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ISZ AMERIKOS

nužudė savo

Ohio. — Gal di-j

geros
ežios

TĖVAS NUBAUDĖ NEPA- 
KLUSNA DUKRELIA IR 
SUDŽE JAM PRIPAŽINO 

TIESA.

DAUG ŽMONIŲ JAJA 
MATę,

SZV- JONO BAŽNYCZIA SU
ARDYTA PER DINAMITĄ;

VISI LANGAI ISZKULTI.
TĖVAS GYVENO SU DUK- 

TERE, MOTINA PAVER
ŽĖ ŽENTĄ IR ANT 

GALO ŽUDINSTA.

katalikiszkos 
dies Jėzaus,

Camden 
vei kalelis

PAVEIKSLAS 
KRISTAUS 
•ANT ROŽES

- I

MOTERE APLAIKE ROŽE 
KLIOSZTORYJE.

geležin- 
apio tris

NEPAKLUSNI
DUKRELE

’ _ —i

Chicago. — Sudžo Petrai II. 
Schwab pripažino, buk levas 
turi tiesa nubausti savo kūdiki 
diržu, jaigu jojo neklauso. Ant 
tuju pamatu paliuosavo nuo 
bausmes tęva Boleslovą Kov- 
nacki, 3500 N. Nagle avė., ku
rio dukrele apskundė ji už su- 
muszima. Kaimynai praneszo 
palicijai, buk Kovnackis, su- 
mivsze diržu savo 16-os metu 
dnkrelia Rožia.

Tėvas ant užmotiliejimo pa- 
“ Pa roja u isz

darbo nuvargęs, o kad mano 
mdtore buvo iszejus in miestą, 
pnvsziau Rožes, kad man pa
duotu vakariene. Rože 
pradėjo priosztaraut ir
kalbinėjo, kad neturi laiko, nes 
su savo ‘feliu’ eina ant pa
veikslu ir ne turi'laiko, ant ga
lo paszautko: ‘pasidaryk sau 
pats vakariene.’ Tas mano in- 
stume in <pikt'irma, pagriebiau 
diržą ir pradėjau varyt paklus
numą isz užpakalio in galva. 
Pagal mano teviszka nuomone, 
lai turėjau tiesa taip daryti.”

Sudžo,jąm pripažino tiesa 
: ‘‘Kožnas tėvas

sako sodžiui:

man 
iszsi-
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kalbėdamas:
turi tiesa užlaikyti tiesas na- ♦
mio. Asz pats turiu panaudoti 
diržą del savo vaiku kada ma
nes neklauso.”

Rože ajda'iko
toki “paler nosier

nuo sudžiaus 
” kad iszejp 

isz sūdo persitikrinus, kad tė
vo vakariene vra svarbesniu ar

dalyku, ne kaiip mnving pik- 
czeria'i.

MEKSIKONISZKI KUNIGAI 
SUGRYŽO IN SAVO 

BAŽNYCZES.
San Antonio, Texas. — Ba

dai Meksikoniszki pasikdeliai 
turėjo dideles pasekmes, užim
dami daugeli miesteliu, todėl 
katalikiszki kunigai sngryžo 
in savo bažnyczes ir laiko pa- 
maildas ipo senovei, norints rus
ins Mdksikoniszkos 
lustai uždraudžia.

Gubernijoj Jaliske Tevobuci- 
jonieriu pilna ir ketina neužil- 
gio užklupti ant Guadalajaros*

Girdot kad Ugarta, pirma

tiesos ta

I

ft W. D. BOCIKOWSKI, Pro. & Hr
F. W. BOCZKOWBKI, Kilter

DINAMITAVO
BAŽNYCZIA

, N. J. — Mažas pa- 
ant vieno isz lapu 

rožes, kuria aplaike Mrs. John 
Ogden, 558 Fairview avė., at
kreipė didele atyda nuo keliu 
szimtu žmonių, kurie ja ja re
gėjo.

Ogdon lene kuri priguli 'prie 
parapijos Szir- 

aplailke rože Ra- 
žaneziavos Nedėliojo, kuri pri- 

, po pa- 
A m žino

puolė 2-ra Oktdberio 
maldų kliosztoryje 
Ražancžiaus, kuris randasi ant 
Haddon ir Euclid avė. Ant at
minties tosios dienos, zokonin- 
kai turi paprotį iszdalineti 
tukstancz'ius rožių del žmonių 
knrio atlankė pamaldas ta ja 
diena. Poni Ogden turėjo lauk
ti net dvi valandas, pakol ap
laike pageidaujama žiedą. Atė
jus namo, apžiūrinėjo rože ir 
užtemino ant vieno rožes lape
lio pavidalu Kristaus su ersz- 
kecziu karūna ant galvos. Pas
kalas tuojaus pasklydo po vi
sa aplinkiniu apie nepaprasta 
rožia ir jau keliolika szimtu 
žmonių regėjo nepaprasta pa
vidalą ant rožes*

< t t Txrnrv”

turi paprotį

g

PRIBUS IN

Pittston, Pa. — <Szv. Jono 
bažnyczia likos dinamituota 
Seredos ryta per bomba kuri 
buvo užsukama. Eksplozije su
ardo visa įpriszaki bažnyezios, 
iszkule puikius langus ir lan
gus artimųjų namu. Yra taiart i mu j u namu, 
ketvirtas dinamitavimas sziam 
mieste in laika keliu menesiu.

Pa Ii ei je jau areszla vojo tūla 
nužiūrėta Kala kuri uždare ka
lėjime. Kunigas tosios bažny- 

tankiai isžbardavo ma- 
karoniszkus prasižengėlius ir 
gal vienas isz juju padėjo di
namitą atkerszindamas tokiu 
bildu kunigui.
KUNIGAS APSIPACZIAVO 
IR PASILIKO METODISZ- 

KU DVASISZKU.
^I'iarni, Okla. — Kunigas 

isz katali-

. - - - - .............. -............ ................. ... .................... » ................

TRŪKIS NUSIRITO NUO 
BEGIU; DU UŽMUSZTI, 

KELI SUŽEISTI.
Towanda, Pa. — Per tanku 

lietu likos’ paplautas 
kelis Lackawanna 
mvles nuo llall’stead ii’ trūkis 
su keturiais vagonais nusirito 
nuo begiu. Du pasažieriai likos 
užmuszti, o daugelis sužeista. 
Trūkis isz Scrantii atvažiavo 
paimti sužeistuosius in ligoii- 
biit i. ,
KASYKLOS DEGA 43

METUS; 50,000 AKERIU.
Shawnee, 

džiausią ugnis ant svieto žemė
jo randasi Ohajiije, kuri prasi- 
lejo nuo 1884 meto ir naikina 

geros,

Isz Visu SzaliuRA
KETURKAMPINE 

MEILE

Okla.
James A. Boyland v 
kisz'kos 
leido kunigysta 
cziuot,
sis^kuju

9 

bažnyezios, kuris ap-
, idant apsipa- 

ana diena pasiliko dva- 
mo’t od i szkos 1 lažny-

ezios Puxico, Mo. Jojo pati yra 
McRavnolds

DEIMANTAS
VIENATINIS RAUDONAS 
DEIMANTAS ANT SVIE

TO, KURIS TURĖJO 
DIDELI GILIUKI.

mot a i 
didelis

i
50 tilksta neziu a keri u 
minkszltos anglies.

Kol uresdesziints t r vi 
adgal, kada tai buvo
streikas ir anglekasiai spyrė
si daugiau mokesezio ir plaka
mi per straik-laužius, perga
lint us isz Pietiniu valstijų, 
straikieriai isz kerszto uždege 
vienas Plumber kasyklas, ku-

Pietiniu

39 METAS

ISZ n ETUVOS
fe

kuri ji apgaudinėjo susi- 
, na 

su juom

Girdot kad Ugarta, 
ranka generolo Gomezo, iszva- 
žiavo ant slaptos konferencijos 
in Washingtona.
SNIEGAS NUPUOLĖ

DAUGELIOSE VIETOSE.
Uniontown, Pa. — Czionai- 

tineje aplinkinėje 
sniegas Panedelio diena o ant 
National Pike plento nupuolė 
net penki coliai sniego kas bu
vo pavojinga del automobilis
tu. Daugiausia sniego nupuolė 
prie Deer Lodge. Prie Mary
land ’o rubežiaus taipgi buvo 
sniego.

Fayette paviete Baltimore & 
Ohio trukiai turėjo sustoti per 
sniegu. Aplinkinėje Altoonos 
taipgi nupuolė sniego ant ke
liu coliu.

38 MEKSIKONISZKI 
PASIKELELIAI 

UŽMUSZTI.
Meksiko City. — Tarp val- 

diszko vaisko ir pasikėlė!iu ki-t 
Jo didelis muszis artimoje Ta
li iiulaam, kuriame likos už- 
muszta 38 pasikcleliai tarp ku
riu buvo ir generolas Margari-

Gomoz,.sąnaris legi^laturo.% 
Jcuris buvo vadu pasikeleliu.

nupuolė

LINDEY
PHILADELPHIA 

SUBATOJE.
Philadelphia. — Garsus le- 

kiotojas Charles Lindberg, ku- 
iJis pats vienas, pirmiausia nu
lėke in Francije su savo mažu 
ero|danu, atsilan'kis in czionais 
Subatoje su savo lekiojimo ma- 
szina “Spirit of St. Louis.” 
Miestas ji priims kaip koki ka
ralių su vaisku ir miesto val
džia. Ba ir vertas musu jaunas 
“Lindy” v 

mojimą.
MEKSIKOS FARMERYS 
RADO DIDELI TURTĄ.
Meksikos Miestas. — Indėnu 

farmerys Francisco Calderon, 
savo arinoj netoli nuo Pinote- 
ps, Oaxaca provincijoje 
pakasta dideli turtą, 
daugiau, kaip $250,000. Iszkas- 
toj skrynioj buvo senu brilian
tu, brangiu akmenų, aukso lie
jiniu, aukso kryžių ir brangiu 
bažnycziu altorių papuoszalu.

Spėjama, kad tas turtas bu
vo priesz apie pusantro szimto 
metu paslėptas vieno tais lai
kais pagarsėjusio 
bandos vado, praminto EI Solo.
STRAIKIERIAI ISZNESZE 

DINAMITU BREKERI- 
TIPELI.

Steubenville, Ohio. — The 
United States Coal Co., broke
ris, arba kaip vestuose juos 
Vadina “tipo'l,” artimoje 
Bradley, 18 myliu nuo ežio- 
nais, likos isznesztas in padan
ges per dinamitą. Langai ir ar
timi namai likos sunaikin'ti per 
eksplozije. Telegrafai ir telefo
nai Suardyti, todėl aiszkesniu 
žinių isz tonais sunku aplanky
ti. Szesziolika szmotu dinami
to da surastu prie tipelio po 
tksplozijai.

Eksplozije ketino būti ženk
lu del straikuojaneziu angQeka- 
siu idant pradėti eiti prie ka
sykla Winston Dear Mino ar
ti Smithfield’o, kurios priguli 
prie Pittsburgh kompanijos* 
Szerifas renka žmonis idant 
užbėgti tolimesnioms eksplozi
jas. _______ , _

Spirit of St.

iiž toki narsu atsižy-

Ludvika Carter 
isz Tulsa, Okla.

Boyland po apsipaeziavimui 
pardavinėjo szepeczius, po (am 
instojo in metodistu seminari
ja ir vėliaus aplaike parapija 
Puxico. Boyland turi 32 metus, 
° jojo pati yra žymi skripki- 
ninke ir turi 21 metus.
NUŽUDĖ MOTERE PRIE 

AKIU JOSIOS VYRO IR 
SUNAUS.

l’icc Luko, AVis. — Ant hur- 
do pas Rudy Oettel, radosi 
duonkepis Harold Nord 21 me
tu ir tankiai kibo prie savo 
gaspadineles, kas labai nepati
ko gaspadoriui ir nekarta jam 
tai iszmetinejo. Ana diena tarp 
burdingieriaus ir gaspadineles 
kilo nesupratimas ir (ame lai
ke parėjo josios vyras namo. 
Gasipadorius pagriebė karabi
ną ir mano szaut iii savo prie- 
sza,

Rudy Geltei

rios randasi Perry paviete, O- 
hajuj,
Strailtsvilles, kaipo uždege ir 
septynes kitas kasyklas. Tame 
laike kilo dideli sumišzimai 
kuriuose sužeista ir užmuszta 
daug anglekasiu. Sziadien ug
nis prasiplatino an’t 50,000 jjke- 
riu žemes sueidama turtingas 
gyslas anglies Hocking pakal
nyje kur randasi turtingiau
sios gyslos^ augliu.

50,000 KAJOKU NORI 
APSIGYVENT KANA

DOJE ANT UKIU.
Winnipeg, 

zas Okulicz isz Belgrado, agen-
Pragos Rusu Ukiszkos 

Drauguves, pribuvo in czionais 
jeszkoti tinkamu ukiu del 50,- 
000 kazoku, kurio geidžiia apsi
gyveni i Kanadoje- Puse isz tu
jų kazoku turi pinigu ant pir
kimo dirvos ir padaru, o liku
sieji yra ukisžki darbininkai— 
bernai.

Okulicz yra girnos Siberijoj 
ir buvo pagia'l'bininku ministe- 
rio vertelirvstes d a už caro.

tarp Shawnee ir New

Kanada. — Juo-

tas

f > 
f

, rado 
vertes

plesziku

po tam pats

bet burdingierius atome 
isz jojo karabina, trenko jam 
in galva, po tam atkiszo laupa 
in motore, szaudamas in jo
sios krutino nuo ko ant vietos 
sukrito negyva,
sau paleido sznvi in galva. Sū
nelis viską mate ir iszbeges 
laukan su kliksmu praneszo 
kaimynams 'kas atsitiko.
AMERIKONISZKAS ADMI

ROLAS APSIPACZIAVO 
SU MASKALKA.

AVash'inigTon, D. C. — Admi
rolas Newton McCully, 60 mo
tu, jaunikis, kuris priėmė ant 
auginimo septynis Riisiszkus 
vaikus, kada, jisai buvo ant 
tarnystes Rosi jo j 1920 mete, 
apsJpacziavo ana diena su pa
na Ollga Krundiczer, 29 metu. 
Svodba atsibuvo Bevalo, Esto- 
nijoj. Ti'ks.las apsivedimo buvo 
tas, idant jojo au'gytiniai turė
tu Rusiszka motina.
ANGLINES KOMPANIJOS 
NUKIRTO MOKESCZIUS.
Pittsburgh. — Pittsburgh 

Terminal Coal Corp, kuri ne
priguli in unije, apgarsino buk 
visiems darbininkams, tai yra, 
loklei'iams ir pikmon nukirs 
mokesezius. Dabar loderoi ap- 
lai'kis nuo 70 lyg 65 centu už 
tona o pikmaineriai nuo $1-01 
lyg 94 centu už tona. Unijos 
preke buvo 77 centu lloderiams 
o piloną i uosiams $1.12. Anglo- 
kasiai neturi kito;kio iszejimo 
kaip pviijnt’i nukirtima mokos- 
tios, uos nepriguli in unijo.

!•

vortelgystes d a 
Jaiigu tebyre soviatu valdžia 
noringai iszduos paszpartus 
del tuja kolonistu, tai visi yra 
pasirengia tuojaus keliauti in 
Kanada. Pietine Amerika yra 
antra vieta kur kazokai nori 
apsi'gyveht jaigu Kanada juos 
nepriims.

Paskutines Žinutes.

nežinomos

11 Halio, Vokietije. —- Cen
tral iszkoje Vokietijoje iszejo 
ant straiko 72,000 anglekasiu 
spirdamiesi goresnio mokes- 
czio. Daugelis fabriku sustojo 
neturėdami kurio.

Berlinas. —Senoviszkas 
palocius Affing, artimoje Aus- 
burgo, sudege isz

Liepsnoje žuvo 
penki sveczei kurie svecziavo- 
si pas baronu Gravenrentha.

U Chicago. — Dvi jaunos 
merginos Ka'tre Stader ir jos 
giminaite Margarieta Martin, 
likos nužudytos automobiliuje 
ir juju lavonai iszmesti ant ke
lio per nežinomus sportus ku
rie pakvietė męrgaites ant pa
sivažinėjimo.

If Denver, Colo. — Trinida
do ir South Colorado sustojo 
dirbti 5,000 anglekasiu prigu- 
lincziu prie I.W.W. unijos 
spirdamiesi didesnio mokes
ezio.

11 Cleveland, Ohio. — Ugnis 
kilo ant virszaus garadžiaus 
kur gyveno Rufus Williams, 
kurioje žuvo visa szoimyna: tė
vas, motina ir keturi vaikai.

priežasties.

Viednius, Austrija. — Jonas 
Cozik, 44 motu, 
paezia per iižsmailgima. Laike 
teismo iszejo in virszu vienas 
isz nopapraseziausiu atsitiki
mu vedusiam gyvenime. Sztai 
per 20 metu Cozik gyveno be 
szliubo su savo mvlema, kuri 
vėliaus ketino pasilikt jojo pa- 
ti,
neszdama su kitu vaikinu 
ir ant galo susilaukė 
kūdiki. Cozik taip mylėjo mer
gina, kad po szliu'bui priėmė ir 
josjkudiki, bet kuom buvo le
vas kūdikio, tai niekad nedaži- 
nojo.

Praėjo keliolika metu, 
galo isz didelio užvydėjimo ir 
nužiūrėjimo Cozik praliejo ger
ti. Tula vakara Cozik insiga- 
v o 
o 
savo paezios ir 
ko turėjo uždraustus susineszi- 
mus su mergaite. Ka daro mo
tina? Sztai iszdavo dukteri už 
vyro ir pati ji suviliojo meilin
gam ryszi, 
szyt savo vyrui kad #u dukte
ria negyventu toliu. Taigi po;

ant

in 
duktė

m i eg - k a mba i* i dūk terš, 
nežinomo mvlemo 

nuo to lai-

idant tuom atkor-

Antworp. — Sziomis dieno
mis deimantu pjovikai apdir- 
bineja nepaprasta raudona 
deimante, kuris vra vienatiniu

Locnininkas tojo 
deimanto neparduotu ji už jo
kius pinigus. Keliolika metu 
deimantas pragulėjo prie gar
singo Vongriszko kazirnin'ko, 
kuris turėjo nepaprasta gilin
ki. Kazirninkai net žegnoda
vosi priesz taji deimanto, o 
mot eres szdlo idant ji galėtu 
paJiueziuoti.

rFula vakare, kada kaži min
kąs turėjo nepaprasta gilinki, 
iszlaimedamas milijoną fran
ku, jisai parpuolė ir raudonas 
deimantas iszle'ke isz žiedo. 
Pacmes ji, padavė savo drau
gui idant nunesztu pas aukso- 
riu kad ji indei u vela in žiedą. 
’Fame 'laike pasilikęs be žiedo, 
kazirninkas pralaimėjo du mi
lijonus franku. Kada draugas 
radosi pas auksoriu, locninin
kas žiedo inpuole in Moditera- 
niszkas mares ir nuSIkendo.

Dabar naujas 
gci sdamas su 1 a u žy t 
ir praszalint 
kokias tasai žiedas atnesze pir
mam locnininkui, davė ji ki
taip supjaustyt tikėdamas kad 
gi'liukis isz naujo sugryž.

nepaprasta

an‘t svieto*

loeni įlinkas 
negiliuki 

visas nelaimes,

LENKAI UŽDRAUDĖ GIE
DOTI LIETUVOS 

HIMNĄ.
Valdonai, rF 

Szvenczioniu apskr. 
metu Rugsėjo 23 diena 
bažnyczioje buvo adoraciniai 
— keturesdeszimczin atlaidai. 
Isz tos priežasties musu jauni
mas surengė
Vaidino komedija “Musu ge
rasis” ir farsa “Pantomina. 
Suvaidinta gerai, 
publika dar užgiedojo 
va, Tėvynė musu

Fverccziaus vai s., 
Szin 

m n su

viesza
4 4

ir farsa 4 4

vakare.
M esu

’ J

Pabaigoje 
‘ ‘ I Jei 11- 

”. Bet t no tar
pu paszoksta isz pirmos e 
Tverecziaus policininkas ir 
szunka: “ 
nie pozwelam.” Visi nutilo. 
Buvo manyta, jog tnomi viekas 
pasibaigė. Tacziau iszejo ki
taip. Rugsėjo 1 diena atvykęs 
isz Tverecziaus policininkas 
isztarde visas buvusiojo vaka
ro vaidintojas: isz Vasiunu: 
Valia Specziute, Jadvyga Gruz 
dyte, isz Disnos: Leokadija 
Baužyte ir Cecilija Vilei t ai t e, 
pas kurias policininkas klausi
nėjo ir reikalavo prisipažinti, 
ar tikrai giedojusiose kas lie
pos giedoti, gal'kunigas, ar kas 
kitas. Suraszes protokolus, 
sake daugiau nebegiedoti.

•il<‘S 
■ >n- 

Spiewacz nie woln<>,
” Visi

Fverecziaus

isz Disnos:

in-

vienu stogu gyveno keturkam- 
pinis meilingas ryszis. Ant ga
lo nubodo Cozikui toks gyve
nimas ir pasmaugė savo 
ežia.

Cozi'kas nieko neslepo 
pasako sude, 
kares sngryžo namo iųit keliu 
dienu, rado prie paezios szono 
svetima vyra, 
roisžke, kad jisai gyveno su jo 
paezia da priesz jo szliuba’ ir 
kad tai jisai yra levu dukters; 
kuria jis sužagejo ir kuria da
bar augina. Paežiai dovanojo 

“visos moteres taip daro 
laiko kares”.

Sudas ji nubaudė tik ant ke
liu menesiu kalėjimu kas iszve- 
re dideli noužganadima tarp 
gyventoju. Bet sūdąs buvo to
sios nuomones kad žmogus, ku
ris likos taip apgautas, nuken- 
to užtektinai.

nes
• 4

pa-

, liet 
kad jisai laike

kuris jam ap-

UŽRASZE MYLEMUI TUR
TĄ, NORĖJO SUKAPOT 
SUNU, TASAI GINDA

MASIS UŽMUSZE 
MOTINA.

Przomislius, Lenkije. — Ana 
diena atsibuv'o teismas prie- 
szais Valentą Goryla isz Szuv- 
sko, arti Jeroslavo, kuris pra
eita menesi nužudo savo moti
na Marijona GoryPiene.

Nuo kolkio'tai laiko, tarp sū
naus ir motinos ėjo nuolatiniai 
nesupratimai už lauka- Motina, 
kuri buvo bjaurios iszvaizdos, 
turėjo kolidlika mylomu ir vie
nam isz juju užrasze savo gas- 
padorys'ta.

Per tai kilo da didesn'is bar
nis tarp motinos ir sunaus, ku
ris pradėjo jai iszmotineti ne
dora gyvenimą ir atidavimu 
turto mylemui. Motina pagrie
bus kirvi, norėjo sunui užduo
ti per galva, nes tasai ginda
masis nuo ins*iutusios motinos, 
kirto jai per galva su matiku, 
užinuszdamas ja ja ant vidtos.

Sudas perkra'tos teismą, isz- 
rado Valentą nekaltu žudins- 
tos, nes padare tai savo apgy
nimo ir nubaudė ji1 tilktai ant 
szcsziu menesiu in kftTejima.

— Al

PADEGE SAVO 9 METU 
PACZIA.

Carlton, Aust rali jc*.
bertas Michel, 23 metu apleis
tos karasinu szlebes savo devv- 
niu melu paezios, uždege ir kn- 
di'kis-motere sudege ant smert. 
Vyras likos aresztavotas. Pore
le buvo vedus tik szeszi mene
siai atgal. Badai vyras pasielg
davo su savo jaunutelia mote
rių arsziau kaip gyvulis, o ka
da toji užsispyrė su juom dau
giau negyvent, tasai galvijas ja 
uždege.

LIETUS IR POTVYNIAI.
Szventoji. — Szin metu 

Rugsėjo menesio 18 diena pra
sidėjo rudens nuolatinis lii tu^. 
Tsz karto lijo tik manevrinis 
lietus. Gi dabar pradėjo lyti be 
perstojimo. Szventoji nuo to la
bai daug nukenezia. Szvcnttį
sios upes liepiat i vaga. Nuolati
nis lietus ja tuojau iszvaro isz 
vagos ir užseme visa apylinke. 
Taip paskuiiniomis dienomis 
iszsiliejusi upe apsėmė pievas, 
rugiais užsėtas dirvas ir kelius. 
Gyventojai vietomis net gyvu
lius negali in ganyklas iszginti. 
Kai kuriose vietose užlieti ke
liai ir tenka gražiai iszsimau- 
dyti, jei nepataikai joti ar va
žiuoti užsemtu keliu tilteliais.

NUŽUDĖ SUNU ISZ 
MEILES.

Lodžius. — Ma-Petrkovas, 
rijona Grudzinskiene, 'kuri nu
žudė savo sunu Jurgi ir ji pa
slėpė tvarte, mirė pati nuo szu- 
vio. Laike tyrinėjimo pasirodo, 
buk motina nuszove sunu ant 
smert kada tasai miegojo, po 
tam pati save mirtinai pažei
dė, mirdama in kėlės dienas 
vėliaus ligonbuteje. Paliktoje 
gromaloje, parasze, kad savo 
sunu mylėjo neiszpasakytinai, 
ir kad jisai nekentei u tiek, 
kiek jiji kentėjo ant sutruku
siu nervu. Jurgis 'buvo studen
tu daktariszkam universitete 
ir ketino iszvažiuoti tomis die
nomis in Vokietija lavintis to
limesniam daktariszkam mok
sle. c

SUEME TRIS TAURAGĖS 
SUKILĖLIUS.

Taurage. — Sziomis dieno
mis in viena Latvijos pasienio 
miesteli isz miszko atėjo trys 
vyrai ir krautuvėj Rnsiszkai 
paprasze maisto produktu. Pa
sienio sargyba juos sulaikiusi 
ir jie pasirodo esą Tauragės su
kilimo dalvviai Feliksas Sulto
nas, 32 motu,
kaitis, 7 fclasos
20 metu ir stalius Ulaviezius, 
30 metu.

Pas Soltana terasta keli litai 
pinigu.
Sulaikytieji prisipažino slaps

tosi Lietuvos miszkuose ir ties 
Szventaj netyozia*pereje Latvi
joj siena. t

nugabenta

Martvnas Jur- 
ginj'.azistas,

Sulaikytieji esą 
in Liepoja, o isz ten in Ryga.

Trumpi Telegramai.
fl. Rio de Janiero, Brazi liję. 

— Kada Francuziszki lekioto
jo! atlėkė czionais, vietinis oro- 
planas juos pasitiko oro, bet 
užsidegė ir su juom sudegė 
trys Braziliszki lekiotojai. Pri
ėmimas svoeziu likos perkeltas 
ant tolinus.

— Teresa

GYVENIMAS TVARKOSI.
” kor.) — 

rrale turėjo Žydai.
tiek jie ir

H Philadelphia.
Czabrovski, 4526 E. Thompson 
uli., užpylus karasino ant po- 
cziaus likos bnisei apdeginta 
nuo kilusios eksplozijas.vlM'iV^ 
Frankford ligonbuteje. jos pakeitimo.Frankford ligonbuteje.

Rokiszkis. (“V-bes 
Ik isz i oi visa g< 
J<iek jiems patiko, 
mokėjo ūkininkams už prekes. 
Dabar viską isz ūkininku pra
dėjo supirkinėti valdžia ir ko- 
percijos. Žydai rugiu centne
riui moka 17 litu, o valdžia 24 
litus ir 40 centu. Be to dar, vi
sur pastebėta didesnis gyvu
mas; kaip ūkininkai, taip pra
monininkai statosi namus, go
rina ukius, kas ir duoda dar
bininkams darbo. Atauszo, iv 
profsojuzai; 
didesnis tantiszkumas, 
valdininku tarpo.
'‘4Rengiamos ' kdnstituci-

visur pastebėta
ypacz

11 u



BAULK

J■

♦

f

ji;, 
mPJNnl 
R 
IS'

Iii Į: ||.

1__

ii

y
1®M.*■ sKf'l

i

ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

t

r 
r
r

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

Washington, D. C.

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

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

Kas Girdėt
Naujas Metas jau netoli, 'ka

lendorius ant 1928 mdo jau 
spaudyt ir kožnas ge

ras ir pilnai užsimokėjus skai
tytojas aplaikis viena dovanai. 
O gi Ihh jame 
mu. kad ne 
viso neperskaitysite. Bet ne vi
si turės 
ai si I v 
ta už 
visu t uju, kurie yra kalti už 
iaikraszti. idant tuojans atsi
lygintu, jaign ne nori apleisti 
taip puikios dovanos.

La i ged

puikiu skaity- 
eisile gult, pakol

taji džiaugsmu, ha ne
ginu su savo preuumerą- 
“Saule.” T(h1(4 imddžem 
t uju, kurie yra

1 *
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Isz' Lietuvos.
MOTERŲ POLICIJA.

Pajure. — Mažai kur Lietu
voje yra tokia graži; ir jau'ki 
vieta, gamtos atžvilgiu, kaip 
Pajure. Miestelis nors mažas Ir

I nemažai jame gyvena 2ydu, 
Į bet szvarus, stovi ant kalniuke* 
netoli juros. Isz pietų, vakaru 
ir sziaures apsuptas juros ža- 
vmeziais krantais. Rodosi vie
tos jaukumas turėtu atsispin- 
dėt i gyventoju budo. Gal taip 

j ir butu, lik visa beda, kad yra 
nemažai degt indariu, kurio isz- 
naudodami žmonolius, nuodija 
juos pamagon'k(’ 
Sekmadieniais 
miestelis virsta 'kuliojancziii ir 
sprandus skaldancziu posztuku 
viela persisunkusiu samagon- 
ke ar anodija. Nesant vietojo 
policijai, jos pareigas atlieka 
moterėles — verkdamos mal- 
szina peszltikus, o samagonkes 
dirbėjus ir anodijos pardavinė
tojus nėra kas sudraudžia.
SALIAMONISZKA BYLA.
Tula pasileidęle Žyde, gyvo-

jame gyvena

i ir hutu, tik visa beda, kad yra

.ir anodija. 
szita.M ramus

Moteres Kersztas
1

Mieste (>že-Czian policijos 
pri-void įninkąs Maezi-sian, 

skaitytas prie druskos iszdlr- 
bimo d<’partamento (apskri
ties), surinko savo laiku gero* 
ka pinigu smnn..Jis nupirko ne 
blogus namus savo snnui Xfa- 
cb.oan-czanui. I’astarasai ne- 
t rukhs paliovė naudotis pagal
ba isz levo pusėse Būdamas la-

•h A • **' m

kam i si jo. 
kuri iszkasinejo senoviszkas 
užlieka> prie Penszos, Italijoj, 
atrado urvoje, po žeme, kaulus 
priey»z-palapinio žalezjo, nepa
prasto didumo. Žalczio kaulai 
paeina da i>z laiku, ,kada tai 
Bosiję radosi ant mariu dugno.

Pa leonol« d< »gis/ik a 
iszkasinejo 

prie Penszos,

Kiaulos ant farmos Petro 
Marezausko, aplinkinėj Grand 
Kfjpids, Micziganv, nuo kokio 
tai laiko, pradojo elgtis labai 
linksmai, raitėsi ir parpuoline- 
jo ir žodžiu, olg«‘si visai ne 
kianliszkai, liktai žmoniszkai.

Kiaulių m’paprastas pasiel
gimas, atkreipė atyda ant pro- 

agimtu, ] 
pas 

ka, padare krata, 
tvarte didele samogonka ir 
daug brogos. Marczauska 
areszlavojo ir pastate 'po kau- 
rije. Farmeris szere alkoholine 
broga kiaulėms. Marezauskas 
siigrvžvs namer ntkerszino 
kiaulėms už iszdnvima — isz- 
sker><lamas visas.

h ibicijos 
diena atvažiavo 

padare 
didele 
brogos.

kurie t ui n 
i M a rėžaus- 
užtikdami

v ra

flJEHran

BALTAS VAIKAS
INDIJONU VADU.

Lloyd Lillie, 19 indi u vaikas,
I ndijoniszku

Kagle.
vadu vardu 

Jisai v ra vienatiniu 
likos pa

ženklintas per Blackfoot ludi- 
jonus, Montanoje, iszskirent 
prezidento Coolidge kuris taip
gi aplaike laja Indijoniszka 
garis’.

“Eagle.” 
balt-veldžiu kokis

t aja

per konstitueije ir greieziau ar 
ve'liau, prohUncijos ’liesos lu
res visisZkai Imti atmestos ar
ba pasiliks mirusioms tiesoms. 
— Ko žmones ne nori, lai lie
sos neprivers juju ant iszpi'l- 
d vmo.

t ukstan-
aplaike

Daugiau kaip 125 
ežius užkalbinimu 
agentai nuo žmonių ant pirki- 

Pordiniu automobi
lio v ra

namo-

nes buvo tai 
, lo- 

pagal liesa?!, buvo jisai 
prasižengėliu.” 

sos prohi-

buvo

sau nie- 
iy- 1 i(‘-

Mieste Detroite už kvorta 
munszaines, tulas žmogelis bu
vo nubaustus ant viso gyveni
mo iii kalėjimu, 
jojo kol virtas peržengimą 
dėl,
“ nepataisomu 
.Jau prn* to daejo tie 
bicijos, kad už loki maža pra
sižengimą, žmogų laiko 'lygu 
su žird i n t < »ja i s-

Bet visuomene, kuri
k<> nedaro isz prohibirij< 
>u, laiko laužytojus prohibici
jos kaipo kankytojus ir svei
kina >ugryžtanczius isz kalėji
mo kaipo didvyrius.

Dabar imsime kita atsitiki- 
patiko tam paežiamma kokis 

mieste.
Nesenei fed era Ii saka s sūdąs 

nubaudė Petra Ježewski, bu
vusi burmistrą, miesto Ham- 
Iramck ir buvusi a^dermona 
M. Wosinski in kalėjimą Fort 
Leavenworth už laužymu pro- 
hi'hicijos tiesu. .Juju bausme 
pasibaigė ana diena. Ir kas at
sitiko .*

Sztai miesto valdytojai vien
balsiai n u ture ant praszymo 
komiteto |u;iemimo Ježewskio 
ir Wosinskio pavelinima pa
rengti tiems “kankytojams” 
paroda su apglobti policijos 
idant laikytu pa red ka. Szto- 
ruose isz/kabino plakatus 
paveikslais t uju žmonių ir pa- 
raszu: “Welcome home.”

Argi reike geresnio pavyz
džio, kad Amerikos žmones ne- 
pri pažysta prohibicijos tiesu

4 4 kankytojams
SU

su

prohPbicijos 
ir juju neiižlaiko!

Ne tiktai czionais, bet ir ki
tose dalvse svieto iszrinko lau
žytojus prohibicijos ant kon
gresmenu ir kitokiu garbingu 
dinstu už juju kentėjimus ir 
persekiojimus del ypatiszkos 
laisves.

Jokios bausmes uosu'laikis 
žmonis nuo spirimosi sugrąži
nimo jiems tiesu gvarantytas

minti Kauno miešti’ tokios ru- 
szi(’s moterims skirtose galvo
se ir vereziantis savo nedoru ii 
negarbingu amatu jau apie 

ne taip so
il ku- 

k'iemo 
sargiene, ne

mo nauju 
liu, kuriu žmones da 
mate ir nežino, kaip jie iszrodo, 
liktai girdėjo nuo paskalų ko
ki jie bus.

Tieji 125 
niu, kurie užkal’hino naujus 
Fordus nežino ne kiek jie kasz- 
tuos. Jieje turi pilna užsitikėji
mą Forde ir tasai užtenka. Da 
tokio atsilikimo nebuvo girdot 

pramonėje, 
idant žmones pirktu ta, ko ne
inate ir nežino.

Amerikonai jaigu kam užsi- 
tiki tai tik tiek sako:

Ford, gi r< lojome 
padirbai naąja (maszina. (Ge
rai, suvyniok Viena del manos 
ir atsiusk man!”

Valgiu Gaminimas
-- IR —

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

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-CO

t ukstaneziai žino- 
užkal'bino

Amerikoniszkoje

mister

i 4 Well, 
kad

Drūtais

‘ ■' J ■

NAUJAS LIBERIJOS
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vieta noriaį palydžiu.
Pakariidkle džiaugsmingai 

misi stypsojo ir i šzny k o.
Kuomet užstojo naktis, Czan 

uždegė szviesa ir padėjo in ilg
ui tabletka (numirėliu sielos 
esą iszzaukiamos deginant tn-1
blot kas — popieru ^kiautelius 
su atatinkamais nžraszais), ku
rioje praszt 
pus jėgas

v.s.

ATSAKIMAl
— .....-

W i Ikes-Bar re, Pa.
Gaila kad jum negalimo atsa
kyti prideroneziai, bot Lietu- 
viszko vysikupo Ameriko nesi
randa. Tiek Lietuviszku para
pijų turime Ameriko, o bot

• siela urnai intern-' Uet uviai neturi tosios garbos 
atvykt. Paskui jis kad turėtu nors viena vyskupą.

viskądrauge su ja nuvyko pas Ma. Airiszoi ir A okiecziai 
Prie ju duru atvykus jis krei
pėsi in siela:

— Palaukite,
pasikelsiu. .Jus ineisile, kuomet 
alsidarvsia duris...

Beldžiantis 
ki(‘hisargis.

— Ar tamstos sy.eimininkas 
Ana diena 'lankėsi pas \ro- namie; — paklauso Czaij.

— *Dar ne, — atsake kiem
sargis, — asz jo laukiu.

— Gers nuotikis, — kreipu
si Ozanas in siela — ineikite...

Manydamas, kad Czan pats 
su savim kalbasi, kiemsargis 
priėmė ji už painiszeli ir užda
re duris.

Sugryžes

apžiojo.
bai gabus, jis smarkiai praim
tojo.

Iii senatve Ma-czi-sian apsi- 
knrin 

labai mylėjo ir nusprendė pa* 
likt jai palikimą, vietoj to, kad 
atidavus ji sutini. Jis pranoszo 
ja žodžiais apie savo paskutini 
norą bei nusprendimą;

— .Jeigu tu busi man isztl- 
kima ligi mano gyveninio 
baigos, asz tau paliksiu 
mano turtą.
Szeszienis melams praslinkus, 

Ma-ezisiap susirgęs, 
savo sunu ir tarė jam:

— Szita moteris su didele 
meile mane prižiūrėdavo, 
noriu, idant tu atiduotum 
visa mano turtą,
sias po mano mireziai. Jis fan 
nereikalingas.

Bet kaip liktai Ma-czi-sian 
iszleido paskutini 

užsidegė piktu 
moezokole apipleszti.
vyras, ponas U, Tzuan-Czu po- 

buvo ant

Ivede su jauna tarnaite,

amai u 
aszluoneris metus, 
nai pagimdė kūdiki, Sav 
diki tuojau ji atidavė 
sarugienei, naszle 
turėdama savo vaiku paėmė ji 
auklėti. Tikroji molina prisiža
dėjo jai kas menesi už kud'ikio 
laikvma užmokėti.

Kūdikis buvo
ir k i (»m sargiene su 

didele meili’ ja pas save laike. 
Na, o motinai — žinoma — ne 
galvojo nebuvo jos kndikio 
venimas. Bet sutarta užmokos- 
ni ji visuomet kiemsargienoi 
atiduodavo.

Kiemsargieno ta nelaiminga 
kūdiki likusi kaip ir be moti
nos,
o, kad viena karta, 

motina atnesze pinigus, ji pn- 
sztai ka: girdi, tu 

man dapgiau pinigu už vaiku 
nebemokok, nes asz ji pasiimu 
dabar su, ir asz pati ji toliau 
iszlaikvsiu.
pridūrė, kad — 

ta

mergaite,

1

gražuti'

g v-

beaukledama taip ji pami- 
kada jo

reiszke, jai

Kimusargieno dar
(>• 

esanti ta mergaite 
krik szt i n usi.

Pasileidėlė moil na, būdama 
Žydu tautos ir tikėjimo, iszgir- 
dusi toki sargienes nepaprasta 
jai pareiszkima, taip susijau
dino ir užsidegė, kad tuojau 
panorėjo savo kūdiki atsiimti: 
ji pati imsianti ji auklėti.

Kiemsargieno kūdiki gražin
ti atsisako. Tadamotina pada
vė taikos teisėjui s'kunda rcT- 
kalaudama kūdiki gražinti jai. 
Tokiu budu tenka atsidurti Ir 
musu dienose akivaizdoje’ to
kio pat teismo, koki priesz dau
gybe metu yra daros dviem 
motinom iszmintingasis Salia
monas.

prdi — ji jau 
ir pasi-

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus
susirinkimu.MAHANOY CITY. PA.

T

nog sudėtu pinigu ant 
Preke - - - 25d.

’-iCf

J
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SUNKI KIAULE ISZPENETA KUBOJE.
Sztai viena isz didžiausiu kiaulių ant salos Kubos, kuri 

svėre suvirszuin tūkstanti svarti, iszpeneta vien lik kernais 
ir sėkloms isz palmes.

kuomet asz

sūnūs

Czanui iszejo

PREZIDENTAS.

L.M. Springfield, III. — Pri- 
siiinskio lainista senas malda- 

o apdarysibii’ 
druezei ir bus gerosHies ne kalj 
buvo naujos. Taip, apdarome ir 
istorijų knygas ir taip toliau.

knygos grąže-,
i

pa- 
visa

pakvietė

A sz 
ja: 

kuris palik-

kvapa, Jo 
noru 

.Jo t (dos

lie i jos virszininkas, 
visko pasirengęs, vadinasi, pa
perkamas žmogus. Ma-Clioan- 
Czan nuėjo pas ji ir tare:

— I n si va i zd i n k i t o 
k i szposa levas

sau, ko- 
su manim isz- 

krete! Jis paliko gan dideli pa
likimu, bet prasze manės viską 
isztisai atiduot jo paežiai. Ma
no apvylė...

— Buk ramus, — 
p oi i rijos v i rszi n i n k a s 

laiku paduosiu

tare U,
— asz 

savo S tiiau J ___  ,
priaYanka...

Kuomet užstojo sakinoji die
na, in nakti sugryžimo sielos, 
Ma-hoan-czan privertė pamo
te saugot karsta. Jiaai pats ir
jo žmona tuomet jnejo in levo 
kambarį ir paėmė, visas skry
nias ir kuparus su visu turi n. 
Paskiau Ma-choan-ezan užra
kino duris tvirta pakabinama 
spyna.

Ryto mota, kuomet 
buvo benorint) 
kambarį, jinai rado užrakintas 
duris. Tuo laiku prieszais ja at
sirado policijos virszininkas II 
ir garsiai 'suszuko savo stori: 
balsu:

— Jus dar esate labai 'jau
na, idant naszle pasilikt. Ūmai 
sugryžkito in savo szoimyna. 
Jums gera partija sujeszkosia. 
Asz paprnszysiu Ma-choan- 
czana, idant jis jums duotu ke
lionei geroka pinigu suma.

Tatai pasakos, jis paszauke 
Maehoan-czana, 
ji storu balsu:

— Duokite sziai 
penkiasdeszimt taeliu (taip va
dinasi Kinu pinigai), 
jis, tatai bus daugiau, negu rei
kalinga.

Ma-choan-czan,
tani jai ta suma atmokėjo, nes 
ji buvo iszankslo sutaisyta ir 
taro in pamote:

— Ponas U sako teisybe. 
Jus negalite ežia pasilikt. Visi 
jusu pakietai ir rhanatkai jau 
surinkti ir vežimas jau pareng-

Tuojaus keliaukite, apie
kit-ka nesirūpinkit.

Lszsigandusi policijos vir- 
szininko U prievartos, moteris 
iszejo no žodžio nepasakiusi.

— Jus man sziamo dalyke 
didžiai pasitarnavote, 
M n ponui U.

Sugryžusi pas savo gimines, 
moteris atsisako naujai iszto- 
ket. Jos mažos taupmenos ne
trukus iszseke. Khotn6t užsto
jo’ septinto menulio dvyliktoji 
diena, jinai nusipirko sviesto 
ir kitokiu daiktu, reikalingu 
aukai sudėti (penkioliktoji -* 
mirusiųjų diena) ir paskiau 
sugryžo in Ma, idant draugo 
su juo apraudojus nabasznin- 
ka vyra. Ma-choan-czano žm<>;

naszle 
in(‘it in savo

sakydamas in

moteriai

kiszka prezidentą Von Hinden- 
berg’a, naujas prezidentas Li
berijos, C.D.B. King. Jojo pa
veikslas likos nutrauktas Ber- 
line.

insi vaizdini.
irč

tave isz va re?

liktai galima sau
— Nejaugi jau neturi 

dos, idant sngryžt, po to, kaip |
— paklausė jos

ana storžiove moteris.
• Pamotei.neleido ineit in na-

Ja patalpino koridoriuj
1 1 • • .1 1 * • • I

mus. <
ir iszankslo perspėjo, kad jinai 
turinti urnai prasiszalinl kaip 
tiktai bus atnesztos aukos. Ne- 

naszle verku per 
kiaura nakti ligi pat ryto.

dii’lia,
Ma panorėjo ja iszvaryt, atras
tas jos lavonas, bekybantis ties 
durimis.
gr<‘ilujn nupirko karsta, 
guldo tonai nabasznink(‘ ir nu
siuntė jos giminėms, 

nusiskust

laimingoji

Sekanezia kuomet

Ma-elioan-eznn ant 
pa-

nodrvsu-

namo Czan visa 
nakti nemiegojo. Ant rytojam, 
anksti isz ryto jis nuėjo nauj’u’- 
iiu sužinot. Ma kiemsargis bu
vo prie atviru duru.

— Jus labai anksti keliate, 
— tarė jam ('zan.

Butą del reikalo, — at
sake kiemsargis. — Mano liū
nas sugryžo apie pusiaunakti. 
Už trumpo laiko jis labai blo
gai pasijuto. Dabar jis bemir- 
sztas....
('zan s

na popiet 
mirė.

siems ISZ barnios

iigryžo lenai la pat dio- 
, Ma-ehonn-czan nu- 

Veliaus už keliu dienu 
taip pat staiga numirė polici
jos virszininkas U. Dar dau
giau: abi Ma ir U szeimynos 
nuskurdo ir pavargo

nelau-
Ma-cboan-czan pardavė

priesz žauriu policijos virszi- 
ninka U.

Insit ikrinos, kad apart nelai
mes ji niekas daugiau 
k i as,
namus ponui (’zanni ir perejo 
gyvent in kita vieta.

Viena karta nakties 
savižude atvyko pas ('zana ir 
apsiverke. Czan insisznekejo 
su ja apie Ma naminius reika
lus ir perszirdo sužinojęs apie 
jo žiauru pasielgimą. Supratęs 
su kokiu gujii (gujas — velnias 
arba klaidžiojanti siela. Kinie- 
cziai tiki, kad sielos normaliai 
mirusiųjų žmonių, atatinka- 

esa nesza> 
sielos 

užniusztuju ir savžndžiu, aklai* 
klaidžioja pasaulyje jeszkant 
paskutines gyveninio 
Dėlto klaidžiojanezios 
esą supykę ant savo 
prieszu ir esą pilnos noro jiems 
atkerszyt) jis turis reikalą, 
Czan tarė užjausdamas:

— Asz sziuos namus 
kau už juos labai brangiai už
mokėjęs, neturėdamas noro 
jums nesmagumo padaryt. Asz 
jusu neprietelius, Ma-choan- 
czana ir policijos virszininka U 
gerai pažystu. Ko jus in mane 
kim'bate? 'Tatai už ju reikia 
jums nusitvert* Jei norite atei
kit rytoj apie pusiaunakti, asz 

gyvenimo

žmonių, 
mais pasiuntiniais 
mos in dangti. Visosgi

'Patai

met u

vietos, 
sielos 

žemiszki'

pi r-

Ona R. Naugatuck, Conn. — 
Jaigu tainistos vyras jus aplei
do jau dvyleka motu ir jokios 
žinios apie ji neturi, tai 
per suda ji apszaukti už 
rusi.”

gali 
“mi-

Po kiek laikui turi tiesa 
apsivesti su kitu.

Tikras Budas Baigt 
Muskulu Skausmus

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

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

GYD1K1S SU ŽOLĖMS 
GeriAUfdaa būdas pryditia bu žolėm* 
nes žoles yra tąi tyriausias vaispu 
gamtos Ruredylas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauju nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainn ar bile kokios astma, vidurio 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir peczhi skaudėjimo, lovoj szlapinl* 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auys« 
užima, bemiegos, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis 
Jeigu kenti koki nesmagumu isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitei 
pas mano. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolemt 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
■galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietųviszkuv 
kolonijas. Adresą vokite ezitoip:

M. ŽUKAITIS, 
SI5 GUlat Rd

Nebūk mizerija su strendiegliu ir 
skausmu del sustyruMu muskulu ir 
sąnariu del sunkaus darbo, užsiemi- 
fmo ar del kitos priežasties. VartoK 
Johnson’s Red Cross Kidney I’iaste- 
ri prie skaudamu vietų, subrinkimai 
ir sustyrimai jus apleis — beveiK 
urnai.

Johnson’s Red Cross Kidney Pla<- 
teris užbaigia skausmus tarsi magisz- 
kai, del to, kad gyduoles ant plaste- 
rio persisunkia per oda ir eina tie
siog in apimtas vietas ir būtinai pra
deda jravo nuostabu veikimą ir tei
kia pagalba taip ilgai, kol plasteris 

j laikomas prie kūno.
Tukstancziai sunkiai dirbaneziu vy

ru ir moterų surado papraseziausia, 
lengviausia, greieziausia ir tikriau
sia būda gydymui skausmu ir susty- 
rusiu muskulu. Nekesk nei vienos 
minutes. Gauk Red Cross Kidney 
Plaster bile vaistinėje. Nuo momento, 
kuomet jus pradėsit vartot, jus nusi
stebėsite jo nuostabiu veikimu.

■  .....v"—------ —— ——   -

EKSKURCIJA 
in NewYorka

NEDELIOJ 30 OKTOBERIO 
$4.00 Dubeltavas Tikietas 

Treinas apleis Mahanoy City 4:40 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
7:20 valandų vakare.

^74 ■ ■ ■ ML * M M y

Railroad

M
Del

Reumatisku gėlimu, neu
ralgijos, paprasto persi

šaldymo, skaudžių 
raumenų, išsinarini
mų ar išsistikumų 

Naudokite
DR RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

ii PAIN-EXPE III RĮ
Vai*J>a/cnkljf registruotas

S. V. Pat. Biure.
Nėra tikrasis, be 

mųsu Inkaro vaisba- 
ženklio. Vaistinėse 
po 35c ir 70c.
F. AD. RICHTER A CO. ^**5* 

Bary & S«. 5th Sts. ZJH 
BrMhtyH, N. Y. /W \'

<

— tarė tamsta in ju nauja

SENATVE LAIMI
S . l •

ir bandykite Gold 
Modai haarlem oil capsules 
(vienatiniai 
virsz 200

Sn*nr«ronrL N. %

kaip berną

tas.

— tarė

na ja taip blogai pasitiko, kaip

žmogus
“einu 

gali būti vikrus ir
sveikas 70 metu, jei viduriai

HAARLEM OIL

Gaila, kad 
nėja ’ ’ 
Žmogus

kada
“silp- 

senvn ”.
vandens

t ilk rieji).

J
UI 1

ir inkstai tvar
koje. Kada kp- 

sa- 
nu-

jos silpsta, 
nariai gelia 
gara diegi i a

daug
■■■» . ■ ■ ......... » ■

gura 
gerkit or»v

" 1

*•

t

t

t
t

4

l
i

I* . ................... .. ............ ...

Je»zkokito vardo GOLD
MEDAL ant dėžucziu 
ir neimkite kitokiu. Viso
se aptiekoso. <35, 76, $1.50

Per 
motu tai garsus 
diuretisžkas ak- 
stint o jas. '.Dėžu
tes pa antspau
du gvarant lie
jamos kaip 
si narnos.

uar-

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

' ---- $--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-taš Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yrą tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czediua. 
pinigus in szita Bunka o persitikrinsite ir matysite

I

Dėkite savo

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
i f—

II|I

t

I

I*

*
r

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

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

W. D. Boczkau8ka8»Co. 
Mahanoy City, Pa.

Knyga
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John Hay
Ant bokszlo bažnyczios Szv. 

Petro .(Valaku žemoje) iszmu- 
sze asztunta advna vakare. Vi
sam mieste buvo tyku ir tamsn, 
o kliosztoriuje 
davėsi girdėt

ant kari! oriu 
žingsniai kai)) 

kokio zokoninko, kuris skubi
no in savo kambarėli ant atsil-i 
šio Buvo tai pasninkas priesz 
Visus Szventus; dievobaimingi 
zokoninkai ilginus, kaip visa
da, huvo užimti spaviednyezio- 
so, žinoma kai]) priesz tai)) 
svarhe szvente, tai daugumas 
skubinosi, kad apezystyt savo 
dusze isz nusidėjimu. Priesz 
tai]) dideles šventos, bromai 
kliosztorin neuždaryti luina lig 
devintai adinai; o 
ežiu gero ka nori
dot. Ta diena jau lyg asztuntai 
advnai huvo viskas atlikta. 
Kunigai vienas po kitam aplei
do spavipdnvczias; vienas tik
tai kunigas sėdėjo d a spa vied- Į 
nyczioje. Buvo juom kunigas 
Augustinas ()rlandinas,

tai del t i k i ii- 
iszsispavlt-
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AMERIKOS DIPLIOMATAS
GIMĘS 8 SPALIO 1838
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SZESZIOLIKA PORU DVYNUKU VIENOJE MOKSLAINEJE.
Ant paveikslo matome szesziolika poru dvynuku, kurie lankosi in

Varstelis mdkslaine, Detroit, Mich. Dara kt orkos turi

b
R 

TV

4 
yį
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K *3 tonai
>^4 I

viena publi'kine 
nemažai daUbo pažinti katras yra kal-

įas ii nekalta nubaudžia visai nekalta už prasi žengimą. Nekuria dvynai yra'taip panaszus in
viens kita kaip du žirniai*

Kada paregėjo Žalnieriai 'drą
su kunigą ir iszgirdo jo baisa 

Tai ne yra tokiu nusidėjimu,I priėjo aficieras ir tarė teisin- 
kuri kad nobutu atoisti?

keli metai atgalios atsiuntė isz (brangus!
Rymo in Mout-Blanin.

Spaviednyczin to dvasiszko 
tėvo stovėjo kampuiijo tamsio
jo koplyczaiteje po vardu Fsz- 
ganytojaus, kurioje buvo alto
riuje paveikslas nukryževoto 
Vieszpaties Jėzaus. Žiburio ko- 
plyczioje nebuvo tiktai žibėjo 
ties didžiuoju altorium lempa. 
Du kartu jau zakristijonas su 
raktais skambino duodamas 
pabažnam kunigui suprast jog 
tuszczia bažnyczia ir kad jau 
sziailien niekas ne ateis.

— Pavelvk man da valan
dėlė pabūt mano mielas — tarė 
kunigas. — Negali žinoti, ma
žu da kas ateis, ba žinai, jeigu 
nuo darbo vėlai pareina, tai 
negali ankseziaus iszsirengt. O 
kad ir niekas neateis, 
norecziau 
riaut pakol devinfh neateis.

Za k r i s t i jon a s a t s i t ra u k e.

katras nenorėjo Imt atsiimi ik
— Ar taip, geriausos tėvo?

Nes tėvo 
girdžiu jau žalnieriu 

in hažnv- 
ežia.... Esu prapuolins. Gelhek 
mane, teve, gelhek!

Po teisybei davėsi 
triukszmas ir

O’

balsus.... jau i nei na

darnusis:
— Jeszkomo 

kuris isz ranku teisybes pabė
go.

niekadejaus,

Palikit mus pakajuje ir 
mums szven-girdot i noperszkadikit, 

o t uosi* daigiuose,
Aficieras neturėjo drąsos, 

kad atsakyt. Atsitraukė, nepri
siartinos suvis prie spaviedny- 

su

sumiszimas, 
taipogi žingsnei einaneziu žal
nieriu.

— Bukie tvirtu — tare ku
nigas— bukie ežia prie manes, 
niekas ne drys tavęs užkabint 'Žalnieriais. Su aszaroms ir gai- 
ir jaigu misliji kad per szczira 
iszpažinima sau palengvins?, 
tai esu pasi rengias vardan 
Vieszpaties.

— Garbingiauses teve! ne
galiu ] lakei t akiu ir nežinau at 
drysiu iszpažint. Jau taip dau
gelis laiko perėjo nuo tada.... o 
szirdis ant to ne yra pasiren
gus.

ežios ir apleido bažnyczia

•eseziu dekavojo jam nepažins- 
tamas nusidėjėlis tardamas:

— Tegul tau Dievas užmo-

tai asz —
valandėlė papote-1 nas mielaszirdystes ir kad no-

Mano sunau, Dievas pil-

tu jn, leve, g
“Asz buvau amtru sirnum 

grafo Adolfo Vladesloo; vyres
nis mano brolis, pagal vyriau- 

prova, 
(T 
Į-y

s v bes 
viešas

gilietum iszgydint! 
amtrii

apėmė po levui 
gerybes ir 'gnodono, ko

kia tėvas turėjo. Pi lipas 
no vyresnis brolis, buvo gra
žus ant kimo ir dnszios 
rio ji pažinojo, lai visi mylėjo.

diovobaimin-

vvrcsnis brolis

Buvo mokintas

y

J m a-

o kai-

gas ir drūtas. Kada buvo jau
nu, tai prie Karoliaus Vaszono 
buvo apgintoji! ir ta gilinki 
apturėjo kada apgynime kara
liaus tapo sužeist u, per ka nuo 
visu buvo di'dele garbe, 
no levas, grafas Vladesloo

I yrimą

John I lay pradėjo dirb- 
Abrahomo Lincolno ofise

Laba'i mažai Amerikos dip- 
liomatu turėjo to'ki platu pa

ir iszsilavinima koki 
turėjo John llay, vienas isz pa
šokini ilgiausi u Amerikos Vals
tybes SekrotOriii. l’žbaiges ko
legija, 
ti
Springfie*ld, Illinois valstijoj* 
Vėliaus jis iszvyko Wash i ng- 
to'nan kuomet Lincolnas buvo 
iszrinktns prezidentu, llay tar
navo in vairiose atstovybėse, 
tokiu budn netik apsipažiuo su 
invairiu tautu kalboms ir lite
ratūra bet ir svetima dįplioma- 
1 ija ir poli!ika.

Kolis kartus jis port rauke 
dipliomatiszka darba kuomet 
užėjo .noras raszyti. Jis iszlei- 
do rinkimą eilių ir puikia kny
ga apie Iszpanija ir ilga ir ge
ra b'iografija apie Liiicolna.

1898rn. lai'ko Boxer sukyli- 
nio Uhinijoj, Prezidentas Mc
Kinley ji iszrinko Valstybes 
Sekretorium, ir jis daug prisi
dėjo prie impersknlldymo Chi- 

p r i versdamas Europos 
“atdaru du-

Ivarka Uhinijoj, arba lai-

I

i

TARADAIKA
Silpni, Serganti Vyrai* ir Moterai 
Ne Serganti bet viagi ka tik pajlege 

dirbti. Apaiaaugokite pavojaus.

KREIPK1TES PAS DR. HODGEN3 
Philadelpbia Specialistą 

Visos Kronisxkos Ligos.

!

>

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

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

Be operacijos ir putrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverge ir Petnyczia.

Ofiiot valandos 9 ryte iki 8 vakaro 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST«
POTTSVILLE. PA.

Antras Floras,

(» 
zokininkas spaviednvezioj sc- 
dejo uzsimisiines r* 
ningus daiktus.

Praskendes mislese negirdė
jo, kai]) durys bažnyczios likos 
suvarstvtos. Per kokia tai va- 
landa, baimingu žingsniu 
vaiksztinojo kas tai po bažny
czia. Greitai pasuko in koply- 
czia, kurioje sėdėjo spaviedny- 
czioj zokoninkas, norėdamas 
pasislėpt. Prisiglaudo prie apa- 

ne tai]), kai]) 
ka

apie iszga-

baimingu

riht tavo nusidėjimai butu di
džiausi gana vienos tikros gai- 
lesczio aszaros, kad juos nu
mazgok Mano sunau — kalbė
jo toliaus kuningas perveren- 
cziu jo szirdi balsu; — vardan 
Dievo kuris savo neprietelius, 
ka Ji krvžiavojo dovanojo, kal
bėk ir nieko nebijok.

nepaimta gerybe.
Na tai nori geriausos te

ve, nori ? tai gerai... esu....
apsimalszino, 

prakaitu p ra d ėjo p ra-

k". į, 
nytoju ir apginejn; 
kaltas mano gyvas!e, 
kas labiause, apezystysiu 
sanžine.

— Dėkui Dievui, mano sū
nau — atsake kunigas; — jai
gu esi tai)) didelei nusidėjęs, 
tai nuo Dievo tiek mvlostos 
apturi, jog turėsi laiko už nusi
dėjimus atpakutavot.

Alpakutavot, geras įe
it pa kutą vo»t už tai)) dideli

geras leve! esi mano iszga-.resi juoin priesz ko'žna
tau
o nevat

savo

esu

Dievas
v ra papasakot 

papasakot 
, kn-

o ina-
irv-> n.’

SU isz-
aiszkininiu.

<i Jokšai, ka jo, neužkente. 
Tuom buvau asz. Tajpos-gi bu
vau pripi’hlytas puikybe ir už- 
vydejimu, visko 
jau ir dantimis g 
damas, kaip ji 
svietas gyrė ir miMlinau, kai)) 
pasiūtos, 
dasi(‘kt los 
turėjo. Keikiau pats save, kad 

nepatiko, 
diena

Parpė tos geni kartės rudo
ka

jam užvyde- 
rio'žiau ‘girde- 
visokio stono

kad kokiu nors budu
garbbs, kuria jis

manės 
keikiau laipos-gi 
užginsimo. Per

taip,
nori priesz 

nes 
k a nori pasi-

me- 
sn- 

iszgirdo spa-

viednvcz.ios 
grieszninkas, 
Augszcziause misi žemint, 
kaip pabėgėlis, 
slept nuo tu, ka jo jeszko. M i
lijo, kad taip vėlam laike 
kas bažnyczioj nesiranda, 
drebėjo, kada 
viedninko balsa, ka in ji meilei 
prakalbėjo, kad spaviedotusi.

— Mano teve, mano teve!... 
— sznabždejo nepažinstamas 
drebaneziu isz baimes balsu, 
nes tolinus negalėjo kalbėt.

Spa vietini akas pabaigė mal
dele, ka prasze nuo Dievo my- 
lesdos del apszvietimo nusidė
jėlio.

nusidėjimus! ?...

— Na tai mano sunau — 
kalbino vela szvelniu balsu ku
nigas — iszpažink savo nusidė
jimus!

— Mano
Asz ne del mano nusidėjimu In 
ežia atėjau.

— Kaip tai? tai tu ne in 
Rpaviedo ateijei ? Tai ka reika
lauji ?

susimilda-

so

n įjos,
valdžias stoti už 
ru ’ ’
kant ('liinijos pirklybes duris 
ahlaras visam pasauliui. Uis 
pasekmingai užbaigė kelias su
tartis ir tuoj'buvo labai gabus 
diplioma'tas, bandant visuomet 
užlaikyti taika ir gerus tarp- 
tautiszkiis sanlikius.

Po
su ehiiiija

Boxer sukvliniu, sutartis 
reikalavo pasiunti

mą studentu iii Amerikos uni
versitetus už ka (Jiinijos val
džia turėjo užmokėti, tie pini
gai buvo skaitv^ii kaipo atly
gi urmo mokestis.

Vėliaus Ilay pavesta jieive- 
dihias sutarties su Didžioje 
Britanija, kad Britanija nesi- 
kisztu jeigu Su v. Valstijos pa
statytų kanalu skersai Isthmus 
of Panama. Su v. Valstijų Se
natas ta sutarti užgyre Gruo
džio men. 1901 m.,
vadinta 1 lay-Pa u nee forte 
tartis. Sutartis aprūpino, kad 
kanalas turi būti atdaras vi-

Iautoms, bot neaprupino 
apgynima. Užbaigimas

Vi Ikesbariiioso nesu! i k imas 
tarp poru, 

t’oszves suardo gyvenimą 
doru žmonių,

O ir sesules liežuvius daro
Paskui vyrai savo paeziules 

bara*
Iszniinl ingi vyrai tok-iu 

neklauso,
Gerai padarytu kad iszva- 

ry t u to'kes isz auzo,
O pacziiih's isz šlubu 

nevarykite
Ir savo vaikeliu baidu

nvniarvkit e.
Da sziadien visko nesakysiu 
Ant kito karto pasiliksiu.

♦ ♦ ♦

Jau lik los bdbelos isz 
Kingstono, 

Neatstoja bjauriausio pagono
Su burdingioriais kaip su 

szuninii apsieina,
Apie szvarnma ir valgi suvis 

joms neapeina.
Jaigu burdingieriiiH da pila 

iii gerkle byra, 
Tai da valgi sziek tiek 

iszverda,
O ’katras joms nefimdina, 
Tai taji laukan iszkikina. 
Gaspadorius namo valios 

neturi,
Ba a irt paezi ules dar*bu per 

pirsztus žiuri,
m

> PLAYER-PIANOS 
PIANOS 

/ BABY GRANDS 
Ant Lengvu Mokescziu

Nauji Gvarantyti Plajerei 
Nuo $390.00 ir brangiau

— Mano teve!
mas gelhek mane! Esu gaudy
tas nuo žalnieriu kunigaiksz- 
czio Al Ims!

— Kunigaikszczio Albos?
— Taip, geriausos teve, ku

nigaikszczio Albos.... Paregė
jau duris bažnyczios atviras n 
inbegau kad nuo jo pasislėpt.

— Pasislėpt, mano sunau?
* — Goriauses teve gelbek 
mane, gelbek ežia mane! Pasa
kysiu tau viską... r

Nusidėjėlis 
szaltu 
kaituot. Girdojb A aikszcziojant 
tuos, kurie jo joszkojo. Žalnie
riai inejo in bažnyczia su kebus 
zokoninkais kurie laike ranko- 

doganezias žvakes.
— Netikiu, mano pone —

tarė vienas isz zokoninku 
žalnieriu vada — netikiu, kad 
ežia ta rastum, ko jeszkote. 
Bažnyczia ketino jau but užra
kinta ir nieką dauginus nera
sime, kaip viena spaviodojan* 
t i žmogų ir kunigą Orland i na.

Gali but, turi teve teisy
be — tarė aficieras, duodamas 
savo Žalnieriams ženklą, kad 
eitu; nes del mus pasakyta, kad 
jis in ežia insprudo, o asz pri
sakymu. turiu iszpildyt. Grafas 
Wilhelmas mato toj szalyj šla
pinantis ir jaigu jis no in baž
nyczia insmuko, tgi isztikro no 
žinau, kur jis gailėjo dingt.

— Kaip tu nori gali josz- 
kot tau pavelyta, ka novai tau 
ir pažibinsiu.

Aficieras linktelėjo su galva 
ir su perdetiniu zolkoninku, ėjo 
in vidurį bažnvezios. Žalnieriai 
tuom tarpu pradėjo krest 
visa bažnvezia.

Po va landai prisiartino prie 
koplyczios, kurioje prasikaltė
lis isz baimes prisiglaudo prie 
spa viedninko. Spaviedninkas 
perimtas gaileste pats isz bai
mes drebėjo,
kas ežia gales pasidaryt.

— Mano Dievo! — sznabž- 
dojo kaltininkas tyku balsu — 
jau jie artinasi pražuvau. Tėvo 
teve, ne apleisk manes!...

— Vai kas ežia per vieni 
ka isznevožijo Dievo narna ?

m

pu

» > r • - i » 
ve ?
nusidėjimą, jau ta mano darbo 
anka nesi randa ant svieto tarp 
gyvųjų?.. O galecze... but tada 
sanžine spakainesne... Nes esu 
labai susimaiszes. Norecze tau 
teve visa praeiga 
norecze tau norint
kuom yra tas nelaimi ilgas 
ri dabar nuo smerties iszgelbe- 
jai.

Spaviedniukas stojo ir tarė:
— Eikime in mano kamba

rį, fenais galėsi man papasa
kot ir iszvert gadlesti szirdies.

Kada nuėjo i-n zokoninko 
kambarį, nusidėjėlis tai)) pra
dėjo pasakot:

~ ’ ------ ------------ ---------- O . ...................

sdlijoj ir buvo nuo visu ponu 
guodotas. Vadinosi jisai Vla
desloo...

— Vladesloo? — pertrauke 
nusistebėjas; —

« • <

— Sūnūs A'dolfo 
st raten ’o, 
atsake nejiažinstamas o susiju
dinęs isz nusistebėjimo zoko
ninko. — Taip tai asz, teve, va- 
d'inuo-siu tuom — ir klausė, ar 
nepažinsta jo tardamas:

Geras.t^vc! ar gal kada 
])ažinojei mano levus?

— Ta’ip, mano simian — at
sake zokoninkas 
halsu — 
ne man
Pažinojau gerai asz tavo levus.

Nežinau k a apie tai sa
kysi, kai]) iszgirsi mano 

kaip asz levo varda 
baisiai nužemi'iiau ir subjauri
nau.

Levas mano gvveno Bruk-r>.

zokoninkas
Vladesloo ir tu esi

vau Op- 
grafo jVladesloo —

graudingu 
tavo pravarde primi- 
mano jaunas dienas.

muši-
dėjimą

nežinodamas J

mano Dieve!kyšiu tau viską
didele kalte sunkina mane. O
kad žinotum...,

— Dievas yra geru ir mie-
laszirdingu, Jis da non t st u me'riktelėjo atsistojas spaviedny-
nuo saves jokio grieszninko, ežioj kunigas.

Iszmosk isz sz/irdies ta 
brangus! miela- 

szii’dysle Dievo yra be galo, o 
mano privalumas yra said in t 
tavo kartybes.

— Dokui tau, teve, labai už 
pasaldinima mano sanžines. 
Szirdlis mano nuo daugelio mo
tu buvo ipanaszi in deganti 
angfli, bot tavo 'žodžiai rasa 
sahluinos vedina. O kaip turiu 
dideli norą kad tau atidaryt 
paslaptį mano szirdios, idant

baime, mano

tas giliukas
savo 

daug inbridau 
iii lokamstva ir 
isz kurio i 
Taip parėjo 
uos vienuose k on t ėjimuose 
vydojimo ir rūstybes; bot mo
kėjau (ai savyje slept ir priesz 
nieką neiszsiduot- Nudaviau 
priesz broli, kad ji myliu, o

ruslybos bu- 
> f 

d v idoszimts-pen- 
kada man tėvas ap- 

kad mislina savo

u žvy dėjimą 
nega lojau isz'brist. 

• manio jaunos die- 
, už-

mislina.

szirdyje jiiluas 
vau, ba kerszijau užniuszimu.

“Turėjau 
kis metus, 
reiszke,
))ii’mgim'i snnu su kunigaiksz- 
cziule Brayne žonyt. Tėvo aky
se vėlinau broliui gero giliuko, 
bet szirdyje keikiau'ta szliuba, 
kuris man buvo ant kelio del 
apėmimo 
sau teve, numanyt, k a 
cziau, kada gavo tėvas nuo'ku
nigaikszczio Braynes gromata, 
kad savo (lukteri už jo sunaus 
leis.”

po tėvui turto. Gali 
numanyt,

[ TO LIAUS BUS]

jau-

Suspaustas 
Mirtin

Kada kūnas lieka nepaslankus 
o
paprastai tas yra ženklas ink
stu netvarkos. Laikykite juos 
tvarkoje — gerkite daug van
dens ir bandylkito

HAARLEM OIL

judčsis skausmingas tai

HAARLEM OIL
a A F> « Ų UĘ S

Pasaulinis diuretiszkiH akstintoja«i, 
garsus nuo 1696. Trejopo didumo. 
Visuose nptiekoso. Gvarantuojamas. 
Jeszkokto vardo GOLD MEDAL ant 
kožnos dėžutes ir neirtikito kitokiu.

—------------ - -- --------- ■ ■ ■ 1 — - -

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 

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

ir buvo pa- 
su-

sems
kanalo
tos.siilarlii's atidarė kelia grei
tam pastatymui garsios Pana
rna (’anai.

FARMA ANT PARDAVIMO.

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

Wm. Kunsavage,
Locust Valley, 

Barnesville, Pa.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

linksma

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

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

Kokis vyras, tai tikras verszis
Jaigu greitai jiacziules 

nesuvaldys. 
* *

Luzernej da randasi tokiu 
neiszmaneliu,

Kurie gaspadinem pinigus 
atiduoda su maszneliu, 

O nežino kad geriausia padėt 
Iri miesto banka sudėt.

Vienas va iki nelis pas mista
ke pinigus padėjo, 

KaUla ant atsilsio nuėjo, 
Nelaime nabagui atsitiko, 

Pajuto kas ten ant szioniko. 
Misiuke 'grei'tai apsižiūrėjo, 

•Mane kad patapas užėjo, 
Deszimts doleriu pareikalavo, 
Už apterszima lovos tiek gavo.

Tuom kart da apie tai 
u'žtytlesiu,

Pypkele sau užsirukysiu 
Eisiu toliaus,

Gal rasiu bjauriau.
* * *

Pennsy 1 va n i joįj Iže nk 1 y vam 
mieste laidotuves atsibuvo 

An'l kuriu daug ‘žmonių 
pribuvo,

Vikaras pamokslą kalbėjo 
Isz ko žmones gana juoku 

turėjo.
Kalbėjo apie parszelius ir 

cze batus,
Ir kitokius neprivalanczius 

daigius,
Kam žmonis su tokiais pa

mokslais karikyt,
Argi tai taip žmonis re i ko 

mokyt?’
Geriau kad jokio pamokslo 

nekalbėt,
Ne kaip naszlei daugiau 

sopuliu pridėt.
Žmones isz tokiu pamokslu 

t piktinasi,
Iszoja isz bažnyczios tiktai 

juokėsi,

*

j

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

Nuliūdimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimu. Palaidojimu 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahunojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimta miliutu.

O i.r kunigui ant gero 
neiszeina, 

Ba isz pa rupijos greit iszoina.
. Jau kas per daug, 

Tai szelauk!
■......... "-u. - - - ........................V

Telefonai 872.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

r- -- -

iBtfbalaamuoja Ir laidoja mlraaiaa 
•nt viaoldu kapiniu. Pagrabua paruo* 
2da nuo papraacsiauaiu iki prakil* 

iauaiu. Paraamdo automobiliua del 
laidotuviu, ▼oaeliu. krikutynin if 
kitfomo paaivailnSjflnama.

Ball Talafonai IB73-M.

M

DYKAI 36 nauji milai, dubeltava 
sėdynė, uždangalu, atvežimas in 
namus---------------
Priimame jusu sena Piana arba 
Fonografa kaipo dalini užmokesti 

ant bile kokio naujo Prajerio.

Raszykite del musu katalogo 
ir prekių.

JOHN LIZDAS
477 S. MAIN ST. 

WILKES-BARRE, PA.

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Pigiau negu fabrikos preke 6 pulkus 
daiktai preke dar tiktai $4.90 yra tai 
labai pigi preke nes tie daiktai yra 
verti nemažinus kaip $12.00. Tik pa- 
mislykit ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vidurel, puikus iaz* 
marginti nikelio luksztai, gerai rodo 
laika ir gvarantytas ant* daug metu. 
Gvarantyti balberio kliperei plaukoma 
kirpti. Revolveris B.C. 22 kalibro dru- 
czei ir grąžei padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, ir galite apsaugoti savo na
mus. Peilis 2 geri geležeis, kamsztus 
traukti ir stiklą pjauti. Gražus lencu- 
gells gold-filled su kompasu ir labai 
gera safety_brltva. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti ir kožnam patiks. Lai
krodėlis pats bevelk tiek vertas kiek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisiuskite 35c. stempo- 
mis o $4.90 užmokėsite kaip gausite 
tavora in jusu namus. Adresavokite: 

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 N. Irving Ave. Dept. 602. Chicago.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentu pride* 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu bunka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas \
G. W. BARLOW, Vice-PrM.

J. E. FERGUSON, Kas,

d
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— Lietaus invafle.v 
nuo Nedėlios vakaro, 
riuose vietuose vanduo pridir
bo daug bledes.

— Isz priežasties st ryt ka
riu st raiko, kompanije pradėjo 
varyti didelius bosus isz She- 
nadorio ir
Pottsville. Pirmutinis bosas 
apleis Mahanoju 7:30 isz ryto 
in Shenadori o isz ten iszels 
8:15, 11:00 isz ryto; 2,5,8 ir 11 
po piet. Apleis Pottsville 9:30, 
isz ryto; 12:30, 3:30 po piet ir 
12 pusiaunakti in Shenadori ir 
Mahanoju per St. Nicolas.

— Nemalonus paskalai eina 
apie uždarymą Tunnel Ridge 
Boston Run ir Mahanoy Cit v 
kasyklas per Read ingo kom
panije, o isz tujų brokeri u ims 
anglis in North Mahanoy ka
syklas. Badai užlaikymas t u ju 
kasyklų kasztuoje kompanijai 
labai daug todėl jeises ketina 
uždaryt. Bet užims koks metas 
laiko pakol taisės permainas 
inves. Girdėt, kad Mahanoy 
City brokeris bus permainytas 

kuris plaus an- 
dortbankio.

Frackville, Pa. —Sesziu san- 
vaieziu dukrele Andruhuczlu 
ant N. Vine, mire po keliu die
nu ligos. Laidotuves atsibuvo 
So redos ryta su pamaldomis 
o kūnelis palaidotas Pottsville.

— Ugnis kilo name Jono 
Radzevicziaus ant S. Broad 
Mountain avė., kuri grejtai li
kos užgosyta. Badai Radzevi- 
cziene nuėjo ant 
žvake pažiūrėti

pastoges su 
kur yra pra

kiurtas stogas ir nuo 
užsidegė pop i o ros.

žvakes

Coal Dale, Pa. — Mazgu mo
terystes likos sui'iszti: Kranas 
Skinkis su p. Ona Szilkuniuto 
isz 'famakves, Lietuviszkoje 
bažnyczioj, Tamaqua, Pa.

— Jonas Szkarlus su p. Ona 
Pavlauckiute Graiku bažny- 
cziojo.

fa ma k ves

Ana 
sanvaitia apsivedė czionais 
Vincas Ogara su p. Ona Kasu- 
liūto. Vinczovone atsibuvo Szv. 
Kryžiaus Katalikiszkoj bažny- 
czioj.

Mount Carmel, Pa. — 
apsivedė

i

lt

ant.‘‘vaszerio” 
glis isz artimo 
Jaigu Readingo kompanije už
darys Tunnel Ridge ir Boston 
Run, tai neteks darbo apie 800 
vyrai ir vaikai, turėdami pasi- 
joszkot darbu kitur.

— Mot. Garmus su paezia 
ir A. Dumcziene isz W. Centro 
ulyczios kaipo ir P. Gratkauc- 
kai, sesuo Helena Vasiliauc- 
kiute ir seserunienc Valeria 
Pladžiute isz Minersvilles isz
važiavo automobilium in Balti
more Nedėliojo p. Garmus szo- 
feravo. Pulkeliu dienu sugryžo 
užganadinti savo ilga kelione- 
Sugryžtant sustojo Ilarrisbur- 
ge. Baltimoroje lankosi pas p. 

^-Garmienės sesute Joniene Pla- 
‘ dieno.

— Svotimtnucziai baimėje, 
nes mato kad foreigner) a i nu
tarė 'laikytis drueziai sziuosia 
rinkimuosia ir pastatyt ant sa
vo iszriirkdaini savo tautos 

ant School Direkto
riaus F. W. Bocžkauska 
Pijusza Urboną ant Konsulmo- 
no. Žinoma ant Konsnlmono 
balsuos tiktai pirmam vorde 
Isd ant School Direktorius po 
visa miestą, todėl p. Boczkaus- 
kas turės daugiau kliueziu ir 
sunkesni kele kovoti su sve- 
timtaueziais. Bet taja kliūti 
galima pergalet jaigu visi im
simės prie darbo ir visi balsui 
fiim už savaji, taip vyrai kaipo 
ir mot eres.

Tamaqua, Pa. — Soredos ry
ta truko h’aush pundas arti pa- 
rakiniezios, kuris užliejo ge 
ložinkeli. Daugelis merginu dir 
baneziu isz Mahanojaus nega
lėjo važiuot namo taja diena, 

ant tukstan-Bledes padaryta 
ežiu doleriu.

KemzinraJ. 300 E.
Union St., vienas isz musu pro- 

resy v i sz k u biznierių,

J

gresyviszKU mzmeriu, pirko 
Spanton nulio. Dabar Jonukas 
girdi visokius koncertus kas 
vakara ir ne turi laiko ne pa
valgyt.

— Ugnis 
priežasties ]

žmonis

į isz nežinomos 
padare bledes ant 

$5,000 del Petro Sinkevicziaus 
namo ant E. Union uli. Kokiu 
budu ugnis prasidėjo tai neži
no, nes Sinkevicziai tame laike 
nesirado namie.

— Apie 700 darbininkai ap
leido savo darbus No. 10 Le
high bre'kerije, už tai, kad kom
panija neturėjo szilumos ir 
darbininkai žadėjo sugryžt 
prie jdarbo — no hyt, no vork.

neturėjo 
žadėjo
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— Praeita Nedeldienio va
kara atsibuvo pobažnytineje 
svetainėje apvaikszcziojimas 
‘‘Geduiiavimas Vilniaus”. Po 
puikei prakalbai vietinio pra- 
baszcziaus kuris kalbėjo apie 
pradžia Vilniaus lyg sziam lai
kui, prof. Žemaiczio koras pa
dainavo puikei ‘‘Vilniaus Kal
neliai, Myliu Lietuva, Vilnius 
Muku, Vilnius Brangus” ir 
kitas patrijotiszkas giesmes. 
Ant pabaigos susitvėrė drau- 
guve ‘‘Atėmimo Vilniaus” ir 
paaukauta ant to tikslo suvir- 
szum 30 doleriu. Žmonių buvo 
pilna svetaine ir kožnas buvo 
užgamulytas isz vakarėlio.

— Augustas Rydikeviczius 
25 S. Lehigh uli., aplnike liūd
na žinia, buk jo brolis Jonas, 
likos užmusztas Brooklvne. 
Nuliudias brolis iszvažiavo pa
laidoti broli.

Atėmimo Vilniaus

iii I 'ii *
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Gilberton, Pa. — Meldžiame 
musu skaitytoju idant pranesz- 
tu kanuogeriausia apie mirti 
Petro Krikszcziuno kuris likos 
palaidotas ana sanvaitia. Ar 
velionis buvo Ringelis, isz kur 
paėjo, kiek metu ir kitas in
formacijas. Toji žinia mums 
yra reikalinga už ka redyste 

Saules” bus jums dėkinga.i l

B

Saint Clair, Pa. — Szv. Mi- 
kolo bažnyczioje likos suriszti 
mazgu moterystes Juozas 2e- 
linskas su p. Ona Kalovczyk 
isz Pottsvilles. x

J

George Westinghouse

GARSUS AMERIKONINIS 
ISZRADEJAS, GIMĘS 

6 SPALIO 184G.

dingą, plieno ir stiklo iazdirtje- 
jams. Jis taip iszrado gazo 
mieruotoja, kuris sulaiko gazo 
eikvojimą. Jis taipgi sumano 
pilna sistema, del persiuntimo ‘ -L. . . • . a

5?^^

George Westinghouse gimė 
Contrail Bridge, 
valstijoj Spalio 6d

New York o 
: 1846m. 

Per visa gyvenimą užsienio in- 
žiniorysles darbais, ypatingai 
oro, gazo, garo ir elektrikos 
dirvose. Asmoniszkai szis žmo
gus buvo sldbetinai gabus. Per 
k e t u r i a s< 1 esz i m I s - pen k is metus 

rome 
net

buvo

gazo vamzdžiais nuo szaltiniu 
vartotojams, ir gaziniu vamz
džiu sistemą kuri atnesza gaza 
isz Vakaru Virginijos lauku.

moto Westinghouse 
Machine kompanija organi
zuota ir per daugeli metu ga-

1880

i sz< I i rhy's t es, k u ri os 
50,000 žmonių, ir 

inddta net du

Ji» 
samdė 
kuriose 
szimtai milijonu doleriu kapi
talo. Ir sziadien tikrai galime 
pavadini) Westinghouse pa-West i n gh o use 
šaulio iszniintingiausiu iszra- 
deju, inžinierių ir iszdirbeju.

1867 metais nuvvko in Pitts- 
burga,, ir tais paežiais melais 
sumanė orini veržtuva (air 
brake). Dviejais metais 

Westinghouse 
organizuota.

daug raszyta

ve-
Brake

gas 
gelžkeliu

vartoti

gelžkelinio

plieniniu

mino garinius ir gazimus inži- 
nus. Buvo pirma kompanija 
gaminti labai didelius gazinius 
inžinuš- 1897-8 m. Westing
house i n gi jo Charles A. Pars
ons isz Anglijos, patentuotas 
tiesas ddl garinio rato (turbi- 
no), ir szita kompanija pradė
jo gaminti tuos ra’tus.

1886 mete jis suorganizavo 
Westinghouse Dlectric kompa
nija kas vėliaus pasirodė jo di
džiausias daitbas. Kompanija 
gamino žiburius ir szviesos 
prietaisas. 18$7m. jis pasamdė 
Nikola Tesla 
tor”
dėjo gaminti tas maszinas. 18- 
92m. szitai kompanijai paves
ta. kontraktas prista4yti elek
tra Pasauliniai Parodai Chica- 
gojC- į

Westinghouse buvo direkto
rium
trisdeszimts invairiu kompani
jų, kurias visas jis pradėjo. 
Westinghouse vardas yra vi
sur žinomas, ir vėlesniais jo 
metais jam “teikta visokiu gar
biu. Jis m i (’e Kovo 12d., 1914 
mete.

žiburius

< I
iszradeja, ir vėliaus pra-

induction mo-

arba prezidentu beveik

BALL^BAND
Prižadėjimas Kuris

Niekuomet Nesulaužytas
Perki prižadėjimą pirkdamas “Ball-Band” (Raudona 

Bole) guminius ir vilnonius kojoms reikmėmis — pri-

liaus 
kompanija tapo 
Laikraszcziuose 
apie jo nepasekmin'gas pastan- 

iszbandyti orini veržtuva 
kompanijoms. Bet

kaip tik visi pripažino, kad jis 
iszrado puiku iszradima, 'tuoj 
ir Europoje pradėta 
paežiu sistema. Sziadien orinis 
veržtuvas yra pripažintas kai
po svarbiausias faktorius sun
kaus-smarkaus
darbo. Ir tik pereitais keliais 
motais oriniai verži u vai varto
jami modcrniszku 
karu iszrongimo.

1879 m. jis iszrado sujungta 
sistema 

interlocking 
s y stern) go 1 ž k cO i a m s.

Pittsburg’o apielinkes natu-| 
ralis gazas labai nžinteresavo 
Westinghouse. Bet guzo spau
dimas buvo toks augsztas, kad 
buvo pavojinga ji vartoti na-j 

Ir vėl Westinghouse 
spa nd i m o su mažę j i mo 

sistema, kuri padare gazo var
tojimą saugu. Buvo labai nau-

- 1 ............................. T""" 1 . » ■■ ■ ■

orine 
mat i c

ralis

signalo

urnoje, 
sumanė

•4

(pneu- 
signaling

*

t

HEATROLA
Theretis only ONE Heatrola — ESTATE builds it

A-mr

V 
4

JI

4

Yra vienatinis ir tikras 
szilumosHEATROLA 

peczius su patentuotu 
HOT AIR lNTENSI-\ 
FIRE. Temikito kad ant 

rastųsi jo vardas 
ESTATE HEATROLA.
duriu

Preke $169.50

su

ant 
iszmokesczio $154.50 "į

SUNBEAM h Vienas isz geriausiu ir naujausiu 
hiteriu del apszildimo juso mino 

“nt Cl 1C už iszmokesczio J) 1 11) c«.«h

PARLOR
FURNACE 4 $125 $115
kitokį hiterei ir pecziai nauji ir antra

RANKIAI UŽ LABAI PIGIAS PREKES

»4

Degina anglis ar malkas
Yra tai gražus ir drūtas 

kukninis peczius.

$165 ant iszmokesczio
$150 už cash

ESTATE El-O
KUKNINIS PECZIUS

Duro - New Capello - Jasper
Yra teipgi geri kuknini pe ežiai. Ateikite pamatyti.

• ____ _____________ - - ______________

H. J. HEISER & CO.
27 E. Centre St. Mahanoy City, Pa.

t
LletuvU*I<** Gr*b6flii*

K. RĖKLAITIS
Laidoj^ numirėliu* p*> < 
gal naujausia mada Ir b 
rnoksU. Turtu pagelbi- 1 
nlnke'moterem*. Priei
namo^ preke*.

ft N w. Mpruco M., 
jMAIUS'OY CITY, PA.

soo m Aitą u r h r, 
TAMAQUA, I*A.
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Men’s 
Argo 

Slipper

JOS. P. MILAUSKAS
Liaturiazka* Skzajari*

žadėjimu daugiaus dienų nešiojimo.
Suvirš dešimts milionų vyrų, moterių ir vaikų Šiądien

Tas parodo kad negali klysti perkant guminius 
debatus, darbui kurpes, artikus, kaliošus ar vilnonines 
pančiakas su Raudona Bole sau ir šeimynai.

Drūti, liuonus ir gerai atrodanti.
Kiekvienos poros drūtumas yra geras taupymas.
Gaujc “Ball-Band” kojinius reik men u s pas tavo

turi kokios nors rūšies “Ball-Band” kojinių reikmenų
Tas parodo kad negali klysti perkant guminius

krautu vninka.
Mishawaka Rubber & Woolen Manufacturing Co.

460 Water Street Mishawaka, Indiana
uNnmns, kurlH Moku Milijonu* del Ruile«v

>

4*BucU1c 
AlLRubbcr 

Arctic

DIDELIS BALIUS.
Rengia Susivienijimo L.R.K.Rengia Susivienijimo L.R.K. 

A- Kuopa 126 isz Čoaldale; Pa. 
Balius bus Petnyczios vakara 
28 Oktoberio, parapijos svetai
nėje ir prasidės 7 valanda va
kare. Visi užpraszomi atsilan
kyti ant to'linksmaus baliaus. 
InžanJga vyrams 50c. Motercins 
. I . . s

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS -L1ETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
elniu JMUtfUju, pasivažinėjimo ir t. L

M W F M W *r • » i . • f M •« M d ' • ■ I -l' " * fl i ■

ir merginoms 35c.
320’W/ttntfe SI.; Mahanoy City, Pa.

Apdraudžia nuo ugnie* namui, 
automobiliu* ir kitokiu* daigtu* 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalu*.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.
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Camel j u negirdėtumėt nieko apie 
speciali ‘ prirengimą, kad padarius 
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