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ft 34 METAS

ISZ AMERIKOS

Dvi- 
patogi Margu-

dauginu isz 
atsilankimo nakti- 

jaunikio su 
kelis me- 
mergina

D vase gyvojo milemo per
sekiojo mergina.

Mount Pleasant, Pa. 
deszimts metu^ 
rietą Fredžiauskiute, su kožna 
diena džiūsta 
priežasties
mis dvasios gyvo 
kuriuom persiskyrė 
nesiūs adgal. Kada 
atsigula szesželis jaunikio atej-1 
na in kambari, rodos, kad jaja 

pasmaugt, bot tuo 
Tėvai 

persėdėjo prie 
bet nieko nemato. Jeigu grei
tai mergina neiszmusz sau isz 
galvos apie ta ja d vase gyvojo 
jaunikio, tai neteks proto arba 
gali mirti isz rupesezio. 
cije jeszko tojo jauniki6, idant 
isztirt ar tikrai yra gy
vas ar miręs rir tik daro szpo- 
sus isz merginos.

geidže 
dingsta.

bot
kartus 

lovos dukters.
kelis

Pali-

I

I

Ižgialbetas gyvu, bet mire in 
20 minutu. * -

Wilkes-Barre, 
septynes valandas darbininkai 
dirbo be paliovos ant, ižgialbc- 
jimo užgriauto Jurgio Palins- 
kio, 26 metu anglokasio, kuris 
likos užgriautas Oakdale 
Shaft No. 4, kuriems pasisekot koti. 
atkasti ji gyvu, 
girnai nuėjo 
linskis mire in dvideszlmts 
minutu po atkasimui.

Apsivedęs ir tėvu, o bet ne į noT,n.’ nos 
turi paezios.

York, Pa. 
manydama 
yra mires, nes jaja apleido ke
li metai adgal, isztekojo 
Harry Tliompsono, gyveno lai
mingai, susilanko kūdiki su 
antru vyru išbuvo užganady- 

kito. Bet kipszas 
Ana diena sugryžo 

vyras ir suardė linksma liz'lc- 
Ii Zopijos ir josios antro vyro. 
Thompsonas iszmoto laukan

Pa. Per

užgriautas

bet visi stumi
ant niek nes Pa

in

— Zopije 
kad

Long 
josios vyras

uz

Atėmė gyvasti ant kapo savo 
- , motynos.

Beloit, Wis.
Lockharilt, 34 metu, pasako 
savo paežiai buk iszvažiuoje 
in Virdžinija atlankyti gimi
nes, bet kada nesugryžo in pa
skirta laika pradėjo jojo jesz- 

Po keliu* dienu surado 
jojo lavona ant kapo mirusios 
motinos ant vietiniu kapiniu 
su porszauta krūtinio, 
žastis savžudinstosj yra 
------ —Į 8U paezia gyveno 
sutikimcr o kita motore ne in- 
lindo in kelia. Lockhardt la
bai mylėjo savo motina, kurios 
labai gailėjosi o gal tns buvo 
priežaste savžndinstos.

— Herbertas 
metu,

Prie- 
neži-

I"
I

f

1

r
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NE DREBĖJIMAS ŽEMES, TIKTAI NUKRITIAS AREOPLANAS.
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Isz Lietuvos
Nelaimes del Vokiecziu Markiu

Atsiradus liotu- 
% su

Kaunas.
viszkienis pi ilgams litam.*- 
žmonėmis daug nelaimiu atsiti
ko, keieziant vokiszkasias mar

iu litus. Lameliu Kežolis 
vokiszku 

markiu apie vienuolika svaru. 
Nuėjės in Kaiszedoris mainyti 
kažkas jam pasako, kari mar- 

jau nebemaifio- Tada paė
męs savo 
dėjo mėtyt in szalis, 
via i — rinkt. Iszmete visa mai
šeli. Parėjės
ėjo isz proto. Kitas vėl pasiko
rė. Treczias už Neries nusiszo- 
ve... Tokios nelaimes dažniau
siai pinigingiems žmonėms pa- 
sitako.-.

kės 
turėjo

kiu

susitaupęs

maišželi markiu pra- 
o karei-

naino žmogus isz-

Kunigas nužudė savo tarnaite.
Erie, Pa. — Asztuoniolikos 

metu Zofije Szymanovskiute. 
tarnaite kletyonijoi kunigo Jo
no Dembinskio, prabaszczio 
Lenkiszkos Rymo kataliku pa
rapijos Szv. Kazimiero, rniro 
nuo szuviu užduotu per kuni
gą. Kunigas likos arosztavotas. 

badai atsibuvo 
klebonijos apie 

naktije, kun. 
buk nieko 

w , . , , -......-........... ■, bet palicije
Deszimts metu uz kitu kaltes. I rnf]o h.is tuszcziiis patronus 

Wellsburg, W. Va. — Jonas fruntiniam kambarijo.
mergina gynėsi ir iszbego lau

t i viens isz 
ne miega.

Denibinskio

iszmote

Baisus szturmas pagavo
Varytojas arooplano pulkauninkas Russell Fox sudege ant smert, kada 
doge.

areoplana lekenti isz Chaunte Field, Ill. in
areoplanas užsi- •

Port Sheridan.

Fordas padirbs 1,800,000 
karuku szimet.

Detroit, Mich. — Fordo au
tomobiliu dirbtuve, szimet ke
tina padirbti nemažiau kaip 
l,8(X),0(X) fordiniu automobiliu, j 
arba 450 tukstanezius daugiau 
ne kaip praejta meta. Kas die
na fabrikas iszleidže 4700 au
tomobiliu o ncužilgi
0000 karuku. Noužilgio fabri- uliniam « « • • • 1 . • > • I

padirbti

ke dirbs 
žmonių

savo prieszininka kuris dabar
normts
tėvu kūdikio, bet
ežios. Zopije innesze teismą
ant persiskyrimo nuo Thomp-

v ra

Zopije

vedusiu vyru ir 
ne turi pa- 

innesze

šono už apleidimu josios.

Szandimas 
ant gonkeliu 
pirma valanda 
Dembinskis sake, 

’ apie tai nežinans,
rado tris tuszcziiis

Matvl
Kaminskas, 19 metu isz Avel

io iszleis po j los, Penna., kuris dalibavo an-i kan, puldama negyva apie pen- 
i sumiszimo į

szimta tnkstaneziu j džiulaju Cliftonville, likos nu- jps. 
i metu in 

naujo
Įfclant užslėpti tikrus 

, numoto 
visa kalte ant jauno Kaminsko 

turės dabar kensti de
szimts metu už 
timus.

vietoje 80 tukstan-1 baustas ant deszimts 
ežius. Sausio menesije padirh- kalėjimą. Sudas atsake 

i o vasaros! teismo, f' 
padirbi 147|vndns tojo sukyli m o,

80

t n 108,000 kam k u 
menesue įptjna 
tukstanezius.

Ne tik pavogė pinigus bet 
ir buczki.

Cincinnati, Ohio.
patogi įvirs. Zeibernene ejoi 
namo, kokis tai piktadaris su-Į 
laike jaja su revolveriu, parei
kalavo josios maeznukia su pi-( sunaikino dideli 
nigais, kuria turėjo l 
Piktadaris prisižiurejas 
relei areziau paszauke: 
g’ 
sis ant

i kuris

7 Kada j 
Mrs. Zeibertione

praejta į kesdoszimts pėdu nuo lęleboni
, Vėliau prisipažino, buk 

szove in mergina manydamas, 
buk tai Vagis, 
apie tai mano 
uždarytu „ kalėj i me 
klausimo.

Sūnelis stojo apginime 
motinos.

Mankato, Kans. — Keturio-

Palicife kitaip 
ir laiko kunigą 

lyg per-

kit n prasi kal-

Sudege didelis krekeris.
Wilkes-Barre, Pa. — Ugnis

anglini bro- 
kuris prigu-atiduot.| keri Ayondalije,

‘ j Įėjo prie George Lee Coal Co. 
Bai! kuri panesze 250 tnkstaneziu 

osh, turiu tave pabueziuot mi-i doleriu bledes. Ugnagesiai pri- 
atminties, 

dirbsiu pinigu, sugrąžysiu taiiįtho ir kitu 
visus, 
sau.“ 
niojo žemai ir dingo tamsumo | 
je nakties.

Kokiu gyvuliu miestiszki 
vaikai nepažysta.

Saint Louis, Mo.

bet buczki

mote-
4 4

o kada už

pasiliksiu
Su tais žodžeis pasiklo-

isz Plymou- 
Nauja 

pastatyti

buvo in pagialba 
miesteliu.

j brokeri ketina
kokios 90 dienu.

Pacztas pardavė daugiau

I
niekad tie)< pacztas nepardavė

ženkleliu.
Washington, D. C.

n z

likos metu Arthuras Robbins 
pavietavam

savo 
Tėvas 
mun- 

atejdavo namo
nemielaszirdinga i

užsitraukdavo
i

o kada atėjo 
užsitraukiąs kaip

likos uždarytas 
kalėjime už nužudinima 
tėvo Hiramo, 55 metu, 
tanker
szaine, o kada 
plakdavo 
vaikus ii\paczia 
ana vakaru
gyvulis ir pradėjo spardyt pa
ezia, Arthuras pagriebė sto
vinti karabinu paleido szuvi in 
tęva, užmuszdamas ji ant vie- 

, tos Szeimyna Robbinsu gyvo- I
Da i

' pacztiniu ženkleliu kiek par
ai rinkimo moksliszkos kamisi- davė in laika paskutiniu sze- 
jos, likos nutarta patalpyti in sziu menesiu, nes 
vietini žverineziu karve ir į pardavė ženkleliu 
kiaule idant _______ .
kai matytu kaip tiejei naminei! iszleista 

nes d

- Ant su-

in taji laika
HV4IH MII vv n Į *. V. net l.«
czionaitinei vai-! milijonu doleriu. In taji laika 

bilijonas ženkleliu

žverineziu karve už 30

langeli daugiau.
vaiku nežinojo ir neinate juju.j pere savo pacZiuiei jei
gyvulei iszrodo,

pa-Kada, mokyklų kamisije 
Repe vaikams balsuoti, kokius 
gyvulius mate pasirodė, buk 
5376 vaikai savo gyvastije ne 
yni mate avies, 17 procentas 
vaiku nemato kiaules, 14 pro
centas ne mate mulo o 12 pro
centas ne mate karves.
Juszkos ant pecziaus pradėjo 

szokinet....
Allentown, Pa. — Atneszus 

viedra anglių isz szantes, Mrs. 
Ona Ritteriene ’ užpylė pecziu 
ir rengėsi prie pagaminimo 
pietų. Atsisėdus arti pecziaus 
pradėjo skųst bulves. Ant kart 
nMemino kaip juszkos ant po- 
cziaus pradėjo kilti in viražu. 
Ona mane, 
truputi, manydama, jog tai tik 
nudavimas\bet kada juszkos 
pradėjo szokTileti daugiau, pa
kele viena isz' jyju ir isz pe
cziaus iszszoko juoda kirmėlė, 
kuriai buvo per karszta. Ant 

' vargszes klyksmo, adbego kai- 
minka^r abidvi,po keliu mi- 
nntu užmusze kirmelia, kuri 
buvo inslenkus in anglis isz 
lauko.

jog gal susnūdo

ižganimo josios duszios.
New York. — James Beattie 

22 metu, likos pakviestas stoti 
priesz sudžia Rafield ant iszsi- 
teisinimo 
su savo 
Beattiene pasakė spdžiui, jog • T ‘ Im 1___  „
nuo kada su 
sivede, 
žandiniu su kiunszczia. Vienok 
vyras neužginezino teisingu
mą pacziules žodžiu, ajszkin- 
damas, buk priesz apsivedima 
pati padare sutarte jm Jamesu, 
buk už kožna isztarta bjauru 
žodi, kad jai 
lupas su kumszezia, 
pildinejo duota žodi, b«-i 
resnio ižganimo josios duszios. 
Sudže pasako Jamesui, idant 
mažiau rupihtusi su ižganimu 
duszios savo pacziules, nes jiji 
pati apie tai rūpinsis, o geriau 
padarytu idant rūpintųsi su
valdyti savo kumszezia, nes 
kitaip turės ji uždaryti kalė
jime. Jamesas prižadėjo ir su 
paeziule iszejo isz sūdo links
mi.

del ko pasielgdavo 
prisiegelia nepadoriai.

laika asztutiniu menesiu 
ja ja įlpmesas ap- 

aplaike asztuoniolika

vyras uždarytu 
na ir isz-

del go-

no nuo artimiausio kaimvno 
dvi miles, todėl ne buvo kam 
apginti, ‘szeimynos nuo žve- 
riszko pasielgimo
Motina guli lovoje o szeszi ma
ži vaikai randasi be jokios ap- 
globos.

Munszaine užmusze 317 
Sausio menesije.

Philadelphia. — Praėjta 
Sausio,

nuo

nuo 
girto tėvo.

menesi Sausio, mirė czionais 
nuo užtrucinimo nnmszaines 

o szimtai apsirgo, 
žmonių nuo 

sztopo kuri 
No-

317 žmonis 
Daugiause mirė 
gėrimo visokio 
pardavinėja butlėgerei. 
rints1 tosios nelaimes atsibuvo
menėsije Sausio, bet nę buvo 
jisai toks sausas kaip iszrodo.

Pacztu Sumažėjimas.
Washington, D. C. — Skai

ezius pacztu Suv. Valstijose su
mažėjo 160, per pereitus sze- 
sžius menesįus, sulig; praneszi- 
mo iszduoto isz Paczto Depai’-

Šlepe pinigus puoduosia, už 
paveikslu it kitur.

— Puodai, 
stiklai, pa veikslai, karpotai ir 
kiti daigiai patarnavo kaipo 
banka Marei Langovskienei isz 
Id i a na Harbor.
atlankė josios 
slepia suvirszum 
ežius doleriu 
po visas pakampes namo. Lan- 
govskiene likos aresztavota ant 
paliepimo Byonifilavos Nalevs- 
kienes kuriai pavogė septynis 
szimtus doleriu
Visas miestas serga influenza.

Bessemer, Mich. — Gyvento
jai czionaitinio miesto serga 
ant infhicnzos. Visos publiež- 
nos vietos kaipo ir maidnamei 
likos uždaryti, 
teipgi uždarytos. Phirze plati
nasi ir po kitus miestus. Valdže 
negali duot rodos su užbėgimu 
prasiplatinimo influenzęs.

Inkiszo $7,000 ant alieji
niu szeru.

Milwaukee, Wis. — 
szius Batuta, 1092 Garden uli. 
likos apgautas ant 7000 doleriu 
per apgavikus isz New Yorko, 
kurie jam pardavė aliejaus 
szerus neturinezius jokios ver
ties. Žmogelis pjisigodejo ant 
didelio uždarbio, kuri-jam ap
gavikai prižadėjo, buk ant in- 
detu pinigu gales uždirbti tri
gubai. In kėlės dienas persi
tikrino Batuta, 
gantu, bet apgavikai dingo si! 
pinigais.

ISZ VISU SZAL1U isz Lietuviszku Kaimeliu

Hammond, Ind.

Kada pal.icije 
narna rado pa

du tukstan- 
aukse paslėptus

miosto serga

Mokslą i nes

Tamo-

jog likos ap-

pinigais. —'Godumas žmogų 
nekarta instumia in varga, nes 
geisdami vis daugiau, netenka 
to ka turi.
Naujas laivas perplauks mares 

in 48 valandas.
New York. — Valdžios ka

misije nusidavė in
Wash. iszŲrineti natija laiva 

Omaha,
greieziausui laivu ant svieto* 
Tasai laivas plauks 42 miles 
ant valandos, perplauks mares 

, in pusketvirta diena arba in 48 
valandas. Valdže padirbs da 
deszimts tokiu laivu.

Tacęma,
i i o kuris bus vienas isz

Musztyne terp Vokiecziu ir 
Franciizu, 20 užmuszti.

Paiyžius. — Bopparte, 
Bingen ant Raino, terp Frau
enzu ir Vokiecziu kilo kruvi
nas muszis kuriame 
inusztp daugiau 
sZimts žmonių,

Priežastis

Shamokin, Pa. — Czion Lie-

arti

tuvei turi savo parapijo, gera 
kunigėli ir gvvena nuilszei, ne-gyvena nuilszei,
sikiszdami in jokius tautiszkns 
veikimus.
bet vra

Yra geru Lietuviu, 
keturkojiniu mulu, 

no

žeista.

likos už 
kaip dvi dė

ti daugeli su- 
sumiszimo 

buvo aresztavojimas Vokiszkc
burmistro.

Cariszkos szeimynos galvos 
Kremline. . -

Manila. — Kada rusiszki lai
vai pribuvo in czionais

armijos ge- 
kapitonae

su li

tamento sziadien.
Sausio 1, 1923 buvo 51,787 

pacztai spalyje
51,947 Lįępos 1,1922- Sausio 1

sulyginta su ..... .

1923 buvo 834^ pirmos kliasis 
pacztai ir skaiezius tas pats del 
Liepos 1922. Antros kliasos 
pacztai nuo 2,808 padidėjo iki 
2,811 per pereitus szeszius me
nesius, treezios kliasos pacztai 
nuo 10,407 iki 10,636. Keturios 
kliasos pacztai tlumažejo nuo 
37,898 Liepos 1,1922 iki 37,506
Sauso 1,1923 
isz 892.

EXTRA!
* » / i

LIETUVEI TURES AP
LEIST KLAIPEDA.

kuczeis baltosios 
nerolo Kolczako, 
Kirminas apreiszke, buk kada 
Kolczako armije užemo Ekate- 
rinoslava, 
mentus, kurio parode, buk gal
vos nužudytos cariszkos szoi- 
mynos likos nusiunstos iii 
Krentiina, kur 
holįuje, bet stuobriai likos su
deginti. Kapitonas Kirminus 
sako, buk keli ženktyvi virszi- 
ninkai mate galvas caro ir jojo 
szeimynos dideliosia bonkosia 
užlaikytos Mktiholiujo.

Bolszevikaį nori priglaust 
Armėnus.

Lousanne. — Bolszevilriszka 
Rosije nutarė duoti priglauda 
visiems Armėnams kurie yra 
persekiojami per Turkus. Ba
dai ketina paskirti daug že
mes Sibire, 
tvertu savo sklypą.
Amerikas kas auksa Siborijoi.

Moskva. — Badai bolszevi- 
kai parandavojo Amūro aukso 
kasyklas Sibiro del amerikti- 
niszku kapitalistu ant daugeli 
motu, už ka aiperikonai duos 
bolszevikams 
procentą iszkasto aukso o po 
35 metu atiduos kasyklas del 
bolszeviku. Naujas kasyklas 
pradės dirbti atejnanczia va
sara. Amcrikoni szki tmstai 
duos bolszevikams dideliu pa
skola ant nupirkimo ukesiszku 
padaru. * ,

Zokoninkas apgaviku.
' Krokavas, Lenkija. — Sudas 

nubaudė zokoninku Vaitiekų

Kolczako

rado tonais doku-

nusiunstos 
randasi alko

kur Armėnai su-

asztuoniolikta

Amcrikoni szk i.1 ]F

J

(Kužava) ant penkių motu 
kalėjimo už 
daugeli, kliosztoriu.

sumažėjimas

Paryžius, —- Talkininkai In- 
teike nota arba paliepimą idant 
Lietuvei in paskirta laika ap
leistu Klaipeda. Visas regula- 
riszkas ir neregulariszkas vais
kus turi prasitraukt isz užim
tos Klaipėdos. Teipgi idant 
tuomląikin,ę valdže butu suar-

apvogi nejima
* , Tasai zo- 

koninkus isz kur tai gavo zo- 
1 ’ < <1 • 1 * •koninkiszkas popieras, keliau
davo isz'vieno kliosztoriaus in 
kita, apsigyvendamas ant ake
liu dienu ir per taji laika pasi-
imdavo visokes brangenybes 
isz kliosztoriaus. Tasai zoko- 
ninkas. savo kaime buvo žino
mas kaipo didžiauses 'palois-

dyta įr Klaipeda vela butu po 
terptautiszka valdže.

kuriuos negalepia prilygyt 
ilvijn ne žmonių. Kalbėk 

tu in ji Lietuviszkai, tai stovi 
nežino kaip 

o kada tokiam isz- 
užmini

prie giA r j

kaip balvonas ir 
atsakyt, 
džiut-smegeniui užmini jojo 
žioplysta, tai pasirengiąs tave 
sudraskyt. ■ 4

•— Jackus Provena
namo su pilnu pakausziu inun- 
szaines, neturėjo 
piktumą iždeti, 
nelaiminga 
turėjo jaja nuvežti in ligonbu- 
tia, o Jackų in Sunbures kale-

Badai Mare isz to gali

atėjus

ant ko savo 
suplakė savo 

Mariute toip, jog

j ima. 
mirti.
Scranton, Pa.—Juozas Radvi- 

luviczius, gyvenas 43i Gibbons 
St., 50 metu amžiaus, staiga su- 
durniavo ir turėjo Imti paimtas 
policijos globom Jis bus patal
pintas Hillside Home ligonbu- 
ty. Kol kas jis laikomas kame
roje, kur sienos apmusztos 
minksztu kauru, kadangi jis la- 
ai daužosi- 

Saint C lair,-P a. — Marijona 
Jerasziuvieno uždegdama pe
cziu isz ryto baisei apsidegino. 
Nelaiminga likos apžiūrėta per 
daktara.

— Lietuvei gyvena nud
ažei, nesirūpina apie svieto 

marnastes”
“mėnulinio mokslo“ 

yra labai užimantis o

4 i 
laiko ant 
kuris 
vėliaus isz to mokslo gausei 
pasinaudoja.

Brooklyn, N. Y. — Su bato j 
trylikos metu mergaite Terese 
Seedbrice (Sidabmuke?), be 
jokiu drapanų, tik apsisiautusi 
virszutiniais trinyeziais, pribė
go prie policisto ant kampo 
Bedford ir Myytle Avė., szauk- 
dama pagalbos- Ji buvo sukru
vinta, sudraskyta ir abiem pa- 
mnsztom akiip. Sakėsi, kad ja 
insivedes iii kambari koks ten 
Pilypas Carbone 789 Bedford 
Avė., kur ir apdraskęs. Kalti- 
namasai aresztuotas.

A. Bielskus persiskyrė 
sziuo 
šio, piriqa valanda popietu, o 
tapo palaidotas 26 diena su

bile turi liuoso

su
pasauliui 24 diena Sau-

T

Velionibažnytinėm apeigom.
New Yorke dirbtuvėje smar 
kiai primusze ir isz to sunkiai

Neszalta Žiema
Kaunas. 31. xll. 22 m. szimet 

Lietuvoj turime gana lengva Ir 
neszalta žiema. Jau praleidom 
Kalėdas ir
Metu, bet ligi sziol ilideliu szal- 
cziu dar nebuvo.

Pabaigoj laipkriczio 
pradėjo ki< k 
gruodžio 4 net >ustojes Nemu
nas, bet neilgam. Nuo 12 gruo- 

\ isai atidreko ir pra
smegus, kurio jau bu-

sulaukėm Nauju

buvo
stipriau szalti, o

džio ora- 
dojo lyti;
vo neb'‘žania prisnigta, isztirpo 

mszalo Gi gruodžio 13 
Al inimas iszmete* leda 

ir ome ji neszt. het ant rytojaus 
sulaužyto ledo dabulni tarp. 
Vilijos ir Nemuno užsikimszo 
ir NemjŲias ve| u s^tojes 
bėgti. Dėlto Nemunas nuvo isz-* 
silejes isz krantu kaip .buna 
didžiųjų, potviniu 
metu, 
Tecziau tas didelit 
greit nuslūgo, 
diena sustojusieji ledai apie 2 
vai. vie pradėjo eiti ir iszsilie
ju si s vanduo pradėjo mažėti.

rodo v i-h i kaip 
sniego norą, 

nes tankiausia jei ne 
sniegą szlapdriba. Ne

munas visai liuesas nuo ledu ir 
teka kaip 
tadienyj, 
no uosto 
didelis laivas

ir labai i 
užtvines

pavasario
sutirpus žiemo

Cecziau tas
s sniegui, 
pot vinys 

nes ta paezia

Dabar oras i 
rudenio 
szlapia, 
lyja tai

- _ _ cit 
metu,

vasaros metu. Penk- 
gmedžio 22 isz Kau- 
iszplauke Jurbarkan 

“Ramhynas”.

kaskart arszesne. Vals- 
Tarybui nutarus užda-

Slaptas Degtines pardavinė
jimas

Tryszkiai (Sziąuliu apskr.)- 
Kova su girtybe Trvszkiuose 
darosi 
cbiaus
ryti tiaktienus prasidėjo slap
tas degtines pjardavinejimas ir 
gėrimas. Tvarkai žiūrėti ir ra
mybei saugoti komisija jau su
gavo kelis tokius asmenis, par- 
duodanezius slaptai degtine ir 
nubaudė kelis girtus pasiro
džiusius vieszose vietose.

Ju tarpe rado vokietinio spi
rito pas žymia miestelio davat
ka, kunigo seserį ir pusvadove 
* ‘ krikszczioniszku ’ ’
ciju Trysziuose Mažonaviczai- 
te.

organiza- ’

PASKUTINI TELEGRAMAI.

Žadintojas prezidento 
suszaudytas.

Warszava. — Žudintojas ku
ris nuszove Lenkijos preziden
tą Narutavicziu likos suszau- 
dytas Serodos vakaru.

262 anglekasiai užgriauti 
kaiyklosia.

London. — Per eksplozijo 
fajerdempo” Heiuitz kasyk-

sirgo ilga laika ir, pagaliaus, 
mirė. Velionis paliko 3 mažus 
udikelius ii' moterį didžiame 
nuliūdimą Velionis paėjo isz 

»> !tuvis ir apgavikas. Ant galo ^fariampoles apskriezio •____________lrr««iw«likos susektas ir arosztavotas. Igliaukos,

4

losią, Silezijoi, likos užgriauti
26? angle kasia i. Keliolika la«va, cu^Avauoiui. livuvuau m- 

nuo'vonu jau likos iszimta iez ka* 
I Bvklu. J
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Kas girdėt
Minksztu kasyklų aplinki- 

nesia padėjimas yra tikrai ap
verktinas, nes ten gis, kur kom
panijos turi viską apžioja, lai
ko savo darbininkus prispau
dimo ir tamsybėje. Moksloines 
yra arszesnes už tvartus, o 
daraktorei neturinti visai pri- 
gulinczio mokslo. Vienam 
miestelijo ^sz tukstanezio gi
musiu vaiku, mirė 189 vienam 
mete.

Vaikai nuo 10 lyg 16 metu 
turi ejti in darna, szimtai to
kiu vaiku dirba tamsiosia ka- 
syklosia o kaip kur dirba vi- 
siszkai patamsėjo.

Kur valdže, jeigu pavėlina 
ant tokio sibiriszko prispaudi
mo czionaitiniam laisvam skly- 
pia?

gulinczio

» III

Tasai, ka turi
savo puodynėje, paprastai turi 
gera liežuvi kuris be paliovos 
mala ir mala.

mažai proto

Soviatai nutarė ant atstaty
mo naujos baltikiuos flotos 
Hzoszis szinitus milijonu auksi
niu rubliu. Tolinus, nuo pinno 
vasario nžvos auksine valuta 
po visa Bosijo, deszimts rubliu- 
aukse liginsis milijonui rubliu 
bumaszkosia. — Tik klausy
mas, isz kur ims tuosius auksi
nius rublius.

tai neužilgo 
b 

nes Leninas pavojingai serga 
ir no ilgai gy vens. Lunaczars- 
kis, minister!s apszvietos ser
ga ant szirdies ligos, kuri du
žiu ri nuolatos daktarai. Kiti 
bolszevikiszki ministerei teip- 
gi randasi po daktaru prižiūra. 
Tiktai Laiba Trockis vra svei
kas kaip žuvis su savo antra 

Bot ir ant jojo ateis ka
lėjau, nes ne yra amžinu.

Kaip girdėt, 1

Rosijoi bus daugeli permainų

sora.

Europa ne greitai apsimal- 
szys ir vis kyla nauji nesupra
timai. Graikai siunezia karei
vius in Thwtca prieszais Tur
kus, o turkai protestuose 
priesz tai in avietiniu liga. Bol
szevikai rengėsi ant užklupimo 
Lenkijos, o Vokietija, senei bu
tu pradėjus nauja kruvina szo- 
ki, bet ne turi ginklu, bet gali-

o turkai

ATSAKYMAI.

isz Amster-“Rugojcncziui”
(lamo, N. Y. — Tamista be rei
kalo rugoji, nes kada prisiun
tė! kokos žinutes tai buvo pa- 
talpyta, o kas kiszasi dvasisz- 
kuju, kurie ant spaviednes 
žmoni m uždraudže skaityti 
“Saule” tai tokie kunigelei 
turi iždžiuta protą, nes szvie- 
sus kunigas, su sveiku protu 
neuždraus skaityti 
ir ne lieps skaityti “ 
ka” arba “Dranga” 
turi indeja po kelis tukstan- 
czius doleriu, todėl liope žmo- 
nims skaityti juos už pakuta 
ir kad laikraszczei nesu ban- 
kratytu. Tokie kunigai, kurie 
paniekineja “Saule” 
laikyti žmonis tamsybėje o pa
lis gyvena isztvirkimia. Acziu 
Dievui, jog tokiu dvasiszkuju 
pusgalviu turime mažai, nes 
A '-ri kunigai priesz “Saule” 
ueszokineja.

•ri kunigai priesz

ma tikėtis, jog gali tai padary
ti su paskolintais ginklais.

Tikojimiszki sumiszimai bol- 
szevikiszkojo Rosijoi prasidė
jo ant gero. Bolszevikai apsi
riko, jog isz va rys Dieva isz 
rusiszku mužiku, yra tai sun
kesne užduotis no kaip mane, o 
priek tam cerkves yra daugiau 
pripildintos tikineziais ne kaip 
priesz tai.’

iruNaujas Pen nsy Ivan i jos 
bematorius Pincziotas užkirto 
smarkai kelia nekurtoms angį i- 

kitokioms kompani- 
kurios laike darbinin-
ergel i u pasamdydavo 

sjieszelus”

ir

palici-

nems 
joms, 
kiszku 
visokius
jautus ant szaudimo ir plakimo 
straikieriu. Tokie speszial pn- 
licmonai būdavo traukiami isz 
Najorko ir kitu valstijų, o bu
vo tai tik 
mažiausios

visoki valkatos be 
savžines. Tokiu 

angliniu palicijantu priviso 
arti szeszi tukstanezei, bot da
bar gubernatorius apreiszke, 
j°g
mu ant paženklinimo tokiu pa
licijantu kurie už daug paim
davo tiesas in savo rankas, da
rydami kas jiems patikdavo.

daugiau ne duos pnvelini-

spire val-

kokias padare laike 
Mes Europai 
bet Europanekalti,

25 bilijonus dole-

Dideli ban k iena i
džia idant Europai dovanotu 
skolas
švieti nes kares.
nieko
mums kalta
riu kuriuos Amerikas paskoli
no europinėms vieszpatystems 
ant vedimo kares prieszais Vo
kietija.
paaukavo
ežius
kada.
mes
gialbejome nuo

Priek tam Amerikas 
apie 150 tukstan- 

amerikoniszku su nu, o 
Europoje užėjo badas, 

suszelpi nejome 
mirties, — 

szolpeme be skirtumo ir szelpe- 
mc tuosius, kurie buvo musu 
nevidonais.

Kada mes szolpeme tuosius 
tai vietoje tie jei 

sklypai szelpti savo padonus, 
tai iždavineja 
užlaikvmo dideliu kariumeniu. 
Szelpeiųe ir Juosius, kurie gei
de mus isznaikyti.

Ne, Amerikas skolos nedova
nos, pakol europiszki sklypai 
nenusiginkluos ir nepaliaus sa
vo pasiūtiszkunio ant užgriebi
mo nauju szmoteliu žemes.

badas, 
visus ir

vargszus,

milijonus ant

KUR BUNA?

19 Sausio su burdingie- 
Jonu Szimulioniu, paej- 

isz Kauno redybos, 5

‘4 Saules ’ ’ 
Darbinin- 
in kuriuos

geidžo

mažai
11

A. M. J. Miami, Fla. ~ Kar
tonine kopi jo tamistos kelio
nes in Florida yra neajszki 
kaip kur negalima dasiprast 
ka paraszyta, lodei nesunaudo- 
jome.

>

P. P. Detroit, Mich. — Apie 
gyvenimą nekuriu buvusiu po
piežių patalpysime savo laike, 
o bua tai labai akyvas apra
šymas apie tuosius, kurie ne
verti vadytis “Ch ristu so im- 
pediniais.”

Knygele Draug^eteme 4el 
fraoMkejiBM Binlgv ligeala- 
BBS • • • • 10c

K V1T (J Knygele Draugyeteme, del 
Kaeierlaus nog sudėta pinigą ant 
busirinklmn

.W. D. BOCZKAOBKAS-COh

KVITU

- - Me

. MMUNOY CITI. PA.
t

SAULE
------ rf^T~>iMn mini n in n.--- - - __ _ __ff -.r., r —uurnruni-■ r u .1 fn------——**■■ — — ■ ,■ .i. ■■ ... ... ..  ■ r mi , ,, „ M

Kaip Ateivius Apgauna.
. ‘ ‘ Pinigu Maszina. ’ ’ j

Sekaneziai apraszymni yra 
pagaminti nuo tikru atsitiki
mu. $ \

Beveik kas savaite per perė
tus trisdeszimts arba keturias- 
deszimts metu laikraszezini ra- 
szo pasakas apie kokius ten ge
rai žinomus ateivius, kurie ap
gauti,
sunkiai uždirbtu nigu per pi
nigu iszdirbimo mnszinas. Tos 
apgavystes pasakos taip .daug

ir persiskirta nuo savo

' I ; ”■ ! ’•■p

atkartota, jog manytume, jog

| szalna

metnlines lentos nuo kuriu isz- 
dirba. dolerines bylas, buvo pa
vogtos. Straipsnis tolinus pra- 
nesza,
v i rsz i n i n k a i s u si r u p i n e
nes tas bylas negali vadinti ne
teisingas bylas, ir negalėjo su- 
aresztuoti savininkus tu bvlu 
nes tikri pinigai.

Su iszkarpa. pasiunezia
laiszka, kuriame paraszyta, jog 
raszytojas turi pavogtas inotn- 
libes lentas ir jau pardavė kelis 
szimtus tukstAncziu doleriu,

jog Kasos Depnrtlnento 
tuomi

ir

Alano pati kuri pabėgo nuo 
manės 
rimu 
nanezio 
pėdu G coliu augszczio, szvies-
belton plaukai. Mano motore 
turi juosvai geltonus plaukus. 
Pasiėmė ir dvieju metu vaiko, 
o viena .12 metu paliko man. 
Kas pranesz man kur jieje at- 
sibaladojo, tai duosiu dovanu 
$25.

Paul Marcukonis
13 W. Stanton St. Hudson, Pa.

Mano brolis Antanas Pal- 
szis, apie 11 metu adgalios gy
veno Benld City arti DuBois. 
Tegul atsiszaukia ant adreso.

Geo. Palszis
11 S, Bridge St.

Shenandoah, Pa.
Paieszkau savo giminiu Ta- 

mosziu Markaucka paeinantis 
isz Vilniaus Red., Traku Aps- 
kr., Szakaldonu kaimo, Sama- 
liszkiu Para., taipgi Franas ir 
Vincas Sinkavicziai paeina isz 
Geluszio kaimo, Kietaviszkiu 
Para. Jeigu kas žino apie juos 
malonėkit praneszt 

Wm. Kalulis
Munson Sta., Pa.

Paieszkau savo pus-seseru 
Marijona ir Petrone Gudai- 
cziutes po vyru viena Anufrie- 
ne o kitos nežinau vyro pavar
des. Trylika metu atgal gy
veno Middleport, Pa. Paeina 
isz Vilniaus Red., Traku Aps- 
kr., Varėnos Valscz., Perlpjo 
miestelio. Turiu svarbu reika
lą, jei kas žino apie jas mcl- 

. / (tto
Mrs. Pauline Lasauskieno 

, L. Box 45

(tio

džiu praneszt.

— —V

Lyon Mountain, N. J.

Ii užbaigė pamarineziu 
medžius ir kompanijos pinigai 

. y •/
o uzsibai- 

vel kita, iszmislijo.
vė

N♦*B3S-

pražuvo.
Bet ir ta apgavyst

ge, tada
Aliejaus kompanijos, ir 
liausiąs iszmislas, aliejaus že
mos • pa.randav.imas.
žmonėms pasako, k<1,i;už
dirbt i daug pinigu parandnvo- 
jant ant. penkių metu ženi(‘s 
akra
aliejaus nebuvo gręžta bet kurJ.

Dalis pinigu 
bus suvartota gręžti szaltini 
vidnri žemes ir jeigu yra alie-i 

sunkiai dirba, sutaupyti kelitih jaus tai gali parduoti už szim- 
taip ta, sykiu (langiaus negu užino-

* 1 • m t » • w w

jas. Surasta, jog 
tu 17 kompanijų 
in Amerikos Akcijii kompani
jų surasza, kas reiszke jog tu 
kompanijų nor ir visos akcijos 
be vertes.

Negalima sakyti kiek milijo
nu doleriu kasmet ateiviu pra
leisti už gražiai paruosztus ak
cijų ceri i fi kutus, 
kai be vertes.
prast i

nei viena isz 
neinraszvta e

Agentai 
jog gali;už

penkių
Toxas valstijoj, kur del

kurie visisz- gal yra aliejaus.
Yra sunku su- 

kodel tas, kuris taip
si! vari ola

4'

LUNAPO 
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Soiiilinmpton ant Milžinu laivu 
Vienatiniu vandeniu kėliau Lietuvon 
Aquitania Mauretania 
45,647 tonu 30,704 tonu

Berengaria 
52,022 tonu

Apleidžia New Yorka kas Utarnlnka 
Greitas persfdlmas Routhamplone. 

Lietuviai ypatiszkai lydėti 
in 1‘llhiva 2 kleua $150.00 Kares 
Iii IMliavn » kleun $1000 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
soda ant lalyo Plllavoj važiuojant 
iii Southamptoha Ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

GrelcKlauui laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes Ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bllo agento. Pareikalaukite. Yra 

i vienas jumi mieste ar apleUnkoje. 
| (TNARD LINE

N e w York.

doleriu 
, vienu 

sydciu iszduoti daug nauju by
lu, jis norėtu parduoti kiekvie-

tiikstanuzius doleriu,
visi apie jas girdėjo, bet poliui- bot kadangi pavojinga
jos rekordai kitaip parųdo.

Beveik visuose atsitikimuose 
apgavikai bando apgaudinėti 
krautuviiinkus bot kartais net 
ir kitus biznierius.

Sekaneziai apgaudmeja:
Apgavikas ineina in krautu

vo ir nusiperka ka nors, ir vi
suomet užmoka su nauja dole
rine byla, ir vis parodo, jog tu-
ri bulka nauju bylu. Galiųgale, 
krautuvninkas ta patemyja, ir 
ka nors apie tai apgavikui i su
sitari a, tuomet apgavikas jam 
pasako, jok nėra stebėtinas da
lykas nes jis turi pinigu isz
dirbimo maszina. ir pasidaro 
kiek tik nori pinigu. Kuomet 
krautuvninkas ta. netiki, arba 
parodo abejojimu, apgavikas 
bando pertikrinti krautuvnin- 
ka ii' prižada jam parodyti ta 

jis uždaiys 
tada nieks nega-

na dolerine byla už deszimts 
dentu bile kam, kas tik nori, iki 
tukstanezio doleriu. Dtu* pigiau 
parduoti jeigu kas pirktu už 
f5,000, Raszytojas kreipe aty- 
da in fakta, jog kadangi bylos 
ats-pauzdintos nuo valdžios me
taliniu lentelių, yra. tikri pini
gai ir nieką negali suimti už ju 
Uerdayimn-

Parodyti, 
raszytojas indeda viena byla 
ir pąrafe gavėjui nuneszti ta 
byla in banka ir papraszti ten 
ir geri pinigai. Jeigu banka 
davė žodi, jog pinigai geri, tai 
visas pasaulis turi su tuom su

it kin inkai,

jog pinigai tikri >

pa prastai

kuomet
nes

in 
szina

mažina panaszia
iszspausti ma-

maszina 
krautuve, 
les darbo trukdyti. 

Jis atnesza 
skalbiniams

pa praszo k ra u tuvni ūko 
■paduoti raszomos popieros, ap
kerpa popiera iki dolerines 
bylos didumo, pasuka maszinos 
kotą idant volanas paimtu po
piera, ir i n t raukia in maszina 
ir tuoj isz kitos maszinos puses 
iszeina nauja dolerine ‘ I 
Stebėtina, jog keliose spalvose 
kaipo tikra byla ir su szilki- 
niais siūleliais viduryje, su nu
meni antspaudo 
je, ir

J

leigvai indeda tuos pinigus in kejo. Tukstaucziai žmonių už-į 
už tokius pa- 

randavinius, bet nėr nei vienas’ 
rekordas, kuris parodytu, jog 
žmones isz to atgavo savo pi
nigus.

aliejaus 
apie kuria jis 
gal niekad nematus, 
žodi gražiai kaibanezio parda
vėjo Raudasi 
kineziu

Daugelis žmonių mislija, jo

szaltinius valstijoje mokėjo pinigus 
nieko nežino, ir 

tik ima

tukstaucziai ti-

I

25 Rroadwny.
Toliaus bus.

ANT PARDAVIMO.
Puriu ant pardavimo visokiu 1 • 1 f • • • į, geroj 

su gyvil
nonu u.

uaugoiis žinomu misų,ja, jog 
aukso kasyklos vra vietos kur 
miksa isziina pulkais taip 
kaip Pennsylvanijoj angli isz- 
kasa. Ir indeli pinigus in toki 
užmanymą per gerai. Papras
tai tos kasyklos neturi nei 
cento vertes aukso.

Kuomet aukso jeszkotojas, 
arba isztyrinetojas, kaip tie 
vyrai vadinti, randa vieta, kur 
jie mano yra aukso jeigu gana 
giliai kasta, jie tuoj organi
zuoja akcijine kompanijų. Ži
noma, jis pasiima daugiausia 

• už dyka, ir kitas 
parduoda idant surinkti

isziina T 
farmn, dideliu ir mažu,

tikti.
kaip tik gavo nuo tu agentu 

nuneszdavo in banka . ir akcija, ir
ten jiem pasakyta, jog byla ge
ra. Tos bylos buvo isztikro ge
ri pinigai.

Laiszke paduotas
kur priėmėjas galėjo susiraszy- 
ti jeigu norėjo. Jani insakyta 
ateiti vienam, ir at si neszt i savo 
pinigus. I
miestą ji pasitiko agentas prie 
gelžkelio stoties ir nuvestas iii 
ofisą kur 
<kait vdami

vietoj, su padarais, 
leis, arba kaip 
Prekes nuo $2,00U iki $1(1,1)00. 
Arti miestu ir geležinkeliu ir 
prie kitu lietuviszku larmcriu. 
Jeigu kas mano pirkt i farmn o 
neturėtu iĮivales pinigu tai asz 
parūpina paskolas, 
pas mane o 
Informacijas.

Wm. Galcckas,
Drehresville, Pa.

kas

Raszv kito 
aplfiikysite visas

(Kf3)

byla,

adresas,

ROYAL MAIL
APMOKĖTA KELIONE.

Panfrupinldtc dar atgabenti savo 
gimines In Amerika per ROYAL 
MAIL LINIJOS. Specialia patarna
vimas del Lietuviu pasažieriu. Ge
ras valgis, < zisti kambaral del visu.

0R0VXA ORBITA
Vienos klases kabineto laivai.
ORI A OHIO

rinitą, antru, treczla klasos laivai.
Keliones aprūpinti Isz visu daliu 
Europos. Raszyklte o gausite kny
gute. Kreipkitės ant adreso:

ROYAL MAIL
STEAM RACKET COMPANY
SANDERSON A SON, INC. Agentai

20 Brmulnay, New York
117 W. Mnsldngton St. Chicago.

i ar pas mielini laivakorcziu agenta.

gana 
pinigu pavėlinti tolesni kasi
ma. Kuomet kasta, ir kasta ir 
aukso vis nematyti, ta kasvk- 
la apleidžia, induti pinigai 
pražūsta ir tos kompanijos no- 
bur Beveik 99 isz 100 aukso ka- 

gia. Ir todėl 
pavojingas daigias pinigus in
deli in aukso kasyklas jeigu 
jas nematai.

Aukso kasvkln
i apie 10 metu, 

pakol žmones, danginus nebe
pirko. Agi'ntai tada iszmislyjo 
nauja apgavyste. .Iii* pradėjo 
pamarineziu ukiu apgavyste. 
♦Jie pardavinėjo akcijas del 
dideliu pamarineziu’ ukiu, ku
rias ketino pradėti Meksikoj 
arba. Floridoj ir kurios in apie 
7 arba 8 metus daug

ANT PARDAVIMO.
Namu ir lotu ant pardavimo 

Krackville. Norėdami pirki at- 
siszaukit pas

W alter Zetusky
25 Lehigh A v

Kuomet atvažiavo in sykiu taip užsibaigi

nui os i keli
naujas bylas ir su-

f 1

vyrai

bvla' riedami in szimtinius pulkus, davimas tęsęsi
*• * h. • • . ...n...! ____

kitoje spalvo- 
bvla visai sausa. Kran-

Prie sienos matyti pulkai pun
deliu pąnaszus in dolerines by
las-

J is padavė virszininkui savo 
pinigus ir gavo atgal deszimts

luvninkas to nepatemyja, arba *yk daugiau bylu irturejo pro-
nežino, jog ima kiek laiko ga peržiūrėt i pinigus ir persi-
spaudinimo raszalui iszdžiuti. tikrinti, jog tikri.

Kas isztikro invvksta yra se
kantis: “Abudu volanai kiau
rus ir raszoma popiera intrauk- 
ta in viena volanu. In kita vela-

penkiasdeszimtsĮ<adangi 
doleriu byloms padare dideli 
pundeli pardavėjas 
maža kropszi

jam davė 
parsivežti pini- 

ir jis pųtš i n dėjo 
pinigus — visi geri pinigai — 
in krepszi. Bet be jo žinios, 
krepszys permainytas ir .pana- 
szus krepszys vietoj padėtas. 
Ji vėl nuvede iii gelžkelio sto- 

piadeda juoktis, ti ir su insakyniu neatidaryti 
krepszi pakol namon pareis,

na yra paslėpta nauja dolerine gus namon,
byla ir iszvvniota kuomet-ko- 
tas pasuktas. Bet krautuvnin
kas to nemato, jis tik mislyja 
kaip gerai butu turėti tokia 
maszina ir jis pasiūlo nupirkti. 
Apgavikas į 
pasakydamas, 
duoti maszina už kelius tUk- 
stanezius doleriu kilome t jis in 
kelias dienas gali iszdirbti ke
lius szimtus tukstancziių-dolo- 
rin.
praszo parduoti. Jis iszima vi
sus pinigus isz bankos ir duoda 
apgavikui 
tiksąu
iszdirbti pinigu. Pasiseka, gau
ti viena nauja byla. Bet po tam 
kas nors pagenda maszi.no.jo ji 
jokiu budu negali gauti dau
ginus pinigu.

To k i a a pga v y st e.

Žaliu Pirkiniu Biznis.
metu atgal 

“žaliu pirkiniu biznis.
ežiai buvo iszsipletojas ir atne- 
Sze savininkams daug pinigu 
kasdien. Bet sziomis dienomis 
jau tas biznis pamestas del len
gvesnio ir notai p pavojingo 
biznio, pardavinėjimas priga- 
vingu akcijų. Bet vėl sugryžsz 
kuomet žmones dauginus apsi
pažins 
joms, 
pro szali. , , ,,

Žaliu pirkiniu agentai .par
davė naujas dolėrijies bylas— 
geras, naujas už mažesne 
kaina. <

Szitie agentai .gavo suraszus

k<im jam par-

Krautuvninkas užsispyrės virszaus

už maszina.. Kaip 
vienas randasi, bando

Dvideszimts
? 9

akcijų par-

gero

o.,
Fhickvillo. I 

Bell Phone 209 R.
< i. isz Lietuvos

savo sena

arba 
atnesz.

Akcijos parduotos žmonoms 
ir per septynius metus tie žmo
nes turi mokėti mokestis, ir 
galu gale jiems praneszta, jog

 up.r-lir -l>ų,--w»l   į,    r —. ~T IjĮ' .

Nesikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį ku

Pain-Expelieriu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį.

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turifi* da 
brangu paminklą
maldaknxge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra fiuply- 

Prisiunskit 
pas mus, o ims apdaryta in 
skūra ir Ims geresne ne kaip 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskite Anvgas iri rę- 
dakcije “Smiles. o darbas 
Ims padarytas puikei ir ge
rai. (t.f.

szus ir be virszu. 
o bus

dakcije - darbas

Į Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa.
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paliktas stotyje.
Kuomet parvažiavo 

dare krepszi, jis rado krepszi 
popieroms pripildyta.

persergejimas 
pranesztiajsi tikima policijai 
nes ji suims užf ųora perduoti 
netikrus pinigus. Aiszkiųi jsz- 

jog visi pinįgai val
džios neiszduoti yra netikri 
pinigai ir kas turi tokius pini- 

y* ’ , jog netikri,
gali būti suimti kalėjimo ant 
daugeli metu.

Ir apgautas viens sau TUgno- 
ja apie pinigu pražudima. 

, 1 . * , . ' , ■ i!

Kastyniu ir aliejaus akcijas.
Kuomet perdaug žmonių ap- 

sipažino su “žaliu pirkiniu 
bizniu,” 
rojo surasti naujus budus per
skirti lengvatikius nuo savo 
pinigu. Piimiansia būda rado 
pardavinėdami aukso kasyklų 

veli au s pa rd u od a m i 
pamarineziu ukes, ir sziomis 
dienomis pardavinėdami alie
jaus akcijas ir kitas apgAvin- 
gas akcijas.
’ Foreign Language Informa
tion Service ' neseniai gavo 
laiszka nuo ūkininko k rajui. 
Brolis mire A me rike ir nkinin- 
kui paliko apie dvideszimts 
tukstaueziu doleriu vertes ak
cijų apie septyniolika nukjso 
kompanijų. Ūkininkas dųbar 
norėjo parduoti 
ir bijodamas apgaviku,.ikrqi-

ir iiti-

ir ant
no-

nes ji suims užf ųora perduoti

dėstyta,
yra netikri

:• gus, žinodamas,

pla

su akcijinems kompani- 
ir todėl persergejimas ne

naujas

gana turtingų ūkininkių arba 
biznierių, 
ypatingai
TieiĄs ūkininkams pa^iųnėzia

mažuose miestfiose, 
svetimtaueziu.

kas panąszii In laikraszczįu isz.-, 
<zkarpos piano- 
Valstijų Kasos

karpas. Szitos iszkarpos pra 
ąza, jog Suv-

4

akcijas,

Departmental rado, jog kėlioj ■
*" oirt......i ■

t
1

66

su “
tie patys agentai tu-

i savo akcijas

pesi prie Foreign Language^ 
Infprmntipn Šeryje^r/i^y 
mns, kad jie parduoti tijis aĮcei’
infprmatipn ‘ Sėrvjipę^pr^ydijr

Tamsta sutaupini pinigus ir duodi tikržL 
pagerinimą savo kojoms, kada perki 
“Ball-Band” robinį autuvą. Kiekvienas 
“Ball-Band” batas ar čeverykas yra veltas

Geriausi maineriams
musų specialiu procesu į viea grynę, 
tvirtų šmotą, tinkamą Tamastos kojai ir 
nešiojamą ilgiausiai.

B A L MB AN DM

Paplantinti padai “Ball-Band” autuvo 
yra padaryti ypatingai maineriams neėioti. 
Jie apsaugoja viršų ir yra padaryti pat
varus ir stipri taip, kad akumo ar anglis 
negali įpjaut arba įplėšt jj.
varus ir stipri taip, kad akumo ar anglį

Žiūrėk Raudona Koulys ženklo ant

kiekvieno guminio bato ar čeveryko kada 
perki. Jis stovi ant augščiausio laipsnio, 
kurį Tamsta gali nusipirkti. Tamsta gali 
gaut “Ball-Band” batus, Himiners ir 
Lopac, baltus, raudonus ir juodus. Klausk 
jų savo pardavėjo.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
Mishawaka, Ind.

perki. Jis stovi ant augščiausio laipsnio,

Ball-Band”

i
4 Ou. Water St.
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Raudonas Gvazdikas
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jo kuonomeiliau-re j o melsti
šia is žodžiais, kad tik jis su
tiktu ir kad ji nenueitu in mon 
kykla. su gėdingu atsakymo 
jungu dvasioj. Bet ji gerai pa
žinojo savo tęva,
n is būdas ji pergalėtu

ir nonulonkt gal

kad vienatį“ 
nenu-

Visgi, valandėlė pa- mest ginklo
ty- vos. Ir ji nepasijudino isz vie

tos. Ji sifrinko savo knygas ir 
ir pastovėjo kelias 
da laukdama... Bet 

veltu! Tėvas nuėjo, paskutine 
mergaites viltis užgeso...

*
Alba nnpjo in

šašti vas 
minutas,

da ji

Už valandos, ilgai 
cziojes po kambarį, 
Macci su žvake rankoje snsto- 
jo prioszais duris Albos kam
bario, Pridėjus ausi prie spy
nos skylutes, jis iszgirdo ramu 
mergaites kvepavimn - 
miegojo,
ahejojes — tėvas tykiai, 
kini pravėrė duris ir, priden
gęs ranka szviesa, i nėjo ant 
galu pirsztu in kambari. Mer
gaite gulėjo augszticninka sa
vo lovutėj. Niekuomet
neatrodo tėvui tokia gražia ir 
kerejauezia. Bet jos veidukas 
su užmerktomis akimis da 
reiszke liūdnumą. Apatine jos 
lupa buvo truputi atkiszta, 
kaip tad pas vaikus buna, kuo
met jie rengiasi veikti. Jos 
kvėpavimas atrodė tėvui pri
slėgtu...

Ir staiga sudrėbėjus jis pa- 
temijo, kad mergaite sukry- 
žiavojo rankas ant krutinės, 
tartum numirus. Jo suerzintai 
vaidintuvei pasirodo, kad mer
gaites nosuko užsirietę, ir jos 
veidukas nuo ryto jau sumen
kėjo. Susijudinęs, paėmė jos 
rankas, kad 
su iszgaszcziu 
dės tarp jos 
tartum kruvina, denio. Jis aly- 
džiau pažiurėjo ir pažino rau- 

jai davė 
Tuomet, 

užsimąstė...
lando prie

rengiasi

Susijudinęs,

mokvkla Iv- 
v •

d ima tarnaites su szirdžia pil
na liūdnumo.
pamaži ir
davė, kad

Ji stengėsi eiti 
minuta susto- 

nueiti iii mokykla 
vėliau, kuomet visos draugėj 
jau bus susirinkusios ir Mari
ja Czincano 
szneket.

Alba galvojo sau patykiai.
nieko nežino ir 

akimis, pilnomis 
szypsojan-

kas

visos drauges

nugnles su jaja

“Gal da ji 
sutiks mane

geru ir

duszingu savo pasielgimu isz- 
gelbejo nuo mirties varginga 
szoimyna, ir kuri paskui doka^ 
v o jo jam ir laimino ji. 
baisus pasitycziojlmas!
Alba pradėjo skaityti silpnu 
balsu ir ūkanomis uždengti“, 
siotns jai akis, tartum skaitys 
dhma apkaltinimo akta sali įr 
snvo tėvui. Ji nemato, bet jau
te pikti! mižiurojima savo 
drauges.

Koks

pažiūrėjimo
jauto, kad persk ni

eži u s jai sakini apie pnsigariė-

ta, ko asz noriu,..
*t AdvokfttAs Boleti 
nusijuokė. Bet Albos levas Už
sirūstinęs paszoko atgal, t

— Ne! Tai yra bloga, tki

t 1

garsiai j
4

0

Argi tu Ž
i ’*!

t

draugas patars

f

« j t
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buvo apgavyste. Tr tas nuodi^ 
ja man, visa smagumą.

— Et, niekis, patoinijo jam 
advokatas Boleti, — 
nesakei, kad nori kovoji su.
darbininkais visokiu ginklu? 
Tavo dūkto tik darbo pasinau
dojo tavo mintim.

— Ak tote! — suszuko Al
ba, nustverus tovn už rankos, 

nedaryk tokio pikto veido, 
del to, kad tu buvai tokiu go
ru. Dabar tu vol supykai, o asz 
to nenoriu.

Ir pribėgus prie stalo, ji isz-* 
trauko isz stiklo gvazdiku Ma
rijos Czincano ir nžkiszo tėvui 
iu surdota, kalbėdama: <

in dirbtuve .
Ten laukia 'tavos 

Tu
tu

raszcziukyj. Tik pagalvok, kad 
pas tave ant 
dukters. t

Tėvas pažiurėjo in Alba ir 
pabueziavo ja.

Bet kuomet jis atsidūrė ant 
gatves, jis su sukastais danti
mis atkartojo savo sakoloiviui 
advokatui Boleti, paprastus 
savo žodžius:

— Prisiekiu 
kad paskutini

!l1»

jima ir kilduszinguma senjoro, 
nusiszypsojiknas 

kroivina Marijos burna, biirn^ 
kuriai Albos tėvas atsako duo
ti duonos kąsneli.

stumiama
ir kartaus žingob 

pakele taki s nuo 
pamate Marijos 
pa m a te 

szai pos n u si szy | įsoj ima.
balsas nutruko; kraujo banga 
užliejo jos veidą,
drebėjo jos rankose... Bet visgi 
ji save pergalėjo ir vėl pradė
jo skaityti vis su labiau ir la
biau blankstaneziu veidu, vis 
labiau silpstanezin balsu.

Bet staiga, kuomet ji perver
tė kita lapa, 
paskutines eilutes, 
gaites sustojo ir pažiurėjo in 
ežy st a lapa po 
a pa ky tos kuom 
žvilganeziu.

— Skaityk-gi 
mokytoja.

Bet mergaite neskaitė, 
akys sužibėjo, veidas užraudo, 
krutino alsavo...

netikėtai, 
ji iszplesze

Marijai Czincano, kuri

paszaipos

Pagalios, 
tai liguisto 
durno, 
sa si u vos 
pa žiu re j ima,

kėkio

Nokurios mailele

Alba 
ir

jos pa-
Albos

susiuva su-

— Eik, tote, 
geram upe. 
Czincano. 
meiliai, kaip

turi sutikti ji 
žadėjai savo

krutinės gėlo jo

UOSZVPH, 
mano,

Kaip kada mažai iszmano, 
Pakol žentą gauna, 

Kaip kada ir apgauna, 
Tai da geros, 
Ir szvarios.

Jeigu žentelis da prie skatiko, 
Ir jokia nelaimi* ji nė paliko. 

Aplink ji tupinėjo,
Gerai apie ji sznekineje, 

Bet jeigu ji nelaime patinka, 
Andarokus iii ranka surenka, 

Sznlinasi nuo jo, 
Kaip nuo kokio nevidono. 
Tas

O nelaimei Yra daug žmonių, 
kurie juoksis i’; tavo sielvarto ' 
Tačiau gerus 
naudoti

pleiskanų mirtiiupį priešą.
Suvilginkito Rufilcs savo gal
vos odų kasdien per kokių 
savaitę laiko ir 
tuojans pranyks.
Ruflles nuolatos ir po to, ir 
tuo būda užlaikykite savo gal
vos odų švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina G5c. nptiokoso, tirbn prisinu
kilo Tūc. tiesiai j labaralorijn.

F. AD. RICHTER, & CO.
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

pleiskanoti 
Naudokite I

1i
košt umeriaus.

I

atsitiko

Kaina GAc. nptiokoso, nrbn prisius-
« 1 . *' * t lt " ♦ • « * • <
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8. JIJOCNUKIS. 
LictnvhzknR Krlanczlon.

Pauiuva visokius Siutus ir Overko- 
tus pagal naujausia mada ir Isz 
geriausio matorljollo pagal noro

Senus pataisau ir
Iszproslnu ir padarau kaip naujus. 
Mano darbas gva ra n t uojamas tr 
busite visame užganėdinti.
102 E. Centre St. SHENANDOAH.

SKAITYKITE ^SAULE“

pavieto 
zernese, 

miešti* mizeniese,
metus sirgu-l

Lu-

Dideliam
Žentelis

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

vilties, su
ežiu veidu... Ir kaip asz tuomet 
galėsiu pasakyt jai liūdna ži
nia?... Arba ji jau viską žino, 

iszskesti jas... ir ir jos veidas
blanks, ir jos akys 
aszaru, kaij 
gini ?” 

Bot
priesz ja no toj, ne kitokioj isz- 
voizdoj. I nejus in
kartu su mokytoja, Alba pama
te Marija ant paprastos vietos, 
pirmam suole ir sutiko jos pa
žiūrėjimą. Kaip baisiai tas pa
žiūrėjimas perverc Albos szir- 
di. Buvo tai pažiūrėjimas pil
nas neapykantos ir paniekini
mo, pažiūrėjimas priėszo, ap
garsinusio kurezia, bet. begai- 
lestinga kare. Alba sudrėbėjo, 
bet puikumas paėmė viršau, ir 
kad jai reikėjo praeit pro drau
ge, kad patekt ant savo vietos, 
ji sumažino. ėjimą, idant pa
slėpti savo 1)01100. Vienok tas 
padare (la Uiolgiau. Kuomet 
Alba ėjo pro Marija Czincano, 
szi paskutine spėjo 
delt:

ai szo ko, iszvy- 
pirsztu raudona,

dona gvazdiką, kuri 
jos drauge Czincano.

atsiduso irjis
Vargsze A Ūmi!
savo

.I i g] 
drauges gele.krutinės

Kas per mylinti szi rd is! Ir jis 
ta mergaiteinsivaizdino ir t«. 

kuri, gal but. toj*paezioj valan
doj teiposgi miega su prislėg
tu kvėpavimu, sujudinta arba 
linksma lukesczia, arba sunkiu 
prijautimu. Bot tuoj atstume 
nuo saves gailesti, pasiruoszu-

Ir ji vėl pa erne 
atsiminus, kad tie 

pasinaudojo jo duk
ters geninDi, kad pasiekti savo 
tikslą ir suardyt ramuma jo 
namuose. Tikri galvažudžiai!... 
Vargsze mergaite!... Ir jis.už^ 
siniam* isztraukt isz jos ranku 
gele ir instatyt in 
vandeniu, kursai 
jos naktinio 
mandagumo jausmas 
ji. Ir, da karta paži u rojęs in 
teip karsztai mylima dukterį, 
jis ve! tykiai — tykiai iszejo 
isz jos kambario ir nuėjo gulti. 
Bet jam da vis vaidesi miegan
ti mergaite su ta raudona de- 

atrodanezia

šia ji apimti, 
piktumas 
niekszai

stiklą su 
stovėjo ant 

staliuko.
sulaikė

Bet

rs VISUS

jos da labiau nu-, 
bus pilnos 

i asz iszkesiu ta re-

Marija Czincano stojo

mokvkla

jai knž-

kad perskaityti 
akis ,mer-

tiesei, tartum 
tai netikėtu,

toliau, tarė

Jos

greitu ju
ta lupa ir

7

Boleti,
liuoje,

O uosz.vo dabar balavoje. 
Niekam ne yra jo prižiūrėti, 

ne ejna pažiurėti, 
dienas

viens dejnojc,

Uoszve ir
Nabagei is per

Per naktis 
()j tos nelabos uoszveles,

* Bobeles!

vaitoję,

me ant krutinės, 
kruvina žaizda.

* * *
Ant rytojau* tėvas neinejo 

kaip tat paprastaipas Alba, 
ta darydavo, kad pasisveikint 
su joja, kuomet ji d a gulėjo 
lovoje. Alba nulindo, todėl kad 

sa-

atsikėlė
Bot ji 

nutarimu

tikėjosi, jog su rytmetiniu 
vo pabueziavimu tėvas atnesz 
jai laukiama sutikima.

su tvirtu 
tęsti kova ir nuėjo in valgyk
la, kur ja lauke kava su pienu. 
Kaipo kariszka vėliava, ji pa
state ant stalo vndens stiklą, 
in kuri buvo instatvtas raudo
nas gvazdikas, ir atsisėdo prie- 
szais ganiojanezia kava, toliau 
iinstumns duona. Isztikruju, 
senjor Macci pasirodė palei 
duris valgomojo, sutrauko 
piktai 
duris.
szauksztu in stala

Marei 
valgomojo, 
antakius ir 
m

užtrenkė 
Tuomet Alba sudavė 

ir sukando 
apatine lupa. Ji da vis tikėjosi 
kad tėvas sutiks. Kas ryta ji 
nuskindavo gele ir užkiszdavo 
in tėvo surdota, kad iszeidamas 
isz namu iszsines^tu apie ja at
minima. Nejaugi sziadien jis 
iszeis bo gėles?
teip, nes jau artinosi laikas 
ėjimo in mokykla, o tėvas da 
negrįžo. Pagalios ji turi eiti 
in savo kambarį pasiimti kny
gas. Tėvas iszejo sz jos kam
bario jai ten inMnjjįt. Galbūt • • e • t. 1 11 , ” •

rp
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turbūt, kad

jis buvo pas ja, kad kaip pir
miau, slapta perskaityt joą
darbai Tas jai atrodė gebi 
žengiu. Ji suktoscji 
nieko nepasake. C)
ženklu. Ji sukosėjo. Bet tėvas 

kaip ji no-

— Tavo tėvas beszi rd is.
Albni atrodo, kad 

kinžalu dure in smilkinį, ir ji 
nuėjo ant savo vietos visa nu
blunkąs, nelyginis žingsniais, 
su akimis migla aptrauktomis.

Prasidėjo mokinimas, ’ bet 
Alba nieko negirdėjo. Jos au
syse .nenustojo 
szvil]>ianti, tnkstanti kartu at
sikartodami, baisus drauges

ja kas

skambėjo

žodžiai. Mergaite konto jaus
mą ] 
tėvo, nusižeminimą 
niu ir gilia <2?ailesczia.

kartaus* pasigailėjimo savo 
su piktu- 

Laiks 
in laika ji dirstelėdavo in savo 

Marija sėdėjo in ja 
ir Alba pakeistinai 

i stipriausia kerszto 
tai gailesti, matant 

ta plona 
joje minti 

kuri grumzdi-

priosza. j 
užsisukus 
jaute tai 
geidimą, 
jos menkus peezius, 

gimdantikakla,
apie skurdą in
no juos jos tėvas. Ir ji spaude 

labai tvirtai tu- 
kadla i kylius, neapsi-

gera * szeimynai 
slapta taisė szi 

savo pen-

savo galva ir 
rt‘jo 
verkt.

Mokytoja, 
motina, kuri
bei ta isz drabužiu 
ketos vaiku, per mėlynus stik
liukus savo akiniu patomijo 
nublankusi Albos veidą, ir kad 
panaikinti jos liūdnumą, ne
klausiau! priežasties, mokyto
ja pasiszauke mergaite prie 
savo stalelio perskaityti savo 
darbe, isz sasiuvos, kaip vi
suomet daiydavosi, tuom laik, 
kaip mokytoja tebijo ska i ty
ma pagal perraszyta lapeli.

< . . . * • ' k 1RAlba nuėjo nuo saVo vietos 
ir užėjo aiit mažo paauksztini
mo, kur sėdėjo mokytoja. Spė
kos veik ja apleido, kuoriiet ji 

4 * < . • • 4. i •

v

kur sėdėjo mokytoja. Spe-

atsidūrė ten vierta, veidu Atsi
kreipus in visa mokykla, su 
praviya susiuva traukose. Jai 
tas plivo na.ują>jr sunkesne 
kanezia garsiai perskaityti,

* i * k. j k • j f - .. ? 3 r'

rfiokykl

kaiiczia j
stovint vos žingsnią nuo pirmo
btiviv, 

ja Czincano

Urnai, 
dėjimu 
mete 
nustebus, nustvėrė ji pakeli n j. 
Nusistebėjus mokytoja žiurėjo 
akis pastaezius. 
skaitė, Input i i 
nutirpus, paskui 
lapa ir apsiverkė. Tuomet Al
ba miszoko nuo paauksztinimo 
ir pabueziavo drauge in gal
va.

Toji apsikabino ja ir tykiai 
sukuždėjo jai in ausi, knipczio- 
dama:

— Atleisk man.
Ant lapo didėlėmis raidomis 

pieszoliu buvo paraszyta:
Pasakyk Marijai Czincano, 

gali sugrįžti in

, Marija per
sėdėjo tartum 

pasirėmė in

4 4 

kad jos tėvas 
dirbtuve ir kad asz džiaugiuosi 
isz to.”

Visa drebanti isz laimes ir 
dėkingumo, Alba, vos tik pasi-. 
baigė nAikslas, teip greit nu
bėgo namo, kad tarmii.te, ste
nėdama, negalėjo suspėti su ja 
kartu. Mergaite vos skambu- 
czio nenutraukė, teip dnicziai 
ji ji truk tolėjo ir inbegus, tar-

i

tum viesulą in valgoma ji, puo
lėsi tėvui ant kaklo. Ne žodžio 
nesakydama, ji bueziavo jo 
veidą tokiais audringais bu- 
cziavimais, kad jai net kvapa 
užtraukė ir akys apsiaszarojo. 
Tik paskui jau ji patomijo ma
lonu advokato Boleti veidą, su 
knriuom sonjor Macci jau pir
miau papietavęs rengusi iszei- 
ti isz namu.

— Užtenka, 
kalbėjo nudžiugęs tėvas. - Tik 
nemanyk, 
priverto inane 
nutarimą.

O Albos motina, su papras
tu jai malonumu, szypsodamo- 
si pridūrė:

Padare tai raudonas 
gvazdikas, kuri tėvas pamato 
tavo rankose, kuomet tu mie
gojai.

— O tai man gera mintis in 
galva atėjo, — suszuko mer
gaite, plodama delnais.

— Kaip tai gera mintis — 
užklausė nusistebėjos tėvas.

Teip, ~— 
damosi Alba, — miritis apie

užtenka!

kuti tavo kaprizai 
perkeist mano

tai,

’atsake szypso-

gvazdika. Asž girdėjau, kad 
tu vaikszcziojoi palei mano 
duris ir buvau persitikrinus, 
kad užbaigsi tuo, jog užeisi
pas mane. Tuomet asz paėmiau
Marijos Czincano gvazdiką ,ir 
nudaviau, kad miegu, Asz pa
galvojau, kad mano tėtė ge
ras

suolo, veik priesz paczia Man- spaustos prie

S S *

,r iszveizda tos gėlės, pra-> 
* > mario ? krut i nbą,mano krutinės, a * a A

f ta nelaiminga sugraiidis ji, ir jis iszjjildys

ko jam advokatas. — Atbulai 
tai jos pirmutine 
visos eiles 
tavos.... Tu

O 
ji ir teisingesne 

už tave. 1’1.1 
XIX amži, ji 

apsiginklavusi

ant dangaus, 
karta Alba 

szvenezia ant manos pergalėji
mą !

—-. Niekis, — linksmai atsa-

pergale isz 
nauju pergaliu ant 

manai, kad tavo 
duktė tik. goresne už tave? 
gal būti, kad
ir toliau matanti 
inknniji savije 
XX, viena 
prioszais kita. Ir pagalios, jos 
vardas “Alba” (anszra).

varda, mano 
Rengkis iii 

mintim,
taneziuose kitu szeimvnu atsi
tiks tas pats, kas ir tavo. Apart 
to susitaikyk sU'taja mintim; 
kad pergale bus ne po tėvu pu
sei.

davei 
drauge, 
džiangkis

Alba 
prana szo

! t mTu

kova ir 
kad tuks-

*' f

betikiu!- ixeiiKiu; — atsako sen- 
Alacci sutraukos antakiu 

ir tartum norėdamas iszt ra ūk
ti raudona gvazdiką isz savo 
surdbto kilputes.

— No, palik ji ton, 
jam jo draugas, sulaikydamas 
jo ranka, 
nemandagus 
dukteria isz tavo puses... Galu 
gale, tas raudonas g__
tinka tau...

Senjor 
ir paliko

jor s

tarė

tas visiszkai
su

bptu 
pasielgimas

gvazdikas

nusiszypsojo 
raudona gvazdiku 

kilputėj savo surdoto.
~:GALAS:—
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GYVENIMAS
Sz. Marijos Panos

PREKE TIKTAI 25 c.’
W. D. Bocaikowskl'Co. 

Mnhanoy City. Pa.

T

DIDELE PROGA • « Ji

Del Vyru Nusilpnejusiu ant 
Lytiszku Organu.

Nusilpneje ant lytiazku organu vyrai, 
kaip tai nervu, palika iszgydyti ant 
visados per vartojimu gyduolių Novo. 
Tai yra; galimu pasakyti, eudauna 
gyduole, kurios iszgyde Jau tukstau- 
czius vyru serganeziu lytlszkoinis li
gomis. Jei esate sergantis ant lytiszku 
nusilpnėjimu, kad kenkia Jums betvar
ke nervu, kad nustojate vyriszkumo, 
kad esate nusilpnejusiam padėjimo, 
szaltos kojos ar kojos, galvos sopėji
mai, užkietėjimai viduriu, nevirinimai 
skilvio, inkstu liga arba kitos ligos 
pūsles, nemielus sapnai, baime sutikti 
žmones, kaip tai daro nekurię, palik- 
siet iszgydyti per vartojima gydyoliu 
Novo. Gyduoles tos in trumpa laika 
padarys jus sveikais, tvirtais ir lai- 
mfpgals. tada-gi 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 gydyolhi, 
užtektinai ant 15 dienu, 'kada-gi pri
siusite įpums savo adresa ir 50c stem- 
pęmis arba sidabru del apmokėjimo 
krtHztu už persiuntimą. Praszom at
kreipti atyda ant to, kad tai nėra maža 
dėžutė, bet koniplotiszkas kursas isz- 
gydyinui, užtektinai ant 15 dienu, labai 
tankel yra užtektinai iszgydymui. Ta 
proga tik ant trumpo laiko, todėl ra
ižykite mumis tuoj ir nelaukite, teipgl 
pranoszkite kokiain laikrasztlje * skai
tote szi apgarsinima o mes iszsiuslme 

i tas gyduoles.

ox 33 Brooklyn N.Y

pranoszkite kokiain latkrasztlje skal
ioto szi apgar 
jumis tuojau^

Dept. 43,
ovo Company, c , .P-"

f I 1 r

Nekuriu Bostono Lietuvei, 
Apsiėjo negražei, 
Miisztyne pakele, 

Savo tauta
Ant vienu kriksztynu suėjo, 

Jaunas

suvėlė.

vaikinas nuėjo, 
Teip kaip ir kiti, 

T ru pu t j pa sil i n ksmy t i.
Vrisa gaują ant jo užklupo, 
Bereikalo ant jb suszuko.

Tasai lankau ižbego, 
Revolveris rankoje sužibėjo, 

l’ifr, paff, l)ing!
Visi iii stuba ding.

Ižbaidino visus nebageliiis, 
Didelius

Po tam veda visi gere, 
nepasigere;

deknyojo,

r
VISUS
pasisziaiiszellus,

Bnkol suvis
Dievui

Jog- juos iszgialbejo,
Mtit, tas galijotas.

Buvo didelis patrijotas, 
Isz tuszcziu patronu szoves, 

Aut Lietuvos
Ogi buvo tai juoku, 

rTerp dideliu ir vaiku, x
Juokėsi isz szeszkn, 

Dideliu meszku.
# * * 
bendroves agentėlis,

surinko,

sz loves.

Vienas
Baisei nuskureli

Pinigu daug
In Lietuva kele sau iszrįnko.
Teip tai su vienu atsitiko,

O kostumerius nelaime patiko, 
Pinigus pats iszveže iii Lie

tuva,
Nakties laiko iszsivoge kaip 

, szuva, 
Da ir sziadien jo neyra 
Žmonių aszaros byra.

Kėli tukstaneziai dingo,
‘ In jo kiszeniu sulindo, 

O kas-tame kaltas yra?
Argi kitokiu agentu nebeyra, 

Kur yra vyrai dorus, 
sz ta n t ga s pa d o r i u s.

Mat tasai agentėlis,
Sudžiu ves nebagel i s, 

Nuvažiavo grinorius atvežti 
In Amerika visus iszvežti.

Juk tai pigiau,

s

Ir

1

Ir greicziau!
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Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvo 
in New Yorka kreipkitės in atsakaneziausia

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

Iszmainome ir siuneziame pinigus in visa 
pagal dienos kursą; pasitinkame keleivius New Yorke 
ant stoeziu ir suteikame nakvine savo kotelije; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiamo; 
portus ir kitus reikalingus dokumentus, 
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

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

Of isos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.
Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.

pasauli

padarome pas- 
Reikalaukite

f

DYKAI — BAROMETRAS IR REVOLVERIS — DYKAI

v.‘ A'I

BarometrasImportuotas 
kuris parodo permainos oro. 
Tai yra labai gražus Ir gerai 

daiktas su tikru 
termometru. Ir

padirbtas
Fahrcnhcln
priesz gražu ora lele-moterls 

k iszeina in tarpduri o priesz 
Sk Uotu vyras iszelna in tarp- 
^'gdurl, priesz permaina oro tai 
'« abudu
« Labai naudingas daiktas del 
j kiekvieno. Taipgi revolveris 

22 kalibro kuris yra 
padarytas gražiai ir druczel, 
szauja su B.C. kulkals. Kas

Iszelna in tarpduri.
c*,

B. C.

jin turi gales apsaugoti savo namus. Szitus 2 brangiu daiktu mes prisiusiiu
dykai kožnain kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodyta laikrodėli. Tat
yra labai geras laikrodėlis, nikelinio judėjimo, gražiuose nikelinuose Juk-*
ūžtuose, laika rodo teisingai ir gvarantuotas ant daugelio nictii. Vertas ne| 
mažiaus kaip $5.00 bet mes per trumpa laika nutarėm parduot tik už $3.75< 
Prlslusklte 25c. stempomis už prisiuntima o $3.75 užmokėsite kada aplal-% 
kyšite tuos daiktus savo namuose. Gvarantuojame kad busite užganėdinti

Chicago, Ill,
arba sugražiname pinigus. Raszykite sziandien aut adreso: 
PRACTICAL SALES CO. 12W N. Irving Ave. Desk 25.1210 N. Irving Ave.

J08-AMERIK0C
LINIJA 9Bi’oadvay, Nev\ork.NY

SSsiLIETUXA.
PER I-L^>4DURGĄ.P1LI/XA 

________ ______>jų.
Lietuvei važuojant in Pillava aplenkia 

lenku juosta (karidora)
Visa ireczia klasa padalinta in kam* 

barus ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.
ESTONIA ______ 7 Vasario

POLONIA ...... 28 Vasario
Isz Now Yorko ar riilladeiplila In Hamburgą

3.50. In l’lllava $100.50. In Liepoju $107.
Philadelphia In New Yorka geležinkeliu.

Kręipkites prie Vietiniu Agentu.

i

A.f

PER 1-1AMBUUCĄ, 
/- ARBA LIEPO

LIAVX

I
'•i/ >,»■

f

I
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Salutaras "Ditters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo: t
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI, 

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDEffIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T. I
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 

į szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi prįimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini*

ATSIRAUGĖJIMAI

NERVISZKUMAS,

>
II

Jis yra labai veiklus ir

t
J I

mm, 
kuna. Jeigu jusu aptiekomis neturi Saluferd Biterio tai 

biuuS. i

Drug & Chemical Co.
CHICAGO, ILL.

pataiso apetitą ir priduoda viso genamo del viso

■/

reikalaukite tesiai iszmus

Salutaras
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

I :
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CAPITAL STOCK 1126,000.09 
■ftrplus ir Profits $531,346.60

Žinios Vietines Isz Shenandoah, Pa.
Vasaris -- February.
Pet nyezioj Grabnyczios.
Su ba toj S>
Jeigu per 
Mzvieezia

Blažicjaus.
G raliu vožias t 

tai tikėkimės

Motiejus Skrublis, 
412 West Coal Str.,

40
Ii-

Mokame antri, procentą ant sudėtu 
Procentą pridedant prie jus 

ptalgn i Bausto Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atnMxat parodyt knygute 
ar ae. Mes norim kad Ir jus turė
tumėt reikale su musu banką, ne
paisant ar malaa ar didelis.

Bankas adares nuo 9 ryte Iki 3 
popiet. Bubėtomis 9 ryte Iki 12 vai.

i » ■ ■ <
H. DAT.L, Prezidentas.

* Geo. W. nARLOW, Vlco-Frez.
! Jos. E. FERGUSON, Kaslcrlus.

saule
szal<*zio ir sniego.

— Kunigas Uzosna suriszo 
mazgu motmystes Petra Kani
ežai t i su naszlia Ona Klimans- 

304 W. Market uli. Teip- 
lleloiia Staukovicziute su

kieno,
i X1
I Jonu Bukoca.

— Seredojo nemažai turėjo 
salimiinkai baimes, kada da- 
žinojo buk prohibicijos sznipai 

, ketina padaryti ablax’a ant vi- 
I su šalmui.
I noju pralenkė, atidedami ant 
kito laiko t a ji darba. O gal už-

Stankevicziuto

Bel sznipni Maha- 
pra lenke,

__ 1 klups isz nežinių, nes biznieriai

metu, 
kos pavojingai sužeistas Keh- 
loy Run kasyklosią. Likos nu
vežtas in ligonbuti. Skruhlis in 
trumpa laika 
kelis kartus
lydins, po operacijai.

— Zigmantas
ežius, 27 metu, likos baisei su
badytas peileis nmszijo karezo- 
moje. Badai Viktoris Narbutas 
subado Lekevicziii, už ka likos 
arosztavotu.

— Lietuviu
atsibus
svetainėje szimot. ketina būti 
vienas isz didžiausiu. Dvi or- 
kestros rež senoviszkus ir nau
jausius szokius, nes reikė žino-

likos
ir da ne buvo iž

sužeistas

<>* K
I icckevi-

balius 
Pancdelijo

kuris 
Maherio

szikart žinojo kada uostytojai 
pribus.

— Kiek tai varginga moti- 
už savo milema 

nuo pat užgimimo 
lyg grabo. Motina rūpinasi vi
som pajėgom idant savo kudi- 

I ki iszaukleti ant doraus sūne
lio ar dukreles, bet atejtis kar- 

Laldoja kaitas Numirėliu pagal Nau- tais piktai atsimoka tai moti- 
jauala mada. Pigi preke. Telpgl prl-1 . ft: jnqioq

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1CS 

IR BAL8AMU0T0JAS Ii na nukeneze 
' kūdiki

stato automobiliui visokiem* relka 
1OIDS.

Parduodu visokį u* paminklus, didėt- I 
Ina I•» malina n 1 nlflrlanals IzyzIaI 1

jeigu pirkaite POMNINKA UI kreip
kite* pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau gcrlaus parduoti negu kiti.

801 E. Fine SU Mahanoy City. Pa.

nenuilstanti pa- 
del savo kūdikio. 

Užauga dukrele, rodos motini!
siszventima

lūs k mažius ui pigiausia preke, todėl turės džiaugsmu isz tojo kviet-
kelio ir ant senatvės josios visi 

dings, kad sztai 
kaip kokia bomba, trūksta vi- 

l sa josios viltis, dukrele atne-

rupescziai

viltis,
r

JONAS M. OISARIKAS I
F Ir e Insurance Agent

Apdraudilu (Inszuriulu) Namus 
Tavorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijose 1

Itfi'W. Mahanoy A»e, Mahanoy City i 1 kcl(
•r

SAULE

Sugar Notch, Pa. — Žiema 
pas mus neszulhų bet sniego 
lankei nupuola o ir vandenėlio 
turimo užtektinai, Darbai ka
sy klosią ir ojna gerai. Drau
gyste S.S. Petro ir Povylo rou
ge puiku ir dideli balių pirma 
diena Fobruarinus ant Mrnzo 
sales ant kurio visi yra szir- 
dingai užkvieczinmi.

— Cziu yra pasekiningiau- 
so vieta del varymo miipines, 
nes lyg sziolei no buvo jokios 
kratos per prohibicijbs uosty- 
tojus, todėl ir girtavimas stovi 
ant pirmutinio*laipsnio— ge
ro seni ir jauni o 
ka jau nokiirios musu kūmutes, 
tai dievyti, niekados noiszsi- 
pagirioje. Yra visokiu motorė
liu geru ir blaivu, o kn jau mu
su merginos, tai vertos pagyri- 

įlesitranko bambileis pomo,

ir vaikai, o

I i, jog ant to pokyliaus atsilan- pakampes su kokois tęn szpic-
ko senu poru kurios myli pa- |eja 
t rėpso t senoviszkus szokius.

* ♦,

— Utaminko diena mirė J. vedimo, 
Vilkelis po trumpai ligai. ’

— Szesziolikos metu suims 
Vinco Remeikio 
baisei sužeistas 
No. 4 kasyk losi a
ninko diena Ashlando ligonbu-

J kuris likos 
per karukus 

mirė Utar-
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NELYGUS MAUDYMAS.
Szitos patogios rūteles maudosi szilnmoje pamarį Miami, Floridoj bet

Z'*st « • -ta a • -w w • a a . a a w uArsziausia, 
jaunikei ne turi noro ant apsi- 

? todėl merginos iszte- 
ka isz kitu parapijų vaikinus, 
o ir už svetimtauezius. O reike 
žinoti kad musu rūteles pada
ro geras gaspadjųeles, todėl ir 
pribuna vaikinai isz visu sza- 
liu pasiimdami 
isz czionais. 
Sugar Notch 
Rieszntolis.

G

kad musu Charles Szobergas isz Chicagos maudosi didžiausiam szalti.je ežere Michigan
meta per dvideszimts metus. Chalukas sėdi ant sniego ir lauke pakol ledai
galėtu panert po vandeniu.
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szis žmogelis 
ir tai kožna 
praejs idant
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200 METINES SUKAKTUVES BENJAMIN FRANKLINO.

v Jft

sau pacziules
God bless, the 

girls! — Saldus 
.M fA I « ' •

”V>.

Atojo.
— Fanas Daugirda, 135 N. 

White uli. buezeris, iždave nie- 
kadejus kurie po miestą plati
no neteisingas 10 ir 20 doleri
nes bumaszkas nes ir jam gavo
si viena isz ju. Tuojaus prane- 

apie tai palicijai, bet toji
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Žmona: — Delko taip žiuri
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’( sza in namus geda, rūpesti, nu- 
| įžeminimą ir paniekiniina visai 
j ' szeimynai!
i i laimingu motinu galvos pražy- 
š i la isz laik, nuo rupesezio apie 

savo vaiku
tai tokis gyvenimo erszketinis 

nuo kurio negalima atsi-
— Musu 
su savo artimais, o ne 

atsimindami ant 
“nesiūlyki m 

busime sudv-

O j daug, daug ne-

nuo
»s, bet ka daryt, juk

sze ; • a f f r \ •» k

gal radosi ant piet kad nepri-l 
buvo suimti ] ,
vėliaus dingo isz miesto. Notei-! 111 uiane ?

V v ra s: — Delio,
!

niekadeju, kurie! s*'
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W. TRASKAUSKAS 
PIRlfUTUIS LIETUVISZKAS 

SRABOEIUS MAHANOY CITY, PA.
_ L xi" įjt ‘ 

a ’Ur^r*** ju^a

Laldoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del lAldotuvlu Kiik- 
sztlnlu, Veaelfju, Pasivažinėjimo 

ir t. L
120 W. Centre SU Mahanoy City, Fn-

ii i let is 
sūdyti juju, 
gero 
kitu, 
tais.

*
priežodžio: 

, nes patįs 
f)

užduotis yra 
art ima is

TAMAQUA, PA.
KOJENA AERlfDA. 9 ryto iki 8 vakaro.

ILietevtsikas Grsborlus

K. RĖKLAITIS

ill West Spruce Street 
MAHANOY CITT, FA.

Bell Telephones No. 149

>... . ■

Laidoja Numirėliu# pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Turi pagalblnlnka molere.
Prieinamos prekes.

2-t ra* Flornn • 41 WEST 41 ROA D ST.

i 
t DAKTARAS L W. HODGENS

Phlladelipltla Specialistas 
L’žsl-svnejublu Ir ChroDlszku Liga 
Eikite ten kur ceate tikri kad gau

si e tvirta rodą ir atsakanti medika
is zka gydimą, per daktaru kuris turk 
c?( ug metu pasekmingo praktikavimo. 
q /dima ka aplalkoto nuo manės yra, [

I

C HA B, s. FARM LEY 
Beal Estate 4gent — Notary Public I 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stabas, 

mes tfae jumis tarno patarnauti. 
Jtefl^yfvojame namus, koletavojame 

/ randas ir telp tollaua.
Wfw, Centre SU Mahanoy City, Fa.

TvIrezHnita IJetn.lszka 
B A H K A
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1/ arantuotas.
Jalgu esate silpni, nervlazkl ar 11-

gjiotl, nedarykite toe klaldoM ka kltH 
atejklto pas mane lr paa- 

lapingai pasikalbėsimo.
et a pada re.

įraukti

singas bumaszkas 
po visa pavietu.

— Jurgis Juraitis likos su- 
risztas mazgu moterystes su p. 
Julia Kursovicziutp per kun. 
Klevona Coal Dalfje. Svotais 
buvo Dr. Kalinauckas 
ežia. Ja u na ved ž i a i
pas tėvus jauijavedžio in Clo 
velnnda.

praplatino

su pa- 
iszkeliavo

Chicago.

4 4

ne* 
ji atlanko 

norėjo surati 
pinigu

Haring|ono
likusiu

Petras Žilvitis 
6758 Clyde avė-, susilaukęs 
praszytu svecziu 
banditai, kurie 

pa ka votu
nuo speszolniko 
bankroto. Mat P. Žilvitis agen
tą vo P. Harringtonui, ir kai 
kurie žmones paskleidė paska
los, kad jo namuose esą paka-

• • -%. n • a a M nvotu pinigu. Dabar Žilvitis yra 
pabustas ]io kaucija. Nesenai 

j jis tapo nuteistas nuo Vienu iki 
Įdoszimts metu kalėjimo.

Ponia Žilvitiene greitai pa- 
szaukusi policija. Atvyko du 
policistai užgulė tris banditus,! 
bet ju nesuspėjo pagauti- Apsi
mainyta keliais szuviais. Vie
nas ""banditas tapes sužeisas. 
Jie pabėgo automobily. Bandi
tai persistatė kaipo va____
agentai.

yra

gražiai atrodai 
daryta burna.

kad labai 
kaip turi už-

Didelis Koncertas 
ir Teatras

szv., Juozapo 
parapijos

vilkavo, Norke-

Padare operacije ant kaizerio.
Daktaras Burchardi isz Vied- 

niaus, Austrijos, kuris padare 
operacije insiudamąs beždžio
nes giles buvusiam vokiszkam 
kaizeriui ant atnaujinimo vy- 
riszkumo. Matyt kaizeriui tas 
neprgialbejo, jeigu dabar
yra užganadyfu isz savo nau
jos paezios su kuria gyvena 
atskiria). Dr. Burchardi dabar 
randasi Londono,

lie

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Etlu po prleilura Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki- 
šaut Slunczu pinigus In vt- 
sas dalia svieto, pagal dlen/is 
kurse. Parduodu įšalvėk/ ir- 
tee kompanijų nustatyt/ mi 

kainoms. Parūpinu Pasv,>or- 
tue keliaujantiems In Idr tuva 
Viskas daroma teisingai , grel 
tai Ir pigiai. RaszyklV , apie 
kalnas o gausite • j dsinga 
atsaklm a. Adresą vok j te;

V. LAPINSKAS 
801 W« Mahanrįy At«h 

MAHANOY CITY* PA.

DB. JUOZAS Jk Al JSTRA 
(Llatarls) 

Buvusia Daktaras S ariumen- 
Gydo vlaoklai Lygas.•M 

Priima ligoniai Ilf 
ryta. 13 lig 3 pc| .let., 6 11g

Bell « Tel. 369-R.

10 vai..

• Tatars.
118 E, Coal SU M tennndoah.

I
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0ERA PROG/; ŠUKIAMS!

Arablazke Moe4 4* yru* tikrai pasek
minga Ir kga prie jtms keL'ollka stem- 
pu ir savo adr tai nplatkya tuju
arablazku gyduo dykai Raszyklte
ant gaip adreso Dr. Jmbco, 236 Broad- 

^eoklyn, N. Y. Panaudo
kite 1M U1M / progos Tįsi kurie yra
way, Box 9, Bt

Į pavojinga-
Viduriu netvarkos, aptrauktas lie

žuvis, užklinluias Ir sunkumas po val
giui, gaznl, svaiguli*, silpnumai «lr- 
dlei, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos IszberlmaJ, pup\iczkos„ 
dedervines ir kitos odos Ilgos greitai, 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai uc pajėgos jusu jaunin
tos jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jalgu telp tai. matykite ma
ne.

Rumatlcmuii visokiuose padėjimuo
se, telppgl isztlne Ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl ir trote nuodeju, 
silpni Ir nuvargę, pailsę Isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos atminties, samatlyvl, 
greitai pailutat, pikti, Iszbliszkusls ir 
iszberimal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmai* kau
luose, skausmas gerklėje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katare, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo <1 r dė
jimo, isztlnima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speclales ligas pilvo* Inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite gan si te rodą dykai* Po tam 
Iszalszklnsiu kokis skirtumas, getes- 
nis ir daug pagelbantls yra mano apo- 
sabas gydimo. Padekavoncs nuo dak
taru, lojoriu Ir dvaalszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiauslus Europos ir Amerlkoe 
Specialistus:
Kotvergais ir Petnycziomis 10 
vai. ryto iki 8 vai. vakare. Su- 
batomis 9 ryte iki 12 piet.
Dr. Hodgens Medical Office*, 
4 S. Centre St (2-tras flora*) 

Pattiiville. Pa.

i pasiduoda per mano gydimą.

9

Kuri parengė 
parapijos choras, 
naudai. Atsibus Nedėliojo, Va
sario 4 d. 7:30 
vjeziu Saloje.

Visi lietuviai kvioeziami at
silankyt. (2t.)
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Reikalinga
Merginos ir vaikinai 
in marszkinu fabriką. 
Tiems kurie mokinasi 

! to darbo gauna mokėt 
kožna sanvaite. Atsi- 
szaukite in

kur ketina 
padaryti kėlės panaszes opera
cijos ant ženklyvu ypatų.

raidžios I

American Shirt mid
Overall Co.

Sidney Shediifield Myr.
South Main St.

uli, gjb

Overall Qo. ■•Tjię*.

Didelis Iszpardavimas
Guinano Sztore!

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

« f.

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

szlebiu ir visokiu jekiu. 
Vyrams siutai ir overkotai. 

/ (I * #»• »

Numažintos prekes ant fornieziu, kar- 
petu, divonu ir hiteru. ’ 

Pigios prekes, geras tavoras.
i ■ '   z w.i wmu n ji h      m w "<■»«   l

GUINAN’S 201W. CENTRE ST
t

t'

Po visa Amerika apvaiksztineta 17 diena Sausio, 200 me- 
Pa veikslas 

vieta
tines sukaktuves gimimo Benjamino Franklino, 
parodo stovyla Franklino miesįe Filadelfijoi 
Franklinas stovėjo su popieriniu lakunu
traukti elektriką isz oro, ka ir pasekmingai padare, ant kaire-

I
bandydamas

kur 
pri-

sės stovi jojo pirmutine elektrikiszka maszina kuri szindien 
randasi Franklino Institute Filadelfijoi.

J
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CHICAGOS PASKUTINIS ARKLINIS UGNINIS
INŽAJUS.

Ana.diena No. 1,1 ugnine kompanije ant East Austin 
avė. Chicago užbaigė savo darba su arklinia gesinimo maszi
na kaip ant paveikslo matome. Dabar miestas Cliicagas turi 
automobilines murzinas del gesinimo ugnies, 
thus didžiausos miestas, kuriame nesiranda dabar 
traukeipu su arkleis.

JB

ti

Yra tai viena- 
maszinu

J osios katinas moka plaukt.
Miss Gordon Conway isz An

glijos ana diena pribuvo in 
Amerika, atsiveždama savo ku
tina kuris yra iszmokytas ge
rai plaukti. Poni Conway yra 
garsinga rasztininke ir para- 

i sze daug naudingu knygų.

Merchants Banking Trust Co.
■ MAHANOY CITY, PA.

.

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo Czekiu 

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

banką jeszko dauginus prietoliu.
Ji suteikia paturima kur 

pinigus.
Gera banku yra jusu geriausia prietelis.
Dekite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CČ. 
■ ■ —g— 

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Proz.

I.E0N ECKERT, Vico-Proz.
J. H. GARRAHAN, W. F. HYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, ', 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA. M. GAVULA.
. n     ism ■ nwiwiiimiw——emn 1    mm  

goriausia investyt 
Prigelbes jumis pirkti, praporte.

I

D. F. GUINAN, Sek. Kasljorlus

Priežastis nuliudimo.
—Delko toks nulindęs! — 

nustebus paklausė jo žmona.
—Sugražinau kaimynui pas-' 

kola, o jis man pasakė, kad , 
apie ta paskola buvo visai už- 
mirszes.

—O tu, dvikojį asile, delko 
pirmiau man apie tai nesakei.*


