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ISZ AMERIKOS
2,000 MERGINU

PABĖGO
TIEK MERGINU DINGO ISZ 

NAMU CHICAGE IR 
NEŽINE KUR JOS.

Chicago. —■ Palicijos sura- 
Kzas parodo, buk nuo 1 Sausio 
lyg sziai dienai, palbego isz na
mu slaptingu bildu du tukstan- 
cziai merginu ir jaunu vedusiu 
mdteriu, isz'kuriu 80 procentas 
likos surastos ir sugražintos 
namo o 400 merginu dingo be 
jokios žinios ir negalima buvo 
surasti. Daugiausia pabėgo 
merginos turinezios nuo 15 lyg 
20 metu-

Priežastis pntbegimo buvo ta: 
40 proccn'tas merginu norėjo 
pasilikti szokikems teatruose, 
tik 2 procentas geide aplaikyti 
darbus, o ketvirtas procentas 
merginu pa'teko in rankas pa
leistuviu.

Daugiausia pabėgusiu 
ginu, 
cziu-ateiviu.
aplaikineja po 'kelis szimtus 
groma'tu ant dienos apie din
guses merginas.

Daugiausia

mer-
tai dukteres svetimtau-

Pa Ii ei jos b juras

KATE PRIEŽASTIS TRIJŲ 
MIRCZIU.

New Yoik. — Didele kate 
In^giodama po kuknia nakties 
laiko, uŽFV.oko aift’ gazinio pe- 
cziaus atsukdama vamzdžius 
ant galinio peczians nuo ko 
užtroszko ant smert trys ypa
tus — Joną Knight 14 metu ir 
jojo tęva ir motina.
KUNIGAS SURASTAS

KALTU UŽ ŽUDINS- 
TA MERGINOS.

Syracuse, N. Y. — Charles 
Flaherty, buvnsis kunigas pa
rapijoj Mount Morris, likos ve
in sui'astas kaltu už nužudini- 
ma Klaros Hagen, kuri
nuo uždraustos operacijos 19- 
2G mete idant užbėgti gimdy
mą kūdikio. Siūlas kunigą ap
šildys Su'batoje.

buvo
tris kartus už ta ji pati prasi
kaltimą.

PROHIBICIJOS AGENTAI 
UŽDIRBA“ DIDELIUS 

PINIGUS.

ių i re

FlahePt v teistas net

i I

New York.— .L Gi'bbons, vv- 
riaušes advokatas New York, 
New Haven ir Hartford gele
žinkelio, an't susirinkimo ad
vokatu czionais apreiszke, kad 

pritarė 
vra

nuo ka'da pro- 
hibicije likos investa, tai dau
giau nelaimiu atsitinka ant ge

net 40 procentas

pirma 
prohibieijai, 
prieszingi,

geležinkeliai 
bet dabar

nes

f
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JAUNA PATI KALTA
PRISTŪMĖ SAVO SENA 

VYRA PRIE 
NUSIŽUDINIMO-

SAVO

UŽSIGYNĖ VYRO.

Philadelphia. — Wallace uli. 
719, prie Franklin ulyczios, gy
veno Antanas Jakszt is su žmo
na ir dukrele,’kuriai jau suėjo 
13 metu. Jakszczrhi per koki 
laika pradėjo nesutikti. A. 
Jalksztis, buvo darbsztus ir ne 
girtuoklis, turėjo savo locna 
narna; bet, mat, buvo biski se
nesnis, o žmona jaunesne; tai 
ji jo labai nemylėjo, ir vis jr 
keike. Paskutiniu laiku jau bu
vo ji atszalinnsi nuo stalo, nuo 
lovos ir visai padare, kaip sve
tima, o pati bėgiodavo su ki
tais. Žmogeliui labai inkyrejo 
toks gyv(‘nima«; kol dirbo, tai 
vis dar kerite, bet kai per pora 
savaieziu nustojo darba, 
per ta laika turėjo daug laiko 
apmastyti savo nepakenezia- 
ma gĄ’venima. Na ir Rugsėjo 
19 diena 3 valanda po pietų nu- 
siszove savo kambąrelyj.

Sugryžusi žmona isz darbo 
dar rado g}’va; paszauke poli
cija, kuri paėmei ji ligoninėn, 
bet už dvieju valandų vargszas 
mirė. Antra diena vakare par
vežė namo. ,

Kada atėjo reporteris,

t u rojo

t a i

tai 
žmona pasako, kad tai buvo 
jos burdingierius 'ir jau (rys 
menesiait kaip^edirbes, todėl
neturėdamas pinigu, ta ir pa
daręs; isz amato buvęs duon
kepys. Taip buvo indeta in 
“Evening Bulletin.”
kam moterėle dar su melu sa
vo sąžine apsunkino: jisai ne 
buvo duonkepys, tik paprastas 
darbininkas: tiesa, priesz tre
jetą metu, tai dirbo pas duon
kepi, 
n ink a.
kur neteko darbo, o paskui ir 
gyvybes del savo jaunos žmo
nos.

Tai yra pavyzdys suaugu
siems vyrams, kurie veda jau
nas moteris;
daugiausia susilaukia
no malonumus, o kartais ir su

J

Nežinia

bet tik už prasta darbl- 
Dabar dirbo fabrike,

suaugn-

tie ant senatvės 
vienus

nes ve-

I
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89 METAS

REVOLIUCIJE
MEKSIKE

MEKSIKIECZIAI NE NORI 
PREZIDENTO CALLES’O 

3 PULKAI KAREIVIU 
SUKILO.

Nogales, Arizona. — Karisz- 
kos tiesos likos apszauktds 
Mexico Cit v. Du szvadronai 
eroplanu iszleke in szali Pueb
lo, kur (rys pulkai valdiszku 
kareiviu sukilo ir apleido gar
nizoną. Muszis kilo tarp pasi- 
keleliu ir valdžios kareiviu. 
Pasikėlė!iai randasi po kamau
da generolu Alamado.

Badai 'tikejimiszki fanatikai 
saikele revoliucitie prieszais 

ne
revoliucilje 

prezidentą Gailos’a kurio 
kenezia ir kurkto žmones idant 
už ji nebalsuotu atoinaneziuo- 
se rinkimuose, 
misi mist as ant 
pasikėlimo ir 
dus. 

rp

Vaiskus likos 
apmalszinimo 

aresz'tavoli va-

Trys pulkai kareiviu aplei
do garnizona Mexico mieste 
nakties laike susivienyti su pa- 
sikeleliais.

Mexico Cit v, Mex. — Revo- 
liucije ilgiau nesitesc kaip vie
na para, kaip prezidentas Cal
les jaja apmalszino, suimda
ma s 
kandi'data ant prezidento ir da 
du kitus kaipo ir tryleka kilus 
žen’klyvus vadus ir visus su- 
szamle. Suk ilia kareiviai pasi
davė ir: trumpi*, rcvolincijc nu
ėjo ant niek.

Nogales, Arizona. — Revo- 
iiucije Meksike neapsimalszi- 
no, nes vėliausi telegramai 
skelbia buk Meksiko mieste at
sibuvo kruvinas muszis kuria
me žuvo 
szimtai sužeisti, 
prasiplatino deszimts guberni
jose ir platinasi toliaus. Dau
giausia revoliticijonieriai dar
buojasi Jalisco gubernijoj, kur 
atsi’buna musziai kožna diena. 
Portezuele užmuszta 142 pasi- 
keleliai ir daugelis sužeista.

jaja apmalszino
vadus generolą Serrano,

daugelis žmonių ir 
Pasikėlimas

Isz Visu Szaliu GR0“AA
UŽVYDUS MIELUŽIS
NORĖJO PERSITIKRINT 

APIE TEISINGUMĄ MY- 
LEMOS; NETEKO 

AKIES.

Paryžius. — Ana diena teis
mas atsibuvo patogios A net tos 
Loproux už nepaprasta pasiel
gimu su savo myleinu, medici
nos studentu Jurgiu 'l’ardien.

Ana diena Anetta atėjo at
lankyti savo mylenia, pas kuri 
rado koki tai nepažystama vy
ra, kuris paliepė jai atsisėsti ir 
palaukti pakol josios mylomas 
sugryž isz miesto. Po tam ne
pažystamas užrakino duris, pa- 

glebi norėdamas pa-
bueziuot. Isz pradžių mergina 
gynėsi kiek galėjo, bet jausda
ma,

ome ja in

kad ja pajie.gos apelidžia, 
pagriebė kokia 
nuo stalo ir mete 
mui in veidą.

Tame sukliko nepažystamas 
nuo skausmo ir 
grindų.
riksmo

tai bonkute
nepažysta-

sukrito ant. 
Atbėgo kaimynai ant 
ir suome prasikaltoje. 

Pasirodo,-kad tuom nepažysta
mu buvo pats Jurgis, kuris 

veidopersi rede 
barzda,

Jurgis, 
ir uždėjo ant

persi tikrint
m vi e-savo

Th įropojo ne

norėjo 
apie teisingumą 
mos, bet nebagas pabludo. Bon- 
kuteje radosi karboline ruksz- 
tis kuri apdegino jam baisia: 
veidą ir iszdegino viena aki.

NESIRANDA GIRTUOKLIU 
“SZLAPIOJE” EUROPOJ.
Paryžius. — “

si randa girtuokliavimo ir gir
tuokliu, kaip Amorike,” 
(^baries Weber isz Chicago 
naris Ulinojaus legislaturos, 
kuris k a tik užbaigė savo tyri
nėjimus Europoje ar gerymas 
yra kenkentis ir ar įprohibicije 

kaip ’kuriuose skly-

sake
sa>

ISZGYDE
PANELES JOANOS DE ARO 

GROMATOS ISZGYDE 
SERGANOZIA MOTERĮ.

Chartres Francije. — Dvi 
gromatos raszytos per panele 
Joan de Are, kurias turi gra
fas de Meleissye, impodis bro
lio nukankytos paneles de Are 
turi t a ja gi 
do ligas. Pats grafas apie tai 
kalba sekaneziai: “ 
radosi ant mirsztanczios lovos 
nuo ūžt ručiniino kraujo ir dak
tarai atsisako ja foliaus gydyt, 
tada atnesziau taisos gropatas 
kurias mano teta pabueziavo 
ir tuojaus pasveilko. Kitas at
sitikimas buvo tokis. Jauna 
mergaite Mile. Amineres, buvo 
inirsztanti. Mano tėvas nuva
žiavo pas ja su tom gromatoin, 
paguldo mirsztancziai ant kru
tinės ir ant rytojaus mergaite 
visiszkai pasveiko.

rLais gromatas laiko

d y be kad net iszgy-

Mano teta

ISZ LIETUVOS
3

AUTOBUSO KATASTROFOS 
TIES VILKIJE.

LIŪDNA LIETUVIU 
PADĖTIS OKUPUOTOJ

SUVALKIJOJ.
Suvalkų kraszte gyvena apie 

10,000 Lietuviu. Daugumoj so
džių gyventojai vien tik Lie
tuviai, taeziau tautinis ir kul
tūrinis ju gyvenimas yra tie
siog
riame

UŽMUSZTA 8 ŽMONES, SU- 
ŽEISTA 11 ŽMONIŲ.

tolio 
džiai.

I

I
I I
'1

žmonių

Rugsėjo 9 diena, G valanda, 
vakare važiavusi isz Kauno in 
Jurbarku autobusą isztiko ka
tastrofa. Netoli Vilkijos mios- 

sugedo autobuso stab- 
Autobusas, kuris tuo

momentu kaip tik riedėjo pa
kalnėn, visu smai’kumu pasilei
do žemyn ir prie užsisukimo 
atsimusze in tvora. Autobusas 
sūdą už v tas in skeveldra * 

žmoni n 
3 sunkiai

'■rl 
I '4

■ I
■

lilll!

leži akeli u, 
daugiau. Girtavimas po teisy
bei nepadidėjo, tiktai žmones 
gerdami 'munszaine neteko 
proto ir del to a’tsitinka 'dau
giau nelaimiu. Pagal kito ad
vokato apsakymo, tai prohibi- 
cijos agentai ir perdėti n ia i pa
imu kysziu, graft u ir kitokiu 

25 milijo
nus doleriu an*t meto.
BROLIS BROLI

SUPJAUSTĖ.
Scranton, Pa- — Atojas na-

už-

'munszaine

bildu daugiau kaip

gyvasezia be laiko persiskiria 
kas jau nesyki vra atsitiko.

— V.
UŽMOKĖJO SKOLA 

NEBASZNINKUI.
Fort Morgan, Colo- — Per 

mirti sztorninko Harry Lar
sen, skola Szimo Milanoviczo 
n e pa s i l i'k o i sz t re m t a,
lioniui buvo kaltas deszimts 
doleriu už valgi.

Kada graibąs likos atnesztas 
in bažnyczia ir pastatytai prie 
altoriaus, Milanovicz alėjas 
prie grabo, indejo deszimts do
lerine bumaszka in nčbasznin- 
ko ranka tuom paežiu laiku 
prakalbe'jas in susirinkusius, 

’ kad jam atiduoda skola, o kad 
jojo negalėjo inalyti už gyvas
ties todėl jam datbar atmoka 
skola.

Serbijoj yra senas paprati
mas idant v4kola užmokėti žmo
gui, jaigu tasai mirszta be pa
simatymo su juom.

mo giiUas ir pilnas “velniu 
Jonas Naveckas, 30 metu, 
klupo ant savo jaunesnio bro
lio Povylo, 18 metu ir baisiai 
supjausite peiliu. Viena ranka 
taip baisiai supjaustė, kad 
daktaras turėjo susiut 24 vie
tose ir likos nusiunstas in li-

e 
b*

gonbuti/11 Palieije* Joną sue
'••'ant kili

■ P»e(■<' ■'.

PRIVERTĖ VAIKA 
ISZGERTI TRUCIZNOS.

Brooklyn, N. Y. — Apleista 
per savo vyra ir serganti, ne
turėdama kitokio iszcjimo He
lena tvanslkiene, privertė savo 
15 metu sūneli idant iszgertu 
trucizna, po tam pati iszgere ir 
sukrito szale savo mylimo vai
ko. Kaimynai surado abudu po 
keliu valandų 'bet motina gal 
iszgere mažai, nes da liuyp g 
Vi ir/fupjaus nuvogtą, in Įigp,K1. . '■ •-ru'
buh. 1

U

NORI KAD VYRAS 
SUGRYŽTU ADGAL.

New York. — Du metai ad- 
gal Mrs. Sophie (-. 'Schilling 
isz va re savo vyra isz namu ne
norėdama jiji daugiau regeli. 
Schilling'tada turėjo 69 metus, 

s 200,- 
000 doleriu kuriuos surinko 
turėdamas salinna. Iszeidamas 
pasakė savo paeziulei kad jau 
per senas dirbti ir daugiau ne- 
sugryž.

Ana diena jojo motore ap'lai- 
ke puse milijono doleriu po 
mlrcziai savo dėdės ir dabar 
pasigailėjo savo seno vyro, 
melsdama palicijos ir'laikrasz- 
cziu idant surastu josios vyra

(T-

Sophie C. 'Schillin

p ra 1 e i sd a m a s s ucze<tintu

kuris gal randasi kokioj va r 
szu prieglaudoje.

VAIKAS NUBAUSTAS 
KALĖJIMU ANT

VISOS GYVASTIES.
Cedar Rapids, Iowa. — Lyle 

Messner, 14 metu vaikas, kuris 
prisipa'žino buk jisai nužudė 
savo drauge, G melu Kat'lina
Forrest, likos nu’baustas ant 

•kalėjimąvisos
prie sunkaus dačbo.

gyvasties in

IN 5 MINUTAS.

In laika penkių minutu ga
lima iszszaukti kare ir jaja su
laikyt, galima apsipaeziuot, 
arba persiskirt, galima iszlosz- 

in.ta,ji
ąOįįa negalima iškopti kopa- 
elin dnnnna * *

užsimoka 
puošė.

Weberis kdliavo po Franci- 
je, Szvaicarijo,'Vokietija, Aus
trija ir kilus sklypus, rinkda
mas davadus kurio jam bus la
bai reikalingi ka'da pribus in 
Amerika ir stengsis prohibici- 
je praszalint ateina n ežiam po
sėdi Ulinojaus legislaturoje.
BERLINE YRA DAUGIAU 
MOTERIŲ KAIP VYRU.
Berlinas

Tais gromatas laiko geleži
nėje skrinioje palociuje Ilantc- 
ville ir randasi Meleissve szei- 
mynoje nuo laiko Charles V. 
Viena isz tu gromatu de Are 
rasze in žmonis kad Anglijo 
laimes kare, o kita raszyta in 
kariuomene.
VOKISZKAS EROPLANAS 
INPUOLE IN MARES SU 

PASAŽIERIAIS.
Lizbonas, Port ugal i je. — Vo- 

kiszkas eroplanas D-1230, ku
ris istfleke in Amerika isz Vo-

su 
dviems lekiotojais ir aktorka 
Lilli Dillenz, nukrito in mares 
artimoje Santa Crnz, szaukda- 
mas 'pagialbos ,per radio.

Ero’planas buvo didelis, 
galėjo sutilpti dvyleka 

pats eroplanas 
bandė iszlekli in Amerika Au- 
igusto mepesi, bet. turėjo su- 
gryžti adgal. Kariszki laivai 
jeszko nukritusio eroplano 'bet 
lyg sziain raszymui jokio ped- 
•sakio nesurasta.

17 PRAŽUVO SU LAIVU.
N i kol a jo v, Ukrajina. — Sep

tyniolika laivoriu 
su Soviatiniu

kieti jos Utarninko

jame 
‘žmonių. Tas

ryta

nes

na

o nekurio ’buvo ir

Metinis suraszas 
gyventoju Beri i ne parodo buk 
tam mieste randasi 320,000 
daugiau moterių ne kaip vyru 
ant 4,000,000 gyventoju. Borti
ne randasi 18,000 salimu, arba 
vienas salimas pripuola ant 
200 gyventoju.
VARGSZAS MAITINO SAVO 
SZEIMYNA SZUNC MESA 

NES NETURĖJO 
KITOKIOS.

Lille, Francije. — Ana die- 
keli ločnininkai szunu, atė

jo su skundais ant palicijos, 
spirdamiesi idant paiicije pa
darytu isliiectva apie slaptin
gus dingimus szunu; ir tai la
bai tankiai. Paiicije pradėjo 
lyrinei, ir daojo prie to, kad 
toje 'dalyje miesto in. koki tai 
laika dingo daugiau kaip szim- 
tas szunu,
lakai brangus.

Paiicije toliau's užėjo ant 
pedsakio kad tūlas Lenkiszfkas 
ateivis Vaclovas Urbonas, ku
ris turi paezia ir asztiionis vai
kus, maitino savo szeimyna 
szunc mesa. Pirkinėjo jisai pi
giai pavogtus szunis, papjau
davo ir suvalgydavo, nes mė
sos neturėjo už *ka pirkinot o 
už szunis mokėdavo laibai ma
žai. Bako jisai, kad szmnc me- • • ____ •.—.-u - ■-

nuskendo 
drauge su Soviatiniu laivu 
penkes mylės nuo Handlers sa
lų ant Juodųjų mariu, laike di
delio szturmo.

Oslo, Norvegije. — Visi lai- 
voriai su Vokiszku laivu nu
skendo artimoje Bergeno laike 
szturmo. ■

Žinios isz Lietuvos.
PRIVISO DAUG VILKU.
Vaiszydavos miszkuose A. 

valscziuj privisoPanemunes
szia vasara nepaprastai daug 

girdėti, papjovė 
arklius ir daug

vilkti. Kaip 
net szoszis 
smulkiu gyvuliu. 
ATLEIDINĖJA LIETUVISZ-

KAI NEMOKANCZIUS 
VALDININKUS.

Susisiekimo ministerijos val
dytojo insakymu, atleistas isz 
tarnybos geležinkeliu valdybom 
komercijos skyriaus vedėjas 
inžinierius ,'Cz. Liandsbergas, 
kuris nu 1922 metu tarnauda
mas susisiekimo ministerijoj 
noiszmoko valstybines kalbos 
ir del tos pat priežasties atleis
ta vertėja Czepiriskiene.

SMETONOS DUKTĖ 
ISZTEKEJO.

Rugsėjo 10 diena Smetonos 
duktė, Mardį apsivedė su ka
pitonu Valusziu. Szliuba davė 
arkivyskupas Skvireckas, o 
szv. Tėvas atsiimto speciali pa- 
laiminima. Kapitonas Valuszis 
po is^kilmitt' IMzVykd ^'žmona 
in FrhnCija, Wi1 ‘ciriH

apverktinas. Kraszte, 'kn- 
gyvepa dominuojant is 

Lietuviu skaiezius, ligi -sziol ne 
leista vra veikti ne vienai Lie- 
tuviszkai mokyklai. Tiesa, yra 
pa t virt i n tos 5 privatines liau
dies mokyklos, bet jos kol kas 
kabo ore, nes netvirtinami mo
kytojai. O buvo rūpintasi. Tur 
but jau szimtai praszymu pa- 
sipsta, -keletą kartu Varszuvoj 
tuo reikalu lankytas, Balstogės 
kuratorijoj daugeli kartu prn- 
szyta, — bot in visus teisingus 

reikalavimus neatsi
žvelgta, ir visi praszymai isz- 
spresti neigiamai, mus nenau
dai, arba palikti visiszkai be 
atsakymo. Užtat atsigrūdo 
ežia Lenkai mokytojai, 
“pedagoginiai 
riai,” isz kuriu darbu paaisz- 
kejo, kad jie turi visokiu 
bumu, ’ ’ 
szv i e tej u. Iszpl esz t i 
sičiu tautini jausma, inskiepyti 
jiems tėvu kalbos neapykanta 
jie greiti; bet iszmdkyti ko do
ra, kilnu, jiems ne galvoj.

Del ju netikusio mokymo 
daugelis t^vu neleidžia vaiku 
mokytis ir buna baudžiami. O 
atėjus valscziu rinkimams tie 
patys Lenkai isteriszkai szan- 
kia “ 
datki

Lenkai
Užtat 

mokytojai tie
sek vest rato-

“ga- 
tiktai ne geru liaudies 

isz vaiku

Sztai

Kto nie chec placicz po
ną szkoly Litewskie, 

niech glosuje na list e Polska”. 
(Seinų vals. Lenku rinkimu ko
miteto atsiszaukimas).
kokia veidmainy be. Norėdami 
apginti nusmukusi del ju szei- 
mininkavimo vąlscziu, iszdrys- 
ta biauriausiai žvailinti mažai 
susipatusius žmones, kad tik 
tuo metu sudrumstame vande
nyj prisigaudyti sau daugiau 
žuvelių. Ar vyks tai nedauge 
lio rėksniu kompanijai visokiu 
intrigų keliais pastoti kėliau 
musu kultūriniam darbui ten
ka abejoti, nes susipratimas 
ruoniu tarpo kyla ir 
liau; nors visi piktos 
žmones ir szu’kaus, but nesu lai- 
kvs.

s • 
1G važiavusiu žmonių 5 už- 
niuszti, 3 sunkiai sužeisti, K 
lengvai. Be to autobusas užva
žiavo 3 vietinius gyventojus, 
isz kuriu du kaimiecziai ir vie
nas Pavilkijos dvaro darbinin
kas. Visi trvs užmnszti. Sužeis
tiems suteikta medicinos pagel 
ba. In vykis tyrinėjamas.

l’žmuszti szio asmenvs: dva
rininke Va'kseliene su 10 metu 

Petrauskas su dviem 
Vosvlius 
Kaupas 

Moc
kus Pranas isz Veliounos, Pc- 
lucziu kaimo, Draugely!e Mag
de isz Kauno, gyvenusi 7 forte, 
Leonas .Juozas isz Mariaihpo- 
les, mokinys, 
isz Veliuonos,
Stasys isz Seredžiaus, Bulota 
Vaclovas isz Seredžiaus, moki
nys, Griszunas Kazys isz Kau
no, gyvenos Ugniagesiu gatvėj 
12, Karobene Rože isz Eržvil- 
kio Gristauskaite Mare isz Vil
kijos miestelio. Taip pat su
žeistieji atvežti in Kauna.

Autobusas prMdause Kauno 
miesto gyventojui Podvals- 
ikiui. Autobusas firmos Ford.
IR VĖL ŽMOGŽUDYSTE.
Viekszniai. — Nakties metu, 

vieszkelyj Mažeikiai — Vieksz- 
niai, vadjinamamo “Paolenkos 
pjuszynelyj ’ ’ 
žudžiu revolverio szuviais nu
žudytas važiavęs isz Mažiukiu 
pilietis Antanas Szvažas, 
Vieksznin miesto gyventojas, 

tris

sunum, 
vaikais 7 ir 9 metu, 
isz Pavilkijos dvaro, 
isz Eiriogalos. Sužeisti:

nes

isz

'1 I

4

I

Goldmanas Laiba
M ichncviczius

nežinomu žmog

Antanas 
miesto gyventoja 

Vieksznin valscziuje |>er 
savaites invyko dvi žmogžudy- 
bes ir vienas pasikėsinimas. Pi- 
liecziai susirūpino, nes ruduo 

kils to- artinas su szlapiu laiku ir (arri
val ios

UŽSIDEGĖ ‘GUBERNIJOS’ 
BRAVORAS, 

žinomas 
Gubernijos

alaus 
dvare

(T.

Nuo

Szia ui i nose 
bravoras ‘ ‘ Gubernijos’ ’ 
del nežinomu priežaseziu Ru 
sėjo in 3 nakti užsidegė, 
gaisro žymiai jis nukentejo ta
eziau savo veikimo del to nesu
stabdys.

šiomis naktimis, 
sziu atsitikimu daugiau pasi
kartoti.

ISZEIKVOJES PINGUS 
PASISLĖPĖ.

Pilviszkiai.
Pilviszkiu

ir gali pana-

*

■nJ

j

"i ■ 
I

■

1 LlU

■ J'į'l
1I

U

t nežinojau

DAR VIENA AUTOBUSO 
KATASTROFA.

Rugsėjo 12 diena, apie 8 va
landa Aleksote,
prie tilto, atsitiko nelaime su 
važiavusiu isz Kauno Mariam- 
poles link autobusu.

Kažin kokios priežasties de- 
li’ai užsidega autobuso benzino 
rezervuaras, o nuo jo ir visas 
autobusas. Ąpdege autobuso 
maszinorija, iszkaba,
autobuso vetoji kuszeto.

Isz žmonių nulkontejo auto
buso szoferis, kuriam ežia pat 
esanti p. Milculcziaus aptieka 
suteikė pagalba. Szoferiui ap
dega veidas.

virszu;

NUSZOVE VAIKA.
Rupukoniii kaime Vilkijos
« l . a « .a a. a .

,Alek^s
I

veri',' ritikzovd'
biįViilydamhs savo tąvp^revo 
vorL'nitšzbvo“savo't._„’ *broli Morrzi

— Ūkio Banko 
skvriaus

Ulinskas, atvykęs revizijai, pa
siskolino isz vietos invairiu 
asmenų žymia suma pinigu 
papildyti esantiems truku
mams, ka ir ankseziau daryda- 

nes jau buvo iszeikvojes

suma 
esantiems

v (sloja s 1 i

i

vo, 
apie 1,800 litu, bet gavės ato
stogų vienam menesiui ir suži
nojęs, kad visiszkai paliuosuo- 
tas isz vietos, kažkur pasislėpė, 
palikdamas žmona ir skolas.
PASKIAUSIOS AUKOS KA

RO TEISMO LIETUVOJE.
Kaunas. — Lietuvos laikrasz- 

cziai pranesža, kad Rugsėjo 15 
diena suszaudyta Jonas MiJko- 
raitis. Buvo -mirtimi nubausiu 
su juo dar: Kazys Žukauskas, 
Pranas Kiusis, Vladas Gailius, 
Juozas Bartkus, Vaclovas Lu- 
ža, Ignas Kazlauskas, Broniau 
Sidoras, bet jiems Smetona pa
keitė bausme kalėjimu iki gy
vos galvos.

Kiti in kalėjimą visam Am
žiui pateko szic; Richardas Be- 
dorfas, Julius Fliotovas, Au
gustas Sadauskas, Juozas Rud- 
,p}jną, .Ąptąpą^ J <>-
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ADRĘSAI LIETŲVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Lithuanian Legation,
1622 16-th Strąat, N. W.,r v 

F* r

t

Washington, D. C.

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

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

Y

Kas Girdėt
| -e ,» f M

“Sziadien, deszimts metu 
mergaite žino daugiau ne kaip 
josios moeziute iszmoko per 
visa savo gyvenimą,” 
kalbėjo poni Hoover ant susi
rinkimo Girl Scouts of Ameri
ca, del jaunu nwrgaicziii. Oi, 
karti teisybe!

deazimts

— taip

Kokis tai Joneliiuias Chica
go apskundė “Naujienas” ant 
szimto tukstaneziu doleriu už 
apszmeižima, kuri novos tame 
laikrasztyje buvo patalpyta-

Naujienas

Devvnios -motores Ameriko 
turi apdraudia savo gyvastis 
ant. mi'lijono doleriu ir dau
giau, o tosios yra: Mollie New- 
l»ery, Chicago ir Edna Bnrham 
isz Saint Louis ant $1,250,000. 
Norma Talmailgo, Los Angolos 
ir Mrs. Marshall Field, Chica
go ant $J ,000,000, kaipo ir 
Mary Pidkford ir Konstancija 
Talmadge isz Įjos Angeles, 
Mrs. MoCne, Pifts/lnirgh, Irene 
du Pont, Wilmington, ir Lud- 
vika Uilhrop, Detroite. Viso 
Amorike yra 189 ypatos kurios 
yra apdraudė savo gyvastes 
ant .mi’lijono doleriu ir dau
giau.

Suvirszum 37 milijonai dar
bininku randasi ant svieto ku
rie yra susiorganizavia kaip 
pranesza Terp-tautiszkas Dar
bininku Biuras, Genevoje, 
Kzvaicarijoj. Isz tojo skait
linių apie 13 milijonai priguli 

Federation of Trade 
Union kurios pirmviete randa
si Ameriko.

Vokietijoj priguli in unijos 
4,582,366; Anglijoj 4,365,619; 
Australijoj 800,(MX); Franci joj 
600,000; Belgijoj 550,(MM), Ar
gentinoje 82,000 ir t.t.

Biuras,

prie of

Jaign llnrite viena'milijoną 
doleriuose bumaszkose, tai su
dekite jais ant krūvos o persi
tikrinsite, kad turėsite stulpą 
276 pėdu augszczio. O jaign 
įuretume't milijoną doleriu si
dabriniuose doleriuose ir detu- 
mdt viena ant kito, tai pasida
rytu stulpas pusantros mylios 
augszczio.

Kalbame tai isz savo persi
tikrinimo praeita nakti. Sztai, 
kada (lojome paskutini doleri 
ant to milžiniszko stulpo, kad 
staiga i pabudino redaktorių 
isz miego jojo pacziule kuri už- 
draude taip smarkiai nekriokt 
laike miego. Szkada buvo pa-
mest milijoną doleriu.

Razbaininkus ir kitus prasi
žengėlius Albanijoj kare pub- 
liconai ant rinkaus, o Qaja die
na susirenka žmones isz visos 
aplinkines. Regėjimas pa’kore- 
lio mažai padaro inspudžio ant 
žmoniu. Tankiai atsitinka 'kad 
vaikai indeda in lupas papero- 
sa kabaneziui ant virvutes.

Nesenei Skuta re ketino pa
karti razibaininka. Visas pul
kas su virszininkais ėjo ant 
rirtkaus- Priesz vi roką, uždėjo 
razKiininlkui naujus baltus 
marszkinius, 
pagal pa pratimą. Tame razbai- 
ninkas, kuris pasielgė gana 
malszei, pradėjo nesvietiszkai 
keikti. Pasirodo kad marszki- 
niai buvo per trumpi ir nege
rai stovėjo. Ku daryt? Visi vir- 
sziįlinkai ir žmones atsisėdo 
aplinkui kartuves, o prokura
torius nebėgo pas kriaueziu 
idant ji atvesti ant vietos.

naujus 
prigulinti jam

idant ji atvesti ant vietos.
Kriauczius pribuvo, greitai 

paėmė miera ir nubėgo iii savo 
szapa. In dvi vdlanklas sugryžo

“m r““"“

rhrtsr irpvilko ir'buvo isz to nž- 
ganad/tas, nes luavszkiniai bu
vo gerai ipasiuti. Budelis už
dėjo virve ant kaklo ir viskas 
pasi'bai'go.

' 1 '* UM ................       .ig m

Hm - Hm - Hm - Hm!

Turtiiiįįuuisi žmonos gyvena 
’ 709 szoimynu 

randasi, kiuriu turtas daeina 
lyg 885,Q00 syaru szterlingu 
(arai pu?-pridėto milijono dole-

*

Anglijoj,‘ kur

riu). Vokietijoj laike ’kares pa-
5,500 žmonių inilijonie-si I i ko 

r ia i s.
Bet tnrlingiansin sklypu ant 

svieto yra Amerikai*, bet mažai 
kam yra žinoma, kiid jiji tokia 
jau bnv 
re. T

• > ir priesz Kvietine Ka- 
l’uflas Snv. Valst. isznosze 

1896 mete ant 16 bilijonu, 350 
milijonu doleriu 
Vokietija 8,052 milijonu, Ang
liję 11,806, Eraneije 9,690.

Visas tni’las yra apskaito
mas po karei ant 4,000 bilijo
nu auksiniu Voikiszku markiu.

szterlingu,

Kad nors kasmet 106 vaikai 
gema del kikevieno 

Snv.
szimto 

mergaieziu Snv. A’alstijose, 
(langiaus vaiku negu mergai
eziu mirszta pirmais gyvenimo 
motais, parodo Snv. Valstijuparode 
Cenzo Biuras.

Jeigu iinmigraeija lygiai 
augusiu rata, 

butu 1,01.3 
kiekvieno tukstanezio moterų. 
Bet kadangi (langiaus vyru at
vyksta negu moterių, propor
cija yra 1,040 vyru del 
vieno tukstanezio mot ori u.

Anglijoj yra apie 9.35 vyrai 
del kiekvieno tukstanezio mo
terių. Chinijoj, rata yra 1,250 
vym del tukstanezio moterių, 
bot Chinijoj dauginus moterių 
mirszta negu vyru.

nžlaikvt n 
ezionais

ni
tairata 

vyru deT

kiek-

KREIPKITES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialiata 

Viso* Kroniszkoa Ligo*.

Silpni, Serganti Vyrai Ir Motore* 
Ne Serganti bet vi«gi 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.
tik pajieg*

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

Kraujo ir Odos Liga* visuose pa* 
dėjimuose. Litiazkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverga ir Petnyczia.

Ofiso* valančio* 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

Antra* Flora*,
POTTSVILLE. PA.

MM

4 S. CENTRE ST.

Sh m itar a.: 11-? rgJ7. ą i.

Del (
Reumatišku gėlimu, neu

ralgijos, paprasto persi
šaldymo, skaudžių 
raumenų, išsinarini
mų ar išsisukamų 

Naudokite
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

PAINEXPEUERI
Vui^Laženklis registruotas 

S. V. Pat. Biure. 
Nėra tikrasis, be 

mųsu Inkaro vaisba- 
ženklio. Vaistinėse 
po 35c ir 70c.
F. AO. RICHTER & CO.

Borry A So. 5th 8t«. /A 
Brooklyn. N. Y.

7
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šaldymo,

.z

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872) 
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojimu 
atliekam rūpestingai ir gražią). Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in

i minutu. J’ejefpnM 872.JelefpnM 872.

man no
i
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Vienas dvarponis ėjo sau va
kare, rūkydamas pypkute; ta
me ėjo pro ‘kolonija vieno gas- 
padoriaus, kurio laukai suėjo 
su dvaro pasziiia, ir susiliko 
pa f i gaspadoriu apžiūrinėjanti 
javus ir pagalbines Dieva, ta
re po iras:

— Szimet tau Dievas davė 
puikius jovus.

— Ka? ar Dievas? — atsako 
gaspadorius. — 
grndelio nedavei

Dvarponis net persižegnojo, 
tokius žotlžiius 

kamo, ir jau nieko ne kalbėda
mas nuėjo sau tolyn.

\rel, gal in mota, ėjo ponas 
palei savo poszne — ir vėl pa
malė ta pati gaspadoriu tai
santi . r’Jkes nupjaut u jevu. O 
noredaimas dasižinot, ar jisai 
vis tokis bedievis, užkalbino:

— Na ka, įmano gaspador, 
net gražu žiūrėt kaip tavo ja
vai puikiai užderėjo, kad lik
tai Dievas duotu pa'gada ant 
su vežimo in kluoną*

— O — atsake mužikas — 
tai asz pats sau pagada iszžiu- 
ran.

Dvarponis palingavo su gal
va ir nuėjo sau namo.

Tasai pats mužikas turėjo 
puiku 'kumelį ant kurio dvar
ponis grieže dan'ti ir užsigeidė 
iszsnkt kad ir brangiai jam 
kasztnotn. Viena 'diena at ėjas, 
ponas pas vųrtus gaspado- 
riaus, paklauso, ar laikais ne 
parduotu jam ta knrncli.

- Ka ? ar asz tureczia ta ku
melį parduot ? — kalbėjo muži
kas, — asz buezia paskutinis 
k vai lis, jaign pardnoezia ta 
kumelį? — Juk jis kytresnis 
už musu kunigą!

— Jau tai per daug! — su
niurnėjo ponas ir nubėgo tie
siog pas prabaszcziu, kad pa
pasakot apie bedievyste muži
ko.

— Kada apie pirmutine ir 
antra pasaka mužiko apsako, 
tai kunigas nusidivijas pasa
kė: ' '

— rTai sz-i-i-i-taiip! —- giliai 
kunigas atsiduso ir tarė.

— rUai mat in ka kainai pa
virto!

— O 'kas da niekiausia 
Viską — paszau'ke dvarponis— 
jog tas kaimas sako, kad tu 
prabaszcziau ne 
už jo kumeli!

— Ka? ar už jo kumeli?! — 
Jis taip kalbėjo 1 
prabaszezins. — Na! asz jam 
parodysiu, kuom asz esmių!

sutarė, jog ponas pa- 
mužilka pas save, kad

iszgi rdes

dasižinot,

jaign

nuo

n z

esi k v t resni s

paszauke

Ti
sza uks 
iszsiteisintu, o kunigas ketino 
pasislėpt szepoje.

Ir taip padare: Pribuvo pra
pūs poną, pribuvo irbaszczius

mužikas. ^Kunigas .inlindo in 
szepa, mužikas dnejo in pakaju 
ir ponas ‘tuojans tarė:

— Ar pameni sau — kalbė
jo traukdamas tabaka — 
pameni sau, ka man atsdkei, 
kada tau kalbėjau, jog Dievas 
tau davė puiku vaisi?

— Taip pamenu.
— Ir tu vis taip prilaikai 

kaip man sake'i?
— rUaip yi<a: — Dievas man 

nedavė ne vieno grūdelio jevu!
— Arne?

ar

nubodzo dzivent antklapiii 
svieto, nudzu'lino pas ta gluos
ni ir atlkiszo skilti.

Smercis isz skilęs 'driko, (uo- 
jaus ta klopa uzdzusino ir pra- 
diejo pakaleiniui sodžiuose vi
sus dzusic, jog ne spėjo kavoc. 
ir ant magi 1 u lidziet.

Ant galu aliojo Smercis pas 
vienu moceriszko, naszle, kuri 
eurojo sepcinetu vaiku ir ima 
ja. O eii! vaikai pradzejo klikc 
ir lementavoc.

— Ne imk mums mocineles 
ne imk moeineles!

Pažielavo Smercis vaikučiu 
ir uitojo pas 
paparčio:

— Pone Džiovė, kaip asz gu
viomis isz pulko Iii ime močinu nuo mažu vai- 

pakele slaigai galva nuo kups- kucin, jaign eeip 'klik< 
niat

J^zuko Pasaka
•Mete 1863 apie rudeni, sėdė

jome girrioj apie ugni- Buvo 
mus apie penlkioliika vyru, nuo

Smercei in snu'ki ir cari:
— Macai cu givace: tui asz 

ir apie ta 
dzugne mariu

I
*

mažiuką rubokeli, 
pamenu o tu 

misliji, kad asz apie aieracti
kus užmirszin. — Begk givacie 
ir imk .moeina!..
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partijos Sužino, tuom-laikinio 
Vado pusi keleli u. Naktis buvo 
tvki ir ūkanota. No vienam ne- 
f i norėjo miegot o ir visi tylėjo, 
ba buvo savo pasakas pabai
gia, kokia kas mokėjo. Kožnas 
buvo mislemis užimtas 
namus, 
pacziule, 
mus,

I 
i

f 
to-'. 
JB ■į..
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apie 
apie tėvelius, mylema 

vaikelius ir pažinsta-' 
kuriuos munieje paliko. 

Ne vienas sunbiai dūsavo, kilo
ir a-žaros a’kyso rodėsi, žodžiu, 
kožnas'buvo užimtas savo miš
kinis. 'Tame

»

Poną Džiova ant

s*
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIU8 
MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA. f

lazbalMarriuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo
šia nuo paprasčiausia ibi prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dal 
laldotuviu, vąšeliu, krihutyuiu te 
kitiems paslvažinijimams.

R*ll Talafnna* 1M7S-M.

GYDIKIS SU ŽOLĖMS

e ir le- 
szi rdzis

&

%
PACZIULE LATVIJOS 

SIUNTINIO.
Pn'4i Latvijos siuntinio Ar- 

tĮniro B. Lulo kuris atvažiavo 
ana diena rn Washingtona, I). 
(*., apimli diiuda Latviszko 
siuntinio- Poni Lnlo vra žvmi • •
mot (’re ir kalba

L-'l-.- J &
i

to, 
nuo

— Na ne, ne grūdelio, ba 
tiktai iman pavedė ir gali atim
tie viską kada nori, ba tai yra 
Dievo — asz valios ant to ne 
turiu.

— Ilm-hm-hm — suniurnė
jo pon’as — ir szepoje kunigas 
taifi pat suniurnėjo hm-hm.

— O ar tu pameni sau ka tu 
antru kaUtu ’kalbėjai ir 'kaip 
man atsakei; ar tu ir sziadien 
ta pati gali sakyt jog prie ta
vęs priguli pagada ar lietus?

— Ba taip: jaign asz noriu 
paimt mano jevns kaip paga
da, o ne galiu per lietu, tai ga
liu palaukt, kol ‘'bus pagada; 
jaign noriu suvežt szlapius, tai 
vėl galiu palaukt kol bus lie
tus. Na ar ne nuo manos tas 
priguli?

— Ilm-hm-hm, — suniurnė
jo ponas —jr kunigas szepoje

A ngliszkai
puikiai.

taip pat. O dabar, mano mie- 
kaip tu drysai sakyt jog 
kulnelis vra razumnesnis

persi t i'kri- 
kaip įmano kumelį vie

šu 
t a i 

jaIva krato; 
p ra baszczius tankiai

asz

vaikai apgirdė

las, 
tavo 
už prabaszcziu ?

— Na taip, 
nau, La
na karta 
mirkyta duona arielkoje, 
dabar isz tolo su gi 
o musu 
pasigėrė, jog net serga, o vie
nok kas kartas labiau gere!

— Ilm-hm-hm! — suniurnė
jo ponas, nes tuom kantu kuni
gas neniiiirnojo, o mužikas pa
ėmęs kepure iszejo namon szir- 
dingai juokdamasis.

KAIP GYVUOJA ARIELKA 
LIETUVOJE.

Gautomis žiniomis, 
miltini sziu metu pusmeti pa
gamintos degtines parduota: 
40 laipsniu stiprumo — 2,478,- 
943 litrai, 95 laipsniu stiprumo 
— 103,070 litru, viso 20,050,721 
litu sumai. Pereitais motais tuo 
pat laiku parduota 40 laipsniu 
stiprumo 2,2!)2,9.‘>0 litru,
laipsniu stipruhio 8.3,166 litru 
viso 18.332,911 litu sumai.

Sziais metais, pažvelgus in 
sunaudojimą degtines, alkoho
lizmas žymiai padidėjo.

per pir-
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JOS. P. MILAUSKAS
J ■’<».> , . .. 'I. . «

Liotuviszkas Skvajeri*

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius dalgtus 
goriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius logaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

t

Dr. T. J. Taciclauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dantistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanov Citv

į

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,858.02
'į .

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos, Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banku 
nepaisant ar mažas ar didelis.

II. BALL, Prezidentas •
G. W. BARLOW, Vice-Pres.

J. sE. FERGUSON, Kas. _
.... ' ,|r  y \ \

k

, ■ -■ r n ■ - - . . •■■-į-.-.....'.............---

KVITU knygele Draugystėms del iss- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka-

— * ' • a ■ -

susirinkimu.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

-MAHANOY CITY, PA.
» ' . . ; ' ’’ : ■ i

' ‘ t
■ 1 y ■ i. .i 1/1 i. ’■1 P t i :■

mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c
.T , 1 * -i 1 ' Ir’''’1 i • • • - '

f I’Mpinigu antsieriaus nog sudėtu ] 
Preke - - - 25c. «

*

vardu Piiknailis, dzūkas 
Sz v e n t a že r i o, i s z r o d a 111 i s 

kaip apuokas, plaukai pasi- 
sziausze, veidas murzinas jog 
t iik ta i akutes žibėjo kaip bar
suko. Valandėlė 'pažiurėjo in 
ugni žibaneziom akimis ir pra
dėjo a p saki n e. t:

‘ ‘ Persi prasza u gražia i visu 
mano (avoriscin kn asz jumis 
paporysiu: Ėjo vienu rozu klo- 
pas, niaszi su savim griaszla 

bijo jisai pamaczic 
netolima 

dzin. Jau buvo nu vežiojas 
rn galu', szitai pasicinka sianu 
bobų. O kad tas klopas buvo 
mandrus vyras, pažino jis, jok 
cai buvo Smercis 
mistino kaip josios 
Emi jisai in gluosni grėsė ski
lu, groži kol ne iszgrezi, o pas
kui iszgrozis potrino in tu sky
lu.

— Kn t n patrini? —paklau
si Smercis.

— Jagn t n cekava žinoe, tai 
papotrik ir tu.

Smercis dzirst in skilu 
k n nemace — o tame 
klopas unease negeli.

— Asz nieku nemacau —ta
ri Smercis.

— Inlysk in (u skilu, tai pa- 
macisi.

Led va 
szimakszt klopps nžkiszo su

ir
si ubu

niaszi 
kirvi.

static in

n o mace

Smercis

man

so- 
g(«-

ir tuojans 
acikracie.

me- 
cziese

J

inlindzo, 
ne

gobi s<kilu, ir su kirviu drucei 
Na, eupiek, bescije,pszJcali.

kad ir i!ki sudilai dzienai.
Mintas po molui bėga, klo

pas gyvas ir gyvas; žmonis nu- 
scojo miria; prasiplncino žmo- 
niu kaip skruzdžių, pilni so- 
dzoi, kaip miszke medžiu. Klo* 
pai (paseno, bieda
žmonis -kunkint- Ant galo cam

pradzjejo

BA
M V

I

V. I,

i t'i'l
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GoriauMlafl būdas gydttis au lolama, 
nes žolėn yra tai tyriausias raistas / 
gamtos surėdytas ir tik toki raistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistui vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus kraujo nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikomo inral- 
riausias žoles nuo visokia ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlaplnl- 
mosi, pcrszalimo, rumatlzmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu lazgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyso 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandeninei ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagume isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su naro garsioms Žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinls, Tilžei 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud’ 
nia, puslapiu 992 su juodais mlnk- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 

__ kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuvisskua 
kolonijas. Adresavokite azitelp:

M. ŽUKAITIS, 
5K Glllat Rd

ne
sa R

menca voje 
upslobu.

O Ponas Džiovas pasaki:
— Asz lo ne žiuran ir 

mano interesas. Ponas .Jezu
yra ano to gnspadorium. Eikie 
pa> Poną .Jezusa, eogul Jis pa
sako kaip euri hue.

Aceina Smercis 
Jezusa ir tarė:

-— Pone

pas Poną

Jėzau, kaip galiu 
inoeina imc nuo sopei nerio ku- 
Izikin ceip praszo, eeip lemen- 

man
i

cavoja, biiol
Sipandzi.

O Pom
žandza ir

— Biog, tu givace, 
ciause in giluma mariu ir at- 
nieJk perkūno kulka!

Smercis szoku ir leidzesi in 
snjeszkojo pier- 

apvale ir kieca 
dzuonos

szirdAi su- i
*

b : Jezusas cvikt pier 
care:

k n g re i-

I

mariu giluma
kimo kulka,
kaip bajidzele dzuonos — ir 
alneszi pas Popa Jezusa ir tas 
cari iii Smurci:

— Graužk, givac 
smercis, 

skauda; ir 
vidzu ri,

Grauže 
daneis 
grauži 'in 
rubokcli.

1

graužo 
katla da- 
rado g i va

Spencerport, N. Y.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

' ---------$--------
i *' * t f " J J ' * * f 1

3-czia Inocentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau 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

ft.

I

_ B AN D
AfAR^

Šitas apavas nešiojasi
kaip geležis

|,|T

Viršus 
Mishko 

yra stangrūs, lankstūs, nebijanti 
vandens ir neslystanti. Jie stipresni už 
padų odą ir stangresni už gumos padus. 
Išlavinti amatninkai gamina šitą apavą kad 
atatiktų

Jis smagus ir lengvas ant kojų, 
yra iš minkštos, lanksčios odos, 
padai

tinka.

'f'!'

i ,
•lįS'l’

I*

žmogaus kojos formai. Jis ir

O tas reiškia smagų nešiojimą per 
visą dieną ir ilgesnį išnešiojimą 
poros. Yra daug pamėgdžiojimų Mishko 
bet tik vienas yra tikrasis. Galite jį pažinti 
iš .vardo Mishko ant puspadžio ir Raudono 
Rutulio ant pado.

vienos

iiir'. -

M ! i -lL o

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg* Co*
460 Water Street, Mishawaka, Ind.

kurie smarkiai

■H

Del žmonių 

dilina autuvą

Mishko
Raudono Rutulio
(Hall. Hand)

Darbo apavas

l*V|*»*

1 1 ’ d
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Neszuniszkas 
Szuo

Aresztas.
Nors buvau nuvargęs po dar

bui, bet namie nerimau. Neži
nau, kodėl nekantrumas ir pik
tumas mane emo. Norėdamas 
nusikratyti toki bloga upa, ant 
greitųjų užsimeeziau szvares- 
nes drapanas ir iszejan in gat
ve pasivaikszczioti.

Diena buvo graži; oras, kaip 
tai buvo gana tyras.miestui, 

Gatvėj nedaug tebuvo matyti 
žmonių, nes gyvenau miesto 
paikrasztyje. Isz pradžios ėjau 
smarkiai; bet ar aplinkinis ra
mumas, 
padare

nes

ar oras, ar kas kitas 
ant manes raminau- 

ežia intekme ir juo toliau ėjau, 
juo Įrėžiau žengiau. Nejuczio 
mis nuėjau gana toli nuo namu. 
Pradėjo man svajot is links
mesni dalykai ir gal buezia vi
sai nusiraminęs, kad ne tas ne 
lemtas atsitikimas, kuris suga
dino man ramuma ilgam lai
kui.

Pasukus man in viena gatve, 
pamaeziau neperdideli, riebu 
vidutinio amžiaus žmogų ka
žin ka spardai/t. Arcziau pri
ėjės, pamaeziau, kad jis neinie 
laszirdingai spardo szuni. Jau 
to vieno užteko, kad sukeltu ne 
visiszkai isznykusi mano pik
tumą. Bet mano piktumas pa
kilo kada pamaeziau, kad tasai 
szuo nuo jo nebega: atsigulęs 
augsztininkas kantriai kenezia 
bpardyma ir žiuri in ji rnaldau- 
janeziom akimi. Kai biski ap
stoja spardės, tai szuo nuolan
kiai prislinkęs laižo jam kojas.

— l’ž ka tu ji spardai ? At 
sitrauk tu nuo jo! — riktelėjau 
asz priėjės prie žmogaus.

Nepažy st a masis

oras.

atsisuko 
priesz mane, prasižiojo, lyg no
rėdamas ka sakyti, bet tik mo
stelėjo abiem rankom ir greitai 
nuėjo szalyn.

Asz lyg nusistebejesAsz lyg nnsistebojes žiurė
jau in ji; staiga pajutau, kad 
km’ glaudosi apie mano 'kojas. 
Greitai dirstelejes iszvydau ta 
nelaimingaji szuni belaižant 
man kojas. Laižo ir depezioja 
dėkingom akim in mane. Syku, 
pamaeziau, kad jis visas sza- 
szuotas ir ksz po szaszu sunkia
si pūliai. Kai-kur sriuvena 
kraujas isz naujai padarytu 
žaizdų. Tos puvanezios žaizdos 
ir visas neszvarumas smarkiai 

Man pasidarė 
, O kai pa- 

maeziau, kad jis, besiglaudy- 
damas, apkrėtė man kelines 
pūliais, nejuczioms spyriau ji 
szalyn. Turbut gana smarkiai 
spyriau, kad jis ne/ apsiverto. 
Bet jis, atsikėlęs, uodega viz

ir prisiglaudės prie 
žemos su didžiausiu nusižemi
nimu slenka prie manes, žiūrė
damas staeziai in mane

dvoke nuo jo.
priklu žiūrėti in ji. e -a a a

guliuoja

jo meiles, 
tolvn

saugos draugijos policija. Da
ryt nebuvo kas, turėjau pasi
duoti. Nuvede mane in polici
jos stoti. Szuo irgi nusekė man 
pakulai u i.

Bausme.
st ot y joPolicijos stotyje buvo du 

žmones: pats policijos virszi- 
ninkas, — nedidelis, vidutinio 
amžiaus, bet jau žilas, — ir jo 
sekretorius. Mums iuojus, poli
cijos virszininkas tuojaus pa* 
sveikino mano sargus:

— Laba dieniu Mister Dup<- 
ir Mister Mammal!

— Laba diena, 
Crook! sztiedu atsake.

Mano suaresztavesis žmo- 
gus, kuri policijos virszininkas 
pavadino ponu Dupe, papasa
kojo, kaip jis, eidamas su pintu 
Mammal, pamate mane be- 
pardant nelaiminga szuni.

sztai,

Al inter

pamate 
sparnam nelaiminga 
kuris, sztai, visas Ikruvinas 
glaudosi api<‘ mano kojas. Ka
dangi tas szuo 
manes szalyn, .«> v.-.,,
kad jis mano, ir kaipo savinin
ku už nuožmumą reikia vertai 

instat vmus 
Mammal

nebeges nuo 
tai aiszku esą

nubausti, 
irgi ta pati

pagal 
Ponas 
t viri ino.
Virszininkas, iszklauses skun

do, paklausė manes, ka asz pa
sakysiu pasiteisinimui. Asz pa 
pasakojau viską, kaip įbuvo, 
bet jie jokiu budu netikėjo, lik 

isz mano neva inela- 
Jiems

kaip ant delno, kad szuo yra 
manes nebego 

ir atseko not in policijos stoti. 
O kad asz ji spardžiau tai irgi 
aiszku — ne tiktai dėlto, kad 
liudininkai policistai taip ša

be t ir del tojo szunelio 
žaizdų.

l’ž toki nuožmu, nežino- 
, — kalbėjo 

galeezia pagm

juokesi 
gystes.

y f

viską,

buvo aiszku,

mano, nes nuo

ko,

niszka pasielgimu 
virszi ni nik a s, 
instatymus taip-pat nuožmiai 
nubausi i. Žinai, kad szioje vai 
stybeje už gyvuliu ikotavojima 
galima bausti pinigais nuo 
penkių iki szimtui doleriu, ar
ba kalėjimu nuo deszimties 
dienu iki czielu metu. Kadang- 
pirma syk esi sugapįas, tai nu
baudžia tave tiktai penkiolika 
doleriu ir gal szuni vestis na
mo. Bet jeigu da syki busi su
gautas
perspėju, 
baustas ir draugija 
versta atimti szuni.

— Penkiolika doleriu n 
szuni vestis namo! — perpykęs 
surikau. — Sueskit szita pa- 
smirdeli ežia ant vietos! — ta
riau ir spyriau szuni taip smar
kiai, kad tas apsiverto.

Mister Dupe ir mister Mam 
mal griebe mane už ranku ii 
beveik vilkte privilko prie sta
lo.

taip besielgiant,
busi skaudžiai

bus pri-

tai.
nu-

Virszinirikas,

doleriu

mes

perpylkes, 
trenkė su kumszczia in stala ir 
gergždžianeziu balsu prabilo: 

Deszimts doleriu baus- 
virszaus už toki pasielgi

mai Ir jeigu nesusi valdysi, tai 
perspėju, kad tau bus blogai.

— Tai jau dvideszimts pen
ki doleriai! — suszukau asz ir 
toks piktumas mane . paėmė, 
kad aszaros iszsiverte man isz

<‘>ti, jis akiu ir meszltingis apatine lupa 
pradėjo

MOIAXKIMAS’
IR PUIKYBE
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ikad nepn-

* d < Mjau praseziokas, kaip ir asz, 
sa’ko jis man. — Turtingi žmo
nes tokiu dalyku neklausinėja. 
Bet tiek to. Pasakysiu jums vi
sa tiesa, nes žinau,
sa kosi t kam nereikia. Mat, (ri
ji metai atgal asz buvau ilga 
laika be darbo, tai džiaugiausi 

i 'kad ir szitoki užsiiuni- 
Jic, po teisybei, daugiau 

niekad nemokėjo ir vargiai ka
da mokės. Bet vargas visko 
iszmokina. Asz pradėjau vogti 
szunu maistu. Isz pradžios ne
daug tegalėdavau pasinaudoti, 

mėsininkai pristatydavo 
, mesa, arba pienių 

prarūgusi pieną, 
visai nžmirszdavo 'pristatyti.

>-

o jos 
mesl- 

geriausios
— geriausio

gavės
ma. i

nes 
apipuvusia p «k ii

o kartais ir

RADO SIDABRĄ NEW YORKE.
Ja'mes 0’(kumelį y peržiūrinėja szmolta sidabro kuri sura-

do ant savo fanuos Dover, N. Y. Yra tai pirmutinis szmotas 
si'da'bro kelki kada surado New Yorko valstijoj.

Taigi sumislijau isznaudot p< 
nias, ka allanlko szunis, 
susimylėjusios užsa ko 
ninkui atgabenti 
mėsos ir pieniui
pieno. Kada t.i(‘ atgabena net* 
kusi tavom, lai gražinu atgal. 
Tai taip dabar asz dailiai iszsi- 
maitinu ir net kaimynams kar
tais parduodu pieno buteli ar
ba mėsos švara.

— Sakote, ponios ateina 
atlankyti szunu. Bet kaip jos 

pasmirdusią

Vienam mieste Veselka buvo 
per tris dienas, 

Gere ir valgė daugybe ir 
ne vienas, 

Amt pagalios užėjo vestuves, 
Dovanu sudėjimas.

Katrie tik buvo užsitraukė 
Pinigus isz 'kiszeniaus 

iszt rauke, 
Su saujom met i nėjo, 

Jauna vedžius apteiki nėjo.
Kada namo parėjo,

yKiszenius apžiurejo 
Ne yra pinigu,

poll i os a loin

kad jeigu asz to 
galis pa- 

ambulansa

paaiszkino, 
szunies nenoris, tai 
szaukti draugijos 
ir tada draugija paims ji in sa
vo globa. Asz mielai su Ino su- 
tikau. Bet jie vėl paaiszkino, 
kad ambulanso paszaūkimai 
kasztuoja penkis dolerius. Už
mokėjau ir tuos penkis dole
rius ir iszejan namo.

Tyrinėjimas, Kodėl Szuo N 
Szuniszkai Elgėsi.

Eidamas namo, tankiai atsi
sukdamas žiurėjau, ar neatsi
veja tas prakeiktas szuo. Asz 
jaueziausi labai silpnas ir dre
bėjau, kaip drugio ’kriaezia- 
mas. Pažiurėjus in kruvinas ir 
pūliuotas kelines ir czevery- 
kus, man darėsi silpna ant /zir- 
dies.

Ta. nakti miegoį negalėjau. 
Vos tik pradedu 
szuo sapnuojasi.
lipa jis man ant pecziu ir siekia 
veidą laižyti; atsisėdu, rodos, 
valgyti — sztai pajuntu ji ant 
savo keliu ir kisza jis savo pū
liuota snuki in mano bliuda; 
einu, rodos, gulti, 
nuo lovos uždangala — sztai 
jis guli mano lovoje visas pa

ir visas patalas pri-

<n e

snausti —
Sztai, rodos.

nu t raukiu
y

smirdės, 
tersztas.

Negalėdamas miegot i, 
kėliau ir praleidau naktį 
vodamaš

Paklausiau, ar ponas Dupe yra. 
A įsake, 
nėra, ir sykiu paklausė, ko no
riu. Paaiszlkinau, kad asz ne
perseniai ežia pridaviau szuni, 

dabar alejau pasiteirauti

kad jo tuo tarpu ežiu

tai 
apie ji.

(), kad taip, Jai galit eit 
gal tenpažiūrėti in szunnnmi

Jei norėsit pirkt, su 
gryszkit in ofisą, — atšaki 

užpakalini 
paliepė apyso- 

niui žmogui parodyti man szu
nis.

Jau prieinant prie durti bu- 
girdeti lojimas.

smarve.

norėsit 
in ofisą, 

man ir nuvede in 
dali namo. Ten

i

rasi t.

Atidariusvo
duris, dvoke smarve. Kožnas 
szuo buvo atskiroje būdoje. Ir 
visi lojo; pudeliai kiauksėjo 
plonais balsais, vižliai stores
niais, buldogai da storesniais, 
kai ir tenorai, (^paežiam kam
pe amsėjo iszleto storu balsu 
didelis 'seint-bernardas. Mano 

; nebuvo, 
kur dingo
Atsake, 'kad ežia patal-

szumes 
sinti, i 
szuo.
pina tik tokius szunis, kuriuos 
galima parduoti, 
daigoje. Žodis po žodžiui asz
ingijau 
sargo.

Asz pa kiau
to k s-ir- toks

o kitus n li

užsitikejima. lo szunu

Viena karia susitiko Nuolan
kumas su Puikybe.

“Sveikai gyvas
Nuolanku me, o kur tu kelia u-

Nuolankumas: “
liauju in pasauli, bet kur tu 
Puikybe, dabar trauki?

Puikybe gardžiai juokdamo- 
y

Puikybe: —

Ogi asz ke-
»

i’*

gali cit in szita 
vieta?

— Mat įkas kam patinka, 
tai kvepia, o kas nepatinka, tai 
smirda. Ponios pro darbininką 
žmogų praeidamos susiima uo
si skepetaite, o szituos szunis 
jos net pabueziuoja.

Tuo tarpu per duris inejo 
jau susimus ponia, sznapszde- 
dama szilkuose. Rankoj ji ne- 
szasi akinius, pridrutintus prie 
gintarines lazdutes. In mudu 
nežiūrėdama, ji praėjo pro sza- 
li, tiesiog
prisidedama, žiurėjo (ai in vie
na, tai in kita szuni 
tuos kurie nesibaidė.

— Kodėl tu ju nonų pratisi ? 
szito nabago akutes

prie szunu. Akinius

ir glostė

nabago
, — p ra dėjo ji

6

Neturi už ka pirkti baloniu. 
Vienas nuo kito pankoly t 

praszo, 
O ežia ne vienas ne turi 

graszio 
ir duoneles

y

Bali ones ir duoneles, 
Del sudrutinimo <duszeles. 
Jaigu Lietuviai taip 

negirtuokliautu 
Nieko neiszdarytu, 

Ne savo bažnveziu neturėtu 
Ba kai j) girti tai meilus, 
Geri, nObažni ir duoslus.

mal
dau ja nezio akim. Nepaisant jo 
geru noru, asz visai nenorėjau 
jo d ran g i szk ūmo, 
Man pradėjus
prisivijo mane ir vėl 
glaudytis man apie kojas. Vei 
turėjau ji nuspirti szalyn. Pra 
dėjau netekti kantrybes ir ne 
žinojau ka daryti. Matoma 
buvo, kad man nelengva bus 
atsikratyti nuo jo. Asz pradė
jau geisti, kad kitas toks kvai
les ateitu iszvaduoti mane isz 
tokio padėjimo, kaip asz iszvr.- 
dayau ana žmogų. Ir pamatęs 
ateinant pora vyru, pradėjau 
spardyti szuni, tikrai mislyda 
nias, kad tiedu ateis artyn pa
žiūrėt, kas ežia darosi, 
tarpu asz paspruksiu.

Tiesa, jiedu atėjo, 
mane, 
pabėgti, tai jiedu neleido, 
kydami, kad szitoks nuožmus 
pasielgimas neatleistinas Ir 
kad mane — aresztuoja. Vie- Tamistos szuo, tai .turi vestis

ka daryti.

a (si
gn 1- 

apie praėjusios die
nos atsitikima. Gaila man bu
vo trisdcszim'tics doleriu—juk 
su tiek pinigu beveik visa me
nesi galima iszgyventi. Pykau 
ant szunu apgineju, p/kau ii 
ant savas, kam man reikėjo 
ki'sztis in svetima beda. Bet isz 
visu misliu viena labiausiai 
lenda man in galva: kodėl tas 
szuo nebego arba nukando ma
nos, kada asz ji spardžiau?
Kad kas man butu šakes, kad 

szuni galima spardyti ir jis tau 
nieko -nedarys, 'buezia niekaip 
netikėjos. To negalėjau supras
ti. Matyt, jis visur buvo spar
domas ir muszamas, 
kur tos žaizdos butu. Kaip Ir, 
rodos, koks “muczelninkas’’ 
but pasivertęs in szuni. Sumis
lijau patyrinot apie ji. Jeigu 

ji vela primesti, 
sau,

kam man

t

Ka jie daro su nudaigo- 
paklausiau.tais szunimis?

— () Ika darys! Kaili par
duoda garborinei, 
ir kaulu - iszvirina
muilą. O gal ir deszras dirba 
kas juos žino...

Tai jie pelną isz ju daro?
— Tai žinoma. Nors prie 

draugijos ’priklauso žmones, 
kurie neturi kur dėti pinigu, 
bet draugijos virszininkai vis- 

, ar
kų riuos 

neva isz

o isz mėsos
klijus ir

■>

žmones

tielk -pasipelno isz szunu 
kliu ir kitu gyvuliu, 
atimu isz žmonių 
mielaszirdystes. Policmonai už 

prasikaltėlio
gauna doleri ar du, o isz baus- 
miu ir turbut kelintas procen- 

draugijos iA-

Sztai 
traszkanotos..., 
barti szunu prižiūrėtoja, glos
tydama maža pudeli.

Asz iszejan.
Nesužinojęs nieko apie savo 

szuni Gyvuliu Apsaugos Drau
gijos namuose 
in ta gatve, 
syk radau, ir iszklausineti 
ventoju, ar jie nežino ka nors 
apie ji. Taip ir padariau.

Iszklausinejau beveik 
tos gatves gyventojus, bet nie
ko nesužinojau: tai nežino, tai 
neinate, arba tiesiog juokėsi isz 
manes, kad rūpinuosi apie szu
nis. Užeisiu da in kokia pora 
namu, 
ko nesužinosiu 
szimts!

Pabarszkinau in apyrasezio 
namo duris. Papraszo in vidų. 
Pasodino. Papasakojau, ko no
riu. Jie taipgi nieko nežino, 
bot žingeidauja apie mano tiks
lą. Papasakojau savo atsitiki
ma. Jie gardžiai nusijuokė. Pa- 
aiszkinau, 
rupi, tas szuo, kaip tas, 
jis neszuniszkai elgesį.

suamsi i jau eiti 
kur asz ji pirmu 

gy-

y

visus

misliju sau, ir jeigu nie- 
, — tai mat ji

v

suareszl avima

* * ♦

Czikage yra su'begimas 
Lietuviu, 

Isz Ameriko visu szaliu
Tamsuneliu yra invales, 

Tieji nuo mus tūnoti gale 
Ba tai ne Lietuviai

Tiktai gyvuliai, 
Sunku surasti teisinga pora 

Persisfkyria gyvena pagal 
savo norą, 

Yra ir davadnu vyru, 
Ir labai geru žmonių.

O k a daryti:jaigmviHi • 
geri Imlu,

3S

si, — “(u Nuolankume in pa
sauli keliauji, juokai man isz 
tavęs, argi tu maniai pasaulyje 
viela ra*di?

N uola n!k ūmas: 
man.-llai? Argi asz pasaulyje 
violos nerasiu? Jog mane pats 
Krislus mylėjo ir Jisai žmo
nėms li(»pe mane 'mylėti. Asz 
esmių veria dangaus o tu, pra
garo sesule, ir kasgi gali tave 
mylėti, per lave angelai dan
gaus nustojo ir likosi piktoms 
<lvasioins. Ir kas tik tave pri
ima tas negali regėti dangaus 
karalystes, nes tu, Puikybe, 
sunaikimi žmogaus visas dory
bes, argi žmogirs 'būdamas su
tvertas del amžinos laimes pa
siduotu tavo intekmei ir pra- 
žudvtu amžina laiime?”

Puikybe: O tu/ Nuolanku
me, tuszezia tavo kaltai. Taip, 
Kristus tave mylėjo, bet pa
saulio žmones tavęs nemvli. 
Norint asz 4‘Puikybe” ir es
mių pragaro sesute bet asz tu
riu pašokėju dauginus negu tu. - 
Jeigu nori patbaTKlyti tad ei
nam in pasauli abudu o pama
tysi katras vieta pirmiaus gau
sime? Einame pas visus luo
mus, pas dvasiszkius ir svie- 
tiszkius, nuo menkiausios ba- 
buželes lig karalių palociu.

Nuolankumas in Puikybe:
4 4

- i < O kaip tu

Puikybe

y

y 9 f

■ftik
Tai ant ko nieksza žmogų 

pažintu.
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Asz tavo pasakai netikiu, 
ar tu manai kad ir pas ta vie
tos man nebutu, tas kuris ki
tus nuolankumo mokina?

Puikybe: Ne pas visus ir
tuos mokytojus tu vieta rasi, 
tiesa jie mokina nuolankumo, 
bet pažiurekie in jo szirdi o 
asz tefiai giliai esmu szakrii? 
inleidus, jis tik nori kad jam 
visi lenktųsi, bet jam asz nie
kam nedaleidžiu nusilenkti. 
Asz jam bloga daryti visada 
liepiu, bet bloga atitaisyti tai 
niekados nedaleidžiu. Daugu
ma man galva lenkia ir szirdyj 
vieta įteikia norint asz juos vi
sus pragaro keliu vedu.
Nuolankumas: Netikiu tavim 

Puikybe, asz manau kad ma
ne pasaulis labinus myli negu 
tave.

Puikybe: Gerai kad netiki, 
tai eikime in pasauli persitik
rinti.

Nuolankumas< Gerai, Eina
mo-

Nuolankumas su Puikybe 
iszejo in pasauli persitikrinti 
katras pasaulyj turės daugiau 
intekmes. Eina pa# vargdie
nius, eina pas elgetas, pas tur
elius, karalius, vienuolynus, 
dva'siszkius, eina visur.

Puikybe visur priima, Pui
kybe už stalo sodina, Puikybei 
szirdyje v'idta gamina, o Nuo
lankumą# visur likos už iltiru 
isz^tumtas. Jo niekas nemyli 
jo niekas nepriima.

Ir taip lyg sziai dienai, Nuo
lankumas vaikszczioja po pa
sauli nulindęs jesžkodamas 
vietos, bet laibai ir labai retai 
kur randa tokia szirdi kur jam 
vieta pagamina.

Puikybe, visur szaknis in- 
leidusi, visus pasižabojusi ant 
geležinio retežio velka pragaro 
keliu, o tasai kuris priima nuo- 
lankuima buna pajuoktas, per
sekiotas už kvaila paskaity
tas. Norint apie Nuolankumą 
daug kalbame bet szirdyje la
bai mažai jo yra mylianeziu.

Menka Dulkele.

* * *
Jau jaigu singcliai pradeda 

paszelt,
Ir visokius ergelius kelt 

Tai da tiek to,
Ba mažai turi proto.

Bet jaigu ženoeziai siųst 
pradeda, 

Svetimiem ramumo neduoda
Tai jau verti papeikimo 

Didelio paniekinimo.
Jaigu kas in Pi 11 stoną 

pribuna, 
0 in karezema užeina,

Tai visi ant jo užsipuola 
Isz 'baimes turi lyst po suolu.

Fundyt tuoj privereze, 
Kaip koki valkatos aihecze 

Kursto žmonis ant musztyniu 
Patys ima dalybas ant tu 

pesztyniu.

y

y

y

y

y

ykad man ne tiek 
kodėl 
Tada 

mergina, turbut szeimininko 
duktė, sako:

— Tai nueikit ant Pecuma 
’•atves pas daktara Canine. Jis 

jums viską iszaiszkys. Kai asz 
peniai tarnavau pas poną De
generate, tai ponia Degenera- 
tiene nuolatos kalbėdavo apie 
ji, kad jis ir duszia szunu žinąs, 
tik verkdavo, kad jis perdaug 
juos kankinas.

Padekavojes už rodą, iszejan 
gatves Pecunia (Pe-

* * *

Lietuviai Stantone, 
Kada susituopina tuoj ėdasi.

y

y

Apradėjo traulkyti. Baisios min
tys szmeksztelejo man galvoje, 
bet ir tos neinvykdomos, nes 
neturėjau jokio ginklo, o tusz- 
cziom rankom neką padarysi. 
Jausdamas savo negale ir neži
nodamas, ka daryt, isztariau:

— Szuns apginejai ,turbut, 
pamislijo, kad tie mano žo
džiai reiszkia mano gailesti už 
toki pasielgimu ir prižadėjimu 
daugiau taip nedaryti: atsilei
do ir pradėjo mandagiau kal
bėti. Asz, užmokėjęs dvide
szimts penkis dolerius, norėjau 
eiti per duris, bet mane vėl 
sulaikė, liepdami drauge pasi
imti szuni.

— Szuni!f Man jo nerei
kia!

— Mums jo ir nereikia.

su savim. «
Matydamas, kad jie nori pri

mesti man ta szuni, pradėjau 
gražumu aiszkinti, kad asz jo 
nekeneziu ir noriu kaip gyvai 
atsikratyti. Klausiau rodos, 

i nuo 
ap- jo. Jie man taip-put gražumu 1 sytas panasziai kuip paczto.

man norės 
maniau

nes isz

muczelninkas

tas sugryszta in 
d a.

.Jo kalba man buvo labai in- 
domi. Asz niekad nebuvau gir
dėjos apie telkius dalykus.

Matyt, daug žinote apie 
draugija. Ar seniai ežia

o tuo

Subare 
bet kada asz norėjau 

sa-

nas atvertęs savo szvarko
skverną, parode bloke su pam
ažu:
“SPECIAL POLICE... Ass’n

for the Prevention of Cruelty
to Dumb Animals.” *

Supratau, ikad turiu pries* kaip asz galiu atsikratyti 
save i 4 Nebyliu Gyvuliu

pr i mokėsi u da 
penkis dolerius, kad tik laiky
tųsi, bet verta patirti, kodėl 
szuo, o neszuniszkai elgiasi.

Szunnamyjo.
Pirmai progai pasitaikius, 

nuėjau in “Gyvuliu Apsaugos 
Draugijos’’ namus, 
mūrinis namas su 
paraszu virszuj durti. Vienoj 
pusėj durti didele misingine 
bleta su paraszu : 

szunias.

mūrinis
Didelis 
dideliu

Parsiduoda 
paklydę szunias. Kiekviens 
trys doleriai.M Kitoj pusėj tu- 
kia-jau bleta su paraszu: “Pra- 
neszkit mums apie nuožmu pa
sielgimu su nebyliais 
bais.”

Inejau in vidų. Ofisas isztai-

szita
dirbat? — paklausiau.

— Jau treti metai.
— Man rodos, bjaurus dar

bas tuos szunis valyti.
' — Bjaurup, tai bjaurus, 
bet ka darysi,* Turiu paezia ,ir 
trejetą vaikucziu. Peikia kaip 
nors gyventi.

— Tiesa sakot. Be abejones 
gera alga gaunat? ,

— Mažai temoka. — Gaunu 
tilk trisdeszimts penkis dole
rius in menesi. >

B

— Tik trisdesimts penkis 
dolerius?! — nusisteboinu.

jeszkoti
kimi ja);

[TOLIAUS BUS]

Nosinis Kataras ir Asthma 
Arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis,
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas

gyvu-

dolerius?! — nusistebėjau.
Sakot, turite paežiu ir treja ta 
vaiku, tai kaip jus galit išz«i- 
maitinti ? Juk tiek uždirbant, 
vienui-vienas negalėtum pra
gyventi.

Jis nusiszypsojo.
— Matyt, tamista esi toks-

kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszatimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 motu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszraeta ir 
parduodame vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PĄ.
Pasinaudokite isz tos stebėtinos py-
duotos už tokia pigia preke.

Ir »be reikalo muszasi 
Penktas insimaisze

Kad sutaikinti, 
Ir apina'lszyti.

O ka? pats nuo ju in kaili 
gavo,

Vos nuo j u iszsigavo.
Namon parbėgės paežiai 

apsakė,
Pati paszokus tarė: 

Asz nueisiu, viską padarysiu, 
kandus del ju isztviszkinsiu.

Teisybe, nuėjo, 
Ba kelis kulokus apturėjo, 
Geriausia tegul bobos ne 

kisza uosi 
Kur vyrai muszasi.

t

v

viską padarysiu.
i.

LietuTiaake* Graboriua ( 
K. RĖKLAITIS , 

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir j 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke motorams. Priei
namos prekes.
616 W. Hnruo* NU, 

MAHANOY CITY, PA.
806 MAUK KT NT., 

TAMAQUA, PA.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

f
■ K

SIS IV. K^ruo* Hi, 

80S MAUK KT HT

■ - 1
Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krikaa* 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1. 
S20 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Pasamdo
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SHENANDOAH, PA.

už nepadoru pa-

— Kasikius dhlba lik i>o 
keletą dienu ant savaites.

— Strvtkariu straikas dn v

vis tęsiasi. Kaip kur žmonys 
turi eiti pekkati.

— Veselniakai, kurie turi 
papralima triu*byti savo auto
mobilius važiuodami per mies
tą bus aresztavoti ir nubausti 
per burmistrą. Jau keli likos 
nubausti. Palicije turi paliepi- *mus aresztavoti visus tokius 
“tru'boczius
siedgima.

— Pottsvilles sūdo randasi 
48 prasz^nni ant perskyrimu 
nesutinkamųjų porelių. Nėr ko 
stebėtis, sziandienines jaunos 
mJtereles nori gyvent kaip ka
ralaites, be jokio darbo ir ro
dytis kaip milijonierkos, o vy
rai negali uždirbt kiek jos pra
leidžia, todėl apleidžia paeziu- 
les arba nuo juju pabėga.

— Salnninkas Motiejus Bla- 
žyr, 411 West Ctntre St., piFko 
nauja Buick automobiliu.

, — Svetimtaucziai prižadė
jo teisingai balsuoti už Bocz- 
knuska ant School Director, 
bet kada atėjo nominacije savo 
prižadeimo noiszpilde ir bal 
vo už saviszkius. Dabar 
puiki proga atsimoket 
Skriauda. Balsuokime 
Boczkauska pavieniu i-single, 
tokiu budu ingalesime ir isz
rinksime saviszki, o lai svetim
taucziai renka taipgi saviszki. 
Kam turime balsuot už du, jal- 
gu mus karta apgavo? Goriuo
se balsuot tiktai singlo ir lai
mėsim. Raiko primvt kad Vel- 
szei prisiege. nedaleist jokio 
Kataliko ant School Director, 
o net ir keli ženklvvi Airiszei 
iszstume protestona ant tojo 
dinsto ir tai vadinasi “

Veidmainei, daugiau
, nes 

mums niekas neprigelbes jai- 
gu patys nesistengsime aprinkt 
savo žmogų.

proga
v r.-.
■„ž

v uz p.
O

gud Ke-
toliks!” 
nieko; dirbkime patys

Kiek kasztuoja pragy
venimas Lietuvoje

brangumas 
, palyginus 

kiek

Pragyvenimo 
Rugpjuczio menesi, 
su praėjusiais menesiais 
sumažėjo. Tuo tarpu kai Birže
lio menesi vienam suaugusiam 
žmogui pragyvenimo 
mums sieke 115 litu, o 
menesi — 1.12 litu. Rugpiuczio 
menesio jis sumažėjo iki 110 li
tu. Seimai isz podkiu žmonių 
Birželio menesi pragyvenime 
minimumas buvo lygus 315 li
tu, Liepos menesio — 3 
tuo tarpu Rugpiuczio

mini-
Liepos

04 litu, 
menesi

— 296 litu. Prieszkarinis pra- 
gvenimo minimumas vienam 
srtiuigusiam žmogui sieke 
litu, o szoimai isz penkių žmo
nių — 212 litu.

83

FARM A ANT PARDAVIMO.

smagi

Gera farma, 45 akioriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksma,
opeliuke. Turi Imt parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite. t.f.

Wm. Kunsavage,
Locust Valley, 

Barnesville, Pa.

I

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 16 Oktoberio 

$5.00 In ten ir adgalios
Specialiszkas treinas iszeis isz 

j Mahanoy City 9 valanda Subatos 
naktį. Grižtant apleis Niagara 
Falls 1:00 popiet. Buffalo 1:15 
valanda popiet.

Lehigh Valley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

— Rinkdama anglis prie 
Ki'hley Run 'brokerio, Slavoke 
.1. 1 Indą kieno, 228 Arlington 
idyczios, nopatemino kaip ka
ras Įirisiartino prie josios, pa
gaudamas motore po ratais ku
rie nukirto nelaimingai abidvi 
kojas. Likos nuvežta in vieti
ne ligoidm'ti ‘kur po keliu va
landų numirė.

— rtarninko vakaru, apie 
6 valanda prie Kohinoor kasy
klų sudegė fnnhauze. Visi ug
niagesiai suvažiavo gesyt, nes 
isz pradžių manyta, kad ugnis 
gausis in 
anglekasiu
naktinio szipto iszbego isz ka

kadu durnai gavosi in 
i kad kasv-

kasyklas. Keliolika
•kurie dirbo ant

sykiu,
viduri, manydami 
klos užsidegė.

— Du banditai inoju pas 
farmeri Stanislova Kuezinska 
Ringtone, sumusze baisei Ku- 

ir josios
iszkrate stnba ir surado 50 do
leriu pabėgo.

kaipo prohibicijos 
spirdamiosi padaryti

czinskiene du’ktere,

Banditai persi-
stati' save 
agentai, 
krata šluboje. Steitino policija 
jeszko banditu.

Pittston, Pa. — Baisi eksplo- 
zije kilo Maid Candy Co. dirb
tuvėje, kuri suardo dirbtuve ir 
kelis artimus namus, kaipo su-

■ padare 
Manoma,

žeide kėlės ypatus ir 
bledes ant $25,000. j 
kad nemažiau knip deszimts 
szmotn dinamito likos padėta 
po dirbtuve.
pa na k t i n is
žeistas. Grosersztoris Jono Ma- 
cziul.skio, kuris randasi 20 pė
du nuo fabriko taipgi likos su
ardytas ir jo pati Ona ir sūne
lis Pranukas likos sužeistais. 
Eksplozije buvo aiszkei girdė
ta Wilkes-Barriuosia, devynes 
mylės nuo Pittstono.

— Pralorzes pinigus kazyre- 
sia, Mikola Czepulonis isz Exc 
torio, pasiėmęs revolveri, pra
dėjo szauti 4 valanda ryte ir 
už tai likos aresztavotu ir nu
baustu ant 100 doleriu. Badai 
valdže ji ketina sugražyt atgal 
in Europa.

Vincas Belskis, 
fabriko likos su-

Ka raszo Mahanojietis 
savo draugui apie 
gyvenimą czionais

Ant tavo užklausymo, kaip 
skurstamo mes Ma’kanojui, tai 
trumpai pasakau, kad gyvena
me sutikime kaip broliai, o 'ba
ramės kaip Žydai,— paprastai 
žmonimis esame. Nereike
kad sprens't isz matymo, nelai- 
l<yt žmogaus už toki, kaip ro
dos kas ir'butu, kad ne ta ne
laba aplin'kybe-.. Daugelis no- 

Mnmyse ga
le urios szali

ni(v

retu, 'bet negali... 
lingcsiic puse ta, 
laiko — pavydu ir neiszmanu- 
mas, besididžiavimas... Nema
nyk mielas dranga, ka'd sakau 
tau ka blogo, žinai žmonių vi
sokio budo randasi visur, bet 
tos dvi kardinali'szkos
bes tarnauja visai musu tau
tai ir rdtas sąnaris jos pamirsz- 
tas nuo tu ypatybių. Jau seno
vės Rymionis kalbėjo: 
Įlomiui lupsus esJ

ypnty-

Homo 
” —’ka reisz- 

ke, kad žmogus ant žmogaus, 
kaip vilkas ant szunes žiuri 
iszsziepias dantis, jeszko pro
gos kokiu būdu i n kast i ar su
ėst. Kad užvydejimas ir bosi- 
didžiavimas yra kaip neiszgy- 
di.'ina liga, panasziai kad pikti 
žmones užkreezia pirkt u gerus..

Klausi manes :kaip gyvuoja
me politikoje ir rinkimus ku
rie praėjo kelios sauvaites mi
gai. Politikoje dalybavome la
bai gerai, kadangi 

pasididino.
savo kandidatus 

IkA visi pralaimėjo i'szskiriant 
vieno- Kodėl? užklausi, gal ne- 
szelpem savo ‘balsais? Daug 
butu pasakot, idant iszaisz'kint 
pi’iežasti nelaimejimo juju, pa

kai! mes, 
kuriuos galima 
paguodot

gerai, 
ukesu žymiai 
reijome kelis

4 I

s'kait lis
Tu-

sakysiu tik t
ypacz ateiviai
butu daugiau paguoiioi, negu 
veidmainei, kurie bažnyczioje 
aszaras laisto besimelsdami, o 
k a rėžomoje d a gausiau mun- 

, — kad tarpe juju 
ne 'butu tokiu ka
szame gere

tiek, 
t

nesiskiria

Elizabeth, N. J. — Pas pons- 
tva Kazimierius Kuniutus, 242 
Broadway, atsibuvo sukaktu
ves 25 metu vestuvių arba si
dabrine svodba. Apie 50 sve- 
cziu dalybavo 'puikiam ap- 
vaikszcziojime, apdovanodami 
p. Kuniutus sidabrinėms dova
nėlėms ir gerais velinimals 
idant “ jaunavedžiai” susilauk 
tu auksiniu sukaktuvių. Ponas 
Kuniutis turi užsiėmimą per 2S 
metus Singeru maszinu dirbtu
vėje, pirma •szliuba. paėmė SS. 
Petro ir Povylo Lietuviszkoje 
bažnyczioje, kuriu svotai buvo 
tada p. Juozaitiene ir K. Bra
zaitis ir abudu vela radosi 
ant taip svarbiu apvaikszezio- 
jimo ta diena, po 25 metu. Pon- 
stva Kimiutai turi septynis 
vaikus ir viena anūkėli. Sokan- 
t i e j i s vecz i a i d a 1 y ba v o 
vaikszcziojime sidabriniu ves
tuvių: K. Kūniniai, V. Balins- 
kai, K. Bražaicziai, J. Poczkai,

I M. Mikuszauckai, J. Uleckai, 
,J. Vanalevicziai, A. Juozaiczei,
J. Seikimai, J. Misoiniai, M. 
Goberei, H. Misomaicziute, Ve
ra Juozaicziute, A. Dombrovs-’ 
kiūto, Ona ir Rūta Coheniutos,
K. Mi’kuszauc.kiute, Mildreda 

'ir Mare Kuniutos, II. Keaton,
Mr. Kelley, P. Dawling, M. 
Krempa, Adolf, Juozas ir Jo
nas Kuniutai.

ir gerais 
jaunavedžiai

ap-

I

Frankfort, N. Y. — Rugsėjo 
diena persiskyrė su sziuo pa-o

šauliu Aleksandra Paulavl- 
czius, pirmutinis Lietuvis ta
me miestelyj. Atvyko isz Lie
tuvos 1890 mete. Iszgyvcaio 
ežia 37 metus; mirė 78 metu 
amžiaus. Paeina isz Lietuvi, 
kaimo Vieszu, Parapijos Bagu- 
slaviszkiu, Ukmergės apskri
ties.

Buvo geras tautietis, mylėjo 
1 Lietuviszka įkalba ir aukavo I a . b Ty
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nuo gyvuliu. į
Mes vis mat drąsiau galime 

pesztis tarpe savos lengviau 
saviszki, negu svdtim'tauti pn- 
nie'kint ir apdrapstyt purvais 
idant parodyt svetimtau-i 
ežiams kokiais esame... 
kandidatai likosi užpakaly.je,I 
už tai, kad politi’kojė nesrlaiko- 
me vienybes, sutikimo ir užsi- 
tikfjimo. Turime pirma iszsi- 
gydyt isz savo prigimtos ligos 
ir noužvydet viens kitam, nes

v»
v t

r n ••
1

parodyt
f

Musu '

ž tai, kad politikoje nesrlaikc- 
viehybofl^ sutikimo ir užsi-

per judoszius nieko neinsleng- 
Tni toks sziandieninis 

po'lil i'kiszkas padėjimas Maha- 
nojuj o gal ir kitur tas pats.

Bet turime vilti, jog Novem- 
beryj iszrinksime savo konsel- 

ir direktori moknlainiu 
,i;

nime.

mona 
nes S7RS 
musztas tik vienu balsu, bet 
dabar pasidavė ant Indepen
dent tikinto ir'balsuosim už ji 
visi idant parodyt svotim-t.au- 
cziams kad galime ji iszrinkti 
norints nuo jo ipavoge kelis 
szimtus balsu.

Ant galo pasiliolcu gero veli- 
’s drauge,

paskutinis likos su-

janeziu tau miel
Tavo pažystamas,

Anupras Zingeidauekas.
/r

REUMATIZMAS

Skausmas Paszalinamas su 
Red Cross Kidney Plasteriu

nuo asztriu, tarsi peilio, 
nuszipusiu nesiliau janeziu 

kurio kente-

Pagalba 
skauHni u, 
Reumatizmo skausmu 
tojai taip nori. Ir jus galite ji turėt.
Tik panaudokit Johnson’s Red Cross 
Kidney Plastcri prie skaudamos vie
tos. Jus busit nuHtcbinti ir patenkin
ti greitu komfortu, kuri jis teikia. Jis 
szildo ir szvelnina apimtas vietas, su
laiko skausmus ir diegimus, sulaiko 
uždegimus ir paszalina skausmus isz- 
tinimuose, skausmingam kūne ir są
nariuose. Jis szvelniai masažuoja ku
na kiekvienu judesiu, ir jo gyduole 
nuolat sunkias per oda in kūno audi
nį.

Nekentek Reumatizmo agonijos 
nei viena kita diena. Jus galite gaut 
greita, puikia pagulba artimittunioj 
vaistinėj, jei tik pareikalausit Red 
Cross Kidney Plaster su raudona fla
nele užpakaly.

k«u

Reu matizmo
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HEATROLA^
There is only ONE Hcatrola — ESTATE builds it

ffi-fvZvAZ, Yra vienatinis
HEATROLA

ir tikras
szilunios

Aurr su patentuotupeczius
HOT AIR INTENSI- 
FIRE. Temikitė kad ant 
duriu rastųsi jo varda^ 
ESTATE HEATROLA.

Preke $169.50 ant 
iszmokesczio $154.50 už 

cash

SUNBEAM j Vienas isz geriausiu ir naujausiu 
4 hiteriu del apszildimo juso namo 

ant rf*-| 4 K už
iszmokeaczlo ullld cash

PARLOR 
FURNACE1! $125

KITOKĮ HJTEREI IR PECZIAI NAUJI IR ANTRA 
RANKIAI UŽ LABAI PIGIAS PREKES

Degina anglis ar malkas 

Yra tai gražus ir drūtas 
kukninis peczius. 

$165 ant iszmokesczio
$150 už cash

i,

Duro - New Capello - Jasper
Yra teipgi geri kuknini peczi’ai. Ateikite pamatyti.

r

ESTATE El-O
KUKNINIS PECZIUS

H. J. HEISER & CO.
27 E. Centre St. Mahanoy City, Pa.
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KALIFORNIJOS VAISIUS GABENA EROPLANU IN NEW YORKA.
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Ana diena, pirma karta išžioki* i roplanas su kelioms d ežioms
isz Loa Angeles, Kalifornijos. Mrs. Al De Garmų iszsiunto dozes
greitumą siuntimo vaisiu ir ar tas užsimokėtu ateitoje. Vaisiai pribuv 
ži, rodos kad ka tik buvo nuskinti nuo medžiu.

vaisiu
vaisiu idant iszliandvti

o in New Yorka szvie-

in New Yorka 
idant
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AUSTRALIJE ATIDENGĖ ATMINTI DEL SAVO ŽUVUSIU KAREIVIU-
Ant paveikslo matome cerermuiije atidengimo stovylo Martin pleciuje, Sydney, Aus

tralijoj, kuri pastate del žuvuiu ’kareiviu Svietineje Karoję. Akmuo ant virszaus svėrė 20 
tonu ir yra isz vieno szmoto Moruya granato.
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APARATAS SU KURIUOM GALIMA MATYTI
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LEGIONO NAUJAS
i

KAS KALBA PER TELEFONĄ.
J. L. Baird, Angliszkas iszradejas, rodo Sir Keith kail) 

galima matyti ypata ant ano galo kas kalba su juom per tele
foną. Tatrai aparatas yra užvardytas — 
matyti kalbanczia ypata 200 myliu 'tolumo.

Noctovisar ir galima

PERDETINIS.
Edwardas E. (Spafford -isz 

Yorko, likos išrinktas 
Įiirmsedžiu anlt seimo Ameri
can Legion kuri* laike Paryžiu
je.
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FILIPINAI GARBINA ATMINTĮ MIRUSIO GUBERNATORIAUS WOOD.
Ana diena atsibuvo pamaldos už mirusi givbernatoriu generolą Ijccmardo Wood, Ma- 

žmoniu dalybavo pamaldose. •niloje, Filipinuose. Suvirszum desziimts >tatkistai!ežiu

PAJESZKOJIMAS. Kas apie ji žino meldžiu pra- A-11E-CELA arba pradžia skaitymo te

Pajoszkau broli Dominika 
Aleksa, 7 metai gyveno Sagi
naw, Mich., dabar nežinau kur.

neszt aiJba tegul pats atsiszau-
kia ant adreso. lt.

Goo. Alex
County Home, Somerset, Pa.

ras tymo, del vaikams. - Preke 154
1 'f Si1 1# ’ ui*

W. D. BOCZKAUSKAS-COM
MAHANOY CITY» PA. J
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