 
nojna. Jokiu, girnipiii ežia nepa.- 

Amžiaus galojt’s tureli 
tarp 30 ir 40 metu.

— Ta ja žinia paduoda lai’k- 
rasztis ‘‘ ’

li'kes.

Keleivis.

sudien 
motorini u

'kuri pri- 
nuo

veido, 
melvnu

gyvenos 
kiek ži-
K 

d

Mo., ir pana

soga, ant galo pardavė narni- jovus ir pradėjo melstis bejm 
nius rakandus, o kada jau ne
turėjo no skatiko ant guzutes, 
pradėjo jaja priversti i

Kada kaimvnai dasi-
< H

1 iovos.
prato kada pas Zlitzus kas t 

idant kio atsitiko nepaprasto, inejo 
V • 4* • • * • • •

\S| ‘

\isa
vestu palei.1 turinga gyvenimą pažiūrėti o juju akimis p<*r

baisus

no- 
su 

Ana

sukliko 
szauk<laipa: ' 
czionais randasi! Acziu Dievui 
vela adgavau s-avo regėjimą po 
tiek metu tamsvbes.

MOKSLAINIU DIREK
TORIAI APGAVO MO
KSLAINES $1,000.000, 

PASIDALINDAMI 
PINIGAIS.

W ilkes Barre, Pa. Asztuo- 
ni direktoriai mokslainiu (vi
si Airisziai) isz Hanover Town
ship nuo 1913 meto lyg sziam 
laikui apgavo mokslaines ant 
milijono doleriu, pasidalinda
mi pinigais tarp saves. Skun
dai likos užvesti prieszais visus 
ir praszalinti nuo dinstu.

- Palicije ty- 
nepaprastos

MERGAITE PASIKORĖ 
ANT RANKSZLUOSCZIO.

Scranton, Pa. 
rineja pri<‘ža.'ti
mirties devynių metu mergai
tes Helenos Vaszko, kurios la
vonu surasta kuknioje. Mažes
ne josios sesute Onute, sake 
buk mate kaip Helena beviliosi 
su rankszluoscziu kuris kabojo 
ant vinies, o kada jaja vela pa
regėjo, gulėjo ant grindų negy
va užsmaugta. Szeimyna sake 
kad rank^zlnostis turėjo apsi
sukt aplinkui mergaites kaklu 
ir pati užsismauge, bet palicije 
yra tosios nuomones, kad jai- 
gu mergaite butu apsisukus in 
rankszluosti, tai Imtu nuo vi
nies nutraukus, prieszingai 

vi-
lilitrą uk n s, 

rankszluostib kabojo ant 
nies. Palicije tyrinėja dvieju 
broliuku kurie tame laike ra
dosi namie, nes gal jieji savo 
sesute pakorė.

Dėdės Šamo kariszkas laivas Rochester yra perdetiniu 
Amerikoniszkos ( lotos po vado vysta, admirolo Latiinerio, ku
ris dabar randasi Nikaragvoje apmahzyt pasikėlimu tonais
ir apsaugoti Amerikoniszkus p adomus.

SZ LIETUVOS
SAV1SZKEI

ŽMOGŽUDŽEI

“DAKTARAS” PAMACZIJO 
' Pratkunai, Salako valscziaus, 
Zarasu apskriezio. — Gruodžio 
7 diena staigai mirė važi nuda

rda k t aro
mo 27 metu
nias nuo

2,300 AMERIKONISZKU 
KAREIVIU ISZPLAUKE 

IN KINUS.
l

San Dingo, Ualif. — Ant lai
vo Chaumont iszplauke isz 
czionais 2,300 Amerikoniszku 
mariniu kareiviu in Shanghai, 
Kinus. Juju tikslas bus apgyni
mas Amerikoniszku gyventoju 
Kimiose kur vieszpatauja revo
liucija ir užpuldinėjimai ant 
svetimszaliu.

Pereitu metu viena szventa- 
pavakari eidami isz 

in- 
2-me 

nuo Szalkiu, Meisz- 
tnose susikivirezije

Vienas ju bėgda
mas miesto link szauko: 
mane papjaus.
mi jo
Gryžk, jis tau 

rvs. ’ ’

dienio pavakarį eidami 
Naumiesczio szeszi gerai 
kausze kaimo 
^ilonietre

vvrukai

pakele
triukszma.

“Jis
Kiti stoveda-

draugai vėl szu'kavo: 
nieko neda- 

Tuo tarpu J. Skaraitis 
puolė isz kitos puses plento ir 
lenktynių kiszeiiiniu peiliu jau 
sustojusiam V. ’Unguraicziui 
smeige in kakla.
tucz tuojau mirė. Netrukus vėl 
susiejo visa konųianija. Ir kai 
ežia atėjo Skoraitis, 
gyvas J. Vaiczaitis,

4

Sužeistasis

bet buvo

APLEIDO VAIKUS STUBO- 
JE PER 6 DIENAS IDANT
TURĖTI GERUS LAIKUS 

SU KITAIS.
Philadelphia, Pa. — Magis 

tratas Dougherty, 
iszkirto gera pamokslą Helc-

Aiai Steen, 42
nlyczios, kuri apleido per sze- 
szes dienas savo du mažus vai
kus uždarytus st ūboje o pati 
trankosi su sportais po visas 
pabulkes. Vaikai likos atiduo
ti po prieglauda Vaiku Drau
gystes. Užbaigdamas perklau
symą Daugherty pasakė nela
bai motinai: “Tu esi arszesne 
motina už gyvuli ir nužemini 
visas moteres per savo pasiel
gimą. Juk ir paukszcziai neap* 
leidžia savo mažiulcliu. Ne esi 
tinkama turėti vaikus prie sa
ves, tu -naktine valkata.

Vaikai nesulaukdami 
^ryžtanezios savo motinos

ana diena

metu, isz Tulip

1J

par- 
savo motinos, 

maitinosi tik pienu, kuri pie
nius palikdavo prie duriu kož- 
na ryta, bot kada vaikai nuėjo 
pas kaiminka praszyti szmote- 
lio duonos, kaiminka manyda
ma kad motina serga, užklauso 
vaiku kas su jaja atsitiko. Ta
da vaikai apsako kad motinos 
nemato per szeszos dienas. Kai
minka pranęsze apie tai palici- 
jai, kuri nelaba motina niw 
tavojo kada toji sugryžo isz 
savo morezinio trankympsi ge.T
ra i užsigavus.

Arei vysk upas 
pasakė pa ra pi-

GALVA 
PANAUDODAMOS 

DU KIRVIUS.
Cleveland, Ohio. — Ona Lis- 

ta, 36 metu ir josios duktė Elz
bieta, 13 metu, gyvenanezios 
Euclid kaimelyje, likos aresz- 
tavoto.k už nužudinima Anįano 
Listo, tėvo ir vyro Onos.

Antano galva 'buvo baisiai 
sukapota kad negalima buvo 
jojo ne pažinti, o szale lavono 
gulėjo du kruvini kirviai. Ma
noma kad žudinsla buvo papil
dyta kada vyras gulėjo lovoje.

Motina su dūk toro atėjo in 
Clevelanda ant palicijos sto
ties, prisipažindamos kad pa
pilde žudinsta, nepaduodamos 
jokios priežasties dėl ko taip 
padare, bet pagal palicijos nuo
mone, tai vyras turėjo keLszili
ti jom nužudinimu pirma, o 
idant apsaugoti savo gyvastes, 
nužudė tęva pirma.

Badai nuo kokio tai laiko po- 
relu įgyveno dideliam nesutiki- • « «> , « — *

• ) 
*) met u J

mę ir nuolatos bardavusi.
» į ►

/

krito ne-, 
kuriam 

vienu smūgiu pataikinta tarp 
3-4 szpnkauliu in paežiu szirdi. 
Liko palaidūnai J. Skeraitis, 
Stanaitis, A. Matijoszaitis ir 
Pr. Barkauskas leidosi bėgti, 
bet Meisztu žmones juos mate 
irpažino. Dar szu-ktelejo kai 
kurie, kad jie busią iuMkusti 
policijai. Tada jie patys nuėjo 
iii policija.

Teisme kaltinami buvo tik 
J. *Skeraitis ir Stanaitis. Ske- 
raitis prisipažino nužudęs pir
moji vaikina. Stanaicziui krito 
kaltinamas del antrojo, nes 
tuo metu jis taip pat turėjo 
peili, kuri nusigandęs buvo 
metes in vandeni grabeje. Kom 
ponijos dalyviai A. Ma-tis ir 
Pr. Barkauskas buvo liudinin
kai. \

Antrojo nužudymo kaltinin
ko teismas aiszkiai nenustatė 
nes ir liudininkai aiszkiai nie
ko nepasako (girdi,

Spėjama kad ir aut- 
nužudymo kaltininkas yra 

buvęs J. Skoraitis. Jis (klausia
mas atsake, kad tuo metu bu
vęs insigeres, jis ir pats nepa
menąs, kaip ton buvo. Kaltina
muosius gynė advokatai -K. 
Palisz'kis, Liudžius, o advoka
tas Akelis palaike civili josz- 
kini tėvams.

Mariampoles apygardos teis
mo sesija Naumiestyje Gruo
džio 16 diena isznagrinejusi 
szia byla paskyrė: J. Skerai- 
cziui 10 metu smukiųjų darbu 
kalėjimo, Stanaicziui pusantrų 
metu sunkiųjų darbu kalėjinio' 
ir daugiau, kaip po tuksianti 
litu isz ju civilio jeszkinio/ 

' . r f 1 >
<

gyvas

musze 
ro

14 t ilk susi-

” szio kai- 
amžiaus pilietis 

Petras Baubinas. Velionis sir- 
ginėjo ilgoka lailka, 
dar gana stiprus. Ta diena su
savo žmona nuvažiavo jis pas 
pagarsėjusi apylinkėje szun- 
daktari — kerėtoja. Rusa Ni- 

, gyvenanti Zelmenisz 
Tas ji apžiurėjo, 
‘ ‘ ceivmouijus L* J r 

užgirdės savais vaistais iszlei- 
do namb. Iszvažiuojant ligo- 
nies monai prisakė eiszsigast, 
jei važiuojant ligoniui 
vaistu pasidarytu bloga.

Pavažiavus nuo “drtktaro 
koki kilometru, ligonis staiga 
apalpo ir mirė. Buvusioji prie 
to spėja, Ikad tai gal nuo‘per
smauki u vaistu.

Labai gaila, 
žmones nepameta senovės in- 
proezio kreiptis prie panasziu 
daktaru nors del to tenka ne 
vienam atsisveikinti su sziuo 
svietu.

fiuodova 
kio kaime, 
atliko visas

do namti.’

nuo

J J

kad dar musu

Ifestato halsus regimas: 
szeimyna gulėjo lOvosia, pata

lu sudraskytos, 
visur buvo neiszpasakyta 
smarve, pabaliu ir iszdžiuvia, 
panaszi in. szeszelius o kožnas 
szanke: “mein Gott, 
Gott!” 
du arkliai ir karve nuo bado.

Paszaukti daktarai atgaivi
no szeimyna bet turėjo nuvežti 
in ligonbute, nes vos pastovėjo 
ant kojų.

Siūlas

ir jam uždirbinėtu pinigus.
Nelaiminga motore buvo pri- |nį j,’ pak)(?def

*versta apleisti namus. Neinate 
jojo per deszimts metu ant ga
lo gavosi ant tarnystes pas Sta- 
ininovskius kaipo kukorka.

Tula diena atėjo visai neti
kėtinai pas jaja josios vyras 
pradedamas jaja visaip bau
gint ir vilioti isz josios pinigus 
idant užganadint savo ariclki- 
ni troszkuma. Kelis karius 
skandžiai jaja sumnsze ant uly- 
czios, o karta užklupo ant jo
sios kuknioje, liet gaspadorius 
numėtė ji žemyn trepu is.

in kėlės dienas po tam nuėjo 
in sklėpa atncszti bulvių, ka 
mate josios vyras. Kaip žaibas 
ir jisai, nuėjo paskui jaja už
duodamas jai dn ypus su pei
liu in pilvu nžmuszdamas mo
terių ant vietos. Suimtas vvras 
prisipažino prie kaltes. Sudas 
ji nubaudė ant 15 metu in ka
lėjimu.

KAIMIECZIAI SUDEGINO 
VAGI.

Vroslavas. — Aplinkinėje 
Uzenstakavo, inirsze ant vagiu 
kurie vage arklius, žmones pra
dėjo sergėti savo tvartus ir ant 
galo pasiseko jiems suimti vie 
na isz juju. Myne nuvedė vagi 
ant laužo ir sudegino gyvu. 
Apie 30 žmonių likos areszta- 
voti už ta'ji 'baisu pasielgimą.ŽMOGŽUDYSTE.

Sziu metu Laplkriczio mene
sio 25 kelyje tarp Sziauliu ir NUGRIUVĘS NUO KALNO 
Lygumu (9 'kilometrai 
Sziauliu miesto). Žeiiliiu lau
ke, nežinomi piktadariai nuszo 
ve parvažiuojanti 
Lygumu valscziaus, 
kaimo ūkininką Stasi Meszku 

amžiaus.

nuo

isz Szauliu, 
Dakcziu

Prancūzu,

buvo

“mein Gott, meili 
Tvarte gulėjo pastipia

pradėjo tyrinėti isz 
kokios priežasties
persieme tokiu tikejimiszku 
upu. Badai juju 17 metu duktė 
Alma, nesenci lankėsi per tris 
sanvaites pas gimines Tarpue 

kelia kartus
pas’ burtininke.
mo pradejųjjdtlaukįuul ligonius 
manydama kad j?ji gali daryti 
stebuklus ir gydyt visokes Ii 
gas.

Tūlai

szeimvna

ir
pas gimines

atšilau ki nėjo
Sugrvžns mi

moteriai kuri 
imdymui kūdikio,

po pa- 
gimdymui kuuikio, prižadėjo 
sugražyt regėjimą. Ar szeimy 
na persieme tikejimiszka dva
sia idant prigelbet dukreiiai jo-
sios darbuose ar naudojo koke 
gyduoles, tai

J 

ir

su sa
vim piktadariai nopaeine. Del 
kokios priežasties nužudė 
žinia.

Velionis buvo doras žmogus 
ir su visais gerai sugyveno.

SENI ŽMONES.
Mes skaitomo laikraszcziuo- 

se, kad ten ir ten yra seni žmo
nes. Bet Gepdviliuose, Szįau- 
liu apskrityj, gyvena t,-Jut-gis 
(laikys, kuris

4

52 metu amžiaus. Pinigu 
daiktu, kuriuos turėjo

ne-

SNIEGAS UŽMUSZE 35 
ŽMONES.

Tokio, Japonija.
kad rl’oyamoj, 160 myliu in žie
mius nuo Tokio, nugriuvęs nuo 
kalno sniegynas trisdeszimt 
penkis žmonos užmusze, o ki
tus trisdeszimt du pavojingai 
sužalojo.

I

<la neiszt vrineta.

ijBMb
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PATOGIAUSE AMERIKE.
Sakoma kad Rula Eiliny-, 

motu i z Chicagos \ ra pat 
giause mergina vii-am Amen
ko. O bet Mahanojui \m palo

gyvena
_____ , _____ turi 107 motu f/ ’
amžiaus, dantys jo balti, gra
žus ir tvirti kaip voveres. Jis 
kieta pluta duonos triuszkina 
kaip vovere rieszutus.

Jis dar nevedąs ir stiprus; 
jam “ 
nieko netrūksta”. Nerupi jam 
vakarėliai nei politika nei mor 
gūžčios! Bet jis žino d|uig pa
sakų ir myli su žmonėmis kai 
boti. Tik vieno jam dalyko 
trūksta — girdėjimo. Jis silp-

pypke rūksta, dauginus

nai girdi! Bet jis tikisi dar il
gai gyventi.

• V 'Toledo, Ohio, 
zije isz nežinomos priežasties 
Metodistu bažnyczioje kuriėjo 
žuvo du žmones ir daug sližei-

; ■ t -p r!
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ŽYDAS UŽKLUPINEJO ANT
JAUNU MERGAICZIU
KURIAS NUŽUDYDAVO 

SU ŽIRKLĖMIS.
Lvavas. — Po visa aplinki

nia atsitikdavo tankios žudins- 
tos jaunu mergaicžiu ypatin
gai isz kaimu. Ant nužudytu 
kiniu policije surasdavo dau
geli mažu bet giliu skylncziu ge.-niu LieŲivaicziu. 
padarytu su kokiu tai inna-I

Žmonys pradėjo kalbėti

) )

t *

gin.
kad tai Žydai papildinejo tais 
žudinstas idant iszgauti krau
ją nuo Kfikszczioniszku mer- 
gaieziu. Ant galo policije da- 
ejo ant pedsukio žudinstos prie 
miestelio Lucku, kur likos nu- 
žudyta septynių metu Katriu
te Branku,
V(.ki»2lku; kolonistu. Areszta- 
votu pasirodo blekoris Ferdi
nandas Ch’yiniiig. Žudiutojas 
lįcprį|įpožino del ko žudydavo 
mergaites, tiktai tiek pasako 
kad naudojo žirkles del suba- 
dyiuo kunu. .. 1 ' v 11

PASKUTINIOS ŽINUTES.

V’asbington, D. ( 
riumenes bara k uosi* kilo u 
kurioje sndege keturis žmone> 
ii- daug sužeista.

Ra
gu i s.

dukrele turtingu ANT PARDAVIMO.

S’yming. budintojas 
i

•‘Budas nubaudė iszgama ant
25 metu kalėjimo. . 

I

Biznavas namas prie 52S \\\ 
Teipgi namaiCentre St. Teipgi namai ant 

dvieju szeimyliu ant kito galo 
loto. Parsiduos už prie inamu 
preke. Kreipkitės ant adreso: 
“ * Walter Zetuskey 

300-302 Zet nskey Bldg.
Frackville, Pa.t. f.)
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Kas Girdėt
Paryžiui* daktariszkas laik- 

raszti* “Presse Medicale,’’ ra- 
szo. Imk kas kart daugiau at
sitinka atsitikimu, <t ypatin
gai paskutiniuose metuose, ka
da ateina ant svieto naujai gi 
muši vaikai su uodegom.

Londone praeita meta dau 
padaryta operacijų ant vaiku 
kurie turėjo uodegutes pana- 
szes iii bezdžionkos.

Viename atsitikime buk, kad 
kūdikis turėjo uodegute ketti
riu coliu ilgio, kuria kūdikis 
galėjo kratyti ir isz to džiau
gėsi.

Ant Filipiniszku salti ir kaip 
kur Azijoj galima užtikti žmo
nes kurie turi uodegas nuo sze- 
sziu lyg asztuoniu coliu’ ilgio. 
Toki žmones tarp savo tautie- 
cziii yra labai neapkeneziami.

Presse Medicale,

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, 111.

Lithuanian Consulate,
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

<Hll

(T

APDOVANOTAS UŽ JOJO 
DARBA.

John Tecple isz New Yorko, 
kuris vrn badui žymiausiu 
Amerikuniszku bemistu iszrn- 
do nauja būda iszdirbimo po- 
taszo už ka aplaike medali.

v ra

TRUPINĖLIAI
APIE VISKĄ

i ------ ----------

llgiausis gelž’kelis pasaulyj 
yra Dent shoe Gesellschaft, Vo- 
kieeziu kompanijos, turis 33,- 
OOOmyliu; antras yra Pennsyl
vania Railroad Suv. Valstijose 
turis 25,751.95 mvlias.

* Suv. Valstijose trauki
niai 1924 motais yra nuvažia- 

myliu; žmonių

elžkelis

Su v.

veviso 250,222 
pervežė 951,067.O8G; ir preki
niais karais prekių pervežo 
331,291,297 tonu, 
tuopaeziii laiku nuvažiavo 
734 myliu ir žmonių nuvežė. 
1,591 J46,000; o prekių 416672 

tonus.
Pžmuszt u

2,-
Gi Anglija

93. )4
ir žmonių

o prekių 41667
532

ant
1925

Mood v’s

I ral 
nia

Pennsvlva-
Canaditin

KINAI IR JU
I f l

LAIKRASZCZIAI

...........1 ■ . ........................................................................................................ ...... ......
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KIRPYKLOJE
T9" 
f J

Seniausis Kinuose Jnikrasz- 
tis yra taip vadina,nias 
no Dienrasztis,” nes, kaip 11, 
ko pada.viihas,' išeidavus jau 'tiejaus Blizguczio jau atidary-

“ Poki 
no Dienrasztis,”hies, kaip SU-

Rylas. Dar neihzmusz 
tinta valanda, o

sup
ki rpy k la M o.

valdant Sung dinastijai, 'kur:
vieszpatavo nuo 970 motu iki 
1366 metu. Provicijow miestuo
se iszeina vit'toH Įnikta^zc.zini, 
gausingi savo.;turiniu ir labai 
prlau'kianti skaitytojus. Isz 
iliustruotu rnsztu žymiausis ir 
popuiiariszkiausis esns 
po,”
da nuo 10 ligi 20 pUsapHu pa
veikslu ir tiktai kelis lapelius 
teksto. Redaktoriai osa Kinai; 
kadangi laužiau spaudos vtd- 
džia. tuno mandarinu 
ninku) rankoje, 
dant bausme

dvidesz'im 
nenusi- 

suodinas, 'be't l’rantisz
vietos įnikta tezini,

Is

“Huo
siivail rasztis, kuriu dno-

(valdi- 
o szie nuro- 
areszt uojant 

savo 
dėlto 

t uri 
redaktorių, Ku.ro-

ir 
redaktorius elgiasi sulig 
nuožiūros ir 
kiekviena 
“sziaudini

užgaidos, 
redakcija

Sztai atsilikimas kuri gali
ma pritaikyt prie tamsybes ir 
apszvietimo: Laike kares du 
kariszki Angliszki laivai isz- 
plauke isz dvieju atskiriu pri
siuvu ir pusiąukelyje abudu 
nusitiko. Buvo tai labai tamsi 
ir viesulinga naktis. Norints 
abudu laivai turėjo žiburius, 
bet vienas kito negalėjo pažin
ti, manydami kad vienas ir ki
tas yra neprieteliu ir vienas in 
kita pradėjo szaudyt. Szaudy- 
mas tęsęsi per visa 
abieju laivu žuvo 
žmonių o laivai

nakti. Ant 
keliolika 

o laivai nukentejo 
kandžiai. 'Tik tada, kada pra

sidėjo pasirodinet dienos szvie- 
sa, persitikrino, kad ant abie
ju laivu plėtojo Angliszkos vė
liavos. Szv 
tarp broliu.

Znione;, kaip tieji du laivai, 
kovoja tarp saves tamsybe jo ir 
tik tada kaip apszvietimas ap- 
szvieczia juju protus paduoda 
sau broliszkus delnus sutikimo. 
’Tamsvbe vra musu didžiausiu 
nevidonu ir priežastis visokiu 
nesutikimu ir ergeliu. Szviesa 
(apszvieta) apmalszina žmo
nis ir gyvena sutikime, dirba 
isz vien del gero visuomenes.

sulaikė kova

dn laivai

Kaip gyveno moterėlės priesz 
keturis tukstanezius metu.' 
Ant tojo klausymo atsako An- 
gliszkas profesorius savo nau
joj knygoje kuria tik 
užbaigė Londone. Sir

O

ai

nesenoi 
Petri, 

akyvai apraszineja visa gyve
nimą tuja žmonių isz tojo laiko 

ypatingai isz Babeloniszka
laiku 2,190 metu priesz t žgi- 
mima Kristaus. Moterėles tuo
se laikuose turėjo daug viso
kiu kiiucziu ir arsziausiu pa- 
proeziu kaip: banlavosi, liežu- 
viavo, tinginiavo ir vogdavo.

Jaigu motere ka toki pavo
gė, jaigu verte pavogto dalyko 
neiszne.sze poakiu lutu manuos, 
tai vyras buvo priverstas
lygint nuskriaustam, bet jaigu 
pervirszino penkis Intus, tai 
vyra.- turėjo tiesa nupjaut savo 

.moteriai ausis. Buvo tai nemie
las darbas del vyro, todėl pa
samdydavo kita idant taji dar
bu už ji atliktu o pl iek tam nu
pjaudavo da szmoleli nosies.

Vyras, kuris paskolindavo 
vedusiai moteriai pinigu, buvo 
rustai baudžemas už ka Imda
vo inmestas in upia kad ir ne- 

’ mokėjo plaukti, jaigu jam pa
sisekdavo isz.-igelbet, tai nu
kirsdavo jam'ausis. Vyras ku
ris palmuziuvo svetima mote
rių, Imdavo baudžemas nupjo
vimu žemesnes lupos, o katras 
paimdavo svetima motore už 
raukos, tai netekdavo rankos 
— už su vadžiojimu arba sveti- 
motenavima buvo baustas mir- 
į’zia, Nuskriaustas vyras ta

darbu at likdavo pats.
\’cdusios poros Babeliene 

galėjo persi.-kirt lengvai: ser
ganti pati buvo sugražinta ad- 
gal levams, motere kuri apgau
dinėdavo savo vyra, buvo isz- 
mesta laukan ir neturėjo tiesos 
pasimatymo su savo vaikais. 
Po mireziai moteres, vyras tu
rėjo apsipaeziuot su jaunesne 
sesere veliones.

Vedusi motere turėjo tik vie- 
visados nesziodavo 

ant galvos veliona, 
nevalninke taip darydavo, tai 
buvo baudžema 50 rykszeziu 
per nuogus peczius.

Jaigu Amerike Imtu 
tiesos,
vaikszcziotu be ausu, ranku ir 
kitu daliu kimo...

na valu •— 
galvos bet jeigu

tokios
tai milijonai žmonių

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
♦'kuHHmuHinuuni.iHu

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

H7. Z). Boczkautikas-Co, 
Mahanoy City, Pa,

žmogus
Knyga

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
nudek linais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-CO 

MAHANOY CITY, PA.

Mes Duodame
Patarimus Dykai

Kas turi lotus ar namus 
nusipirko Youngstowne, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe ar pribūti in 
Youngstown, O. tai mes 
t e i s i i j g a i patarnausime.

Mes kalbam lietuviszkai
f

J. P. Sabel Realty Co.
303 Mahoning Bank Bldg. 
YOUNGSTOWN, OHIO
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1925
19,954,347 ir tie auto-

žmoniii 
gelž;k(‘liu Amm’i'koje per 
metus (>,766 žmones o sužeistu 
137,435.

Pagal praneszima
yra nuvažiavę daugiausia my
liu per metus New York ('en-

— 27,985.53,
— 27,805.70 o

National yra nuvažiavę 29,732 
11 mvliu. Ir

Auto vežimu buvo
metais 
vežimai užmusze žmonių in mo
tus 19,828.

Auto vežimas nubėga in 
valanda an cemento kelio 136.7 
mylias, 
L)‘) •><) O. >,.).)

J 1 
pietį, kuris stovi už ribų man
darinu valdžios. Lygiai redak
toriai, kaip ir ju leidžiami laik 
raszcziai gali Kinuose pasgirt 
didele pagarba. Kiekvieno lai L: 
raszczio antgalvyj randasi at- 
spa usdi n t a s į )e rse rge j imas:
“Pakelk rūpestingai kiekviena 
spausdintos popieros lakszteli; 
tokio pasielgimo 
pasekmes

palaimint os 
neiszmal uoja-

#

per 1925 metus 
niioszimcziu

užmusze
10

V t • žmonių,

nuoszimti, mat nėra
*

o ant pa laidos žemes 
per valanda. 
Auto-vežimai 

miestuose
mažiau

negu ant ukiu laulkuose užmv- 
sze jau 23 
policijos.

Auto-vežimai 
gazolino 
nuoszimczio daugiau 
t i motorai. Viso yra suvartota
9,362,094,000 galonu per 
metus.

Pas Korda dirba

suvartojo 
Suv. Valstijose 

negu ki-
80

1925

darbi-
ninku pagal valdžios praneszi 
mu 75,000 žmonių, daugiau ne
gu kitose auto-vežimu dirbtu 
vese.

Radio klausytoju ir tu 
rineziu yra jau 5,500,000 žmo
nių arba vienas apartas ant 
kas 20 asmenų; tas biznis ge
rai plėtojasi Amerikoje, 

laiszku

Radio

Mirusiu buvo♦

1925 metais Suv. Valstijų kru
šoje tik 21,332,232 laiszkai, ku

.jie nu-
u
f *

rie nerado adresuoto; 
mirties gurbu4 4ujo m 

\psivedimu buvo 1925 me
tais Suv. Valtsijoso tik 1,178,-

L

206, 
867, 
neapsižiureta.

o persiskyrimu 
reiszkia ežia kieno

tik 179-
buvo

PAJĖSZKOJIMAI.
Pajeszkau Adomo Nadziekos I 

ir Jurgio Andruszkos 
sesers sūnūs
York. Paeina isz Vilniaus red.
Kaniavos valst., Kailiuku 'kai

nui- 
(1.11

Viena Szvezukevicziene, 
Middleport. Pa.

gyveno
mano
New

Malonėkit a t s i s za u k 1 
adreso:

I

mo.

Asz Ona Ziirinckiulc po vy- 
, paei-ru pavarde Zameckiene 

nanti isz Seinų Apskr., Seiriju 
Gmino, Palnnn Kaimo, pajesz- 
kau Jurgio Važio, keli melai 
atgal gyveno Du Bois, paskiau 
iszvažiavo in Cleveland su sa
vo motore Urszulv. Jeigu kas 
apie juos žino meldžiu pranešt 
arba tegul pats atsiszaukia ant 
adreso; lt

esą
— ir kožnas Kinas tai 

klusnus. Krau
tuvėse ir visuomenes instaigo- 
se lai k raszcziai esą rūpestin
gai renkami ir tol luina skai
tomi kolduodasi rankoj iszlai- 
kyt, paikiaus specialus drau
gijos tarnautojai ateina sunai
kintu lai kraszcziu atsiimt, 
tos Draugijos pareiga

mos 
pasarga i <‘sas

<» 
esant i

pridabot tai, idant kiekvienas 
spausdintas popieros lakszteli
turėtu savo 
lai'kraszuziai

s
Visi 

būna 
ir to-

pabaiga.
pabaigoj

siuucziami in Venmiao, 
nai specialiai (am tikslui intai- 
sytose kremaiorijose (krosny-
so) buna sudeginami.

SULAIKYKIT SLOGA
KOL NEPERVELU.

Neatsargu duoti slogai pereiti be 
jokios atydoH. Influenza arba plau- 
cziu uždegimu gali baigtis. Jeigu turi 
sloga arba jauti ta ateinant, veikit 
skubiai. Gaukit ta sena isztikima grei
tai veikianti Johnson’s Red Cross 
Kidney Plaster ir uždek ant krutinės. 
Szis stebuklingas pagelba neszas plas
ter is yra dvigubo dydžio paprasto 
plasterio, ir neskyletas. Patogus var
toti. Duoda veik urna pagelba — szil- 
do, palengvina, saugoja, gelbsti pa
lengvinti sukepima ir sujudinti cir
kuliacija. I’raszyk vaistininko didelio 
Johnson’s Red Cross Plaster su rau
dona flanele Užpakalyje.

ta. Szeimininkas, 
triju metu vaikinas, 
prausės, 
kai apsirėdęs, užimtas kirpyk
los valymu. Valyt isz esmes, nė
ra kas, liet jis stiszilo bedirbda 
mas. rTen skudurėliu iszlrinas, 
teii pirszlu paliruzinas, teubkv 
ko randas ir ja nuo sienos nu
metąs.

Kirpykla maža, siaura, men 
ka. Rastines sienos buvo iszla- 
pėt notos popiera, primenanezm 
nusiszerusitis 
ui.ns. ’T 
apytamsiu langu — plonos 
girgždanezios, prastos dureles 
ties joms pažaliavęs nuo drėg
numo varpelis, kuris siūbuoja 
ir ligotai pats skamba, lie jo
kios priežasties. O pažiūrėkite 
jus in veidrodi, kuris kabo ant 
sienos, ir jusu veidas negailes
tingu budu bus iii visas szalis 
perkreiptas! Priesz ta veidro
di ir kerpti ir skuta. Aut stale
lio, tokio pat nemazgoto ir suo
dino, kaip pats Motiejus Bli 
gutis, visko yra: szukos, 

skųst u vai, fi ksat naro 
keliolika centu, pudros už tiek 
pat, stipriai atmiežto odekolo
no už pusliti. Na, tiesa pastt- 
kius ir visa kirpykla neinver- 
tinama daugiau, kaip penklitis.

Ties durimis pasigirsta ligo
to varpelio cypimas, ir in kir
pykla ineina senyvo amžiaus 
vyras, apsivilkės kailiniais, at- 
siduodaneziais raugu ir apsia
vęs veltiniais. Jo galva ir kak
las apvyniota moteriszka ske
peta.

’Tatai Baltrus Uoginis, krik- 
sztatevib Motiejaus Blizguczio. 
Seniau jis buvo gimnazijos sar
gu, dabar gi jis gyvenas palei 
Raudonąja kūdra ir užsiimąs 
szalt kalvyste.

Moliu, sv’eikas, gyvas!— 
sako jis Motiejui Blizgueziui, 
bedirbaneziam ir besiszvari- 
naneziam kirpykloj.

Sveikinasi ir biieziuojasi. 
Uoginis nusitraukia nuo gal
vos skepeta, atsidusta ir atsi
sėda.

vežejo marszki- 
Tarp dvjeju nedideliu, 

•%

le-S

la!
UI

JOS. P. MILAUSKAS e* 
Liotuviazkas Skvajeris

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigius 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkuH reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

(A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL A PATTERSON ST3., 
ST. CLAIR, PA.

Ona Zameckiene
1 Hamilton Ave., 

Grand Rapids, Mieli.

WESCOESVILLE ŽMOGUS 
SAKO

Nuo kada buvo jaunas vaiki
nas, pagaudavo szalti nuo ku
rio nugalėdavo atsikratyti, vie
na diena nusipirko bonkuto Dr. 
White’s Lung Healer gyduoles 
kuria po trijų sykiu vartojimu 
aplaike greita palengvinimą.

Dr. Whites Lung Healer gyduole 
75c bonkute, drauge su Dt. Whites 
(Black Crow) Cold ir Grippo pigul- 
kaH 25c praszalina bile koki perga
lima. Parsiduoda visur. ad.

: T, ' r -i ■ . ? * * ».

z*
žirk-

vuz

— 'Kaip. Penkliti. Prilaiky
kite ausi!

— Laikau... Žiu rėk,
sopa! Tu man <plau-

tanezio pasidėjus. Taip tatai, 
brol... Sznekek nesznekek, o 
darbas jau padarytas. Kas pra
ėjo, ta atgal, Motiejeli, nebe- 
gražinsi. Kita sau (panele jesz- 

— mor
gu neslokuoja. Na, kirpk! Ko-
kukis... Pasaulis platus

Hein- gi stovi?
kirpk. ()i 
km- peszi.

’Tai niekis. Be szito mu
šti a iruti c esą negalima. O kaip 
gyvuoja < Jaute l

, Ar dukrele? Nieko sau, 
szokineja. Pereita savaite, tre- 
rėziadienyj, sutarėme už Kukli- 
nio irzleisl. Buvo sugertu ves. 
Kodėl neatėjai?

•Žirkles paliovė
Mot iejus
rankas ir klausia persigandęs: 

— Ka nutarėte iszleist.' 
.— ()na.

’Tai kaip-gi taip ? l’ž ko .';

1

Blizgutis
ezerszkeje. 

nuleidžia

I

Iszbalsainuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
Hzia nuo paprascziausiu iki prakil
niausiu, 
luidotuviu, veseliu. kriksziyniu h 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1873-M.

T
l'ž kaklinio, Miku Jono, 

gatvėj t a r-

Acziu Dievui, isztiesn, 
visi džiaugiamos, l’ž sa

>

vestuves. Ateik,

Jo teta Žema i ežiu 
nauja už szeimininku. Gera mo- 
I oris, 
mes
vaite.- 
linksmi n si m.

Balt ru dede, bet kai p-gi
— sako Motiejus Blizgn- 

iszblyszkes, nustebus ir 
t raukdamas peczius. 
taip galima .' 
kaip 
Ona... jog asz..

taip? 
lis,

pa si-

kol? — 
E,

ramina ji
kad tave bala!

vuz-

Motiejus tyli ir stovi nesi
judindamas, paskiau iszsiima 
isz kiszeniaus nosine ir prade
da verkt.\fA U, 

lt nih.
Žliumbia, kaip boba! Tu 
baigk mano galva ir tiktai tuo
met teveik! Imk žirkles ir 
kirpk!

Motiejus ima žirkles, minute 
beprasmingai in jas prisižiurę- 
jes, pagalios, iszmeta ant stalo. 
Jo rankos dreba.

Negailu! — pasakė jis. 
Dabar negaliu, jeigu netū

no! ai minga s,
tikrai nelaimingas ! Ir jinai ne
laiminga! Mes viens kita mylė
jome, prižadėjome susituoki, 
ir perskyrų mus geri žmones be 
jokio pasigailėjimo. Dede Bal
trau, eikite szalin! Asz iii jus 
žiūrėt negaliu — eikite po vel
niu!

riu! Asz žmogus

— Tai asz rytoj ateisiu, Mo
tiejėli. Rytoj užbaigsi.

Tatai... tatai nie- * 
daleist!

jog asz buvau
iii ja insiniylejos, asz turėjau 
vilties... Kaip-gi taip?

— O taip. Pagalvojome ir 
Jis žmogus gera

T 
negalima

- Kaipgi

r p

O ir t oi u molis, kad ji ba- 
sako jis kriokdamas. —

Tai ne baikos? Nuo Raudono
sios kūdros Ii 
tu.

buvo.

P' r>

Kaip g 
Blogai,

i Kalėdiniu va r-

yvnojat ?
brol, karsztlige

Ka jus? kar.^ztUge! 
Karsztlige.

Gerai.
Nusiramink, o asz pus 

tave rytoj, anksti iszryto.
Baltram puse galvos buvo 

, ir'jis buvo pa
in katorgininką. Nepa- 

sutaiemo. Jis žmogus geras,I "’K" ff»,va pasiliki,
doras ir linkamas. ' 1,1,1 "«r« kas beveikti. Jis galva

Motiejaus Blizguczio veidą 
iszpyle szaltas prakaitas 
žirkles ant si 
deda trini uosi su kumsezia. 

Asz buvau benorįs...
sako jis. — Tatai negalima, dė
de! Asz... asz buvau insimvle- 
jes ir padaręs szirdies pasiuly- 
ma... Ir tetule buvo prižadėjo- j 
si. Asz visuomet jus gerbdavau 
vis vien, kaip tęva... visuomet 
jus veltui ker|m. Visuomet 
gaudavote isz manes pasisko
lint ir kuomet mano tėvelis nu
mirė, jus paemete kilimą ir 
penkiasdeszimts Jitu , pinigais 
ir atgal man negrąžinote. Ar 
pamenate ?

— Kaip nepamini ? Pamenu!
s-gi isz ta-

•Jog

plikai nukirpta 
. naszus i 

, I togu su tokia

ir kakla apsupa skepeta ir isz
eina isz kirpyklos. Motiejus 

es vienas at- 
: išėda ant kėdes ir ima tvkiai e*1

_  .raudot.I

.Jis
falo padeda.ir pra- Blizgutis, pasilikt

veltui kerim.

Tiktai, Motie, koki
jaunikis? Ne pinigu, ne kil

iuliu tas menkas ir pras-

m

ves 
me;, 
tas...

Kita diena anksti iszryto vėl 
ateina ( ogiais.

Jus ka norite — skųst
— klausia jo szaltaiar kirpt ?

Į Motiejus.
Pabaigk, Motiejeli. Dar

galvos bepaliko.
Mokėkite iszkahio pini-

Vcltui nekerpu.
Baltrus Uoginis,

n e sa k v da i na s iszeina

pih e

gus.
ne žodžio

ir ligi

<) Koklinis turtingas ?
Kak Ii uis krautuves tar

nautojas. Jis turi banke eina
mąja sanskaita pusantro Inks-

y

sziol dar ant vfertos pnUc's gal-"* 
! vos (įlankai ilgi, o ant kitos *— 

už kirpimą 
skaito esant praban

ga ir laukia, kuomet ant nu
kirptos puses patys plaukai 
užaugsią. Taip ir dūktus vestu
ves praleido.

trumpi, 
mokei ji

Pinigu;
> B

Skaitykite “Saule”

Hei, moteres! Hei, visi 
vyrai! Jeigu jus norite 
namie turėt geriausiu 

žolių pasirinkimą tai variuokite DIABOLO

Menesi isz- j 
maniau, kad pas Ab-įdėjau

raoma važiuosiu... I’a.sveikau.
Dabar plaukai slenka... Dakta
ras liepęs nukirpt, Plaukai, sa
ko, nau ji, sti'prus 
asz ir g

O

t

Parsamdo automobilius de) matomai

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Den tįstas Mahanojuje. 

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City
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) Lietuviai^** Graboriua
K. RĖKLAITIS 5

Laidoja numirėlius pa- , 
L gal naujausia mada ir x 

mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterėms. Priei
namos prekes.

~Jpruce Ht..
MAHANOY CITY, l’A.

> r> u a • p

’ Ii . ' » "

/’S ft 10 w. Sprite Kt

BOS MABKKT 8T I
1

1

v:

H ir

«

I

g'1ęriru, ir pi-

užaugs. Sztai 
alvoju sau: na-g'i nuei

siu pas Motiejų. K > man pas 
bveti.ma, jei galiu i>as sava nu
eit. Ir nukirpsias
nigu nepaimsiąs. Teisy’be, tru
puti toloka, bet ka tai reiszkia ? 
’Tatai savo ruszies pasivaiksz- 
cziojimas ir tiek.

— Labai •malonu. Tuojaus! 
Malonėkite!

Motiejus Blizgutis misi lenke 
ir parode in kode. Uoginis at- 
sisedo ir žiuri in veidrodi ir, 

jaueziasi patenkin
tas reginiu: veidrody pasirodo 
kreivas veidas .su kalniuko lu
pomis, buka, placzia nosimi ir 

akimis kaktoje. Motiejus 
Blizgutis uždengia savo klijen- 
tui peczius balta drobule su 
geltonais taszkais ir czirk- 
czirk, pradeda czirszkint žirk
lėmis.

plikai!

su

taszkais

Ntm jus pirmu numeriu, 
— sako jis.

Aiszku, kad taip. Kad 
bucziau panaszus in totorių, 
kad butu galva, kaip menulis! 
Plaukai tankiau iszdygsia.

Na, kaip, tetule gyvuo-I>ri,i,i „iiHh 

ja!
-— Nioko sau, laikosi ir 

tiek. Anądien buvo nuėjusi pas 
majorione kaž-ka ten padirbėt, 
Penkliti gavo.

L ‘ \ 1

sa u

trejos devineros” pasi- 
zieves.

Yra gvarantytas geriausias 
rinkimas Europos žolių, szaknu ir žieves. DIABOLO 
yra musu žyme ir atrasite jog jame yra skirtumas 
tarpe musu ir kitu iszdirbyscziu. Jeigu syki pirkaite 
DIABOLO tai jin visada varo site nes jumis patiks. Su- 
merkant in koki likeri ar gėri yra tai gera gyduole del 
nevalimo, priduoda apetitą ir regulavoja visa kūno

• systema. DIABOLO parsiduoda po 50c, 75c, $1.00 ii 
$1.50. Prisiuskite Money Orderi arba per C. O. D.

4 4

Bear Balsam Products 
Company 

SHENANDOAH, PA.

Reikalaujame Agentu Visuose 
Kolonijuose. f

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA. 

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

MERCHANTS BANKING TRUST OO., 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del ogaus kuris dirba ir oiedina. Dikite mvo 
pinigus in Mita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento,

111
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Szvedu Užpuolimas ant 
Czenstakavos

Tikras Atsitikimas. Parasze del “Saules” XX.f f

II
^loiiaiiHbiltĮiiiLiihiiiieniiiiiiiHiiiti'upitniHiiiiiiiiiiiiiiiini;

— Et! ka jusu mylista kal
bate! .’

— Maž nenoromis... bet ge
rinus palydėkite mane, 
pora žodžiu pasakyti.

— Ir asz taippat.
— Tai ir gerai.
Už vartų ponas Kulinovskis 

vėl apsistojo ir pradėjo kalbė
ti ponui Czarneckiui:

— Jusu mylista, iszrodote 
man apsukrus, prie to gi jau- 
cziu, kad esate isz kraujo ir 
kaulu kareivis... Kam jums po 
po szimts pypkių, su kunigais, 
o no su kareiviais 
kam kunigo bernu būti

turiu

į

suKa gi ten tai]) ilgai 
Kuklinovdkiu veikei!

— Kalbėjausi su juo 
sa'ke ponas Czarneckis.

— Ka gi tau sake?
— Sake man, tiesa esanti, 

kad chanas eina mums in pa- 
gelba.

— Garbe Dievui, kuris ga 
Ii stabmeldžiu szirdis atversti 
ir priesziniuku padaryti d ra u 
gus! — tarė 
kis.

at-

kiniiga.H Korde*'-

"SAOLK” >» I

SZITIE VYRUKAI RADO SKARBA SENAM SEIFE.

1

užstoja kelia. Keliose
ii andauze Szvėčius'ioSe gerokai apdaužo Sz 

Bajorai sėdasi ant arkliu, kai 
mi(M*ziai organizuojasi in 'kuo
pas, gaudo Szvodus ir mųsza, 
kad net dulku. Sžtai kas yra, 
sztai prie ko priėjo! () kas lai 
padarei Jus!

— Aniolas! aniolas! kalba! 
— kalbejoxvienuoliai ir svio- 
tiszkieji, pakele rankas 
gun.

Aniolas! aniolas! kalba!

dan-

— Ne aniolas, tik jums at
sidavęs, pasiuntinys Sladovs- 

Jcis!...' Vis tai dar niekis! klau-

la iky ties, 
?... Ge

resne ir linksmesni* musu kom
panija prie stikliuko, su1 mer
gaitėmis... Supranti! ko!

Czia nuspaudė jam peti.
— Tas namas — kalbėjo 

tolinus, rodydamas pirsztu tvir 
tove — tas namas dega... kvai
las gi, kas isz deganezio namo 
nebega. Jusu mylista maž isz-

• !... f
ant tu, kurie tave taij> pava
dins! Eiksz musu kompanijom, 
generolas priims

— Sake man taippat, kad 
ir Didžioj Lenkijoj juda žmo
nes...

Sztai kalviai—-du broliai llyer’ei isz South Keyport, I 
L, kiii'ii* pirko sena seifą nuo farmerio už deszimts doleriu, 
kada jaja sudaužė rado skarba vertes $75,000, kaip tai buvo

Saulėje” ana diena.apie tai raižyta < <

O

gamos vardo bijoti IK

— Garbe Dievui! Ar dau
ginus nieko nekalbėjote.’

— Kaipgi! in'kalbejo man 
paskiaus Kuklinovskis pereiti 
Szvedu pusėn.

—. Tikėjaus, kad tai]) bus 
— tarė kunigas Kordeckis 
nedoras szis žmogus... O tu ka 
jam atsakei!

— Matote, 
leve jis ])asake man tai]): 
du szalin mano pasiuntinyste, 
kuri už vartų jau ir tai]) nieko 
nereiszikia, ir kalbinu 
kaipo paszaline ypata.”

Asz gi del tikėjimo dar syki 
paklausiau jo: ar galiu atšaki 
neti kaipo privatiszkai ypa
tai! Atsake: “gerai” — tuo 
met...

Atšaki*:

si net i: kaip

tave gerai, 
aszužtikrinu! Linksma kompa 
nijele, linksma!'ka tau vienuo
liai? Kareivio liuosybe tarnaut 
tam, kam patinka. Kas ten mu
su Kazimiero laikosi! — tarė. 
•— Lietuvoje vienas tiktai ‘Sa
piega prieszinasi Sz.vedams...

Ponus (’zarneckis labai tuo 
užsiinteresavo ir pradėjo klau- 

ir kur Szvedams
sekasi ir kur juos musza .* 

Kuklinovskis apsakinėjo vis 
ka, ant galo tarė:

— Tai niekai! Nu, ka, pa- 
alvojainesigailėsi! Eiksz 

pas mus. .Jei sziandie peranks- 
t i, tai pagalvok iki rytdienos, 
poryt dienos. Jie, matyt intiki 
tau, jei leidžia iszeit už vartų, 
kaip sztai dabar...
laiszkais ateik ir daugiau 
gpžk...

— Jusu mvlista trauki ma- 
ne Szvedu pusėn, nes esi ju pa
siuntinys — praszneko ponas 

— neiszpuola ki- 
nors duszioje kas

<r nesigailėsi!

Arba su
lie

geru 
pasiunt/i- 

tau, 
Mesk.

Czarn(‘ckis 
taip daryti, 
žino, ka manai!

— Drauge! — atsake Kuk- 
linovskis — sakau viJka atvi
rai. Už vartų jau nešini pašinu 
tinys, ir jei taip nori, tai 
noru atsisakau nuo
nystes laipsnio ir sakau 
kaipo paszaline ypata.
po szimts pypkių, ta tvirtove'

— Tai jusu mylista kalba
te kaipo paszidine v pa t a !

— Taip.
Ir galiu jums atsakinėti 

kaipo paszalinei ypatai!
.— Žinoma!

tai klausyk manės, 
pone Kuklinovski (ežia jis pa 
si žiu re jo iszgamai akysiia) 
esi szelmis, pardavaduszis, lat
ras, iszgama ir arci-szuva! T’n- 
ri užtektinai, ar dar turecziau 
tau in akis spjauti !

Kuklinovskis taip
bėjo, kad negalėjo iszsyk susi
gauti kas sakyt.

— Kas tai *... 
gerai nugirdau ?

Turi, szunie, užtektinai 
ar dar nori, kad spjaueziau tau 
iii akis?

Kuklinovskis 
kardu, bet ponas (Čarneckis 
geležine savo ranka pagriebė 
ji už sprando, isztrauke isz jo 
karda, paskiaUs sudavė in vei
dą isz vienon ir antros puses ir 
vijomis jiegomis st mm? ji pa-

nusiste-

Kaip tai!... ar

kalnen.
— Paszalinei y patai, ne 

pasiuntiniui! — suszuko ponas 
Czamedcis.

Kuklinovskis kaipo, paristas 
akmuo, nuriedėjo pakalnėn, gi 

. ponas Czarneckis rainei sugry- 
įo prie vartų.
Prie vartų jau rado jis belau

kiant kunigą Kordecki, kuris 
nusivedė ji szalin ir pradėjo 
klausinėti.

y patai,

s

gerbiammasai
“De-

gerai; i,

tave,

jam
pa-

— Kas tuomet !
Tuomet daviau 

spraudau ir jis nuriedėjo 
kalnen.

Vardan Dievo Tėvo 
Sūnaus ir Dvasios!

Nepyk gi. tėve... 
tai taip padariau, kad, 
niekam jis to nei nepasakos! 

valandėlė tylėjo.

ir

Visa 
tiktai

Kunigas
Žinau, kad per savo do

rumą tai padarei — atsake ku
nigas Kordeckis. — Tik tas 
man nesmagu, kad ingijai sau 
priesza... Baisus tai žmogus!

— Et, kas jis man!
VU.

atvažiavo vienuolv-
irsus Szvedu ofieierius, 

nuo vyriausiojo 
vado fcldmarszalo Vittember- 
go, laiszka su
duoti tvirtove

Prieszingai rasze \’ittember- 
gas — jei nesiliaukite prieszin-

Neužilgo 
nan gi 
kuris atveže

insak vmu
Miulleriui.

pa-

i t

ties ir nepasiduosite minėtam 
generolui, žinilkite, kad asztrei 
laukia jus bausme, kuri bus pa 
vvzdžiu kitiems, 
busite jus patys.

Kaili už lai
, y

Gavo toki laiszka, tėvai nu
tarė po seyovei vilkti, kasdien 
naujas priežastis iszraiidnnl. 
Ir vėl įlinko lailkus, ii’ vėl ar- 
inotu szuviai, trenksmas, dery
bos.

Miulleris pi’anesze kad norisi 
užimti vienuolyną tik del ap
saugojimo ji nuo plesziku gau- 
.in-

Tėvai atsake, kad jei j u pa
ežiu iiigula iszgalejo atremti 
tai]) smarkius Szvedu kariuo
menes pžpuolimns, tuo labiau 
užteks ji ėgli plesziku 
mui. Meldo ........v.
kad pasitrauktu Veliuniun, ar 
kur jam tinkama. Pritruko 
vienok ir Szvedams kantrybes. 
Tas nusižeminimas apgultu ja, 
kurie viena syk prasze miela- 
szirdvstes ir kaskitrt vis la- 
biaus szaude, iszvede isz kan
trybes kariuomene ir vada.

Miulleris iszpradžiu negalė
jo suprasti, kodėl, 
krasztas pasidavė, 
vieta ginasi,

at remi- 
todėl Miullerio

nors visas 
szi vlenb 

galybe 
juos palaiko, kokia vilti turi 
szitie vienuoliai, kad nenori 
pAriiduoti ?... Ko jie nori, ko jie 
tikisi ?

Bot laikas atsake ant

kas per

das, ne vienuolynas, ne vie
nuolyno turtai ir ne vienuoliu 
likimas rūpėjo kunigui Kor- 
deckiui, bet visos Lenkijos vi
so kraszto likimas. Suprato 
Miulleris, kad anas tylus kuni
gas žinojo ka daras, kad pasi
rodo pranaszas, norėdamas pa
sirodyti krasztni 
kad milžiniszku balsu suszukC 
in visas puses: sursum corda! 
pakelkite szirdis! kad pergale-

11<*

pavyzdžiu

jimu, mirtim ir auka pažadini i 
tarsi snaudžianti kraszta ir 
parodyti, kad dar 
pražuvo, kad dar 
reikia ginties.

Supratęs tai, nusigando 
nas kareivis ir to apgintojo ir 
savo padėjimo.
Linai an;i t 'zenstakavo> 

tinvezia ’’ 
dino, pasirodė baisiu kalnu, 
kuri sergėjo milžinas, pats 
generolas pasirodė esąs men
kas žmogelis ir pirmąsyk pa
žiurėjo in savo kariuomene 
kai]) iii kirminu buri. Argi lai 
jiems kelti ranka priesz tokia j 
baisia, paslaptinga, dangiszka 
galybe!

Nusiminė Miulleris ir jau 
pradėjo abejoti. Žinodamas 

ant [o, 
.pats pradėjo jeszkoli kaltinin
ku ir visa savo piktumą suver
to ant Vrzeszczovicziaus. Ka- 
riumenejo kilo nesusi])ratimai 
kas labai kenki* tvirtoves ėmi
mui.

Vienok buvo ir tolcios valan
dos, kuomet Miulleris džiaugė 
si mintimi, kad tvirtove galu 
gale pasiduos.

Ir iszti'kro, argi galėjo kitaip 
būti. Juk Vittembergain jau. 
atsiuntė szeszias dideles anuo
tas, kuriu jiega jau

visu 
szitu klausymu. Pasiprieszini 
mas, kuris ežia prasidėjo, pla 
tinosi kaip gaisras.

Suprato pagalios Miulleris, 
kas kunigui Kordeckiui rūpėjo 
nes aiszkiai tai iszdeste Sa
dovskis: kad ne szis uolos liz-

Pamate tai kareiviaiIvna.
kniupszti puolu ant žemes. Vol 
t ui pats Miulleris aiszkino 
jiems, 
taip iszrodo

kni szt a 
ne

kad'tai rulkas ir durnai 
veltui pnskiaus 

jiems grasino teisinu ir baus- 
ni(‘inis. Niekas nenorėjo klau
syti jo, ypacz ’kad pats genero
las negalėjo paslėpti iszgas- 
ežio.

Po to atsitikimo pradėta 
kalbeli Szvedu kariuomeneje, 
kad nei vienas dalyvavęs szia- 
me apgulime nenumirs savo

J

atsit i ki mo

nenumirs
viskas mirtim. Daug oficieriu intikejo 

galima ir tam, dargi ir
intikejo, nes tuojaus pasikvie
tė liuteriu /kunigus ir 
jiems daryti burtus.

pats Miulleris

se- Ii p po

Vaikszcziojo jie tarp karei 
sznibždedami ir gii'doda- 

, kaip ja pirmiaus va Į mi psalnu*s; baime jau tai]) 
' prasiplatino 
kad ne karta prisiėjo 
sakant kareivius: ” 
valia, ne jusu galybe.’ 

Tarp armotu szuviu, 
M iullerio pasiuntinys- 
vienuolynai! ir stojo priesz ku
nigo Kordeckio ir visos tary
bos akis. 

Buvo tai
Vienuoliai ir taryl.)^ jp'ięrpe ji 

i m* 
prielankus 

apginejams,

baisiu

abejot i.
kad visa ta kalte kris

«t

i r

V1SZ- Viu,

gi

nninc

gi ta prietaru ir 
, ki- 
nusi-

i

ka re i vius:

baime 
tarp kareiviu,

girdėt i
Ne jusu

1 1

naujas 
nuėjo

ponas Sadovskis.

avino

Krokuva 
imant buvo iszbandvta.

— Szimts pypkių! — 
Aliulleris -— nedatures tie mu
rai, kuomet
burtu lizdą isznaikinsime 
taip dalyku stovis virs, 
ramins visas 'krasztas.

Laukdamas didžiųjų 
tu, liepe tuo tarpu szaudyti isz
mažųjų. Ir vėl prasidėjo kova. 
Dovanai vienok kulkos krito 
ant stogu, dovanai artileristai 
nėrėsi'isz kailio, vienuolynas ir 
bažnyczia stovėjo sveiki, kaip 
stovėjo. Tuo tarpu Szvedu ka 
riuomunes tarpe prasiplatino 
visokios askalos. Tai pasakojo, 
kad kulkos perlekia per kaina 
ir užmusza savo kareivius; tai 

ųrmota.
umgi,

Mykite tolinus: totoriui chanas 
1 a t m i n d a m a s ge ra d o jy stos m u su 
numylėto karaliaus Jono Ka
zimiero, kuriam tegul suteikia 
Vieszpats Dievas sveikata ir 
ilga vieszpatavima, eina pagel- 
bon ir jau perėjo Lenkijos sie
na. Kazokus, Ikurie jam bus pa 
siprieszinia, akseliu sukapojo 
ir su szimtu tukstaneziu t ran 

Jkia in Lvova!
— Del Dievo!

— kalbėjo visi linksmai.
Ponas Sladovskis net sukai 

to bepasakodamas ir mosuoda 
mas rankom, 
ežia u kalbėjo:
*

ff v i į r > • ” *

iszaltai. .lis isz pat p radžiu 
iszrode esąs labai 
tvirtoves apginejams, taip 
kaip kiti pasiuntiniai stengda
vosi nuduoti.

Inejęs salen linkterėjo galva 
ir prabilo:

— Tegul bus 
Jėzus Kiistus!

— Per amžių 
atsake visi susirin'kitsioji.

Kunigas Kordeckis dar pri
dūrė nuo suves:

Kunigas Kordeckis dar pi'i 
dure nuo saves;

Tegul bus palaiminti 
kurio jam tarnauja.

— Ir asz jam tarnauju — 
atsake pasiuntinys. — Ir kad 
tikriaus, negu Miulleriui, tuo- 
jaus pasirodys... Hm! leiskite, 
gerbiamieji levai, atsikosėti, 
nes turiu ta brada iszspjauti. . 
Taigi Miulleris... tfu!... atsiun
tė mane, mielieji, pas jumis... 
tfu.... pasiduoti. Aszgi atėjau 
vientik dolei to, /kad pasakyti 
jums: ginkitės, apie pasidavi-, 
ma nei nemanykiti*, 
du g

Nustebo vienuoliai ir 
tiszkieji

pagarbitas

amžius!

siprieszinia, akseliu sukapojo

Del Dievo!

ka šįkart karsz-

Vis taixlar niekis!., 
nas Czarneckis, kuriam J

ren-

. Fo
to ve

dai atėmė pėstininkus, jau ren
giasi karėm Karalius Kazimie
ras renka kariuomene ir
giasi užpulti Szvedus, o Liet- 
mauai, klausykite tėvai, Liet- 
manai, ponai Potockis ir Lanc- 
koronskis su jais visa kariuo
mene tik laukia karaliaus Lie
jimo, kad pradėt muszti Szve
dus, tuo tarpu jie tariasi su 
Sapiega ir su Totorių 
Szvedai persigando, 
kraszte ugnis,
kare, 'kas t i k gyvas 
von!...

chanu/ 
visame 

visame kraszto 
eina *ko-

Toliaus Bus.
Nosinis Kataras ir Asthma 

arba Dusulis.
Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 

Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos porszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 motu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ii 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

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

........ . . .... .......

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62

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

t

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Prea.
J. E. FERGUSON, Kas.

Iszlikruju geri laikai 
Skulkine užeina, 

Jaigu bobeles ir mergeles 
iii urvas eina, 

Tai ir gerai, kaip vyrus 
užvaduoja, 

O bobeles da smarkiau ulovoja. 
Ka joms vyrai giliuoju,

Gere o ir siibirupcziuoja, 
Su nagais kai]) kales draskosi, 
l’ž kudlu paganckos paszosi.

Asz szirdeles aibeezia, 
Matyti labai noreczia, 

Kai]) indukus boba kanalija, 
Karczemoje pakele batalija.

Do 1 e r i 111< o nesi gai 1 eczi a, 
Isztikruju aibeezia, 

Sorkiu gei'esn'iu nenoreczia, 
Kad tokia musztvne 

parcgeczia,
() gal daugelis migliną, 

Kad asz meluoju 
Ne szi m* ta pliovoju.

* ♦ 4c

Keli Szenadorio kucukai, 
Narsus Įiesztukai, 

Susitarė ant prieszu užklupti 
Ir gerai kai Pi iszlupti.

Prieszai užpuola hzsisaugojo

f f 1

J

J

Ba isz laiko apie tai dažinojo 
O kad pesztukai nelaimėjo, 

Aut keliu s])orteliu užėjo. 
Ir butu kaili jiems gerai 

iszperia, 
Kad tik butu juos ingaleja 
Bet adbego moterėle smarki 

Ant’veido buvo sztarki,

)

Tinkamas Maistas ir 
Gimnastika.

Arthur A. McGovern, Buvusia 
Physical Director, Cornel) 

Medical College.

Kaip prailginti žmogaus ir 
jo kūno stipruma.

Karas turi savo rvbas. Kuo- 
met iszsivažinėja, sugenda, l>et 
— jis gali iszsivažineti in sze- 
szis menesius arba Sali būti ge
ras .szeszieins metams. Kaiku- 
rie savininkai iszlaiko kara 
asztuonis arba deszimts melu, 
tokiam iszlaikymui reikalinga 
geras atsargus mechanikas, ku
ris kiekviena diena atydžiai ta 
kara prižiūrėtu.

Praktiszkains tikslams gali
me sulyginti žmogaus kuna — 
maszinerija — su automobi
li um. Kiekvienas atgyvena sa
vo laika. Žmogus gali atgyven
ti keturiasdeszimts metu arba 
szimtmeti. Mokslas mums aisz- 
kina kad atatinkamai prižiūri
mas žmogaus kūnas gali iszgy- 
venti szimta dvideszimts metu. 
Statistika mums parodo kad 
paprastas žmogaus amžis pas 
taruoju laiku teseki tik iki ke- 
tiiriasdeszimts keturiu metu.

Didelis faktorius, alsakomin- 
gas skirtume keturiasdeszimts- 
keturin ir szimto metu, yra mu
su kasdieniniai jiaprocziai. Il
gesniam palaikymui karo yra 
svarbu kiekviena diena ji alie
juoti, tepti, taisyti ir valyti. 
Duodate jam užtektinai reika
lingos npedžiagos ir bereikalin
gai nenaudojate. Taipgi ir 
žmogaus kūnas turi būti alie- 
juojamas, tepamas, taisomas ir 
perdaug ne invarginamas, ir 
tuomet jis ilgiau laiko, t. y. gy
vena. Reikalingas geras valgis 
ir apsisaugojimas perdidelio 
iszvargimo nuo darbo. Maži 
kasdieniniai inproeziai palai
kymui sveikatos pa rodys skir
tumą

4
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tarp keturiasdeszimts 
In tarpa kaip viesulą insisuko, keturiu ir szimto metu ir užtik

rins amži.
Miegok asztuonias valandas, 

mahksztykis, ir kvėpuok szvie- 
žio oro priesz pusryczius. Val
gyk užtektinai vaisiu ir žaliu 
daržovių, pereik dvi mylias in 
diena. Užlaikyk szvariai bur
na ir apsisaugok viduriu užkie
tėjimo. Lankykis pas gydytoja 
ir dantistą du kartu in metus. 
Užsilaikyk visuomet linksmai. 
Nevaikszcziok daugiau kaip 
penkias mylias- be poilsio.

Jaigu reikalaujate žinių apie 
gimnastika — saves mankszti- 
nimasi, prisiunskite užadresuo- 
ta ir su stempa voką su ku- 
riuom prisiunsiu tamstai vel
tui moksliszkas kunui gimnas
tikas — Arthur A. McGovern, 
5 W. G6th St., New York City.

Su kumszczia in visas szalis 
pasuko,

Nosis ir torlaV taip' aplai.se, 
Toji motore narsi, 

Kad net kožnas juka apsiliejo 
Apsilaižyti in kampus nuėjo;
Kad tokiu motorėliu daug 

butu,
Tai muszlyniu tiek neat si but u.

♦ * » ♦

Kaip kam, tai Amerika beda 
Jau ne vienam daede,

Kada kaip kur darbai 
nusiszpicuoja

Tai tuo jaus nevienam
viduriai užkukuoja,

Kada vaikine pinigu neturi,
f Liūdnai žmogelis iszžiuri 

Sunku bus del tokiu 
užsilaikyti

J

vos pradėjęs laikyti 
krintąs artileristas; tai 
tarsi kieno padegtas užside
gąs parakas.
• Be to dar nuolat žūva karei
viai, kurie po viena ar po du, 
ar po tris nuo 'kariuomenes-at- 
sitolina.

Vienuolynas gi kas kart vis 
gynėsi gėriams. Artileristai 
taip iszir.oko szaudyti, kad nei 
vienas szuvis nenueidavo do
vanai. Szvedai visa tai skaitė 
burtais. Szvedu artileristai tie
siog sake oficieriams, kad su 
tokia galybe, kuri gina vienuo
lyną, jie negali kovoti.

Viena ryta kilo tarp Szvedu 
kariuomenes būrio siirniszimas 
kareiviai, mat, pamate per ru
kus dangiszkos spalvos ap- 
siau^tusia moteri, kuri turėjo 
užstojusi bažnyczia ir ’

nes Szve- 
alybe jau eina silpnyn-.

svie- 
matydami toki pa- 

siuntini; Zamoiskis tuojaus su- 
szuko:

Kaip Dieva myliu, 
doras žmogus!
Ir, priėjės prie jo, pradėjo jam 
spausti ranka;
kalbėjo tolinus:

:— Kai]) neesrni iszgama, 
taippat tuojaus persitikrysite. 
Insiuliau Miullerui Imti pašinu 
tiniu dar ir dėlto, kad praiiesz- 
ti jums, mimo mielieji, naujie
nas, kurios jums geros, kad ro
dos norecziau visas iszsyk jum 
pasakyti... Dekavokite Dievui 
ir Szv. Jo Gimdytojai, kad isz- 

jus inraiikiai^ Žmonių 
szirdžiu atvertimui! Jusu pa
vyzdžiu, jusu apsiginimu isz- 
mokytas krasztas bunda isz 
miego ir pradeda numesti mm 
savo

rinko

tai

Sladovs'kis gi

pecziu Szvedu junga. JO 
ežia bekalbėti! Musza Szvedus 
Didžiojoj Jjenkijoj ir Mozuri-

’ V ” * .

vienuo- 'joj, naikina mažesnius barius,
. ' • 1 ' t ' .

GYD1K1S SU ŽOLĖMS 
Gerinusias .būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra gerinusi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauju nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
tinusias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, vidurio 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir 1.1, 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejuąio kata
ro, baltdiges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumu isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžei 
spaudos, .pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
ma, puslapiu 092 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75, Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkui 
kolonijas. Adrosavpklte szitolp:

M, ŽUKAITIS,
Spencerport, N* Y.

kolonijas. Adrosavpkito szitoip:

25 G11 to t Rd.
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Ant kokio laiko iszsimaityti.
Bet ne pas visus pilve 

gurguliuoja,
Ne visi ant bedarbes rūgo ja 

Tiktai rugoja visados, 
Kaži minkai ir valkatos 

Ka ant ateities visai 
neatsimini, 

Trankosi dienom ir naktimi. 
Ne vienas in kuloku duduos,

Kaip sapkolinoi sustos, 
Ne vienas tada prižadės, 

Kad kitoki gyvenimą ves. 
Bet kol geresniu laiku sulauks 
Tai]) kaip stringąs susitrauks, 

Gerinus' zoposti tureli, 
Negu badeli, 
Ir stenėti.

Ba kai]) turėsi, tai kožnas 
•pagirs, 

.Kaip neturėsi, su koja paspirs.
Jau no vienas esate dasekia. 

Pinigu netekia, 
\nt niek per visus buvote 

palaikyti, 
Ir isz burdo iszvarvti.

daigu nori priedeliu'turėti, 
Turi kelis dolerius užezedyti, 
Ba doleris, prietelis geriauses, 

Ir už visus gnlingiauses.

W.TRASKAUSKA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Z

f

7

J

Laidoj a kūnai numirėliu. Pasamdo 
automobilius i d si laidotuvių, kriksa- 
tinlu, vesellju, pasivažinėjimo ir t .L 
820 W. Centra St. Mahenoy City, Pa.

i 1 r , iI

Valgis sumenkėjimui.
Pusrycziai: Pasirink viena 

apelsinu, obuoli, kriausze arba 
puse “grapefruit.” Sėlenų 
(bran) su nugriebtu pienu. 
Szmoteli džiovytos duonos. 
Puoduką karszto vandens, 
karszto pieno arba kavos užva
duotojo. Laikotarpyje pusry- 
cziu ir pietų suvalgyti viena 
szviežia vaisiu. Iszgerk du 
stiklu vandens.

Pietus: Žaliu daržovių arba 
szviežiu vaisiu tinkamai sutai
sytu (salad). Vartok citrinos 
skystimą. Arba iszvirtas dar
žoves, pasirenkant: szpinaku, 
szabalboniu lukszteliuose, mor
kų, tomaeziu, “ 
sprouts,” salieru arba cibuliu. 
Nesaldytus iszsnnktus vaisius, 
a ėha ‘ ‘ gelati na. ’ ’ Laikotarpyje 
pietų ir vakarienes, iszgerk du 
stiklu vandens ir koki nors 
szviežia vaisiu.

Vakariene: Skysta sriuba, 
kaip buljonas. Aviena arba 
porcija isztuszytos kudos mė
sos, visztiena arba žuvis. Dve
jopu daržovių, i kai]) pasiren
kant prie pietų. Vaisiu puodu
ką. Viena szmoteli juodos džio
vėtos duonos. Puodukas karsz
to nugriebto pieno arba karsz
to vandens. Geletinos desertas 
be siflėtonos.

Arthur A. McGovern,

grapefruit.”
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ŽINIOS VIETINES
— Ant savo mėnesinio su

sirinkimo Lictnvisakas Inde
pendent Kliubas nutarė laiky
ti metini pdkiliu apie 20 Apri- 
linus po Gavėniai.

50

Da tokio 
pokyliaus Mahanojui nebuvo, 
kokis bus szitas.

— Antanas Puidokas 
metu, stagai mirė praėji a Pet-
nyczios ryta pas Jurgi Baleziu 
717 East Centre uli., kur rado
si ant bordo. Puidokas rengėsi 
in darbu ir nuejas virszui reng 
tis staigai sukrito ant grindų 
mirdamas tuojaus nuo kraujo 
tekio. Velionis pergyveno Ma- 
banojui daugeli metu. Paliko 
du sūnūs ir viena duktere.

— Apie ketvirta valanda 
praeita Petnyczios po piet ug
nis kilo Ruby Provision (’<>.kilo Ruby Provision (’o. 
ant 112 W. Market ui i. 
rints ugni užgesino po 
valandų sunkaus darbo, bet ar-

A O- 
kel i u

DIDELE VOKISZKA SZEIMYNA.
-• G. Van de r \ 

yra $iuo J vie ju
Sztai didžiausia szeimyna Vokietijoj 

vaikai kuriu metai

-.- L.-V- — j—- -1-- —

Katalogas Knygų
II. II II

No. 100 Tūkstantis
Viena" puiki didele knyga.
biHzkos istorijos.

istorijos apie I No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Doras gyvenimas, Priversta links- Po laikui, Onytės laime, Per neatsar- 
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys guma in balta vergija, Pusiau-gyvenb

No. 126 Penkios
Gvaii,

jojo pati ir asztuoniolika
lyg 26 metu. \risi gyvi ir namie.

I

Isz Shenandoah, Pa.

A h ksa
skis,

W ’1-

net v- VI

gajau nuo
Grabučius V. Levanavi- 

czius pavojingai ser 
keliu savaiczhi.

Kada 
529 W.

St ra t k o v 
Mount Vernon

tinios szeimynos nukmite daug u]j skutosi kokiu tai nežino-
nuo durnu ir vandens, o tosios 

Duba ucl<.ai, 
Collins, Cummings, Staniuky- 
nai, Žagarimtkai, Fogarty ir 
Horno garadžhis. Žmonvs tu
rėjo iszneszti savo rakandus 
ant ulyozios, bet daugelis likos 
aplieti vandeniu ir gulėjo pur
vynių. Bledes gal daeis 
30 tukstaneziu.

— Readingo ir Lehigh Va
lios kasvklos nedirbo Subatoje

v ra: 11 viand.

lyg

sau gerkle 
To

lavoną surado gaspadorius anK 
grindų kraujuosiu. Dr. Auszra 
peržiurėjo lavonu ir nuspnmde 
kad buvo tai visai isz 
ežiu. Velionis paliko tris dnk- 
teres.

niu budu perpjovė
I taip giliai kad nuo to mirė. J
’e _ 1 . - _ 1

Brooklyn, N. Y.—Ona Barz
da it iene, 43 metu 901 East 93

agentai

St. Canarsie, mirė szio Sekma- 
ir Panedelyje. Pradėjo dirbti ' 
I’tarninke.

— Prohibicijos
aresztavojo Charles Whit t me
ti už pardavinėjimu gero 

Kaltininkas turėjo pa- 
500 doleriu kaucijos

už pardavi liejimą 
alaus, 
statyti 
lyg teismui. Padarydami kra
ta jo skiepe, surado 12 baczku 
gardaus aluezio. Badai kaimy
nai ji inskunde agentams.

Ponas Stanislovas M il
su paeziule Aleksandra 

ir dukrele Anele isz T’amakves, 
buvo malonus j-vceziai “Sau
les”

butą

> vecziai 
redysteje Subatoje.
Mahanojaus High School 

basketball kliubas smarkej su- 
plcszkin*) Shenadorio kliubn 
laimėdami 3!) prieszais Shena- 
doriszkiu? 19. Buvo tai vienas

Sliemu lorio

i

dienio ryte, Sausio 30 diena, 
buvo laidota Vasario 
nuo 10 valandos isz ryto, isz 

Rodžio bažnvežios, Szv

Sausio
2 diena

nuo 
kun. 
Jono kalniose.

Tik pereita Ketvirtadieni li
kos palaidotas a.a. Jonas Barz 
daitis, miręs Sausio 24 diena, 
o dabar ir jo žmonele po 
to dienu polam nuėjo pa 
vyra amžinas!in. Vėliniai pali
ko trejetą vailku, isz kuriu dve 
jelas vede, o vienas likos pasz 
laicziu tik 7 metu berniukas.

— Joseph Kilkis, 46 metu, 
mirė402 Hooper St.

1, buvo laidotas Vasario
10 valandos isz 

Rentei kos
Jono kapuose.

na nuo 
isz kunigo 
ežios, k C V.
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PUSTYNES SAHAROS N AUJAUSES VEŽIMAS.
A f rike,Neužilgii) ant pieskines pu slynes Saliam^, Afrikc*, užeis 

• n(’s kitados galėjo per laja milžiniszkadidele permaina, 
I*??*lle liktai verbludai su visokiais tavomis, tai ue-
užilgio i
ant paveikslo matome. \ ra tai nau.jauses iszradinuu i

, ■ ”,tl lsz Kiol, \ o kiet i,jos, kuriamo gales lengvai
sutilpt i 300 žmonių,

'i11''11 ' milžiniszki motoriniai vežimai kaip 
inžinierių

Johanno ('hristian i 
sutilpt i 309 žmonių 
600 tonu, 
lione galima bus padaryti iii ! 
verbludams kėlės sanvaites. Piuskine . 
.>65,56.) kelurkampines mylės ploczia, yra 100 pėdu

200 tonu tavoro, ‘0 timu bągažo ir svėrė 
\ ai omas per. (lu 2.)0-arkliniu Daieiru motorus. Ke

li ži indą vo

szesz
škui

Vasario
I die 
rvt o, 

bažnv-

Boston, Mass. —Jonas Bart-isz smarkiausiu loszimu o tai . / . ’ , ii,. i . . . • • • I kus turi nedideletaut ieeziaidel to, kad musu 
knip: Juozas Jakubonis, Leo
ną.* Gudaiti? ir Aleksa Kil- 
kauckas padare 7 golsus o pats 
Juozas padare 5. Garbe musu 
tauticcziams.

5. G ai

SVARBUS PARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS!

Mahanojaus Szv. Juozapo 
Parapijos pus-metinis susirin
kimas bus laikomas I tarninke 
15 diena Vasario, 7 valanda va
kare ant Xorkevieziaus sales, 

privalo atbu-

>»ZV.

Visi purapijonai 
tinai pribūti ant szio susirinki
mo, nes bus apsvarstoma daug 
.‘varbiu reikalu. (t.13

Per palirpima Komiteto.

LINKSMAS BALIUS!

Maliauojaus 
kantai, Subalos vakara 12 Va
sario ant Aidukaiczio 
noft, 1139 East Mahanoy Si. 
Kvieczia visus atsilankyti.

Mahanojaus Muzikantai.

PARSIDUODA GERA 
FARMA.

Rengia Muzi-

s vėtai-
1 1.39

Puiki farma 47> akeriu arti 
Mahanojaus ir kitu miestu, 
prie gero trakto. Didelis na- 
mat kuriame randasi salimas 
ir užeiga. Viskas geram padėji
mo. Loeniiiinkas blogos svei
katos, turi nusiduoti in ligon- 
buti, todėl parduos
preke. Gera proga pirkti far
ma su bizniu ir padaryti gera 
įgyvenima. Kreipkitės tuojaus 
ant adreso.

Wm. Kunsevage
Locust Valley, 

Barnesville, Pa.

uz pigia

(Feb.

ANT RANDO S.
Du, penkių rūmu namai ant 

E. Mabanoy St., Kreipkitės ant 
adreso. (t. f. 11

Hen man Coffee 
.34 W. Centre St.,
Jląbąnoy City, Pa.

užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai, 
kuria buvo protingesnis v.ž savo poną. Žvake, Del pirsztiniu, Apie mirimą, 

15c (Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai- 
.naudu los Dulkios knvuos tas parodo N<>- 127 'Trys IstorljosapioDuktė srždea Ir kitus dangiaekus kultus, Me- 
kad žmonėm, jl labai patinka. 704 Du brolei Vargu-,Gnr«»"- AP‘®

irNaktų 
27 Ara- 

Yra tai ketvirta 61 puslapiu
n

didėtų puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikai ap
daryta audeklinais iszmargintais

tis ir Skuputis. 60 puslapiu.........15c 'r U08i8» Budyne, Puiki pasiskaity-

pajėgu motorus.
keliolika dienu, kur

- -........ 1 pust y ne Salia ros turi 3,-
i augsz- 

cziaii mariu o kaip kur ir 5,00() pėdu, gyvena tonais apie trys
milijonai eigoniszko sztamo gyventoju kurie Nusideda isz A va
bu, Barbaru, Nigeriu ir kitokį u tautu.

fabriku dar

valgykla va
gone prie T’ri'ezios gatves, Kast 
Cambridge’uje. Valgyt pas ji 
užeina daugiausia 
bininkai. Pereita S?reda pas j'
stovėjo didelis puodas sriubos 
ant ugnies, kaip jo restorauan 
užėjo du jauni vaikezai, kurie 
buvo atvežiave automobilium, 
ir vienas ju alkiszes revolveri 
in Barku pareikalavo:

“Atiduok mums pinigus!
duosiu, 

pagriebęs
sriu-

i»’

! JVelnią asz jums 
atsuko Burkus-,’’ ir 
visa puodu su vordaiiczia 
ha vožė juo pleszikui ant gal 
vos. Visas banditas tapo aplie
tas tirszta sriuba. Jis pradėjo 
svvruoti ir revolveriu mosuoti 
bet szaut neszove nes -turimi 

J<> sėbras

9 *

uit ko jau neinate, 
isztraiikv isz jo revolveri ir su- 
szhko in Baeku 
ve szausiu.

Szauti vienok nedryso, o gal 
revolveris buvo neužlaisytas, 
tik paėmė savo apszutinta sėb
rą in glebi, iszsivede ji isz res
torano ir pasodines in automo
biliu nuvažiavo.

— Szioinis dienomis 
rales valdžios ageidai at
no isz Nashua, N .11., du vyru 
Mykolą ir Joną Andrews 
riuodu yra kaltinami 
szime paszto traukinio ant Sa
lisbury stoties i>ereita vakara, 
kuomet buvo pagrobta $65,000.

Nors Andrews yra ne Lietu- 
viszka pavarde,
ežiai sako, kad jiedu yra Lie
tuviai. Isz fotografijų, įkyrios 

patalpintos
ežiuose, jie taipgi iszrodo Lie- 
tuviszkai. Jonas Andrews yra 
tėvas, o Mykolas — jo sūnūs.

•,

t k Dabar asz ta*

fede-
gabe-

ku- 
ajiiple-

bet laikrasz-

buvo laikrasz-

NEUŽILGIO ATSIBUS DIl’LOMATISZKA SVODBA.

sunus 
czionais

Anita lleiirv duktė žvmaus « •
Edvardo Selzam, sekretoriaus 

ketina apsivesti ateinanti menesi.

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

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

ii
KANT1CZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 

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

Preke 15c
••

•I

No. 12« Dvi Istorijos apie Valdi-'|mui kn7ltut<!-.10“ P"-- 
mleriis ir apie lledali. 44 pus........15c

No. 129 Keturios Istorijos apie
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
toje! in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nūs prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 130 Penkios istorijos, apie

>,»...25c
Keturios istorijos apie 

’Ant prapulties kranto, Mistras ir Kre 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko di
deli ponai. 105 puslapiu........ 25c 

N®. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis, Dzūko pasaka, Protas ant

No. 161audeklinais 
viražais. Didumas knygos 9% per 6% 

Pirkite o nesigailėsite. $2.00 
Kapitonas Velnias. Pul

kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. . .$1.00

No. 102 Prakeikta,. meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apianka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz* 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu... 35c

No. 104 Trys istorijos, apio Ne
valioje pas Maurus, Vicszkclio Duo
bes, Karnlatis žmogus. 121 pus., ,25c

No. 105 12 istorijų: Nedarykin
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkns kaziravimas; Jcsz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczin; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripkn; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka. . .. ............................25c

No. 106 Penkios istorijos, apio 
Gregorius,
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................... 20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu.........

No. 108 Szcszios istorijos, 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro- 
kuratbriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmctije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. .. .25c

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu paežiu (Dzukiszka!), Ke
lios pasakates apio čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., 
knygele. 88 puslapiu.................... 20c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo suroda, Velnias 
narnėjo, Kandidatas ant apsipac.zla- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszcf- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi koletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu. .

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visoa 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaityniai ir t., t. 52 pus.......... 15c

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai gaiva-žudžiai, Ražanczius i.szgci- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei... .20c

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Pcary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu...................... 25c

Dvi istorijos apio Gyven 
imas vargdeines, Meile kudykio, ir 
Dvi dainos. 47 puslapiu.................. 15c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu.............25c

No. 116 Istorija apio Siorata, 
puikus apraszymas. 119 pus........ 15c

Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sunus, 
Karalius gontelmonas, Karczcma nuo 
szalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulingu, Meile sunaus. 181 
puslapiu .

No. 118

colius.
No. 101

No. 114

»

Prakeikimas;

Penkios istorijos, 
Isz numirusiu prisikėlė,

priminimai,

t.

Varginga. gyvenimą.. Onuka,' At,UI- i !>r,ot"' ,'r kuleU lru""’u PMknity,m“
kimus, Gromata prie Motinos Dievo 
Juokai. 60 puslapiu. .. .

No. 131 Pulki istorija apie Joną- 
sza Korczaka. 262 puslapiu. .. . 35?

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos, KoŽnas dai- 
gtas turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras pacziuojas. 76 puslapiu

No. 133

.... 15c

. .20c
Dvi istorijos apie Neuž

mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
G2 puslapiu

No. 134

.....................................15c
Penkios istorijos apie

35c
ajio

Labai smagi

(3
. ..15c 
dalis) 
Ha isz

politikierlo Wa: hingtone ir 
Vokiszkos ambasados

Tuksiantis Naktų ir Vienaį

ARA.BISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszats

Tikšta otis Naktų
I'

4

apie

No. 117

Meile sunaus.

• SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

Geibcmaftls Tftmlstftl:—<
Sulaukiau nuo Juru alunczlamo. 

mano vardu knyga 'Tukfttantlf 
Naktų Ir Viena” ui kuria tariu 
Mzlrdlnga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra tlngeidu skaityti visokia* 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas azvental Ir sma
giai praeina. Asz visiems llnkScziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena” ne* ja 
•kaitydamas žmogus apie viską tad* 
pamlrsztl Ir visokį ruposcglal nor* 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAB, 
18 d. Gegužio 1921m.

Dv. Palazduonys, ■ 
Czekiszkes vai.
Kauno ap?k. 
LITHUANIA. 

/ J. 1 ! 1 ' * j 'U 1 . ’ ' 4 f , "I
|i ** ' * L

------ • 1 1

vardu knyga
ir Viena

“Tūkstanti*

Yra tai ketvirtas bszdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50. 
W. D. BOCZKAUSKAS CO. MAHANOY CITY, PA.

*

ja nusiusti in Lietuva.

.Ir......................................35c
1 Istorija apio Ali Baba ir 

40 Razbaininku. 45 puslapiu. ... 15c 
No. 119 Keturios istorijos apio 

Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo ncvalninke, Luoszis. 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 120^ Dvi istorijos apie Valu
kas isz girnos ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ...........................................15c

No. 121
Valkijozai, 
skialbtojas. 63 puslapiu.............15c

No. 122 Penkios istorijos' apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu.............. .15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsu? szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu.............................  .15c

No. 124 Dvi istorijos apio Dvari- 
no Pana ir Apio Baisi istorija. 61 
poslapiu .....................  15«

No. 125 Trys Istorijos apio Pa
skutinis noras, Septyni? brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir* razbalninka 
62 puslapiu .

Trys .istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą, Ap-

I

...........................  15c
Dvi istorijos apie Baisi 

žudinsta ir apio Urlika razbalninka 
43 puslapiu

No. 135
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnlori ir apie tai kaip giltino pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudijo o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu.................... 25c

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nckurie 
žmonis tiki, Kaip nckurie lietuviai 
amerike praleidžia szvento Užgymi- 
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi-

22 puslapiu.............. ....................   10c
No. 163 Penkios istorijos apie 

Kalnu gyventoju, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Užvydus vy
ras. 137 puslapiu...........................25c

No. 164 Septynos istorijos apio 
Jurgis Skaptukas, Ergelei pono Mor
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, 
'szrciksztas razbaininkas, Žydai kai
muose, Nevidonas. 90 puslapiu.. .25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
?ranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus, neleido in dangų, Sziauczius dl 
deli reikalai, Senelis, Dienos kenteji 
Nantoj, Netobulas žmogus. 122 

. .25c 
Sūnūs

Netobulas Žmogus, 
puslapiu............................. .... ..

No. 166 Trys istorijos, 
Mulkinus, Isz klausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus................................ 15c

No. 167 Devynios istorijos apio 
Kas yra Kristus, Priosz teisybe ne 
kalbėk, Šonas žmogus pavojuje, Na
mu sudus, Kvailas tikėjimas, Karalius 
čigonu, Istorija isz 1795 meto, Nedo
ras ponas, Girtavimas. 122 pus.. .25c

No. 168 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie Dasekta nekaltybe, Va
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad 
ant giaro neiszeitu, Kaip Joniszkei 
pavogė naktini sarga, Atidengta žu- 
dinsta, žmogus be szirdies, Užmirszo, 
Iszgclbeta per kalininka, Kaip ponas 
Rauksztlis atsiverto, Stebuklingas ak
muo, Ir daug kitokiu puiku skaitymu 
apie 100 puslapiu............................25c

6

No. 169 Septinis istorijos apie
liukninkos dienos, Žmonių skaicrius, Dorybe ir mielaszirdingumas, Paaku- 
Saule geriausia vedintoji ....

No. 138 Keturios istorijos
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu..'................ 20c

No. 139 Trysxistorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 141 Keturios istorijos a jie 
M^cziutes pasakojimai, Pasaka ania 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kernbur, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 r-u*. . . . 20c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c

No. 143 Trys istorijos apio Vei- 
niszkas tnalunas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu. ... 15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudina- 
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas. Ar pas^aukt tęva zokoninka 
Remadina. 61 puslapiu............ 15c

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele ...................................... 15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios nakti.
61 puslapiu....................... .....  .; . 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na, Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. .74 puslapiu................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną
Ir Alena, 
puslapiu

Pavojinga klaida.

15c 
apio

45 
••••15c 

No. 149 Asztuonios istorijos 
apie Dede isz Amerikos, pasaka manu 
Dzodzcs (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede, 
Atsigavo, Valkata, Pauksztolis Jezu- 
so, Teipgi koletą jelcta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu.... 15c 

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.......................... 15c

Penkios istorijos apie
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu........

No. 151

62
.15c

62 
15c

....15c
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 

mas, Drūtas Petras, Nuogulis. 
puslapiu. ......................................

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu ....................................

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spokulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus.. .15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 186 pus........

No. 156 Puiki istorija apio Malū
nas girdoje, 77 puslapiu............ 15c

157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola, didis klasteris,
puslapiu. ............. .....................

No. 158 Keturios istorijos apio 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa- « 1 ‘ T* 4Jft a Yft 9

25c

No.
46 

15c

bogele> Kas-gi isztyre, Prigautas va
gis? 60 puslapiu........................... 15o

No. 159 Istorija apie Markus ir 
Aurelianas, puikus apraszymas. 110 
puslapiu............................... 20c

tinis pinigas, Laisve, Pražuvo misz- 
kai, Apleista naszlaitc, Jeszkok aukso 
szirdyje, Lape ir vynuoges.......... 25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele, Mokytoja, Velniszkas tiltas, 
Auklėjimas sveliko ir serganezio ku- 
dykio, Herodas boba, Kas nepažins- 
ta Dievo tas nepažinsta tėvu, Per ta
msybes in szviesa, Pasitaisias prasi
žengėlis, Duktė malkakerczio. 
puslapiu......................................

No.. 171- Vieniolika puiku istorijų 
su paveikslais, apie Džiaugsmas ir 
Nuliūdimas Tėvu, Kalėdų Vakaras 
IszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paeria, 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gymimo mumisie Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu

Dvi istorijos apie Dūkto 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos, 
puslapiu. .

No. 173

121 
25c

Nusimintas seno jaunikio.
25c

No. 172
68 

15c
Penkios istorijos apie 

Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kam
iszdavineti pinigus, Girrios sargas, 
Sunu ir Dukteri. 83 puslapiu

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis, In Merika, Pakaruo
klis. 220 puslapiu............................35c

No. 175 Pasiskaitymo Knygele: 
Kuczios-Zemaitcs Vaizdelis, Gudras 
Piemenelis, Isz ko susidaro anglis, su 
paveikslais, Kaimlecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokeis budais apgavikai 
apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletą juoku ir paveikslu..............15c

25c

No. 185
ii

MALDAKNYGES
Balsas Balandėlis arba 

Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su
dadėjiniu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios. 
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurincis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip viszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurincis 
apdarais...............................   . . $2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso

576

Mažas 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drucziai apdaryta minksztais sau- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai.......................... $1.50
• No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygolc, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurincis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai'....................$14(0

No. 189» Vainikėlis, 
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, . malda-kny- 
gcle katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos celluloides apdarc- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virssiaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms. ... .$1.50

W. D. boczkaUskas co.
MAHANOY CITY, PA.

katalikiszka
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