
1

I*

I

1

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY,
ESTABLISHED IN 1888.

Brings the beet reaulU to Advertiser*. Rat** on application.
| PUBLISHED BY THE
I W. D. BOCZKOWSKI-CO.
| MAHANOY AND A ST..
■ W— <1 11* *1 *1 MP •*'<■* — *» *»*B *■* ♦ O <■> O «*<*»«* MT —>

n'' ~ ■ ~ ~ ~ . - ~ —    ■■■■ —-■' ~ - - ■- ■ —-- ~ . A LZLZ2

YEARLY SUBSCRIPTION 13.00

MAHANOY CITY. PA.

I

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 26 SAUSIO 1923 (FRIDAY 26 JANUARY)

t

f

DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS “SAULE” .
ISZEINA KAS ŪTARNINKA IR PETNYCZIA.

PKKNHMERATA KAMZTUOJA:
AMERIKE: Ant viro meto $3.00. Ant puses meto $1.50 

EUROPOJE: Ant viso meto $4.00.
Lfthakon ir piningm visada triiwkite tiktai ant ezito adreoo:

W. O. BOCZKOWSKI-CO. 1
MAHANOY CITY. FA. 1MAHANOY AND A ST..

Bo. 8 Pl / BNTRNBD AT TH1 MAHANOY CITY. PA.. \ 
U*OST4)FFXCK AN 8MOOND OLA BN MAIL MATTXR.J ft 34 METAS

ISZ AMERIKOS
Atidavė savo $4,000,000 bizni 

del darbininku.
Chicago. — Atsirado kitas 

geradejas kuriam milijonai nu
bodo pasidalindamas su savo 
darbininkais kurio jam pagial- 
bejo sukrauti tuosius milijo
nus. Juom yra Gustovas Hol- 
tingeris locnininkas North
western Terra Cotta Co. fabri
ko, kuris yra. vertas keturis 
milijonus doleriu 
dėjo
pribuvęs isz 

dolerois

New York.

tokiu budu 
kerszinanti

Lietuviai Apleido 
Klaipeda.

Amerikoniszkas Lietuvys šu
kele pasikelima Klaipėdoje, 

kuri suszelpe pinigiszkai.

o kuri pra- 
1878 mote,

>
Hottingeris

Austrijos su ke- 
lois dolerois Hottingeris ati
davė visa, savo bizni in rankas 
36 darbininku kurie pradėjo 
dirbti fabriko nuo pradžių. Ji
sai da

Minksztu kasyklų anglekasiai 
pasirasze ant kontrakto.

Ant laikvto • 
posėdžio ozionais, likos priim
tas kontraktas torp minksztu 
anglekasiu darbininku ir loe- 
nininku kasvklu 
prasza Ii n darni 
straika kuris ketino būti ap-
szanktu .1 Apriliaus. Kietųjų 
kasyklų darbininkai turi vilti, 
jog panaszei sutiks ir kietųjų 
k a sy k lu k om pa n i jos.

likos pasiraszy-
1 A prilipus 1924. Likos 

8 Sausio 
naujos su

susirinkti

Kontraktas 
tas lyg 
nutarta 
1924 ant padarymo

Sutikta ant senos mo
lini dienos, ant 

Badai West 
Virginia ir Pennsylvanijos ka- 

prezidentu syklos

tarties, 
kesties 
ko visi

$7.50 
sutiko.

teipgi pairaszys popasiliks
kompanijos, pakol darbininkai kontraktu. Tokiu budu pavojus 
supras kaip vest i taji bizni. straiko

volą turėsimo
minksztu anglių kasyklosia.

likos praszaIintas ir 
pakaju per meta

Badai

Kiauszinei parsidavines po 15 
centu.

Woodbury, N. .J.
atejnanezia vasara szvieži far-
meriszki kiauszinei parsidavi- 
nos po 15 centu už tuziną, nes 

kiauszinius nesu- 
magazinai

Iždegino kryžių ant merginos 
krutinės.

Laporte, Ind .— /Yuka neži
nomo užkhiptojaus, puolė 15 
metu mergina Rozalije Garri
son. Mergina radosi namie 
viena, kada kas tokis pa bala
dojo in duris, o kada mergina

spekulantai 
porkineja, o szalti 
yra pripildyti. Praejta meta li
kos sukrauta in magazinus 10 
milijonu dėžių kiausziniu ant atidarė duris, piktadaris pa
kariu spekulantai patrotino po griebe mergina, nuplesze jeku- 
doleri ant dėžės. A • to nuo krutinės ir su inkai!il

sia geležiu iždegino ant kruti
nės ženklą kryžiaus. Darbas 
teip buvo atliktas greitai, jog 
mergina neturėjo Įniko szaukti 
pagialbos, o prick tam isz bai
mes apa.lno,Jrnria in dvi valan
das po tam surado jaja dvi se-
mes a pa Ir

sutes kurios atėjo isz mokslai-
turintis 103 metus|nos- 

vaikszczioje 
lankei ir

Puikus amžei senuku.
Lakeville, Mass. — Marijo

na A. Sabins, ana diena ap- 
vniksztinejo savo gimimo die
na jię mjgi^JPftjVra. gana,drū
ta./

Wilmington, Ohio. — Jona
than Mills,
da skutasi pats, 
daug, ruko pypkute 
niekados ne sirgo.
Varpas per didelis, negali jojo 

skambyt.
Cincinnati, O. — Didžiauses 

o antras di
džiauses ant svieto, randasi 
bokszte Szv. Franciszkaus baž
nyczioje czionais.
didžiausiu varpu ..... .......
gas varpas Moskvoje, Rosijoi.

Cincinnatos varpa skambi
no tik viena karta, tai yra 
Sausio 1896 moto, 27 metai.ad
gal, o kada užskambino, tai net 
aplinkinėje visi 
toszkejo namuosia, o boksztas 
net siūbavo. Nuo to karto ne
skambino varpo su virve tiktai 
plaka su kuju. 
30,<)00 svaru,

varpas Amen k e, 
ant

Pi mintiniu 
vra garsin-

st ik lai su-

I

Klaipėdoje
svar-

W. I). HOCZKOWHKI, Pro*. A Mfr
P. W.BOCZKOWHKJ,'l!4lttt

Paveikslas Klaipėdos 
kuria buvo užėmė 

Lietuviai.

F Isz Lietuviszku Kaimelia
Scranton, Pa. — Pas- Mare 

Balavicziene, 27 motu, isz 1129 
Lloyd St., Dolicija surado dailu 
bravorą pi įtaisyta prie boile
rio, Jauna ir graži moteris, pa- 

•sirode, praturtėjusi isz miun- 
szaines varymo ir policijon nu
važiavo . avo automobiliu. Te
nai ji paliko $100 belos.

Paveikslas parodo francu- 
ziszkus kareivius kurio radosi 

kada Lietuviai 
miestą užėmė o žemiau 
biauso ulycze Klaipėdoje. Pa
gal vėliausius telegrainus, tai. 
hadai Lietuviai atsitraukė isz 
Klaipėdos, palikdami jaja vela 
rankosia allijontu.

Klaipeda. — Torptaiitiszka 
liga, laimėjo pirma kova, nes 
badai lietuviszki pasikeleliu i 
kurio užėmė Klaipėda, prasi- 
tranke adgal, palikdami Klai
peda po tokia pat valdže kai
po buvo isz pradžių.

Todėl Klaipėdos “burbulas“ 
truko ir ant to viskas užsibaigė 
tu omini k i ne i.

Kokiu budu “Amerikonas,“ 
kuris atlankė’ savo tėvus Lie
tuvoje pradėjo sukylima Klai
pėdoje, dažinojo vienas isz 
ameri kon i szku koresponden t u 
laikraszczio isz jo paežiu lupu:

Antanas Ivas (o gal Ivasz- 
keviezius) 36 metu, kuris gy
veno Bostone 19 metu, pribuvo 
in Lietuva tris menesiai adgal. 
Būdamas pirmsedžiu Baltic 
Statos Financial Corporation 
Bostone, atvažiavo tiksle iszty- 
rinejimo kupezystes padėjimo 

2 i terp Ameriko ir Lietuvos.
“Ant susirinkimo lietuvisz- 

ku gyventoju Klaipėdoje, — 
sako Ivas, — turėjau prakalba 
ant tojo susirinkimo, užklaus
damas, del ko neužgriebe kon
troles ant Klaipėdos? Susirin
kusioje, 
neturi pinigu, 
milijoną 
reikszdamas idant tuo sutver
tu komitetą, kuris tuom užsi
imtu.

Būdamas Lietuvoje kelioli
ka sanvaieziu, 

užvedima
Klaipėdoje, 
nais ir radau 
žuvusius

da žinojo

apreiszke
Da via u 

markiu

man, buk 
jiems 

($100.) ap-

ISZ VISU SZAL1U

Kionauskio aptiekoje, ant 
1305 Pittston Ave. nežinomi 
vyrai isz skelpo Lznesze gar
džiu vynu ir skanios arielkeles 
sumoje $460. Jie inlindo iszpjo- 
vo d ra t as skiepo langelio isz 
kiemo puses. Vagys iszsineszec 
10 kvortų 
tris galionui 
$135; ir deszimtioR galionu di
dumo bonka su vienu nigstan- 
cziu vynu. V įgys ta viską nu
sivežė automobiliu.

vyno vertes $100; 
degtines vertes

Brooklyn,. N. Y... — Pereita 
savaite tapo policijos aresztuo- 
tas Vilius Žemaitis, gyvenas po 
numeriu 1520 S. HaIsted gat
ves. Aresztuotiri del sekamos 
priežastie* • ta diena jis savo 
automobiliu mirtinai suvažinė
jo viena italo septynin metu 
mergaite, Raeie Dongellu. Tai 
invyko prie Curtis G. W. • 
Grand Ave. Žemaitis teisinosi, 
kad jis esąs nekaltas, nes mer
gaite staiga pasipainiojusi vi
dury gatves prieky jo automo- 
biliaus, kurio jis nesuspejes su
stabdyti. Nežiūrint jo teisini
mesi, policija ji aresztavo. Bus 
klausinėjamas koroneridus.

I

Puiki

Isz Lietuvossios baisios žudinstos užlaikvti 
slaptybėje, turėjo apie tai pa
sakyti parapijonains laike pa
mokslo, bet užlaikydamas slap
tybėje pravarde patogios jno- 
teres.

Valdže

D vase atlanko narna.
Selby, Angliję. — Dvase ku

ri perejna per mūra, dejuoda
ma ir mosuodama su rankoms 
atlanko Hall fanna, Long 
Dfaxe. Dūkto favmorio, 16 me
tu mergina regėjo ta ja. dvase, 
kuri iszlindo isz szepos, apėjo 
josios lova kelis kartus ir din
go per siena.

Bernas Ta y loris toipgi mate 
dvasia kelis kartus, 
ėjo per siena tvarto.

kartus sergėjo 
narna ir mate taja dvase, szau- 
dami kelis kartus in ja, bet jo
sios nesueme.

farina
idant
pra-

Patvirkimas.
Vienas Rasei- 

ni. namu savininkus J. 
(irubliauškas pralaimėjęs byla 
Raseinių butu skyriaus teisme 

•m1

su savo įmomininluu plauku 
kirpėju J. Urba,.sugalvojo pa
daryti savo-“teismą,’’ nes kito
kiu budu iszkraustyti isz savo 
namu Urbus negalėsiąs, 
sz. m. lapkriczio 22 d. 6’/ 
ryto Grubliausko traices * 
mas’’ . .. ’ . ’ ..
liausko, jo žmonos Veronikos ir 
sūnaus Stasio 

rankas

Raseiniai. - 
nin m. namu

prispyri ne je 
kunigai ižduotu josios 
varde ir dabar ojna. tasyne 
terp sūdo ir kunigu Londono, 
ka privalo kunigas 
laikydamas toki 
Ar privalo
spaviednes, ar ižduoti žadinto
ju in valdžios rankas.

Taji klausymą 
mausti no je. 
tiesu, tai

savo Haverhill, Mass. — 
vinezevone atsibuvo ajrisziu 
bažnyczioje kur likos suriszti * 
mazgu .moterystes p. Elzbieta 
Vaikuniene su p. Ferdinandu 
Paszkeviezium. Svotais buvo •' 
p. Taraszkeviczius su p. Ver- . 
szackienia. Visi linksminosi 
per kėlės dienas ir linkėjo jau
navedžiams gihikio naujam gy
venime.

daryti, ap- 
iszpažinima. 

užlaikyti slaptylien piePenki sudege deganeziam 
name.

Homestead, Pa. — Ugnis isz- 
kilo mediniam hotelijo Tamo- 
sziaus Davies, kuriame sudege 
visa szeimvna Jono Winnie 
susidedanti isz jojo moteres ir 
trijų vaiku, locnininkas hotelio 
Davies ir vadas ugnagesin 
Bryce. Winnie likos baise i ap
degintas ir kaip rodos mirs.
Daugiau szunu ne kaip vyru.
Hoboken, N. J. — Czionais 

szunis yrrt daugiau mylėti no 
kaip vyrai. Praejta meta likos 
ižduota 1289 laisnu ant užlai- 
kvmo szunu o 1279 ižduota 
laisnu ant apsivedimu. Už szu- 
niszka laisni reike mokėti du 
dolerius, per ka miestas snrin- 

už ženybn laisuus

aplaiko tiktai

m

Varpas svėrė
12 pėdu augsz- 

czio, 10 pėdu ploczio, kasztavo reike mokėt tik viena doleri 
$10,000, o ntveŽo ji 80 arkliu.
Namas sudraskytas, 15 žmo

nių užgriuvo.
Carbin, Ky. — Per eksplozi- 

je dinamito, likos suardytai 
namas kuriame radosi daug 
darbininku ant burdo. Penkio
lika isz juju likos užgriautais 
per griuvėsius. Didesne dalis 
isz juju likos sužeistais. Visi 
dirbo ant geležinkelio, užimda
mi vietas straikieriu. Palicije

ko $2,158,

kaip per-
Norints

yra tosios nuomones, jog kokis 
tai strnikieris turėjo padėti 
dinamitą po namu.
Atiduoda neužgimusi kūdiki— 

negales jojo iszmaityt.
Los Angeles, Calif. — Mrs. 

Nora Robinson, 1630 Tample 
St. tikisi bile diena atsilanky
mo in sveczius garnio — asz- 
tunta karta. Motina da neturi 
3^Xf2btu, turi septynis vaikus, 
serganti vyra ir pati turi isz- 
maityti szeimyna, bet atejpan- 
tis sveczias yra jiai per daug, 
todėl apgarsino laikraszcziuo- 
sia, jog jeigu kas geistu pasi
imti ant auginimo kūdiki ku
ris neužilgio užgims, tegul at- 
^iszauke pas motina.

todėl miestas 
$1,279.

Nelaimes angliakasy klosią 
praejta mėta.

Washington, D. C. — Pagal 
raportus aplaikytus 
anglekasyklu inspektorių, 
1922 mete pražuvo 1956 darbi
ninkai dirbanti angliakasyklo- 
sia, arba 23 mažiau ne kaip 
1921 mete.

Per ilgai svečziavosi — 
nužudė ji.

Easton, Pa. Jonas Ko- 
vaks, 40 metu nužudė savo kai
myną Steponą Touka, 40 metu 
su pagialba pikio. Touka atėjo 
in sveczius pas Kovaksa, o ka
da sėdėjo per* ilgai ir ne ėjo 
namo, gaspadoris prasze jojo 
idant ojtu namo, nes jau vėly
bas laikas ir jisai geidže ejti 
ant atsilsio. Kada sveczias ne- 
mislino iszejti, kilo isz to mu- 
szis, Kovaks pagriebė kotą nuo 
pikio ir rėžo svecziui per gal
va nuo ko mirė. Palicije rado 
nužudyta ant ulyczios. Pradėjo 
sznipinet, na ir užėjo ant ped- 
sakio, aresztavodami Kovaksa. 
Abudu yra slavokai.

f

nuo visu 
tai

kur kalbėjau 
prohibieijos 

sugryžau in tė
jau su si organ i- 

komitetus kožnoje
vietoje. Paaukavau da milijo
ną markiu, kur prigialbejau 
sutverti pulkus liuosnoriu.

Daug man tame 
Stanislovas Darius 
gos, kuris buvo lekiotoji! lai
ke kares, o kuris toipgi pribu
vo in Lietuva atlankyti levus. 
Tuom Įnik yra jisai paruezni- 
ku liuosnoriu. Esmu tvirtu, 

i jeigu terptautiszka liga apims 
j valdže ant Klaipėdos, tai Lie
tuvei sutiks idant valdže ant 
Klaipėdos užimtu Anglikai ar 
Italije lyg laikui.

Francuzai yra. 
nes prigialbinejo Lenkijai, ku
riems geide atiduoti Klaipeda 
in juju rankas. Liuosnoriai 
prieszinasi sugryžimo in Klai
pėda.“

Teip tai pradėjo pasikelima 
Klaipėdoje Lietuvys isz Ame
riko, kuris už 200 doleriu pa
dare nemažai ergelio allijen- 
t a ms. _________
Adresavokite geriau gromatas.

kur

prigialbbjo
isz Chica-

negeistini,

ergelio

mažiau
Washington, D. C. — Nege

rai užadresavotos gromatos ir 
kitokia pacztas, gaunasi in 
“kapines“ (kaip vadinasi vie
ta kur visos tokios gromatos 
buna siunezinmos) kas diena 
po 47 tukstanezius, yra tai 
penki tukstaneziai daugiau no 
kaip 1921 mete. O tai vis per 
neatsargumu, žmonių, kurie 
gerai neužadresavoje gromatu 
arba neparaszo adreso ant ki
tos puses koperto.

. ’■■■ . ♦ ■—<*    —

Iszmintinga motoro yra ta, 
kuri pati sau pasiuva szlobes 
o kaiminkos mano, jog perkasi 
sztoruosia. Tokia motoro, kuri 
siuva sau, 
už kuriuos sau gali pirkti kita 
szlebia, vietoje mokėti 
veozkai tiek, už kiek nusipirk
tu sau ooikio dn apt kitos sžle- 
bes. *

suczedina pinigus

su

palicije kelis

Aineri-

Rado karalienių 4000 metu 
senumo.

Luxor, Egiptas. — 
koniszki arkiologai (joszkoto-
jai senoviszku užlieki!) atrado 
knna egipcijoniszkos karalie
nes kuri turi jau 4000 metu, isz 
karalystes Thebano, kuri ra
dosi 2150 metu priesz užgimi
mą Christuso. Kūnas vra labai 
gerai užlaikytas, plaukai ir 

gyvos ypatus.dantis kaip ant 
Kūnas likos nusiunstas in Kai
rą ant tolimesnio tyrinėjimo.

Laiko karves grineziosia idant 
juju nepavogtu.

Nikolajev, Rosijo. — Ižbado- 
ja kaimuoeziai szioje guberni- 
joi laiko savo karvutes grin
eziosia. idant juju kiti nepa
vogtu, nes jogu buna lauke, tai 
jau daugiau juju nemato, nes 
vagis nuvaro tolinus arba pa
pjauna; ant mėsos,

Slaptybe spaviednes, ar kuni
gas privalo ižduoti žudinto-

ju ar ne?
London. — Katalikiszkas 

kunigas Hugh Chapman, pra- 
ejta. nodeldieni laiko pamokslo 
apgarsino, buk patogi ir jauna' 
ipotero isz jojo parapijos isz- 
pažino jam laike spaviednes, 
buk nužudė savo vyra. Kuni
gas nežinojo ka. daryti. Ar pra- 
neszti tipio tai palicijai
laikyti tai slaptybėje ir paslėpt 
žudintoja. Neturėdamas ramy
bes ir negalėdamas ilginus ken
tėti, nusidavė pas savo kardi
nolą Manninga ant rodos.

Kardinolas jam paliepė ty
lėt, bot kunigo savžino teip 
sunkino, jog negalėdamas to-

ar nz-

visaip ap- 
Pagal bažnyežios 

ka.talikiszkas kuni
gas privalo užlaikyti slaptybių 
spaviednes norints jam butu 
iszpažinta bjauriausias prasi
žengimas — ne turi tiesos iž
duoti nusidėjėlio.

Kitaip ant tojo klausinio žiu
ri szviesesni žmonis pagal te- 
byrio laiko. Vienas isz biskupu 
Weldonas tvirtina, jog priva
lumu kunigo,' yra privertimas 
nusidėjėlio idant prisipažytu 
pats*prie kaltos. Kunigas to
kiu budu užlaikys slaptybių, o 
nusidėjėlis pats prisipažyS.

Pagal tebyriu tiesu 
na s,

Taip 
/>2 vai. 
“teis- 

’ susidedantis isz J. Grub-

nusprende isz- 
inuszti rankas J. (Jrbai ir jo 
žmonai. Pirmiausia puolė žmo-

lz‘| iia geležine kaczerga ir permu-

, tai kož- 
kuris dažinotu apie kokia 

žudinsta privalo apie tai pra- 
neszti tuojaus valdžei, prie- 
szingai, buna dalybautoju toje 
žudinsteje. Pagal tiesas, tai ku
nigas yra tokiu pat ukesu kaip 
ir kiti, ir privalo ižduoti žadin
toju. Jeigu kunigas užslėpė žu
dinsta, pats privalo ’būti bau- 
džemu. , A

sze ranka.
muszeiku nagu ant gatves — 

I muszeikos inpuole in kambarį 
ir invalida J. Urba insitempo 
in savo virtuve, uszsikaline du
ris, 
bėgus paszalinem 
pradėjus belstis
vesi mUszti; atidarė duris ir sa
ko, kad tai juos pradėjo Urba 
pleszti. Tai dar turbūt negirdė
ta žiauri priemone iszmesti isz 
buto nuomininką, atimant nuo 
jo sveikata ir apskelbiant pie
sz i ku.

Matysim ka pašėkys taikos 
teismas už toki žveriszka pa- 
s i elgi ma Grubi iap s k u, 
ba sudaužytas dar tebeguli.

Jai pasprukus isz 
nagu

sudaužo abi ranki ir tik in- 
moterim ir 

in duris, lio-

nes Ur-

Del 50,000 Markiu Žuvo Visa 
Szeimyna

Vokietijoj nesenai pilietis 
padavęs kiaule, gavo 50,000 
markiu. Grižus su pinigais na- 

kokiu tai budu mergaite

ties

m o, 
sugriebus minėta suma pinigu 
inmote in besikurinanti pecziu, 
kur ir sudegė visi pinigai. Tft- 
vas apmtiudos pagautas, su
griebęs mergaite, abi rankutes 
nukirto, — mergaite nebeisztvi
rėjus skausmo — mire.v Tėvas 
lyg supratęs ka. padaro
begos isz buto pasikorė; motina 
tuo tarpu prausė kudikų 
girdus triukszma, palikus kū
diki iszbego pažiūrėti — pama- 
czius’mergaite negyva ir savo 
vyra pasikorusį— staiga mirė; 
likos kpdiki^ prausykloj pri- Įjūrio buvo 

sko nužudyme.

Isz Okupuotos Lietuvos
Merkine. — Gruodžio 17. d. 

lenku kareiviai sugavę 
Marcinkonimis einanti in musu
puse pil. J. Cz. Linažiedi (60 
metu amžiaus)» gražino atgal 
in Marcinkonis ir kelyje ne- 
žmoniszkai musze. Parsivarė in

- postarunek, 
o

savo“ 
kino, 
miszka nuszove.

— Piesz du menesiu Merki
nėje pražuvo pilietis Kocbans-

” ilgai lean- 
paskui nusivedė in

i

isz-

gėrė.

isz-

kis. Vieni kalbėjo, kad jis pa
bėgo in lenkus, kiti sakydavo, 
kati užmusztas, bet tikru žinių 
nekaip negalima buvo sužinoti.
Galu gale viskam iszjo aikszten. 
Gruodžio 15 -d. senute eidama 
Nemuno pakrante, pamate ant 
ledo vandenyje gulinti Ko- 
chansko lavona. Pranesze mili
cijai. Milicija suėmė 3 asmenis

Skatlynt, Pa. — Mes gyve
nam Indijanos paviete,darbai 
gerai ejna kasyklosia, bet ar- 
sziausia kad žmonis nesiima 
prie tojo darbu, tik jeszko 
lengvesnio — varydami mun- 
szaine ir tai konią kožnam na
me neiszpasakytas girtuoklia
vimas. Per taji neiszmintinga 
apsvaiginima savo proto, ejna 
ir in kapus, kaip tai atsitiko 
vienam lietuviui Aleksai Bė
riui, kuris nuėjo pas orvatus 
ir gere per naktį ir begerdami 
susimusze. Aleksa ėjo namo, o 
kiti dasivijft sumiu-ze ir inmete ' 
in upe, manydami, kad vanduo 
nunesz, bet Beris atsigaivino 
nuo szalto vandens ant ledo, 
bet teip buvo silpnas, jog ne
galėjo paejt, szanke pagal
bos, bet niekas jojo szauksmo 
negirdejo. Ant rytojaus ėjo ko
kis tai lietuvis atsineszti mun- 
szaines, užtiko Beri, pasiėmė 
ant pecziu ir atnesze pas gas- 
padori kur radosi ant burdo, 
bet jau pusgyvi, nes in kokia 
valanda laiko nelaimingas mi- 

Beris dalybavo avietinėje 
karėjo, buvo keliuosia mu- 
sziuosia Franciai, paėjo isz 
Suvalkų gubernijos, bet isz ko
kio kaimo ir parapijos, tai ne- 
dažinota. Velionis likos palai
dotas su iszkilminga paroda 
ant New Florins kapiniu.

— Kibirksztele,

užtiko

re.
buvo 
Franciai

-'

Gerai kad mes sziadien ne
naudojame diplomaiiszkos He- 
tuviszkos kalbos po savo pas
togėms, nes kitaip butu szei- 
mynosia tikra velniava ir viens • 

intarjami Kochan-įkįto nesuprastu, o isz to kiltu

n
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ISZ AMERIKOS
Atidavė savo $4,000,000 bizni 

del darbininku.
Chicago. — Atsirado kitas 

geradejas kuriam milijonai nu- 
su savo

į
ji

į
i

ii

bodo pasidalindamas 
darbininkais kurio jam pagini- 
bėjo sukrauti tuosius milijo
nus. Juom yra Gustovas Hol- 
tingeris locnininkas North
western Terra Cotta Co. fabri
ko, kuris yra 
milijonus doleriu, 
dėjo 
pribuvęs isz 
leis dolereis 
davė visa savo bizni in rankas 
36 darbininku kurie pradėjo 
dirbti fabriko nuo pradžių. Ji
sai da pasiliks 
kompanijos, pakol darbininkai 
supras kaip vesti ta j i bizni.

lekiu budu 
korszinant i

I

Ii

f

»

t

i*

*

locnininkas

vertas keturis 
o kuri pra- 
1878 moteHottingeris

Austrijos su ke-
Hottingeris ati-

likos pasiraszy- 
1 A prilipus 1924. Likos 

8 Sausio 
naujos su

susirinkti

prezidentu

Minksztu kasyklų anglekasiai 
pasirasze ant kontrakto.

New York. — Ant laikyto 
posėdžio ozionais, likos priim
tas kontraktas terp minksztu 
augioknsiu darbininku ir loc- 
nininku kasvklu 
praszalindami
straika kuris ketino būti ap- 
szauktu 1 Apriliaus. Kietųjų 
kasyklų darbininkai turi vilti, 
jog panaszei sutiks ir kietųjų 
kasyklų kompanijos.

Kontraktas 
tas lyg 
nutarta
1924 ant padarymo 

Sutikta ant senos mo
unt dienos, ant 

sutiko. Badai West 
Virginia ir Pennsylvanijos ka
syklos teipgi pairaszys po 
kontraktu. Tokiu budu pavojus 
straiko likos praszalintas ir 
volą turėsime pakaju per mota 
minksztu anglių kasyklosia.

tarties 
kesties $7.50 
ko visi

teipgi pairaszys

Badai

Kiauszinei parsidavines po 15 
centu.

Woodbury, N. J.
ntojnanczia vasara szvieži far-
meriszki kinuszinoi parsidavi
nes po 15 centu už tuziną, nes 
spekulantai kiauszinius nesu- 
porkineja, o szalti magazinai 
yra pripildyti. Praejta meta li
kos sukrauta in magazinus 10 
milijonu dėžių kiausziniu ant 
kuriu spekulantai patrotino po 
doleri ant dėžės.

Išdegino kryžių ant merginos 
krutinės.

Laporte, Ind .— /Kuka neži
nomo užkhiptojaus, puolė 15

Puikus amžei senuku.
I^akevillo, Mass. — Marijo

na A. Sabins, ana diena ap- 
vaikgztinejo savo gimimo die-

o antras di- 
svieto, randasi

na Jlf m'^i^^Pą^vrn gana dru-. 
ta.,

Wilmington, Ohio. — Jona
than Mills, turintis 103 metus 
da skutasi pats, vaikszczioje 
daug, ruko pypkute tankoi ir 
niekados ne sirgo.
Varpas per didelis, negali jojo 

fkambyt.
Cincinnati, O. — Didžiauses 

varpas Amerike, 
džiaugės ant
bokszte Szv. Franciszkaus baž
nyczioje czionais. Pirmutiniu 
didžiausiu varpu yra garsin
gas varpas Moskvoje, Rosijoi.

Cincinnatos varpa skambi
no tik viena karta, tai yra 
Sausio 1896 meto, 27 metai .ad
gal, o kada užskambino, tai net 
aplinkinėje visi stiklai su- 
toszkejo namuosia, o boksztas 
net siūbavo. Nuo to karto ne
skambino varpo su virve tiktai 
plaka su kūju. 
30,900 svaru,
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Lietuviai Apleido Paveikslas Klaipėdos

m 34 METAS

Klaipeda.
Amerikoniszkas Lietuvys šu
kele pasikelima Klaipėdoje, 

kuri suszelpe pinigiszkai.

Klaipeda. — Terptautiszka 
liga, laimėjo pinna kova, nes 
badai lietuviszki pasikololiai 
kurio užomo Klaipeda, prasi- 
trauke adgal, palikdami Klai
peda po tokia pat valdžo kai
po buvo isz pradžių.

Todėl Klaipėdos “burbulas” 
t ruko ir ant to viskas užsibaigė 
tnomlaikinei.

Kokiu budu “Amerikonas,” 
kuris atlanko snvo tėvus Lie
tuvoje pradėjo sukylima Klai
pėdoje, da žinojo vienas isz 
amerikoniszku korespondentu 
laikraszczio isz jo paežiu lupu: 

Antanas Ivas (o gal Ivasz- 
keviezius) 56 metu, kuris gy
veno Bostono 19 metu, pribuvo 
in Lietuva tris menesiai adgal. 

pirmsedžiu Baltic 
States Financial Corporation 
Bostone, atvažiavo tiksle iszty-

Būdamas

metu mergina Rozalije Garri- minėjimo kupezystes padėjimo 
namie į (erp Ameriko ir Lietuvos.son. Mergina radosi r......

viena, kada kas tokis pabala- 
dojo in duris, o kada mergina 
atidarė du riš, 
griebe mergina, nuplesze jeku- 
te nuo krutinės ir su inkaitil
sia geležia iždegino ant kruti
nės ženklą kryžiaus. Darbas 
teip buvo atliktas greitai, jog 
mergina neturėjo laiko szaukti 
pagialbos, o priek tam isz bai-

,Jjnria in dvi valan
das po tani surado jaja dvi so-

piktadaris pa-

mes a palpo

sutes kurios atėjo isz mokslai- 
nes.

Penki sudege deganeziam 
name.

Homestead, Pa. — Ugnis isz- 
kilo mediniam hotelije Tamo- 
sziaus Davies, kuriame sudege 
visa szeimvna Jono Winnie 
susidedanti isz jojo moteres ir 
trijų vaiku, locnininkas hotelio 
Davies ir vadas ugnagesin 
Bryce. Winnie likos baisei ap
degintas ir kaip rodos mirs.

Daugiau szunu ne kaip vyru.
Hoboken, N. J. — Czionais 

szunis yrrt daugiau mylėti no 
kaip vyrai. Praejta meta likos 
iždnota 1289 laisnu
kvmo szunu o 1279 
laisnu ant apsivedimn. Už szu- 
niszka laisni roike mokėti du 
dolerius, per ka miestas surin
ko $2, (58,

“Ant susirinkimo lietuvisz- 
kn gyventoju Klaipėdoje, — 
sako Ivas, — turėjau prakalba 
ant tojo susirinkimo, užklaus
damas, del ko neužgriebe kon
troles ant Klaipėdos? Susirin
kusioje, 
neturi pinigu, 
milijoną 
reikszdamas idant tuo sutver
tu komitetą, kuris tuom užsi
imtu.

Būdamas Lietuvoje kelioli
ka. sanvaieziu 
apie

apreiszke
Daviau 

markiu

man, buk 
jiems 

($100.) ap-

kur • kalbėjau 
prohibieijos 

sugryžau

ant užlai-
ižduota

Varpas svėrė
12 pėdu augsz- 

ozio, 10 pėdu ploczio, kasztavo reike mokėt tik viena doleri 
$10,000, o atvežė ji 80 arkliu.
Namas sudraskytas, 15 žmo

nių užgriuvo.
Carbin, Ky. — Per eksplozi

ja dinamito, likos 
namas kuriame 
darbininku ant burdo. Penkio
lika isz juju likos užgriautais 
per griuvėsius. Didesne dalis 
isz juju likos sužeistais. Visi 
dirbo ant geležinkelio, užimda
mi vietas straikieriu. Palicije

už ženybu laisnus v t

aplaike tiktai

suardvtaš 
radosi daug

yra tosios nuomones, jog kokis 
straikieris turėjo padėti 

dinamitą po namu.
Atiduoda neužgimusi kūdiki— 

negales jojo iszmaityt.
Los Angeles, Calif. — Mrs. 

Nora Robinson, 1630 Tainple 
St. tikisi bile diena atsilanky
mo in sveczius garnio — asz- 
tunta karta. Motina da neturi 
30 metu, turi septynis vaikus, 
serganti vyra ir pati turi isz- 
maityti szeimyna, bet ate jpan
tis sveczias yra jiai per daug, 
todėl apgarsino laikraszcziuo- 
sia, jog jeigu kas geistu pasi
imti ant auginimo kūdiki ku
ris neužilgio užgims, tegul at- 
giszauke pas motina.

tai

todėl miestas 
$1,279.

Nelaimes angliakasyklosia 
praejta mėta.

Washington, D. C. — Pagal 
ra partus aplaikytus nuo visu 
anglekasyklu inspektorių, tai 
1922 mete pražuvo 1956 darbi
ninkai dirbanti angliakasyklo- 
sia, arba 23 mažinu ne kaip 
1921 mete.

Per ilgai svečziavosi — 
nužudė ji.

Easton, Pa. ■— Jonas Ko- 
vaks, 40 metu nužudo savo kai
myną Steponą Touka, 40 metu 
su pagialba pikio. Touka atėjo 
in sveczius pas Kovaksa, o ka
da sėdėjo per- ilgai ir ne ėjo 
namo, gaspadoris prasze jojo 
idant ejtu namo, nes jau vėly
bas laikas ir jisai geidže ejti 
ant atsilsio. Kada sveczias ne-, 
mistino iszejti, kilo isz to mu- 
szis, Kovaks pagriebė kotą nuo 
pikio ir rėžo svecziui per gal
va nuo ko mirė. Palicije rado 
nužudyta ant ulyczios. Pradėjo 
sznipmet, na ir užėjo ant ped- 
eakio, aresztavodami Kovaksa. 
Abudu yra slavokai.

f

mažiau
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Lietuviai
svar-

W. D. HOCZKOWHK1, Pro*. A Mffr 
F. W. BOCZROW8KI, i!4ltor

kuria buvo užėmė 
Lietuviai.

pefrodo francu- 
ziszkus kareivius kurio radosi 
Klaipėdoje kada 
miestą užomo o žemiau 
biauso ulyeze Klaipėdoje. Pa
gal vėliausius telegramų s, tai 
badai Lietuviai atsitraukė isz 
Klaipėdos, palikdami jaja vela 
rankosia allijentu

ISZ VISU SZAL1U
D vase atlanko narna.

Selby, Angliję. — Dvase ku
ri perejna per mūra, dejuoda
ma ir mosuodama su rankoms 
atlanko Hali

Isz Lietuvos
Patvirkimas.

Raseiniai.
m.

Long

Isz Lietuviuku Kaimdifl
• Scranton, Pa. — 
Balavicziene, 27 motu, isz 1129 
Lloyd St., policija surado dailu 
bravoro pritaisytu prie boile
rio, Jauna ir graži moteris, pa
sirodo, praturtėjusi isz nnui- 
szaines vanmo ir policijon nu
važiavo . avo automobiliu. Te
nai ji paliko $100 belos.

Pai?. Mare

- - Klonauskio aptiekoje, ant 
1305 Piitston Avė. nežinomi 
vyrai isz skelpo riznesze gar- 

u m ir skanios arielkeles 
sumoje $460. Jie inlindo iszpjo
vė drains skiepo langelio isz 
kiemo puses. Vagys iszsineszer 
10 kvortų 
tris galionus
$135; ir deszimtios galionu di
dumo boiika su vienu mgstnn- 
cziu vynu. V igys 1a viską nu
sivožė automobiliu.

ve dra t as

vyno vertes $100; 
degtines vertes

1520 S. Halsted gat- 
del sekamos

I

J 
užvedima

Klaipėdoje, sugryžau in to
nais ir radau jau susiorgani
zavusius 
vietojo. Paaukavau 
na markiu, kur 
sutverti pulkus liuosnoriu.

Daug man tame 
Stanislovas Darius 
gos, kuris buvo lekiotojo lai
ke kares, o kuris teipgi pribu
vo in Lietuva atlankyti tėvus. 
Tuom laik yra jisai paruezni- 
kn liuosnoriu. Esmu tvirtu, 

i jeigu terptautiszka liga apims 
į valdžo ant Klaipėdos, 
tuvei sutiks idant 
Klaipėdos užimtu Anglikai 
Italije lyg laikui.

Francuzai yra. •.,v6vio».u, 
nes prigialbinejo Lenkijai, ku
riems geide atiduoti Klaipeda 
in juju rankas. Liuosnoriai 
prieszinasi sugryžimo in Klai
peda.”

Teii> tai pradėjo pasikelima 
Klaipėdoje Lietuvys isz Ame
riko, kuris už 200 doleriu pa
dare nemažai ergelio allijen- 
tams. _______
Adresavokite geriau gromatas.

Nogo-

komitetus kožnoje 
da milijo- 

prigialbejau

prigialbbjo 
isz Chica-

tai Lio- 
valdžo ant 

ar

negeistini

farma, 
Draxe. Duktė faižmerio, 16 mo
tu mergina regėjo tuja dyase, 
kuri iszlindo isz szopos, apėjo 
josios lova kelis kartus ir din
go per siena.

Bernas Tayloris teipgi mate 
kaip per- 

Norints
palicije kelis kartus sergėjo 
narna ir mate tuja dvase, szau- 
dami kelis kartus in ja, bet jo
sios nesueme.

dvasia kelis kartus, 
ėjo per siena tvarto.

Washington, D. C.
ra i užadresavotos gromatos ir‘ 
ki tokis pacztas, gaunasi in 
“kapines” (kaip vadinasi vie
ta kur visos tokios gromatos 
buna siunczittmos) kas diena 
po 47 tukstanezius, yra tai 
penki tukstaneziai daugiau ne 
kaip 1921 mete. O tai vis per 
neatsargumo žmonių, kurie 
gerai neužadresavoje gromatu 
arba neparaszo adreso ant ki
tos puses koperto.

....................  ■ < , ---------

Iszmintinga motoro yra ta, 
kuri pati sau pasiuva szlebos 
o kaiminkos mano, jog perkasi 
sztoruosia. Tokia motoro, kuri 
siuva sau, suezedina pinigus 
už kuriuos sau gali pirkti kita 
szlobia, vietoje mokėti su- 
veozkai tiek, už kiek nusipirk
tu sau coikio da aut kitos szle- 
bes.

žmonių

prispyrineje 
josios

idant 
pra- 

ejna tasyne

Rado karalienia 4000 metu 
senumo.

Luxor, Egiptas. — Ameri- 
koniszki arkiologai (jeszkoto- 
jai senoviszku užlieku) atrado 
kuna egipcijoniszkos karalie
nes kuri, turi jau 4000 motu, isz 
karalystes Thobano, kuri ra
dosi 2150 metu 
ma Chris tušo. Kūnas v ra labai 
gerai užlaikytas, plaukai ir 
dantis kaip ant gyVos ypatos. 
Kūnas likos nusiunstas in Kai
rą ant tolimesnio tyrinėjimo.

, kuri 
priesz užgimi-

Laiko karves grineziosia idant 
juju nepavogtu.

Nikolajev, Bosiję. — Ižbado- 
ja kaimuoeziai szioje guberni- 
joi laiko savo karvutes grin
eziosia. idant juju kiti nepa
vogtu, nes jegu buna lauko, tai 
jau daugiau juju nemato, nes 
vagis nuvaro tolinus arba pa
pjauną. ant mėsos,

Slaptybe spaviednes, ar kuni
gas privalo išduoti žudinto- 

ju ar ne?
— Katalikiszkas

%

London.
kunigas Hugh Chapman, pra- 
ejta. nedeldioni laiko pamokslo 
apgarsino, buk patogi ir jauna 
ipotero isz jojo parapijos isz-ipotero isz jojo parapijos isz- 
pažino jam laike spaviednes, 
buk nužudo savo vyra. Kuni
gas nežinojo ka. daryti. Ar pra- 
noszti apie tai palicijai ar už
laikyti tai slaptybėje ir paslėpt 
žadintoja. Neturėdamas ramy
bes ir negalėdamas ilginus ken
tėti, nusidavė pas savo kardi
nolu Manninga ant rodos.

Kardinolas jam paliepė ty
lėt, bet kunigo savžJne teip 
sunkino, jog negalėdamas to-

’ I

sios baisios žudinstos užlaikvti 
slaptybėje, turėjo apie tai pa
sakyti parapijonams laike pa
mokslo, bet užlaikydamas slap
tybėje pravarde patogios mo
te ros.

Valdžo
kunigai ižduotu 
varde ir dabar 
terp sūdo ir kunigu Londone, 
ka privalo kunigas 
laikydamas toki 
Ar privalo užlaikyti slnptylx 
spaviednes, ar ižduoti žadinto
ju in valdžios rankas.

Taji klausymą 
manstinoje. 
tiesu, tai 
gas privalo užlaikyti slaptybių 
spaviednes norints jam butu 
iszpažinta bjauriausias prasi- į' 
žengimas — ne turi tiesos iž
duoti nusidėjėlio.

Kitaip ant tojo klausimo žiu
ri szviesesni žmonis pagal te- 
byrio laiko. Vienas isz biskupu 
Weldonas tvirtina, jog priva
lumu kunigo, ' yra privertimas 
nusidėjėlio idant prisipažytu 
patS’prie kaltes. Kunigas to
kiu budu užlaikys slaptybių, o 
nusidėjėlis pats prisipažys.

Pagal tobyriu tiesu, tai kož- 
nas, kuris dažinotu apie kokia 
žudinsta privalo apie tai pra- 
neszti tuojaus valdžei, prie- 
szingai, būna dalybautoju toje 
žudinsteje. Pagal tiesas, tai ku
nigas yra tokiu pat ukesu kaip 
ir kiti, ir privalo ižduoti žadin
toju. Jeigu kunigas užslėpė žu^ 
dinsta, pats privalo *buti bau- 
džemu. z A

da Pyti, ap- 
iszpažininia.

1

visaip ap- 
Pagal bažnyczios 

katalikiszkas kitni-

— Vienas Rasei
nių m. namu savininkas J. 
(L’ubĮiauškas pralaimęjes byla 
Raseinių butu skyriaus teisme

* "i** I H IH ,4 1 I

su savo nuomininku plauku 
kirpėju J. Urba,, sugalvojo pa
daryti savo-“teisina,” nes kito
kiu budu iszkraustvti isz savo 
namu Urbus negalėsiąs. T 
sz. m.
ryto Grubliausko traices
mas”
liausko, jo žmonos Veronikos ir 
sūnaus Stasio, 

rankas

negalėsiąs. Taip 
lapkriezio 22 d. 6’zį vai. 

4<teis- 
susidodantis isz J. Grub-

nusprendė isz- 
ihuszti rankas J. Urbai ir jo 
žmonai. Pirmiausia puolė žmo
na geležine kaezorga ir permu- 

Jai pasprukus isz 
nagu

v •

sze ranka.
muszeiku nagu ant gatves — 
muszeikos inpuole in kambari 
ir invalida J. Urba insitempo 
in savo virtuvo, uszsikaline du
ris, sudaužo abi ranki ir tik in- 
begus paszalinem moterim ir 
pradėjus belstis iii duris, lio
vėsi inUszti; atidarė duris ir sa
ko, 
pleszti. Tai dar turbūt negirdė
ta žiauri priemone iszmesti isz 
buto nuomininką, atimant nuo 
jo sveikata ir apskelbiant pie
sz i ku.

Matysim ka pašhkys taikos 
teismas už toki žveriszka pa
sielgimą Grubliapsku, nes Ur
ba sudaužytas dar tebeguli.

kad tai juos pradėjo Urba

Del 50,000 Markiu Žuvo Visa 
Szeimyna

Vokietijoj nesenai pilietis 
padavęs kiaule, gavo 50,000

i

mnrkiu. Grižus su pinigais na
mo, kokiu tai budu mergaite 
sugriebus minėta suma pinigu 
inmete in besikurinanti pecziu, 
kur ir sudege visi pinigai. T(T- 
vas a'pmnudos pagautas, su
griebęs mergaite, abi rankutes 
nukirto, — mergaite nebeisztu- 
rejus skausmo —
lyg supratęs ka pttdare — isz- 
begos isz buto pasikorė; motina 
tuo tarpu prausė kudikų — isz- 
girdus triukszma, palikus kū
diki iszbego pažiūrėti — pama- 
czius1 mergaite negyva ir savo 
vyra pasikorusį — staiga mira; 
likes kųdikis( 
gere.

Isz Okupuotos Lietuvos
Merkine. — Gruodžio 17.d. 

lenku kareiviai sugavę ties 
Marcinkonimis einanti in musu 
puse pil. J. Cz. Linažiedi (60 
metu amžiaus), gražino atgal 
in Marcinkonis ir kelyje ne- 
žmoniszkai musze. Parsivarė in

- postarunek, ” ilgai kan- 
o paskui nusivedė in

miszka nuszove.
du menesiu Merki-

savo* ‘ 
kino,

mirė.v Tėvas

Brooklyn,.. N. Y... -- Pereita 
savaite tapo policijos areštuo
tas Vilius Žemaitis, gyvenas po 
numeriu 
ves. Aresztuotiv
priežasties: ta diena jis savo 
automoliiliu mirtinai suvažinė
jo viena italo 
mergahe, Raeie 
invyko prie Curtis G. W. - 
Grand Ave. žemaitis ’teisinosi, 
kad jis esąs nekaltas, nes mer
gaite staiga pasipainiojusi vi
dury gatves prieky jo automo- 
biliaus, kurio jis nesuspejes su
stabdyti. Nežiūrint jo teisini- 
inosi, policija ji aresztavo. Bus 
klausinėjamas koroneridus.<

Haverhill, Mass. Pttiki 
vinezevone atsibuvo ajrisziu 
bažnyczioje kur likos suriszti ‘ 
mazgu ^moterystes p. Elzbieta 
Vaikuniene su p. Ferdinandu 
Paszkeviczium. Svotais buvo *' 
p. Taraszkeviczius su p. Ver- . 
szackienia. Visi linksminosi 
per kėlės dienas ir linkėjo jau
navedžiams gilukio naujam gy
venime.

septynių metu 
Donge] k>. Tai 

Curtis

a

I

Skatlynt, Pa. — Mes gyve
nam Indijauos paviete, darbai 
gerai ejna kasyklosia, bet ar* 
sziausia kad žmonis nesiima 
prie tojo darbe, tik jeszko 
lengvesnio — varydami mun- 
szaine ir tai konia kožnam na
me neiszpa šaky tas girtuoklia
vimas. Per taji neiszmintingn 
apsvaigini iria savo proto, ejna 
ir in kapus, kaip tai atsitiko 
vienam lietuviui Aleksai Bė
riui, kuris nuėjo pas orvatus 
ir gere per nokti ir begerdami 
susimusze. Aleksa ėjo namo, o 
kiti dasivija sumuszo ir inmete ’ 
in upe, manydami, kad vanduo 
nunesz, bet Beris atsigaivino 
nuo szalto vandens ant ledo, 
bet teip buvo silpnas, jog ne
galėjo paejt, szauke pagial
bos, bet niekas jojo szauksmo 
negirdejo. Ant rytojaus ėjo ko
kis tai lietuvis atsineszti mun- 
szaines, užtiko Beri, pasiėmė 
ant pecziu ir atnesze. pas gas- 
padori kur radosi ant burdo, 
bet jau pusgy vi, nes in kokia 
valanda laiko nelaimingas mi-

Beris dalybavo svletineje
karėjo, buvo keliuosia mu- 
sziuosia Francijoi, paėjo isz 
Suvalkų gubernijos, bet isz ko
kio kaimo ir parapijos, tai no- 
dažinota. Velionis likos palai
dotas su iszkilminga paroda 
ant New Florins kapiniu.

— Kibirksztele

re.

— Piesz
nėjo pražuvo pilietis Kochans- 
kis. Vieni kalbėjo, kad jis pa
bėgo in lenkus, kiti sakydavo, 
kad užmuSztas, bet tikru žinių 
nekaip negalima buvo sužinoti. 
Galu gale viskas iszjo aikszten. 
Gruodžio 15 <1. senute eidama 
Nemuno pakrante, pamate ant 
ledo vandenyje gulinti Ko- 
chansko lavoną. Pranesze mili
cijai. Milicija suėmė 3 asmenis,! mynosia tikra velniava ir viens

Galu gale viskas iszjo aikszten.

4

4

Gerai kad mes sziadien ne
naudojame diplomaiiszkos lie
tuvi szkos kalbos po savo pas
togėms, nes kitaip butu szei- 

’ rn vilnai n filtro vnlninvn ir rnnna
prausykloj pri-kurie buvo intarjami-Kochun- kito nesuprastu, o isz to kilta 

sko nužudyme. “in-n^ni »

t
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SAULE J

KAS GIRDĖT
“Kožnas vyras privalo būti 

gaspadorium ir “bosu” savo 
name. Abejoju labai, ar moto
re turi sziokin tokia paguodo- 
no del tokio lepszes vyro, ku
ris nuolatos duodasi ant savos 
jodinet, be jokio pasiprieszini- 

Motere pripranta žiūrėti 
ant tokio vyro kaipo asilelio 
su ilgoms ausimis, o da tokios 
moteres neatsirado kuri miletu 
asila.”

Teisingai iszsitaro sudžo A. 
H. Ramsey isz Makon, 111., kal
bėdamas tuos žodžius Tamo- 
sziui Fermierui, kuris 
Ikižino, jog apleido savo 
loma”
<h*l to, jog ji koliojo be palio
vos, o gyvenimas su jaja buvo 
apverktinas ir tikras pragaras.

iszmintingas 
Visa priežas-

bosu

vaistus ir daugelis kas motas 
mirszta arba gaunasi in paini- 
szeliu namus.

Palaiminto ja prohibieije pri
veisė tuju morfinistu po visas 
dalis Ameriko.

TRUCIZNA IR RIMBAS.
Parasze F. W. S. B.

Ponas meisteris Dratele ra
dosi sziadien
agurkas... O kad sziadien buvo 
kaip tai

rejo džiaugsmo su kelioms o 
Onute yra. jau S7(eszta !...

Ponas meisteris negalėjo op-

mo.

prisi
eini- 

prisiegelia, nes vien tik

Tolians tasai 
sudžo kalbėjo: 
tis tosios poros buvo bailumas 
ant szalies vyro. Jojo tai di- 
džiause kalte kad, jojo pati nu
sižemino per nuolatini radima 
kaltes savo v’yre, o jojo priva
lumu buvo uždan ti josios žio- 
ti. — Motore teip inprato jam 
davinėti pamokslus, jog be to 
neapsiejdavo. Kaip pats su
prantu, tai vyras yra geradu- 
szis ir malszaus budo žmoge
lis, arba kitaip pavadinus 
perdirbtu.”
yra menkas naminis rakandas. 
Kai m v na i 
vyro nekeneze 
jojo jokios gailesties. 
nuomone yra, jog

i *

“jau
Bet tok i s v v ras

tokio pantaplinio 
ir ne turi ant 

Mano 
Dievas su

tvėrė žmogų ant to, idant val
dytu narna, o jeigu to neiszpil- 
do, daro tai ant savo atsako
mybes ir apverktinos atejties, 
o tada linksmybe poros iszleke 
per Įauga. ’ ’

Re ik o pripažyt, jog tiejei 
žodžei tojo sudžiaus yra isz- 
mintingi. O kiek tai tokiu 
“pantapliniu asilei iu” turi
me! Milijonus. — Dabar pan
tą pi i nei vyrai sutvėrė draugu- 
ve New Yorke, kurie prasimi- 

“Ponai ant savo inesz-ne save 
lyno! i >

ant svieto buvo,

Szia- 
mer-

biliuosia su visokeis 
mokais arba 
lyba klika szokiu

“atejki-

Daugeli metu adgal kitaip 
musu vaikai 

rasdavosi namie devinta ady- 
na ir gulėdavo lovosia. 
dien brikai persimainė;
gajtes naktimis trankosi bam- 

paszle- 
praleidineja ve- 

salesia. Tė
vai in dukreles sako:
te namo anksti ir nesi tranky
kite po užkaborius.” 
bei sugryžta namo 
ba net treczia 
landa, isz ry to.

Po teisy- 
“ anksti,” 

ir ketvirta va-

Szv. Stanislovo lenkiszkoje 
parapijoj Hazleton, Pa., užėjo 
ergelis panaszus kokis buvo 
^lahanojui
biskyre ant dvieju partijų. Ant
galo daejo prie to, jog dauge
lis parapijom! stojo pas bur
mistrą miesto Ilaiwey. Burmis- 

iszkirto prieszilunkams 
iszreiszke

parapijonai per-

t ras 
gera pamokslą ir 
bažnytines tiesas kurios yra: 
jog nauji trust i sa i negali būti 
pripažinti pagal naujos Penn- 
sylvanjos tiesas nuo 1915 meto, 
nes kunigas yra prezidentu 
parapijos, pirmutinis 
sas ir turi pirrnybia 1 
visos parapijos. Ant to visas 
neužganadinimas užsiba ige.

t tnisti- 
valdymo

susitvėrė
“Garbin-

kuri

Badai Anglijoi 
slaptinga drauguvo 
ga Draugove Kryžioku, 
yra panaszi in musu ameriko-

Ku Klūks Klanus. 
Tikslas angliszkos d raugu ves 
yra sulygyt visus žmonis vienu 
broliszku mazgu ir kad no bu
tu aristokratu, bet ameriko- 
niszki Kukluksklanai žmonis 

A"

perskiria, nes kovojo prieszais 
katalikus, žydus ir atejvius.

niszkus

Amerike prasiplatino baisei 
naudojimas kokenos, morfinos 
ir kitokiu trucinancziu vais
tu, kurie užmusza žmogų in 
kojei laika. Badai czionais turi
me apie tris milijonus tokiu 
ypatų, kurios naudoje tuosius

rojo džiaugsmo
II

*
4

kaip rn u gyląs

bin monde i

simalszyt.
lyg piet, t iktai laiko dtpitis su-

Nekalbėjo nieko
»

Ir tai reikėjo bobelei pribū
ti net isz Anglijos in Amerika, 
idant mums pasakytu,, jog 
turtas ne yra piktu, tiktai pa- 

žmogaus kuris ji

pasakytu

nclaimin-
turtingumas.

jeigu vai-

vojingu del 
tu ri.

Bet del tosios bobeles ir mos 
pridursiu! kolos savo prasar- 
gas, jog vargi ugn imi s yra teip- 
gi didelia nelaime, 
gesne, no kaip
Nelaime varge yra, 
kai serga ir ne turi prigulinczio 
maisto ir apredaio, szalto pe- 
cziaus, 
anglių, bedarbe tavo 
kitokiu 
žmogui ir gali būti pavojingu 
bot nesilygina su vargu.

kuriame

priežaseziu

nesiranda 
ir szimta 

Turtas
)

m BesijosTerp Rosijos ir Kinu užsi- 
nesza ant kruvino susirėmimo

Al audžiu rijos
bolszevikai

prie Mandžiurijos rubežiaus, 
kur . bolszevikai sukuopino 
69,000 vaisko, 157 maszininiu 
karabinu ir 164 anuotas prie 
Manezuli ir lie i ko ir M oho 
upi u.

Generolas Chang Tso Lin su
kuopino tonais 50,000 vaisko 
ir da parengineja antra armi- 
je susidedanti isz 80,000 vais
ko. Mat bolszevikai skverbėsi 
in Kinus o tas žvairaakiems 
labai nepatinka, o kaip toji ka
re užsibaigtu, tai negalima spė
ti, nes ir Japonai 
bolszevikiszkos skriaudos ir 
gali prigialbeti savo pusbro
liams kinezikams.

ir

prigialbeti

neužmirszo

miestą ant 
Zion, kuris 
isz Milwau- 

valstije Illi-

Skaitytojai gal jau girdėjo 
apie kvailiausia 
svieto vadinama 
guli pusiau kelije 
kees in Chicago,
nojaus prie nibežiaus Wiscon- 
sino. Ta ji miesteli valdo vienas 
žmogus Voliva, kuris yra cen
zam tikėjimo ir pranaszu del 
savo tamsiu gyventoju.

Tame miestelije uždrausta 
naudoti gerymus, (bet ir kitur 
negeriau) niky t i, valgyti kiau
liena, ojsterius ir pardavinėti 
juju. Uždrausta vesti aptieko- 
riszka. bizni, daktarui arba 
dentistui, nes visos ligos ir 
skausmai yra gydomi fanatiz
mu. Isz to galima suprasti ko
kis tamsunas tame miestelije 
vieszpatauje terp gyventoju.

Atsitiko miestelije nesenci 
nelaime in kuria, insikiszo val- 
dže. Vienas gyventojas mieste
lio Zion užsitnicino, o kad dak- 
tariszka pagialba yra uždraus
ta, neszaukta. jokio daktaro, 
tiktai pribuvo pas ligoni dva- 
siszkasis, kuris 
iszgydyt maldoms, 
niek — ligonis mirė, 
paszauke in suda miestelio ca- 
ra Voliva ant atsakomybes.

O gal po szitam atsitikinnii 
permainys prisakimus sufana- 
tizavotam miestelije Zion. — 
Kvailiu ant svieto ne stoka!

bizni, 
nes

geide ligoni 
bet ant 

Valdžo

Aptiekoj.
aptiekoriau.—Ponas aptiekoriau. Tas 

vanduo nuo blukiu kandimo 
nieko negelbėjo.

—E?.. O ka su juo padarei 7
—Visa iszgeriau ir vis ta$ 

pats. Kaip kando, taip kanda.
* 4"/ *

sako “blu niondei” 
pergulėjo lovoje lyg desziintai 
valandai pagal sziaucziszka 
papratimu — ponas meisteris 
žiovavo, dejavo 
priek tam szalti szirpiilei per
bėgi nėjo po visa kuna spirda
mas! kanecz guzutos!... O kad 
ne turėjo vaiku, tai ir ne buvo 
kam czedyt ant senatvės, todėl 
ponas Dratele isztraukes isz 
kamzoles kvoteriuka iszsiunte 
Mikuti gizeli idant jam atnesz- 
tu suraminaneziu laszeliu.

Garsei savo paliepima neap- 
szauke

ir stenėjo, o

gizeliui nes — poni 
sziaucziene sziadien buvo labai 
pavojinga, pikta, isz ko galima 
Imvo dasiprast isz josios tylė
jimo...

— Pasiuto boba! — suniur
nėjo meisteris ne reike jo- 
sioą užkabi net!

Isztikruju ne 
szposai; karta ponui meisteriui 
paleido ant galvos karszta 
prosą... Ho, ho! juk ir ji ji buvo 
duktė sziaucziaus!.,.

Ko ji pikta?... Ba!... Priežas- 
cziu buvo kelios... o arsziause, 
jog pons meisteris sugryzo na
mo t reczia 
velniszkai 
leisdamas 
laika, jog 
savo pacziulei puskvatiorki ra
mybes...

Todėl poni Drateliene.buvo 
pikta kaip szeszi velnei, — 
nerzinkime tojo smako.

Tuom kart Mikutis sugryzo 
per kuknia neszdamas po žiurs
tu guzule. Vienu gurkszniu nu
rijo meisteris, ;j 
žibo, apsilaižo, 
pradėjo darba. 
zelis Sulaitoj<‘ 
Mikutis tik 
pristojo prie

ne

buvo su ja ja

valanda isz ryto 
užsitraukęs,

smagu
atneszti

k a re žemoje 
užmirszo

p ra-

na

jog net akis pra- 
.. ir stenėdamas

K a daryt! Gi- 
painete darba, 

puse meto kaip 
meisterio, todėl 

da nieko nemokėjo, tiktai buvo 
pastumdėliu ponios 
nes.

Nuszluoste usus po gumutei.
O ka ten inano boba vei

kia? — užklausė pasznabždoms 
vaiko.

— Kada?
— Tada, kada ėjai 

kuknia, ar ne mate sznapso?
— Gal neinate, ba nesziau 

po žiurstu.
— Ar užtėmi na i kad pikta?
— Turbūt baisei inpykus, 

ba da nuo pat ryto nieko ne
prakalbėjo ir man nedavė per 
sprandą... ho! tur but labai pik
ta ponuli!

— Ka veikia? ar matei?
ugi

sziauczie-

kada per

— Ka veiktu, ugi verda 
pietus. O gal bus gardus, ba ka 
tokio inpyle in sriuba isz ma
žos bonkutes... O gal tai buvo 
perfuma!

— O tu kvaili! Perfuma in 
sriuba! Gal tai buvo actas!

— Kur ten 
žystu actu, nes 
mėlynoje bonkoje nuo vyno, o 
szita bon k n (e buvo 
a pliekos.

Nięko neatsake meisteris tik 
sukruto peczeis ir ėmėsi prie 
darbo, bet gilei užsimaustė ka 
tokio.

actas! Asz* pa- 
ran d as i toje

kaip isz

■

Q.CMJ' Į miįjj

Da per anksti.
Senmerge;—Adelute, pasa

kyk man, delko tavo pavarde 
yra vienokia, 
kitokia.

— Ka toji boba inpyle in 
sriuba isz aptiekines bonkutes? 
Hum? Biesas ne miega! O gal 
boba isz khr dažinojo, jog pas 
Matiszu radosi Onute Bomiu- 
to, kad jai fundinau ii’ su jaja 
szokau.,. Velnei žino... Boba už- 
vydus kaip kolera, o apie ta ja 
Onuka jau kelis kartus girdė
jo!... Oj tos prakeiktos kūmu
tes, atnesza jai žinutes net isz 
ano galo miesto ant liežuviu! 
Kas žino?

Savžines kirmėlė nedavinėjo 
ramybes ponui meisteriui. —■ 
Iszpyle isz bonkutes ka toki in 
sriuba! Hum! Kokiu tai velniu 
ji jį galėjo išpilt isz aptiekęs
in sriubai 0 gal trucizjios! O

o tavo mamos

ka? Galimas daigias! Jeigu jei 
danesze apie ta ja Onuka — o 
gal apsako apie viską. Boba 
jau nuo senei kerszino nian už?

danesze apie ta ja Opoka —

—Dėlto, kad mano mama, yra 
jau antra karta vedus, o asz 
dar ne.

trucinimu pž taisęs mergas!
Dįeve mano!,Žmogus in laika
deszimts metu apsivedimu tiv

EXTRA!
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netir pliekė vinilas

‘Atėjo ant galo pietus. Meis
teris suvalgej*tnc&ų bulves ir 
duona, bet sriubos nejudino --

j • i t j ’ if1 < i* • j ’Mi •
"l

pirsztit |int sriubos

kanęįes i 
viskas dundejp. ’ IK 40

4 I 2 f* 1 •

atsikėlė nuo stalo. Meistgriene
parode su ] 
ant ženklo idant valgy tu:

Valgyk šriubui
žinojo, jog tai meisterio gar- 

džiauses valgis, o buvo tai 
barszczei.

— Acziu, negaliu Jnilgiau!
— suniurnėjo po nosia,

— Ko ne gali? Barszeziii ?
— Negaliu! Nesmagu man!
— Kur. tau* bus smagu. Kas 

trijų, lai 
valgioj Sėsk

lake karezemoje lyg
T ''i 1

nę tupi noro aijt 
ir ėsk!

— Acziu
gyk pati!

Argi kas girdėjo

btivo tai
■ M’ i. M'.

szirdžluk! Vai.

toki gir
tuokli — kol e ra ? Czia žmogus 
džiusti prie pęcziaus per 
diena, rūpiniesi, kepi, verdi, o 
tas padla ne gali valgyt!

Praszau szirdžiuk, 
pati,

barszcziu su dideliu nu žiu re j i- 
kuris sziadien iszrode da

visa

r v kg; žiūrėdamas
val
ant

— Ka ? 
valgysi ? —
— Gerai!

m u, 
raudonesnis ir gardesnis.

Argi tu padla ne
suriko meisteriene. 

Tai ir asz nevalgy
siu! Te tau Mikuti! Suvalgyk 
viską!

Pastūmė bliuda prie Mikn- 
czio, kuris in 
viską suvalgo,
vilkas. Poni nipistoriene verk e 

pabalęs, 
žiurėjo ir lauke kada Mikutis 

nuo užtriicvtu

penkes miliutas 
kaip iszalkias

— o meisteris visas

kojas, 
barszcziu...

Bet kur tau! Vaikas tik ap
silaižė...

Ant galo meisteris negalėjo 
ilginus tylėt, užklausdamas:

— Ka tu dusziuk inpyliai 
in barszczius isz aptiekus'!

— Isz kokios aptiekus?
— Na... isz kokios tai bon- 

k u t es! Mik ut i & ma te.
■— Ka g.

magijos

užvers

alejo jnatyt?, hipy r 
liau magijos puse bonkūtes. 
Argi ne suuodi kaip barszczei 

Bet tau ne
verta nieko daryti, tokiam pra
keiktam girtuokliui!

Boba vėl apsiverkė 
meisteri apėmė velniszkas pa- 
siutinius, jog vaikas 
tokius gardžius barszczius!

t— Ka tu szunc snuki man 
kalbėjai apie 
cizna ? O tu rakali!

Pagriebė meisteris rimbą ir 
skaudžei apmusze Mikuti.

— O tu toks! o tu szioks! 
reke insiutes meisteris!

— Ponas meisteri! Asz nie
ko nekalbėjau!

Dingo! Barszczei ne siigry-.. 
žo!... _____

Szi veikai ei i

kvepįa grybais!

o

suvalgė

kokia tai iru-

galima loszti 
vienam arba dviems atidengi
mams su pavelinimu autoriaus.

DIDELE PROGA.
Del Vyru Nusilpnejusiu ant 

Lytiszku Organu.
Nusilpnėjo ant lytiszku organu vyrai, 
kaip tai nervu, paliks iszgydyt’. ant 
visados per vartojimu gyduolių Novo. 
Tat yra; galima pasakyti, (iidiaina 
gyduole, kurios iszgyde jau tukatan- 
dzius vyru serganeziu lytiszkomls li
gomis. Jei esate sergantis ant lytiszku 
nusilpnėjimu, kad kenkia jums betvar
ke nervu, kad nustojate vyriszkumo, 
kad esate nusilpnejusiam padėjime, 
szaltos kojos ar kojos, galvos sopėji
mai, užkietėjimai viduriu, nevlrinimai 
skilvio, inkstu liga arba kitos ligos 
pūsles, nemielus sąpnai, baime sutikti 
žmones, kaip tai daro nckurie, palik- 
slet iszgydyti per vartojimu gydyolin 
Novo. Gyduoles tos in trumpa laika 
padarys jus sveikais, tvirtais ir lai
mingais, tada-gl galima bus naudotis 
gyvenimu ir jo ypatybėmis. Del atydos 
kad pertikrinti jus, apie tai, kad Novo 
gyduoles ta padaro, iszsiunsime jums 
dykai kompletiszka kursą tu gydyollu, 
užtektinai ant 15 dienu, kada-gi pri
siusite mums savo adresu ir 50o stem- 
pojnis arba sidabru (Jol apmokėjimo 
kasztu už persiuntimą. Praszom at
kreipti atyda ant to, kad tai nfira maža 
dėžutė, bet kompletiszkas kursas isz- 
gydymui, užtektinai ant 15 dienu, labai 
tanko! yra užtektinai iszgydymui. Ta

szyklte mumis tuoj ir nelaukite, teipgl 

tete s?l apgarsinimą o me# iszsiustmo a • . a I i a

Novo Company,

proga tik ant trumpo laiko, todėl ra- 

pranoHzkite kokiam laikraaztijo, skai
tote s$t apgaralnlma o mew Išsiusimo 
■jumis tuojau# tas gyduolęs.

Novo Company, 
Dept. 43, Box 33 Brooklyhį N,Y

CIGARETTE

Geriausi
Cigaretai

juZZZZ—Z

ROYAL MAIL
' APMOKĖTA K El. ION’H.
Paalruplnkitc dar atgabenti fiavo 
giminen in Ameriką per ROYAL 
MAIL LINUOS. Specialia patnrna- 
vlinatt del Lietuviu pnaažleriu. Ge
ras valgis, czlstl kanibatai del visu.

OltDUNA ORBITA
Vienos klases kaliineto hilviii.
O KU A OHIO

Pirmu, linini, treėzln klases laivai.
(Keliones 
Eu ropos.
glite. Kreipkitės ant adreso:

ROYAL MAIL 
steam packet company 
SANOERSON A SON, INC. Agentai

20 Broad way, New Verk
. 117 W. Washington St. Chleugo. 
nr pas vietini laivakorcziu agentu.

apniplnti Isz visu dailu
RaazykUe o gausite kny-

I,

NAP
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Soiilhaiupton nnt Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 
45,647 fonu 30,704 tonu

Berengaria 
52,022 tonu

Apleidžia New Yorka kaa Utarnlnka 
Greitas persėdimas Soufhainptone.

Lietuviai ypatlszkal lydėti 
(n Piliavn 2 klesa $150.00 Kares 
In Pillnva 3 klesa $10(1,50 Tax Ext ra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
soda ant. laivo Plliavoj važiuojant 
In Southarnptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

G r ei ežia u s i laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes Ir reika

lingus dokumentus del Iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas Justi mieste ar apielinkeje. 

(UN A lt U LINE.
Broadway,or; New Verk.

A

0
t.

Insigyk Lietuvos
Prezidento Paveiksią

f i u 1 1 ' * I*

...........- ■ ■■    t

iszleido 1923 metams nepaprastai 
gražius sieninius kalendorius su Lietuvos Prezidento A.

’“Garso” 
Kadangi kalen

ti spausdinome ju

s. L. R. K. A.

8. L. R. K. A. nariams irStulginsko paveikslu.
skaitytojams kalendoriai jau iszsiusti. 

ir be to gražus, 
norėdami kad ir Tamstų

dorini begalo svarbu
ekstra keletą
gimines, draugai, bei pažinstami turėtu progos insigyti 
Susivienijimo kalendoiiu.

Kalendorių gauna tik,Susivienijimo nariai ir “Garso” 
skaitytojai. I’odel, Tamsta, tuoj priraškyk prie Susivicni-

iukshincziu,
c1

b l Garso”

jimo savo patinstamus arba užprenumeiuok jięms “Gar
są” 
i.-zsiuntinesime.

vieniems metams, o mes kalendorių jiems dovanai

PASIUSK LIETUVOS PREZIDENTO 
PA VEIKSLĄ IN LIETUVA.

Kiekvieno lietuvio namuose turi but Lietuvos pre
zidento paveikslas. Begalo svarbu, kad ir Lietuvoje visur 

Podel, Tamstos, žinodami, kad Lietuvoje 
sunku žmonėms insigyti patiems ta, ko jie trokszta 
būtent savo valstybes prezidento atvaizdu turėt namuose, 
užprenumeruok giminėms ir draugams lietuvoje “Garsa” 
vieniems metams, o mes jiems pasiusime kalendorių su 
Lietuvos prezidento paveikslu.
saviemsiems, o jie Tamstai bus labai dėkingi ir niekados 

‘Garso” prenumerata Lietuvoje $3.(X).

“GARSAS”
BROOKLYN, \ Y.

jis rastųsi.
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SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
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Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę 
in New Yorka kreipkitės in atsakaneziausia

- GEO. J. BARTASZIUS AGENTŪRA 
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.

Iszmainome ir siuneziame pinigus in 
pagal dienos kursą;
l

• pristatome’ailt’hiHu ir apdi-audžilime; pfhirttOU# ptfS- 
portus ir kitus reikalingus dokumentus, 
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

GEO. J. BARTASZIUS,
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

Ofisos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.
Nedeliomis nuo 1Q ryte iki 3 popiet.

visa pasauli 
pasitinkame keleivius New Yorke 

ant stoeziu ir šutei kame nakvine savo hotelije; bagažus

Reikalaukite

f
f

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

h

Mainerio čeverykai su 
. tvirtu padu

Padai “Ball-Band” yra skyriami ypatingai maineri- 
ams; jie žymiai išsitempia toliau negu pats viršus 
čeveryktj del jo apsaugojimo ir yra taip sunkiai 
nesinešiojami ir drūti, kad aštrys kampai anglies ir 
akmens negali jpjaut ar įplešt jo.

*“ i JĮ

BAL L BAND
Iš tokios priežasties jie yra ilgiau nešiojami mainose. 

Tamsta nereikalauji pirkt naujus batus dažnai ir 
Tamstai mažiau kaštuos ant pataisymų kada pirksi 
“Ball-BariJ.”

I . I ? J ■

Tamsta gali gaut “Ball-Band” Batus, Himiner ir 
Lopac; spalvų baltos, raudonos arba juodos. Temyk 
kad butų Raudona Koulys kada pirksi. Tai ženklas 
augščiausio laipsnio dirbtuvės.

Il 'r i ■ 1 i " r " i į

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
460 Waler Street, Mishawaka, Ind.

“Namas, kuris moka milijonus už laipsni”
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□rimukas ir Magdute.
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Tikras Atsitikimas.
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balsu su-kedese ir visi vienu 
szuko: “Tai ne tiesa! Ji meluo
ja! Tai pažemjnimas!”

Teismo pirmsedis numalszi- 
no juos ir tese:

Malonėkite

k i e ba i su s ska u sm a i 
nitui numirsiu. Jei jus žinotu
mėt, kaitai reiszke, jus ten, jus 
to nedaryt u met taip daug. Asz 
suklupau, paskui 1 

ant grindų;
baisiai suspaudė, galbūt kokia 
valanda, gal dvi. Gulėjau ton 
vienu viena.., ir tada 
antras... 
taip du, 
ėmiau, padariau tai ka pirma
jam ir su guldžiau abu kits 
szale kito. Pasakykit man, ar
gi man galima du kūdikiu, — 
man galinant tik 25 frankus 
algos iii menesi? Sakykit, argi 
galima? Viena, taip, butu ga
lima, sziaip taip, bot ne du. Ta
tai visai apsuko mano gaiva. 
Ka asz žinau apie tai ? Saky
kit, argi asz galėjau pasirink
ti viena kuri isz ju?

— Asz nežinau. Jaucziausi 
tarsi man paskutinę valanda 
prisiartino. Uždejęu ant ju pa
galvi nežinodama-.. Nebuezia 
galėjus auginti abieju. Paskui 
ir pati užsiguliau ant pagal
vio. Gulėjau, raieziojaus, rai- 
cziojaus, ir vifc verkiau, iki 
dienos szviesa pamaeziau pro 
langa. Abu jie numirė po pa
galvių. Tada, pasiėmiau juos 
po pažastimis, nulipau žemyn 
ir nunesziau juos daržan. Pa- 

daržininko spata ir
ern-

jog m a-J

l2
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vėl parpuo- 
; skausmailinuiviuioiiuKi u* sakyti 

linu, kai]) tatai atsitiko:
.Jinai tuojau prajojo liuesai 

kalbėti. Jos. szirdžiai,, tai pa^ 
vargusiai ilgesio, |)ilnaį szir
džiai, skausmu apimtai, pasi
darė lengviau 
aiszkinli savo liūdėsi 

szi tiems

to-

gimė
antras mažvtis... du,

i lis 7

tokie. Antraji pa-
ii f iszrangos, tik 

lauka prie darbo.
Trecziadieni po pielu, eida

ma paskintu karvėms žolių, 
pamate isz miestelio ateinanti 

Jis buvo nžsika- 
o ant jo galvos 

buvo plati skrybėlė. Ėjo jis 
staeziai ir tiesiai, tik buvo, ma
tyti, nuvargęs, nes lazda pasi- 
ramseziavo. Isz eisenos matvti r • ~ 
buvo, kad jis dar jaunas, bet 
kad turėjo juodus akinius, to
dėl iszrode lyg koks senis. 2iu-

vis
niaus nedėliojo priesz pat su
ma. Suėjo tiesiog in bažny
ezia, pabaigdami atlaidus ten, 
kur juos pradėjo ir da karta 
atsiduodami Dievo valiai. 
^Magdute nusipirko paveikslėli 
szv. Simano, ueszesi ji su sa
vim ir per visa savo kelione 
buvo atsidavus Simano patro
no globai.

Po i
lęs. O kaip jo klausu ?

Seniai kosėjo, da-
tabokos ri Magdute in ta žmogų, apsi

uostyti; moters taip žiovavo, vilkusi rudine, kaip paprastas

. i
sumos prasidėjo pamoks

ti ieva
susi m v lėk.

viens-kitamvinejo 
L. •
taiytum kmiiga praris. Kur- 
ne-kur vienas-kitas senis lin
gavo galva snausdamas, iki, 
snsidaves smakro in suoleli ar
ba kakta in kaimyno, alsi bus
davo ir tada dairėsi aplinkui 
nudelbus akis, ar kas in ji ne
žiūri. Vaikinai kumszejosi al
kūnėmis, rodydami pirsztais 
ant skraidaneziu 
paukszczin, kurie 
gusztas languose, 
musztus stiklus buvo i nieke in 
bažnyezia. Mergos vėl žiurėjo 
in kaspinus, skareles ir kasas..

joms pasižiūrėti: 
reikia dar pirsztais paeziupi- 

Ant galo, neklausant ir 
Dievo žo- 

stoveti' ant 
viena pas- 

galo vi-

palubėje 
turėjo savo 

o per isz-

Ne.už tenka

neti.
todėl nesuprantant 
džiu, ir nusibodus 
daikto, atsiklaupė, 
kui kita, treczia.

rejo prijuosezin 
rytum jos 
Nusibodus

ant 
sos, kiek tik ju buvo, kaip pul
kas aviu, kada visos eina vie
na už kitos. Atsiklaupusios ir 
prisilenkusios prie žemos, žiu- 

ir sijonu, ta-
Lei hienos k rome, 
žiūrėti, 

tarp savos sznibždeti ir juok
tis. Joms tikrai rodėsi, kad jos 
kareziamoje, ne bažnyczioje.

Ant galo, pamokslas jiasi- 
baigej. Kunigas atsiverto kny
gas ir praėjo įsakyti užsakus. 
Akiesmirksnyje pabudo 
miegaliai, nutilo
sznibždejimai ir kosulys. Visi, 
kaip vienas, atsigręžę in sa
kykla. Bažnyczioje taip nutilo, 
tarytum visi iszmire.

Povylas Suskis,

pradėjo

visi 
juokai,

i 4

p ir

kokias klintis

ja uni kai
lis, su Magdalena Povylaicziu- 
te, pana, abudu isz Rudžiu, szi
tos parapijos. — užsakus 
mas.

Kas žinotu
tarp tu ypatų”...

— Asz, asz turiu! — suri
ko Magdute ir aplopo ant grin
dų.

Tetule ir da viena mergina 
paėmė ja už pažaseziu ir iszve- 
de isz bažnyczios in gryna orą.

— Tai nudžiugo, net baž- 
nyczioje suriko, — pasako Po
vylas, stovėdamas 
prie vargamistros.

.— O gal ji labai nuvargo ir 
labai stiszilo, kaip ja žmones 
suspaudė, — sake vargamis- 
tra.

Magdute isztiosu buvo labai 
nuvargus; tai-gi kaip ja parve
dė namo ir paguldo ant lovos, 
ji gardžiai užmigo.

Visa pirmadieni, kiek kartu 
motina užminė apie szliuba — 
ji no klausyti nenorėjo.

— Pasakiau jums karta, 
kad už Povylo netekusiu tai ir 

nors jus mane už-

palubėje

— sake

netekėsiu, 
musztumete!

Tėvo-gi nebuvo namie, nes 
su Povylu buvo iszvažiaves 
pas notaru arba regentą.

Nežiūrėjo vienok visiszkai 
tu merginos aszarii ir daugu
mas sake, ja pateisindami, kad 
ji ir negalinti juoktis, nes 
priesz žmones negražu esą sa
kytis, kad nors teketi. Juk 
kiekviena merga priesz szliu-

e • "

ba turinti verkti. Tiktai nerei
kia, vėl verkti perdaug, nes jau
nikio gimines gali manyti, kad

■ -

mergina jo nenorinti.
4 Tai-gi nors Magdute verke, 

vienok rengėsi abejose pirk-
CZ101ežiose prie vestuvių. O męrgi- 
na ne rankos nekiszo prie tos

y
i

■

t

keliu žmogų, 
binės maisza,

Kadsodietis, tik su akiniais.
ji taip butu pamaeziusi - su 
akiniais ponpalaiki, ji visisz
kai nebutu stebėjusi nes dvaro 
ponaieziai da tur penkiolika 
metu, o jau neszioja akinius. 
Merginai taip akiniai inlindo 
galvon, jog stabterėjo, lyg žo* 
les skindama, o tuo-tarpu lan
ke praeinant keleivio, kad isz 
arti galėtu prisižiūrėti, žvilg
terėjo viuna-kart 
in kelio szali.

— In ka tas žmogus paita- 
szns? — tarė 
Vilniuje 
tiek buvo žmoniuz-*^

Ir da. syki grižiurėjo.
— SzimnksL* Sžimuks! — 

ir pasileido

ir kita-kari

Ar ne 
ji tik marzian! Ton

sau.

suszuko mergina 
artinaneziosi žmo-

tai jos Si-

bėgti prie 
gaus.

Ir isztiosu buvo 
manas.

Gpžo jis .paeziame laike, no
rėdama priduoti nelaimingai 
mergaitei stiprybes tuose siel- 

slege ja,vartose, kurios tai]) 
ir kas-žin, ar aut galo, netek il
si spėkų, nebūtu pasidavusi 
joms. Jeigu taip Simonas pa
grįžęs butu dvi nedoli vėliaus, 
gal Magdute 
isztekejus.

, Kas gal apsakyti džiaugsimi, 
su kuriuo sveikinosi dabar 
abudu ant kelio!

— Ko man neraszei, tu ne
tikėli ? — iszkalbinejo jam mei
liai mergaite, vesdama 
m o. »

butu buvus jau

ji na

— Matai, Magdute, tai szi- 
tie akiniai, del kuriu taip ilgai 
negalėjai manes pažinti ir ku
rie paskui tave taip nugąsdino, 
buvo Įiriožastis mano tylėjimo.

Czia Simonas apsako, kaip 
per musztra szalyj’ jo stovėjus 
kareivis nenoroms ba k storojo 
ji akin, kaip jam ja sopėjo, kad 
net gydyklon turėjo atsigulti, 
kur iszbuvo keliolika nededu. 
Besirgdamas gavės 
keli, norėjos tuojau
bet jam daktarai užgynė raszy- 
t i. Kaip jis nerimavęs, bet 
buvo ka daryti, 
nebuvo, kad butu gurjeješ para- 
szyti laiszka li^tųj^fižkoi.

Tik sztai Vmna-rvta dakta
ras pasakęs jam, 
akiu nesveikumą

jos laisz- 
atraszyti,

ne
nes gydykloje

ir nusiimsiu

.n
jaueziasi gerai

kad per jo 
jis nebetin

kąs kariumenes tarnystei, tai
gi iszduosia jam , paliudinima 

su . .tuo in pulką.
Apsidžiaugęs Simonas ta nau
jiena taip, kaip dabar, sutikės 
Magdute. Tad pasiryžęs nieko 
jai neraszyti, tik » eiti tiesiog 
namo ir netikėtai nudžiuginti 
mergaite.

Magdute keletą kartu 
klausė, ar jis
dabar? ar ne sopa jam akiu? ir 
paskui apsakė jam trumpai sa
vo nelaime. Ant galo pasisakė, 
dabar jau nieko neboki jauti, 
jauezianti savo spėkas ir atsi- 
spirsianti tėvams, jeigu ja no
rėtu priversti, nes dabar tu
rinti užtarytojai

Bekalbėdami jnejo
ežia, kur rado abudu tėvu ir 
Povvla.

•>' UI ’ i * Hm

Koks buvo pasisveikinimas 
— nežinoma. Tiek tik galiu 
pasakyti, jog ta nedelia žrną- 
nes labinus klausėsi pamokslo, 
negu pereita. Bet kaip visi, nu-

in pirk-

sistebejo, iszgirde vietoje Sus
kio;

ir,ji pradėjo 
, dideli 

žiauriems 
kuriuos ji iki sziol lai-

liūdėsi, 
vyrams, 
ko savo prieszais.

zapas 
ežia

- Taip, jis yra ponas Juo- 
Vara botas, kuomet jis 

vieszejo vėlesniu laiku.
— Kuom ponas, Juozapas 

Varambotas užsiima,?* f' ’ f 7

Jjs y m žemesnes rangos 
Jis pa r-a f i ei e yas a r t i 1 o. r i j o j... 

važiavęs iszbuyo du menesiu. 
D.u vasaros menesiu.

su guldžiau

. » • r

PUIKUS CZEVERYKAI ANT PUIKIU KOJELIŲ.
' Neęenei Chicago atsibuvo sziaucziszka paroda 

rios fabrikantai czeveryku perstatinėjo 
taji tavora. geriau parodyti, pasamdė keliolika patogiu, mer- 

naujus e zc v e ry k u s

ant ku
ša vo tavom. Idant

ginu su puikiom kojelėm, kurios rode 
kaip tai ant paveikslo galima matyti.

Simanas Genys, jaunikaitis 
M a gd a len a I *o vy 1 a i e z i u te, 

pana,, abudu isz Kadžiu, szitos 
parapijos, — užsakus pirmas.” 

Treczja nedelia po to užsako, 
buvo Simano ir Magdutes ves
tuves. Juodu irsziadien tebegv

su
i i

užsakus pirmas.

RAZALIA PRUDENT.
(Guy De Mays).

g TARADAIKA

Jie j Szenadorio mot erių kės, 
Kelios kmiliukes,

In taja tamsia vieta ne ejkite 
Tiiojaus paliaukite. 
Bjauri yra tai vieta, 
Nujuok i n k i te svietą.

Locnininkas ant jus lauke, 
Ir palicije jau suszauke, * 
Ant jus kilpas užstate, 
Vardus visu pristok*, 
Su vyrais jusli atejs, 

Ant jus nžejs.
Ir asz in tonais žadu atejti, 

Kada ant jus ketinu užejti

Saule ’ * patalpysiu.

Kuomet 
jis pradėjo žiūrėti in mane ir 
meilintis prie manes visa die
na, asz iszpradžios nieko ne- 
inania;U. Bot paskui japi ])ati- 

Jis nuolat sake, 
graži mergina, kad 

i ąu manim, 
kad asz kaip tik jam tinku,., ii; 
asz, asz pamylėjau Ji labai. 
Rqikia suprasti... patiki tokiem 
.daly kam, gy v e 11 d a,i na 
vienu viena.... kaip asz gyve
nau, 
pone.

k ėjau, pone.
kad asz
jam patinka būti

ųsz pamylėjau

viena...

O

Vl^»

galviu.

Visu pravardes suraižysiu 
Iriu“:
Tada visas svietas apie jus 

žinos,
Ir puike dainele dainuos, 

Kur tada isz sarmatos dingsi t, 
Kada kozoje subrinksi t! 

Niekas jus tada nepaguodos, 
Ne norės pažinti niekados, 
Kaip nuo kokios pavietres 

szalins, 
Visokį* i s niekais pramins.

Mano rodą gera, 
Mylėkit savo vyra, , 

Nuolatos ji paguoūokit,
Ir jo neapgaudinekit, 

• * • •

Hazletone vienas sportelis,

Byla buvo tikrai misteringa. 
Nei ptisaikintieji teisėjai, nei 
teismo pirmsedis, neigi patsai 
prokuroras galėjo ja suprasti.

Mergina Prudent (Razalia), 
tarnaite Varambotu, isz Nan- 

I tęs, buvo neszczia 
, , l nams nežinant, iratspėdama !-

ir laimin-vena ir dirba, sveiki
gi. Tik jis dabar negeriausiai 
mato ir nebegali Skaityti. Mag
de prisiperka visokiu knyge- 

jam,liu ir skaito 
nuo darbo.

— :GALAS:—
—----------------—

visai po- 
savo kam-

Asz esu viena ant svieto, 
Asz neturiu su kuo kal

bėti... mjturju kam pasakyti 
mano vargus, nelaimes... Netu
riu nei tėvo, 
brolio, nei sesers, pieko. Ir ka-

nei motinos, nei

) nams nežinant, 
j bary j pastogėje, nakties laike, 
pagimdė kūdiki, o paskui nu
žudžius ji palaidojo darže.

Pats atsitikimas butu 
prastas, tarnaitėms tai]) atsi- 

Bet czia buvo 
, ųeiszaiszkinamas da- 

raudodama prade- lykas. Kada policija kreta mer
ginos I..............................

pagimdė kūdiki,

pa-
SUSIKALBEJO.

 Įtinka dažnai.
Atėjusi ponia pas detektyvu ! keistas, 

virszininka i 
jo pasakoti apie savo nelaime

— Ar negalėtum tamsta sii-!.iame visas 
rasti mano geriausio draugo — 
Perriš’o, 
pusrycziu

Prudent kambarį, rado 
kūdikiui reikalin- 

drapa neles,

7 • i -

da jis pradėjo man taip kalbė
ti, tai tarsi m{ino brolis sugry-

Paskui viena 
prasze manes eiti 
upin, kad mes galėtume pasi
kalbėti niekam nekliudant. 
Asz ėjau... Nežinau... nežinau 
kaip tai atsitiko 
no mane... Isztikro asz nenorė
jau to... ne 
lojau...

v zo. vakaro jis 
su juo par

niekam
Nežinau...

is a psi kabi-

1 gas
kuris szi ryta lik po * Razalia pasiuvo dirbdama nak- 
pabugo nuo manos timis, nuo ankstyvo vakaro iki 

tiktai su kidnierium ant kaklo, vienai valandai ryto, per tris 
Tik Su kalnierinm?, ..... . 'you lad’ jis iszproto isz-

kurias pati

timis, nuo ankstyvo vakaro iki

f

beez
ėjo ?..

O ne! Jis labai protingas.
Tai t n ji prastai maitinai 

už tai jis ir pabėgo nuo tavos?
....Asz ji maitinau szuns kre

keriais, geriausias maistas duJ 
jo.

Ail menesius. Krautuvninkas, 
pirkoi

nuo
žvakeskurio mergina 

siuvant drapanų- 
savo algos,

si ėmiau 
iszkasus gilia, gilia, kaip 
lojau iszkasti, duobe, palaido
jau juos; viena vienoj vietoj, 
kita toliau, kitoj. Ne sykiu pa
laidojau dėlto, kad negalėtu 
kalbėti apie savo motina, jei 
tie inažycziai lavonėliai kalba. 
Kagi asz žiiiau apie tai?

— Paskui, gulėdama lo
voj, taip apsirgau, jog negalė
jau atsikelti. Jie paszauke dak
taru, ir jis viską suprato... Asz 
jums teisybe sakau, garbingi 
teisėjai. Darykit su manim ka 
jus norit. Asz esu pasirengus.

Puse prisaikintuju teisėju 
garsinį sznypszte nosis, kad 
susilaikyti nuo verksmo. 
Teismabutyj moterys negarsiai 
verke.

Pimisedis dar klausė:
— Kur palaidojot kita kū

diki?’
— Ta, kuri 

jinai klausė.
— Bet szitas... szitaš

kavo po gėlėmis.
— 0, kitas yra žemuogėse, 

prie szulinio.
Ir ji pradėjo taip gailiai 

verkti, jog niekas girdėdamas 
ja negalėtu nesusigraudinti.

Mylėkit savo vyra

! ■> l|*

Mažas avinėlis,
Praszo už paeze duktere mo- 

zurkeles, 
Labai storos moterėlės.
Prozia tebe dac mne Kode 

Asz bende žentas tebe, 
Asz peniondzi mam, 

Ne veseiliu dam.
Kokam tvoju dževezinku, 

Ten ladna panenku, 
•Na munszainiu vsio dam, 

Bendzi dobra vam.” 
Mozurkele isz juoku krutėjo, 

Kumszcze ant galvos padėjo, 
Pabėgo greitai tasai nebagelis, 

Isz Hazletono sportelis. 
t # s

Ar žinote rūteles, nubodo 
man važinėti,

Ir po svietą nuolat as sznipineti

C 4
>

ne... Bet asz nega- 
N orėjau rėkti.

buvo tai]) szvelnus...
szviote... Nonorejaii, asz jums 
prisiekiu... Bet negalėjau... jis 
eigos kaip jam patiko... Paskui 
taip buvo per tris savaites, iki 
jis ežia* buvo... Asz bueziau se
kus ji iki krasztui svieto... .Jis 
iszvažiavo.... Asz nežinojau, 
kad turėsiu kūdiki...
jau to iki apie menesi laiko vė
liau.

Ir ji pradėjo taip 
verkti, jog reikėjo duoti laiko 
jai atsipeikėti.

Palaukus, pirmsedis 
viedninko tonu vėl prabilo:

— Na, tęskite kalba.
Jinai vėl pradėjo kalbėti:

, kad 
esu neszczia, nuėjau pas ponia 
Boudin, akuszere, kuri ežia 
pat yra ir gali patvirtinti tai, 
ir teiravausi jos kas reikia pa
ryti, jeigu tai atsitiktu jai czia 
nesant. Paskui pasiuvau dra
panėles... dirbdama naktis po 
nakeziai, nuo ankstyvo vakaro 
iki vienai valandai ryte. Ir.sVt- 
sijeszkojhu kita vieta, nes ge
rai žinojau, jog busiu pasza- 
linta nuo tarnvstes. Bet asz r c1' 1 "
norėjau gyventi czia iki pasku- 

kad sutaupyti 
nes mažai turo* 

auklėjimui mažyczio
M* ’

(Iras 
Menulis nuo

»i I ■ nt . • »■ ■■ *

jus turite? —•pasiszviesti 
les, ir mokėjo isz 
irgi liudijo tai. Taip-gi paaisz- 
kejo, jog ir distrikto akuszere 
davusi Rąžuliui reikalingu pa
tarimu, atsitikime, jei kūdikis 
gimtu tokiame laike, kad au- 

Ar žinai kokius j kuszores pa^ialba nebūtu gali-
Ji taipgi jau buvo gavus

—- Dau oi!..
nurodymus, kad gerinu galėjus Ima.

ir vieta pas Poissy, nes žinojo, 
kad Varambotai nebutu laike 
jos pas savo; jie yra labai mo
ral ingi žmones.

Teisme buvo ir Varambotas 
su savo žmona, vidurines kle- 
sos žmones, isz 
gyvenantieji isz
baisiai supyko ant szitos varg
dienes merginos už suterszima 
jiems namu. Jie norėjo maty
ti ja pakarta, pa kartas dargi be 
jokio teismo, ir jie szmeiže ja 
kaip imnanydami.

Nusikaltėlė, 
mergina, isz 
mandijos, iPgerai pamokinta 
sulyg savo kilmes. Jinai gailiai 
verke ir. neatsakinejo 
viena klausima.

Ir teismas \ ir 
susiyinke žmones negalėjo bū
ti kitokios nuomones, kaip tik 
tos, kad mergina papilde ta 
pikta darba momente dideles 
desperacijos ir

ji surasti ?
— Taip!
— Kaip senai i 

klausia kapitonas.
Ponia pamastė 

viso reikia ir sako:
— Tik du metai,

usi vedusi

kam ežia to
1

— Kaip jis iszrodo— szvie-
sus ar tamsus?

— Viena ausis juoda, 
ruda, o pats baltas.

— Kokios akis?
— Viena mėlyna, kita ruda..

szimts pypkių, argi tas
gali būti tiesa? Tai lengva bus 
ji surasti.

o

kita

--Taip!
— O kaip jis senas ?
— O, tiktai trijų menesiu.

Artu pasiutai, kad mane 
Matai, kad asztaip iszjuki?!

turiu žvaigžde ant krutinės!
— Tai niekis!
— Kaip jis senas?
— Asz tau sakiau gi!
— Ar jis kada nors'riekalavo 

nuo tavęs divorso?
» — Žioply, asz kalbu apie szu- 
ni, o ne apie savo vyrai...

iPAULKPHxSisi-
JUMS PAGELBĖS 1

Kuomet H u ūki am a si Pain-Expellerio 
pakibus, Skausmas greitai &pį;u. 
tlj|^ , Įima ir nestnagumal

— pranyksta*:’' Bu 

reumatidko skaug* 
mo, nervus kratau- 
(los nouralgijo8,kau- 

k kinanfiio ir riečiam 
fiio į krūviu atrOnų 

5E i ”
~4psipirkito .6itb galiu-

1 k • _ jt • B. A •

litai ir nestaagumal 
—^ranykStir ISu 
pirmu žuyploKjimu 
reumatidko nkaus- 

. juo, nervu* kratau- 
K (losnouralgijo8,kan- 

kiuandio ir riočian- 
fiio į krūviu etrCnų 
dieglio, tuojau* uu- 

—į^sipirkito 6ito galiu- 
‘ go ir patikėtino Bei-

Tikraaia 
pain Expelleria turi muaų INKARO 
yaiabaženklį. Viri kiti yra pa- 
tndgxdBioJimaia. Kaina 33c. ir 70c. 
aptiekose arba 15

r. AD. RICHTER O CO.» 
IM-114S*tk 4tb St., Brooklyn N, Y.

5< I

<5^* pRvlw v vi J* O nOl
tnyninio linimento ir juoini iitrin
kito skaudamas vietas.

1U8U 
kiti

...y1

nežinojau
Nežino-

ga i Ii aiO

spa-

0

szis

— Kada sužinojau

akuszere

Mergina. Rdząlia Prudent li
kosi isztėisinta.

Verte Vilnietis.

KUR BUNA?

Žinių rinkti, 
Gana pririnkti.

Po svietą tik zu ir zu 
Begu nuo tu kacziu 
Moteriukių asztriu

Ir nepadoriu.
Merginos man

J

>

1 ir t

I i

provincijos, 
ineign. Jie

augszta, daili
V '* 11

Žemosios N or-

nei in

teismabutyj

tinęs dienos, 
kiek skatiku.
jap, o 
reikėtų daug

-— Tai jus nenorėjote nužu
dyti kūdiki — klausia pirmse- 
dis.

yaiabBženklį. Viši
Įnd|P'<m<>jiinaia., Kai

: r. AD. RICHTER e CO. IĮ

I

i

beprotystes, 
nes viskas liudija,.
rengėsi auklėti kūdikiu

PirinsediiS paskutini karta 
paragino ja atsakinėti ir.ban-

jog jinai

O, pone, nenorėjau! 
Tai kamgi užmuszei ji? 
Tai atsitiko sztai kaip.

de iszgauti nors dali jos iszpa- 
žinties. Jijs mandagiai paragi
nęs ja davė .jai suprasti, jog 
visi szie vyrai, czia susirinko 
padaryti nuosprendi, netrOksz- 
ta jos mirties ir dar galbūt pa
sigailės, jos. M

Ir jinai ryžosi kalbėti.
Tai. sakykit, kas yra 

tėvas to kūdikio? — klauso jis. 
. Iki sziol jinki neatsakinejo

A -t’./#

t

Gimė greieziau, negu tikėjau
si. Tai atsitiko virtuvėje, be
plaunant indus. Ponas ir poni 
Varambotai jau miegojo.Varambotai jiiu miegojo. La-' 
bai kankindamasi, rankomis 
prisilaikydama nuėjau virs^im 
ir guliau ant pliku grinduy
kad neęuterszti lovos. Tai tei 
sės galbūt valanda, dvi, gr 
tris; asz to negaliu pasakyti,

f v * * • • * '

labai kankinausi skausmuo
se;.- pagalios visomis spęUo- 
inis... Pajutau, kad jis. atsira
do, ir pasiėmiau ji. // .

— Acli! bet asž buvau 
ponus, kurie taip bjauriai ja linksma, tikrinu, jus buvau 

a, ka

tėvas to kūdikio?

Šct dabar, žiūrėdama, in ^avo |
i

apszmeižb, staiga prabilo;
•teteWW

gas, pono yaramboto anūkas. tada pągūldžiąu
Tai buvo Monsieur Juo-

linksmai) Padariau vi

z

poni Bo^din liepę dtyryiu Ir 
S”

Žmones pradėjo nenusedeti Paskui vėl suspaudė
I 1 ♦

'• I* . iį ' : 1 ■ f: ■.' ' ■ J

J. ■ ’ a. '• L Jb, ; jjj ' : ' ■
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ji ai/t lovos, 
i inane to*

' k

ji
t j < m

As^ Povylas Kurzinskas pa- 
jeszkąu savo dukters Bronis- 
lavos.Kurzinskiutes 16 metu 4J i ?i rri

mepesiu senumo. Tik 13 ne- 
deliu kaip isz Lietuvos atva
žiavo. Mane apleido 17 d. Sau
sio, parėjau isz darbo josios 
neradau natpie. Tegul grįžta 
narnoj priesz 31 d. Sausio, nes 
)o tam iszparduosiu naminius 
laigtus. Praneszkite man ant

menesiu senumo.

po taip iszparjuosiu naminius 

adresp.
| Paul Kurzinskas 

No. 41; Shoemakers,
Mahanoy City, Pa.t

J ■

Pflies^kaų broli .Joną Ka.i- 
rukpzti pirmiau gyveno Bal
timore dabar nežinau kur. Pa
eina isz Suvalkų Red., Mari- 
jainpoles Apskr., Panemunes 
Yųlscz. ir Para, isz Pažaisim 
Turiu svarbų reikalą, jeigu kas 
apie ji žino meldžiu praneszt

Anthony Kairuksztis,
i 313 Pęjttsvill St.,
(t8) Minersville, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Anthony Kairuksztis,

atsilsio ndi 
duoda,* 

Daugiausia darbo užduoda 
Kur tik pasisuku, 

Ten visokiu pasakų.
Sztai vela mano radio sih 

barszkejo, 
Mano meisteris net szokinejo,

“Argi tos mergicos jau nie-‘ 
kad nenustos,

“Ir ne turi jokios sarmatos 
“Rengkis tuojaus in keliones,

Be jokios malones, 
Apsirengk sziltai

O duokle joms gerai! 
Pasiėmiau maisto gana 

Nukeliavau in Miczigana. 
O kad balius tenais buvo, 

Ir mano kojos in ten užkliuvo, 
Mergicas kėlės iszvarysiu, 
Su koeziolu pamokysiu.

Kaip in miestą pribuvau, 
ir užtikau. * 
in sale atėjo, 

Tuojaus prie vyru priėjo, 
Noses teip dideles turėjo, 
Jog lubas dasiegti galėjo,

Kėlės tokes 
Kelios mergicos

/

Namas su groserne. Kampi
nis namas 2 lubu dugszczio, 8 
ruimai, teipgi garadžius. Sza- 
le nųmo randasi, tris lotai del
ruimai, teipgi' garadžius. Sza-

pardavimo. Bizpis gerai eina, 

in Lietuva. At|iszaukito per 
laiszka ant adrepo (t9)

Parduodu už tai kad važiuoju

J. Valdu ežiu s 
Throckjnortdn ahd C Str.

Freehold, N. J.

i r M
4

Kaip pelėdos iszrode, 
Ilgūs liežuvius rode.

Negalėjau ilgiaus iszlaikyt, 
Ir nuo piktumo susilaikyt,\ 
Bot surinkau žinių, gana, 

ir i • • ____ • _ ______ ___ .^L__
Apie kuria vėliaus ’padai

nuosiu,
Su koeziolu gerai pakoeziosiu!

»
■IBI Milteliu ii i> ■llim.l»«»'liiWiiiil»«SMB«MM»»«M»R«lilPSI»ll»O«i»OI!O«l»ii»i« »!■ ■ ■MH ■■I—

Ypatingai apie viena ragana,

GYVENIMAS

Jįį Sz. Marijos Panos 
SUSE TIKTAI Kc.

W. D. Boc*kowokt-Co. 
Mahanoy City. Pa.
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CAPITAL STOCK $126,000.00 
Surplus ir Profits >536,346.60

Žinios Vietines

II"
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Mokame antru procentą ant sudėtu 
p taigų. Procentą prldedam prie jus 
pinigu i Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant .ar ataeszat parodyt knygute 
ar ne. Mea norim kad Ir Jus turė
tumėt reikale su musu banke, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas įdaras nuo 9 ryte Iki 3 
popiet. Bubėtomis 9 ryte iki 12 vai.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW. Vlco-Prcz.

J Jos. E. FERGUSON. Kaslcrlus.

Ant J. Sakalauskas
LIETUVTSZKAS GRARORIUS 

IR BALSAMCOTOJAS

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgt pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA Ui kreip
ki tas pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.

801 E. Fine BU Mahanoy City. Fa.
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Isz Shenandoah, Pa.
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— Sniego da vis nupuola— 
I vandenėlio turime užtektinai. 
I — Petny ežioje 
i Szv. Povvlo atvertimas,

— Bolekas Semkeviezius 
I ir Mare Daszkauckiono, buvo 
i sveezei burmistro Fogerty ho- 

Jjtelije per kolos valandas. 
Ji — Leskor, 
JI j(‘ pirko sena Fandre kuri pri

gulėjo prie 
End, kuria 
sios vietos pastatys 40 naujau
sios mados natnu, kuriuos tiki- 

už gerus pinigus 
daugiausia del atejviu.

— Atejnanti 
suriszti

pripuola

Lutz kompani-

Wren ant West 
sugriaus ir ant to

I

si parduoti

busmenesi 
moterystes 

I Franas Elser su p. Katre Ra
mazgu

daiickiuto.
— Kražinsku 

dideliam
isz priežasties dingimo juju 16 
metu dukters Blanche, kuri 
dingo 17 diena szio menesio. 
Mergina pribuvp isz Lietuvos 
kokius tris menesius adgal. 
Mergina svėrė 160 svaru, pen
kių pėdu ir tris colius augsž- 
czio. Tėvai duoda 50 doleriu 
dovanu, jeigu khs
jiems kur juju dukrele randasi 
ii’ ar yra geroje vietoje.

— Gerove užžydejo po visa 
pavietu,

randasi
szeipiyna 

nerimastį jo

pranesz

kasvklos 
o angleka-

vakara,t Nedėlios vakara, mirė 
gerai patinstamas visiems Vin
cas Navickas, po keliu sanvai- 
cziu 
isz

ligos. Velionis pribuvo 
turėdamas de- 

Laike czevervku

tns, prigulėjo prie 
draugyscziu.

.V ,’ SAULE ‘ j_____ _ . . ■ .

duktcre ir

Lietuvos 
szimts metu, 
sztora ant Main St., per 35 mo

kei i olikos 
Paliko dideliam

nuliudimia paezia, 
tris sūnūs, broli Szenadorijo 
ir viena Fountain Springs, 
Mieli. Laidotuves atsibuvo su 
bažnytinėms pamaldoms lietu
vi szkoje bažnycziojo.

— Pranui Jnrasevicziui 42 
metu, karukai baisei sutrynė 
koja Turkey Run kasyklosia. 
Juraseviczius yra naszlys.

— Miko Petrausko koncor-* 
tas bus Panedeli vakara 29-ta 
diena szio menesio 
Sshool sales.

Geriause gyduole.
kaip man

Degindamas 
Vincukas

ant High 
lt. 

zapalkas 
sze-

Pati: Oj Juozuti 
po krutinę diegia!

Vyras: Ižgiark ekspeleriaus 
su vandeniu!

—Jau geriau, nieko no ma- 
czino!

—Tai ižgiark kamparo su 
arielka.

—Geriau, vis nieko.
— Tai nuejkie in miestą ir 

nupirk sau skrybėlė. — Pati su

I

u

fjfl

džiaugsmu: Kaip tu žinai, jei 
man pamaczis!

, S. JUOCNU1CIS. 
Lietuvis/,kas Krlauczlus.

Pasiuva visokius Siutus ir Ovorko- 
tus pagal naujausio mada ir Isz 
geriausio matorijollo pagal noro 
kostumoriaus. Senus pataisau ir 
Iszproslnu Ir padarau kaip naujus. 
Mano darbas gvarantuojamas ir 
busite visame užganfidlntl. > 
102 E. Centro St. SHENANDOAH.I
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ARbA LIEpbjq'1'^^
Lietuvei vaduojant In Plliava aplenkia 

lenku juosta (karidora)
Visti treczla klasa padalinta In kam- 

barns ant 2. 4. G Ir 8 lovų.
ESTONIA..............7 Vasario
POLONIA ......... 28 Vasario

Isz New Yurko ar Philadelphia In Hamburgu 
In FlIlava $196X0. In Liepoja $107. 

.... Philadelphia tn New Yorka geležinkeliu.
Kreipkitės prie Vietiniu Agentu.

l>

DYKAI — BAROMETRAS IR REVOLVERIS — DYKAI
Importuotas Barometras 

kuris parodo permainos oro. 
Tai yra labai gražus ir gerai 
padirbtas daiktas su - tikru. 
Fahrenbein termometru, Ir 
priesz gražu orą lele-moterls 
Iszelna In tarpduri o priesz 
lietu vyras Iszelna in tarp
duri, priesz permaina oro tai 
abudu Iszelna. in tarpduri.
Labai naudingas daiktas del 

w kiekvieno. Taipgi revolveris 
F B- C. 22 kalibro kuris yra 

padalytas gražiai ir druczel, 
szauja su D.C. kilikais. Kas

Importuotas

jCfralutaras fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI, ATSIRAUGĖJIMAI 

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrįpktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szadnai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-, 
mui, pataiso Apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Solutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15. CHICAGO, ILL.

Jin turi gales apsaugoti savo namus. Szltua 2 brangiu daiktu mes prlalusim 
dykai kožnain kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodyta laikrodėli. Tai w

Navasavicziu, 
sziu metu, baisei apsidegino ir 
dabar randasi Ąshlando ligon- 
butije.

— Palicijc padare
ant saluno Juozo Žukio, 120 S. 
Mainwuli. in kuri susirinkdavo 
paleistuvei. Viena moteria su
ome, bot vyras pabėgo per kai
mynu stogus. '

— Kazuno aptiekbje gausi
te geriausiu gyduolių ant szal- 
czio, goriau, isz laik pasirupyt, 
no kaip vėliaus kentėti.

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NERVISZKUMAS,

f

yra labai geras laikrodėlis, nikelinio judėjimo, gražiuose nlkellnuose luk- 
nztuose, laika rodo teisingai ir gvarantuotas ant daugelio metu. Vertas ne 
mažiaus kaip $5.00 bet mes per trumpa laika nutarėm parduot tik už $3.75. 
Prislusklte 25c. stempomls už prlsluntima o $3.75 užmokealte kada aplal- 
kysltc tuos daiktus savo namuose. Gvarantuojame kad busite užganėdinti 
arba sugražiname pinigus. Ra 
PRACTICAL SALES CO.

M to sziandien ant adreso: 
Desk 25.121U N. X’lng Avė. Chicago. III.

--- ------------- ------------------------------------------------ i .................  - ■ . ............................................ ...................... .........

Pakirpti plaukui ir pleiskanoH nčru ma
loni kombinacija. Ton nesvarios baltos 
>leiskanų lupynos sunaikina gražiausius

li ždirba net po 
daugiau ant Jis yra labai veiklus ir

Skulkino 
dirba be paliovos, 
šiai kerta anglis kiek tik inga- 
li ir daugelis
400 doleri!! o ir 
menesio. Daugeli nauju angli
niu gyslų ketina pradėti vasa
ra o kompanijos statys dauge- 

darbininku. 
buk atejnanti
bus straiko ir 

viskas ejs po senovei.
norite linksmai 

atsilankvki-
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JONAS M. CISARIKAS i 
Ftr« tnanr.nce Agent

Apdraudžlu (Inszurlnlu) Namus 
Tavoms, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose c

315 W, Mahanoy Aye, Mahanoy City 
Hsiesueiann tu

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIF.TUV1SZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

r

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del I^ldotuvIu Krik- 

sztlnlu. Vesellju, Pasivažinėjimo 
Ir t. L

Mahanoy City, Fu.620 W. Centre BL,

Lfetivlsskas Graborlps

K. RĖKLAITIS
< Laidoje Numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą.

Turi pegelbinlnke motore.
Prieinamos prekes.

SIS West Sprvce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephone No. 149

* f      ■1      ............ . ■ -..................—"

C HAS. 8..P ARM L F. Y 
Jiesią Estate Agent — Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 

mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojame 

•r randas Ir tolp tollaus.
388 W. Centre SU Mahanoy City. Fa.
—— ■ ■■ BIIB ■ I    ........................... ■ ........ ~*

TvlrcaUnala Lletnvlszka
0 A n K A

Dtdela kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento. 
Katu po priežiūra Valstijos, 
taip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti Pri
ima plnlgua aauglam palaiki
au! Slanczu pinigus in vi
su dalia svieto, pagal dienos 
kurta. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytame 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raižykite apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsekimą. Adresavoklte: 

v. Lapinskas
301 W. Mahanuy AveM

- PA.MAHANOY CITY.

*

D r. juozas j. austra 
(Lietuvis)

Bakutis Daktaras K&rlumen-
•jft. pydo visokias Lygas. 
Priima ligonius lig 10 vai.,

12 lig 2 popiet., 6 lig
9 vakare.
118 E« Coal BU Shenandoah.

ryta.
Bell Tel.859-R.

GERA PROGA PLIKIAMS! 
h i : ■1

Arablszka Mostla yra tikrai pasek
minga Ir kas prlsiuns keliolika stem- 
pu Ir savo adreso* tai aplalkys tujų 
nrablazku gyduolių dykai. Raszyklte 
ant salo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way* Boz 9* Brooklyn* N. T. Panaudo
kite iaz szlos progos visi kurie yra 
BU-pllklal arba Tisai yra nupltkla. Lt

ANT PARDAVIMO.

Ii namu del savo 
No kurie spėja 
September! ne

visus n aini-Parduodu savo 
nius daigtus po 31 dienos Sau
sio.

— Jeigu 
pmleisti vakara 
te
terš 
<

Da.igtai geram padėjimo. 
Kas pirks gims stubas del gy- 

Atsiszaukito ant ad-

ft r1 ’ * - ’ - ’Alt kiekveno plunkus.

7 Ryffles
• yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 

kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskanos. Palaikymui sveikos

ai!

ven i mo. 
roso.I

E
{v

1 t

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, nandokit Itufftes.
75 centus prisiunčiuineKaina G5 centai aptiekosc, urba už 

tiesiai iŠ labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn* N. Y.

9

zi vakara ant baliaus, 
gardžiu užkan-

F
parengia

Ižin ir gerymeliiL
— Badai teatrine

M o-

drauga
vo, kuri t (iri teatrus daugelio- 
sia vietosią, pirko
ant kurios sudegė Kaiero Ope- į

sena vieta

ra House ir states viena isz ! 
puikiausiu teatru ir szokiu sa- \ 
le ezionaitineje aplinkinėje. 
.Jau didelis laikas idant ant to- 
sios vietos stotu kokis namas, 
nes kožnam praejgiui nesmagu 
buvo žiūrėti ant teip apleistos ■ 
vietos vidurmiosti.

— Panedelio vakara turė
jo linksma /rogių iszvažiavima 
in Barnsville F. Sklarai, J. Ci- 

W. Boczkauskai,

ezionaitineje

surikai, F.

H

Paul Kprzinskas
No. 41 Shoemakers 

Mahanoy City, Pa.

TAMAQUA, PA.
KOŽNA SEREDA. 9 ryte iki 8 vakare.
2-trns Floras - 44 WEST BROAD ST.

/

Didelis Iszpardaviirids 
Guinano Sztore!

4

> BRANCH Ne. 1O

Shuey Sausio Didelis Pardavimas

-------- , . _ ------ , 
Boczkauskai ir V. Boczlcaus- Į 
kai. Sustoja hotelije, pasbdru- 
tinia puikia vakarienia, pa szo- 
kia su savo prisiegelems, su- 
gryžo namo vėlybu laiku isz ko 
visi buvo užganadyti. Jpigu 
rogių kėlės bus geras* tali da 
parengs kelis isžvažiavir ous, 
nes szviežias, szaltas oiiis pri
duoda žmogui geresniu sveika
ta.

užganadyti. Jpigu
kuri rvnuno inL rln

— Sausio 27 diena, Sinha- 
toje, bus paskutine diena ant 
apmokėjimo raudos už va ride
ni pakol užsidės bausme. P o tai 
dienai bus pridėta 5% lyg ran
da bus užmokėta, 
neužmokes už vartdeni, tai’ bus 
sukalektavota pagal musu: tie
sas.

— Mahanoy City Water^Co.

o tiejeji ka
i

DAKTARAS L W. HODGENS 
’VMladeiipbla Specialistas 

UŽstsencjuslu ir Clironlszku Liga 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

sit) tvirta rodą ir atsakanti mcdlka- 
11 t«:ka gydimą, per daktaru kuris turi 
daug metu. pasekmingo praktikavimo. 
Gydama kat aplalkote nuo manės yra 
gvarantuotas.

Jalgu esate silpni, nervlszkl ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkite pas mane Ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, • aptrauktas lie
žuvis, užkimimas Ir sunkumas po val
giui, guzai* svaigulis* silpnumas szlr* 
dies. Ir visos viduriu netvarkos i grei
tai palengvinti.

Odos Ilgos* Ispberlmal, papuczkos, 
dedervines Ir kitos odos ligos greitai 
paa.'duoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
a|lpnl? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jalgu teip tai matykite ma
ne.

Kumatlinias visokiuose padėjimuo
se, teippgl isztlne ir sztyvl sulenkimai

Odos Ilgos* iszberimid, papuczkos,

• • DIDELIS BALIUS. :: \

— Rengia ,6zv. Magdaleno* 
Motėm Drau/gyste f 
January 1923iNorkevieziaus sa
lėje. Prasidės 8 valanda. Bus 
gardžiu užkandžiu ir geryinu. 
Muzika puikiausia, 
vyrams 50 c. 
Kvieczia visus 
(t.9) Reb gėjos.

REIKALIN<5A AGENTU
DIDELE MARS’SKINV DIRBTUVE 
relkalauje agen'Ai parduoti ju marsz- 

kinus tlesog n>Batfa<ojLms. Pigios 
prekes. SempelsI dyki kl. Madison Mills 
60S Broadway, New torte. ad.

moterims

Pirkite dabar. Pirkite czionais
iszparduoti nekuri tavora musu 

todėl suteikiame- jumis gera ta
vora už numažintas prekes.

Turime 
sztorey

Ateikite o
persitikrinsite.
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Kūdikiams Vici
Czeverykucziai 98e

Mergaitėms Vici 
Czeverykai su 

sznurukais 98c.

KVITU

Rengėmės daryti atskaita viso tavoro 
musu sztore todėl nutarėm iszparduoti 
ka daugiaaše tavoro idant butu mažiaus 
darbo prie suskaitimo tavoro.

Moterems Siutai už Maža Pinigą 
Bile kokis siutas dabar už puse prekes. 
Sumažintos prekes ant moterų kotu 

szlebiu ir visokiu jekiu.
J

Vyrams siutai ir overkotai. 
Numažintos prekes aut fornieziu 

petu, divonu ir hiteru.
Pigios prekes, geras tavoras.

0

1 kar-

GUINAN’S 201W. CENTRE ST
Didumo 3 iki 8 Didumo.2^ iki 7pasiduoda P^r mano gydimą.

Ar esgte nervuotl ir trote nuodeju, 
silpni Ir nuvargę, pailsę Isz ryto, be 
ambioljof, be gyvumo, trdtlnat ant vo- 

i atminties, sarmatlyvi,\ Igos, silpnos Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

------- $
Npri kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banką jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarjma kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbęs jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dekite savo pinigus in

^MERCHANTS BANKING TRUST CO.

Mergaitėms rudi czeverykai 114 iki -2 98c 
**   **—" 11           ■IHR»—! Imi     —WIIM . .■1.1.     I..    ■    II .1 III' ■ HIIIIIIH.        . ■ I»l IIIIIW—■ 

Vaikams rudi czeverykucziai 84 iki 11 98c
“ ' 1,1 !.-!!■!— I..—I- ■  -  -------------------------------------- ...    ...   ..  .*-..-1- - . „‘.Į - -...-V- ' , 

Motereiris rudi czeverykai (2% iki 8) 98c

(tieiiUĄ greitai pailstai, pikti, Iszbllszkusis Ir 
iszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
Gausmas peczuose, skausmas kau

luose, skausmas gerklėje, stokas en- 
(\r&Uos. Todėl nelaukite.

JP^ekmlngal gydžiu katara. astma, 
du MuDk užimąs galvoje, trumpo girde
liu lp, U,’.tinimą gerkles (goitre,) krau
jo, pdos jr speclales Ilgas pilvo, Inks
tu, VepenL. pūsles, lumbago ir neuri
tis. i X

At likite gĄialte rodą dykai. Po tam 
Iszab uklnslu' kokis skirtumas, geres
nis Ir \iUug pogelbantls yra mano spa- 
sabas tgydlmo. Padekavonos nuo dak
taru, 11 >jor|u Ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai pi i tvirtinti ir rekomendavotl per 
garsini u austus Europos ir Amerikos 
Special (a tus:
Ketverius ir Petnyežiomis 10

Inžanga
25 c.

ne

Vaikams rudi czeverykai (9 iki 13-) $1.98
^^*‘"*1-1 " '■ "■■■ r [ T "T " f 1 "1 lr I****"""“

Vyrams vilnoni czebatai . $2.49

Knygele D raugyetema del 
lazmokejlmc į plulgu ligonis- 
ma - - - h 50c.

KVITU Knygele D raugystetae, del 
Kasieriaus nog aud rtu pinigu ant 
susirinkimą 50c.

W. D. BOCZKA USKAB-CO., 
MAHA gflX jOITT. PA.

vai. ry|4 iki 8 vai. vakaro. Su-
batomis^ ryte iki 12 piet.
Dr. Hod& 9113 Medical Offices, 
4 S. Centra St. (2-tras floras) 

Pott a Ville, Pa.

4

•/*
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Juozas Norkus, Mgr.
110 W. Centre St. Mahanoy City

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prea.

LEON ECKERT, Vloo-Prez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON,

T. G. HORNSBY, A. DANISZCVICZIA. M. QAVULA.

D. F. GUINAN* Sok. Kasljerlus
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