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Kunigas apkaltintas už žu- 
dinsta gaspadines.

Erie, Pa. — Kunigas Jonas 
Dembinskas kuris nuszovo 18 
metu Zopijo Szimanovskiute, 
pagialbininke gaspadines, yra 
laikomas kalėjimo už žndinsta. 
Dabar vra sakoma buk kuni- m ‘
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Pati jęszkotojaus surado irgi Di Lietuvei smarkei nubausti 
akyva atidengima.

Forh Worth, T. 
Frodrikas A. Cook, 
nevos buvo suradęs Žiemini 
poliu, likos teipgi 
per savo paežiulia,

fox. T- 
kuris

Dr. 
tai

4 i atrastas 
kuri rado

uz perlaužima prohihicijos.
Philadelphia.—- Sudže Diek- 

insonas nubaudė apie 300 pra
sižengėlius prieszais prohipici- 
jo terp kuriu 
saUu _/. .saU‘*i

i buvo ir daugel 
Terp t uju likos nu-;. .1 . . TT T*' *** 1 ’ zrji su kokia tai jauna pątikszlo- bam W ant $1000 Jonas Tu-

lia vienam isz ezionaitiniu ko
teliu.
palicijantai kurie

Su Cookiene radosi du 
poną Cook

gas yni nepilno proto. Teismas pnnniP in pniicj je, o vėliaus pa-
atsibus atejnanti menesi, laike 
kurio ketina iszejti akyvi už-

na it is,

Klaipedisz cei .
Ne pasiduos I

Į ii... ...................................  '
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Ncisztrauks vai? ko isz Klaipė-i
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ISZ Lietu VOS I*2 Detuviizku Kaimelia Scranton, Pa. — Buceviezie- 
ne isz 1803 Nay Aug Ava-u na 
ryta važiavo in teismą, kad liu
dijus tūloje byloje. Su savimi 
ji vežėsi ir dvieju menesiu vai, 
ka. Važiavo karu ir apie Wes
ton Field vaikas pradėjo verk
ti. Ji pažinde ji ir susupo in 
blankiela. Atėjus ka pirkti iii 
Braunsteino krautuve ties 209 
Penn Avė. ji iszvyniojo vaiku 
ir rado ji uždususi. Buvo do r 
jis nuvežtas in Valstijos ligon- 
buti, hot gyvybe neatgauta.

— Yatosvilles Mikola ir Ste
ponas Tinkai ir Juozapas Vai
tus, buvo kaltinami vogimo 
visztu nuo farmerio Paynt- Esą 
jie pavogė 32 visztas ir pakink
tų vertes $200> Fanneris esu 
naty iszgirdes triukszmn visz- 
tinyczioje ir iszbegos pažiūrėti. 
Pamate, 
szalin. Jis 
T . 
sukeliotis
rados visus tris su Fordu, o ne
toliose gulėjo surisztos visztoe. 
Kaltinamieji Snko, kad jio va
žiavo pasimatyti su kelio for- 
menu, kad gavus darbo. Esą jie 
nei arti nebuvo prie visztiny- 
ežios. Jury juos isztoisino-

Baczins-''

Herkimer, N. Y. — Musu 
miestelis randasi puikiojo np-

.1 

aplinkui dideli kalnai su ža- 
liuojonczois medžeis, teip atro
do kaip Kauno 

f >

Peszasi
S

Paliepis, Rokiszkio ap. — Pa linkinėje, tarpe dvieju upiu
tavuoju laiku Paliepio kaimo

I

do. Alijentai gražina Lietu- „įvyko negeistinu atsitikimu, 
‘kurio atnesze nemaža 
, vairiiu. P. Ž. būdamas ----------h

Klaipėdos, Į

vian Žalasis Raižai i ngu8‘

likos balandis
i 9* l
>ju. Nežiūrint; 
tymo ambhsa- 
'paprastos ko
rius, Mažosios 
ai

i 4

su savo nas.
— Darbai ejna gerai, bet 

uždarboi nevienoki. Lietuviu 
yra apie 35 szoimypos ir pavie
niu apie tuzinas, apie 12 szoi- 
mynos turi savo namus ir visi 
gerai gyvena. Jau 12 motu su
ėjo kaip gyvuoju musu drau
gyste Szv. Jurgio, kuri puikei 
laikosi sutikime gyvena ir sto
vi ant drūtu pamatu.

gyvenantis* ant Third 
ir Susquehanna aro., ir jojo 
bartehderis
aut $790 ir szeszis menesius in 

Tunaitis gavo meta 
Visi kaltininkai

avo., 
vkleksa .Gudriįtis

Liepojus, I 
k raidžioje vi r:

A 
Ialkesnio nusisti 
dorių tarybos n 
misijos isz Paryž 
Lietuvos kareiv 
jie ir toliau lailįvs 
miesto.

Talkininku 
na, kad jie

nego- gerai,[kaimynais I- K. ir J. S 
ruošė Santykiuose, Nemunėlio

i me
dine pirti. Tuo tarpu, minėtieji 
kaimynai su keliais liudinin
kais apniko ten bodirhanezin 
szoimyna. Sziu tikslas buvo isz-

Darbai ejna ; 
nevienoki.ietos nutūpti,' 1{|.nll( jOi ti()ų ti|’(jioszkodamas 

nesuszlampant I
kalėjimą, 
in ■ kalėjimu, 
likos panaszoi nubaust i.

Sudže Dickiusonas sako, jog 
tai pasarga del kitu idadt už
laikytu tiesas. —- Kam iszverst 
savo piktumą ant atejviu, o mi
lijonierius leisti ant liučsybes!

leido po 500 kaucijos. Kamba
rį je Cooko stimsta tikros priesz

> Cookas 
turi suvirszum jau 60 metu.
Nesenei mirė isz bade, sziadien 

yra milijonierium.
Chicago. — Menesis adgal 

asztuoniolikos metu Howardas 
Gerard, d rūkorius, 
bėrio isz Sou t h bridge 
pribuvo iii 
vilties suradimo kokio darbo 
ir iszalkias kaip vilkas. Ant 
galo po dvieju sanvaieziu ba
do, aplaiko užsiėmimą vienoje 
isz czionaitiniu spaustuvių. Už 
keturi u dienu 
buk pasiliko locnhiinku dvieju 
milijonu doleriu.

Senei jau užmirsztas dede

metinejimai priorais kunigą prohibicijoa gnzutos.
Dembinski.

F

- Kada Bo
at o jo isz

Paskutinia apkriksztino 
“Gana.”

Baltimore, Md. — 
manas Stulginskas 
darbo, daktarka apreiszke jam,
buk pacziuleji apdovanojo pui
kia dukrelia — penkta. Tėvas 
padekavojo paežiulei už dova
na, o kada apkriksztino nau
ja svoezia.
jog dukrelei duos varda 
na,” nes Romanas 
buk mažiųlelo Gana-bus pasku
tine ir jau turi gana.

pasakė paczihlei, 
“Ga- 

apreiszke,

lt 
į

sako, kad
Klaipėdos

1

1 iszardyti pradėtąja statyti pir-

sūnūs bal- 
, Mass., 

Chieaga be cento,

aplaiko žinia

Automobile! užmusze 12,462 
žmonių mete 1922.

Chicago. — Praėjiu 1922 me
ta po visas Suvienytas Veisti-

el 'i
noqi vengti kivi r?

i su
valdžioj iki nebus isz-

spurtai tvirti-
^virblio szeimyna ir 

ti. Pagaliau, isz užu kalves, ku
ri szalyje stovėjo, J. Sz. brolis 
V. (Amerikonas) puolė in juos 
ir pardėjo basliu Žvirblius mu- 
šzti, vaikyti- Szisai, matyt tame 
dalyke g.__ ,
sze P. Z-lio 17 met u 
drasko Ž-liene ir jos (lukteri; 
paskui, kO jokio gaileszcio, dro
žė basliu P. Ž-liui (67 m. senu
kui) in galva, het szis, lyg no
rėdamas tuo apsiginti, pakiszo 
kairiąja ranka, kuri ir liko su
laužyta, sudaužyta. Sužeistasis 
iszvežtas Rokiszkio ligoninėn. 
Kaltininkai buvo

V t

Žmonelei 
dideliam su- 

czionais jo-

Tamaqua, Pa. — 
g)’vena ezionais 
tikime, nesiranda 
kiu bolszoviku kurio darkvtu 
taji sutikima tei-p žmonių, o 
ka moterėles, tai užsiima nau
dingesnių darbu ne kaip vary
mu munszaines. 
moterėles užsiima 
veikimu.

— Ana diena turėjo iszva- 
žiavima rogėms in Shenadori 
pas ponstva Kana ra vieži us se- 
kanezios moterėles: 
kieno, Urbanavicziene, Dabra-
volskiene, Barki nok leno, Jor
ma lione, Misuniene, Urbanavi- 
ezieno, Lasun, L. , 
Jurkauckiene. Poni Kanaravi- 
cziene puikėi pavieszino svete
lius, kurie sugryžo namon už- 
ganudyti isz puikaus slej raid.

ežiu, bet neves joĮkiu derybų 
naujaja
traukti ne regu liula i kareivini.

Mažosios Lietuvos valdžia 
siūlo rekrutams <lu litus in. die
na — tai dideli pinigai ežia — 
ir Klaipėdos amjija s pa rėžia i

forai prityręs, parmu
ša nu; ap-

kaip du Astrai inkstą 
vytis, het nepavijo, 

l’ada sėdo automobiliun ir eme 
po apylinke, kur ir

jos automobilei užmusze 12,462 
žmonių. Daugiausia žmonių už- 
muszta Now Yorke ba net 785j 
Chicago 736, Los Angelos 321, 

214, Pittsburgh 
188, Detroit 146, Cleveland 124, 

, Boston 105 ir 
t.t. — Nekuriosia kąresia tiek

meta. Badai tam 
meto

automobilius 
tu vaikai ir mo-

Philadelphia

že basliu P. Z-liui (67 m. 
galva, het szis,

Czionai tinęs 
draugiszkuauga. Pritarimas į naujajai yal- 

žiai didėja dėlei jos pastangų 
panaikinti murkęs ir-investi li
tus-

Nors Klaipėdos kraszto mies 
tu gyventojai yra daugumoj 
vokiecziaį, bot vrilstiecziai yra 
lietuviai ir jie atsisako parduo
ti nįaista už

KaunaL -
^paduoda sekama žinia:

“Lietuviu Užsienio Reikalu, 
Ministeriui tapo induotas ulti
matumas, reikalaujantis isz- 
traukti isz Klaipėdos kraszto 
visa ginkluotąjį elementą ir pa
naikinti. Sunonmezio valdžia 
bei Komitetą Iszgelbejimo 
žos L i et u vos.; U11 i m a t u i ūa. pusi - 
rasze Anglija, Prancija ir Ita
lija. Jei tame invardyii reikala
vimai nebus iszpildyti in septy
netą dienu lai alijantai mano 
suspem I not i d i plomat i n i us 
szius su Lietuva ir perduoti da
lyką Tautu Sąjungai. Taip sa
ko ultimatumas, kuris kaltina 
Lietuvos Valdžia organizavime 

giu- 
veikianeziu da- 
kraszte. Lietu-

Vrildžios parai kimas, kuris 
zita ultima-

Baltimore 12*2,jau
! Antanas Demande, nusidavė in 
Į Paryžių 50 metu adgal ir apie 
ji gimines .visai užjpirszo, bet

i neužmirszo. Dasidirbo

Pamėtė paezia^ nes juokėsi 
isz forduko.

Hagerstown. M d.
kas Bast pirko sau fordūka jisai
automobiliu, kas labai nepati- milžiniszko turto o kada mirė, 
ko jojo prisiegeliai Hazel, pra
dėjo vyra paniekinet, jog yra 

ir kada tik 
tai atsistodavo

Ludvi-

gyventojai

pirko

M

milijonus doleriu

“pigu sportu 
iszvažiuodavo, 
ant gonkeliu ir visaip szandijo 
isz blokines Lizutes, jog net 
kaimynai -ir-juok
davosi drauge su Bastienia. 
Ludvikas negalėdamas ilginus 
kentėti tuju Szandimu, surin- 

drapanas,
Lizuto 
svietą,

ko savo 
savo 
platu

judėjo in 
ir iszpiszkojo in 
jeszkoti kitos 

moteres, kuri džinugtusi(drau- 
i isz blokinesgo ’ su , Ludvi ku

Lizutos. Dahar moterėlė ap
skundė savo Ludvikeli už pa- 

)>et palicije jojo dametimą, 
ne'snrado.

Turėjo prijautimą mirties ir 
krito negyvas.

Santa Barbara, ». rp.
aniolai
giedodami puikes dainas ir asz 
sn jois drauge dainavau. O Die
ve geidžiu idant tasai puikus 
regėjimas
Teip kalbėjo ant pamokslo ku
nigas \V. A: Wentherbee, o ka
da užbaigė tuosius žodžius, su
krito pamokslinyczioje be. gy
vasties, Parapijonai apsimal- 
szinia užgiedojo- kurilgo numy- 

Prio tavęs arti- 
ir’iszfleszo kuna

' 1 I

Calif. —
Pu rojau dangiszka regėjimą, 

mano.in dangųnesze

iszsipildytn!” N

lota giosmia 
nuns o Dieve 
isz bažnyczios.
Ne norėjo dirbti — užmusze ji.

Saint Louis, Mo. — Kostas 
Deamico, 30 motu, aplaikc 
asztuonos kulkas in k rut in ia 
nuo savo devyniolikos metu 

, ‘ pa ežiu les Mariutės. Nelaba mo
tere nuėjus ant policijos prisi
pažino prie kaltes sakydama, 
buk Kristas ne norėjo dirbti ir 
nuolatos jaja pH vertinėjo prie 
darbo kerszindamas užmuszi- 
mu. — Lengvas būdas atsikra- 
timo nuo tinginio vyro, bet

4

ilm

aplaiko

geriau butu padarius Mariute 
kad butu aujdazkojus kitokio 
budo ant privertimo vyro prie 
darbo.

Bravorninkas aresztavotas.
Wilkes-Barre, Pa. — Vikto

ras Unguraitis (Unger) prezi
dentas Lion bravoro likos 
aresztavotas už dirbimą dru^ 
tosnio alaus ne kaip prohibici- 
jos tiesos pavėlina. Upguraitis 
pasimpino kaucija . lyg teis- 

(Unguraitis kitados 
gyveno Szenadorije.)
mui. —

paliko du 
kurie ketina būti padalyti terp 
dvieju artimiausiu giminiu išz 
kuriu vienas v ra Gerardas.

Vaikinas savo darbo nepa
metė, pakol pinigus 
kiszvhi uje.i

no turės

Medis nuo tikro kryžiaus 
surastas.

New York. — Trupinėliai 
medžio nuo krvžiaus ant ku
rio kabojo Jezusęs likos suras
tas ezionais, 
krisztola ir
dabra su lotvniszku 
užtikrinanti kad tai yra tikrai 
medis nuo krvžiaus 
mirė Ižganytojas svieto, 
szvonta relikvija 
ketinai dideliam 
kryžiuje
prisiunstas isz Austrijos. Do- 

paraszytas le

apdirbtas in 
insodvtas in si- 

pa raszu

kuris

ant kurio 
Taji 

surado neti- 
sidabriniam 

nesenei likos

k limentas yra 
tyniszkai ant kurio randasi pa- 

( raszai Sigismundo, Kardinolo 
isz Kolnico, Arcibisknpa Vied- 
niaus ir kunigaikszti Szventos 
Rymiszkos Ciesorystes, visi 
pasirasze 1750 mete.

Kardinolas Najorkines die
cezijos užtvirtino teisingumą 
paraszu ir szmotolius medžio 
kaipo tikrai paejnanti nuo kry
žiaus. Rolikvije gal bus pado
vanota. kokioi bažnyczioi sziam 
miesto. * -

Turtinga motere sudega 
ant smert.

Chicago. — Elzbieta Jorda- 
niono Wilson, 84 motu senu
mo, turtinga įnspetoja atejties 
kuri gyveno pati viena kaipo 
pustelninko, sudegu ant smert 
isz nežinomos priežasties kada 
ugnis kilo josio 
barei buvo 
het niekur 
nes motoro turėjo papratimu 
gulėti ant grindų. i

In laika vienos paros mies
te Chicago buvo 303 ugnos, ke
li ugnagesiai likos sužeistais, 
isz vieno namo ižbego 20 szoi- 
mymi dideliam szaltijo 20 grę- 
dusu žemiau žoto*

Žeme nurijo 46 visztas ir 
automobiliu.

Pottsville, Pa

Ciesorystes 1

name.' Kam
pu i ke t papuoszti, 
neužtikta lovos,

— Artimam
miestelije New Castle, virszu- 
no žemes ingrinvo in kasyklas, 
paimdama su savim dideli ga- 
radžiu kuriame radosi automo- 

visztinyczia • M. 1 * X •biiius ir visztinvczia 
vbztoms prigttlinczios
Juozo Setloko, Slavoko,

su 46 
prie

žmonių ne iszžudo kiek auto
mobile! per 
paežiam 
per 
žmonių, terp 
tores.

likos sužeista
net 68,275

Influenza platinasi visur.
xNow York. — Czionais ser
ga 500 žmonių ant influenzos o 
270 ant nždoghncrph’hihziu, nuo 
influenzos mirė 
nuo uždegimo
Daug serga žmonių

17 žmonių, o ."s 
plaucziu 48.

nuo szal- 
czio, nes ne turi augliu.

Panaszus padėjimas 
patauje ir kituęsia didesniuo- 
sia miestuosia, influenza smau
gė žmonis 
daktarai 
žmonių, sako buk tai gripas.

V10BZ-

kaip seniau, bot 
ne nored aini ga zdy t

Užginczina buk paniekinėjo 
Motina Dievo.

<

i

C 4 J C w 0 U (
; 4

% :•> H

1

James Curwood garsus rasz- 
tininkas ir kalbėtojas užginezi- 
na. užpuldinėjimus 
buk J
Molyną Dievo, nes ka jisai kril- 
bejo, tai buvo apie Mari’jo 
Magdalena o ne Kristaus Mor 
tina.

ant jojo, 
jisai iszsitare prieszais

I .

♦
• i 'I. • . • . ■ ■' J : •

Kapinei vagis apipleszineja
numirėlius.

Viodniūs. Kapinei vagis 
teip prasiplatino ir insidrasi- 
no, jog be jokios baimes api
pleszineja lavonus ? ant visu 
kapiniu. Palicije ejabar serga-

Kapinei

ti numirėliu kapus.
Tiejoi kapinei vhgis iszkasa 

lavonus, apipleszdami juos nuo 
drapanių brangony-visko —- drapanių brangeny

bių* i i* kaip kada pahna gra
bus, kūrinęs parduoda kitiems. 
Jau keliolika tokiu vagiu su- 
szaude.

įmukęs.
Associated Ih’ess

Užsienio. Baikalu,

rv-

mokinime ir f’anansavime 
kluotu buriu, 
bar Klaipėdos 
vos 
skelbia žinias apie s 
tuma, sako kad szitie apkaltini
mai neturi pamato- Esą Liet li

nus i- 
het fi- 

ziszkai negali ju invykdyti. 
L Su goriausiais norriis, ji hega- 

reika- 
sako Lietuvos Vai-

vos Valdžia, nors ir nori 
lenkti alijantu norams, 

negali j u

Ii iszpildyti ultimatume 11lavimus
džia.

KARES DEBESEI UŽEJNA.

Turkai paliepė visiems laivams
iszplaukt isi Smirno, Turkai

ir Rusai apleido posėdi.

Paryžius. — Turkai ir Rusai 
aplėkto taikos posėdi Lausan
ne, viso svieto akis yra at
kreiptos in taja szali Jaukdami 
kožna valanda naujos švieti nes 
kares. Prancūzai stengėsi pri- 
kalbyt Turku -ant. prięniimo 
taikos iszlygos, bet Angliję 
pasirengineja ant kares.

Anglijos laivai sergsti tMr’

— Turkai ir Rusai

viso svieto akis yra at-

suaresztuoti 
liet’piniginio užstaido pagalba 
laikinai paliuosuoti. Eina tar
dymas. Laukiama bausmes mu- 
szei komis-

Anglijos laivai sergsti 
daneliu kuri bolszovikai ka- 
nocz spiros! uždaryti. Turkai 
.nepri žadėjo jokios apsaugos
del svetimtauoziu gyvenaneziu 
Konstantinopoli u je.

Turkai pradėjo sėly t prie 
Bulgaru idant jiems pi igial- 
botu laike iszkylimo kares, o 
Graikije mpldže -Serbijos, Ru
munijos ir Czeko Slovakijos.

Angliję iszšiunte kariszka
laivu inSininia, nes dagirdo; 
jog Turkai paliepė visiems 

laivams 
apleisti pristova Smirna.

Oj užejna nauji kariszki de-

svetimtautiszkioms

besei Europojb in kuria bus
koneJ*inkivinkliotos 

viesžphtystos isz naujo
visos

Naujas pasztu tarifas.
IVisztu, Telegrafu ir 

nu valdyba pranesza, 
1923 m. sausio 1 d. i avėdamas 
naujas paszto tarifas. Už siun-

Telefo- 
kad nup

tiipa pa pnlM <p"*husžko "viduje 
^užsienin 60 et., atvirute 

viduj 15 ' et, užsienin 36 et. 
viduj slun- 
., užsienin 

paprasto sunkumo

25 M " A

Bakuniene ir

Mount Carmel, Pa. — Arti
* ržyiHuzkir' kaliniu' surado jjAftt;

Už apdaram!ima 
eziamo laiszko* 25 et 
<i<) et. t. y. 
apdraustas laiszkos viduj siusti 
kasztuoja 50 et. užsienin 1 lt. 
20 et.

Laiszkai siuncziami in
Latvija- ir EAtija yra upmo-

kami lygiai, kaip ir viduje (Lie 
tavoje) siuneziamieji, t- y. pa
prastas laiškas 25 et., atvirute 
15 et. apdrau<jl|jnaš 25 et.

Siuneziamieji kariu laiszkai 
viduje, jei anUju voku yra da-
lies anspaudaS| apmokami (pa
prasti) laiszkai siuncziami < per 
Karo Laukę Paszto instaįgas, 
jei yra sų dailės antspaudu, ne
apmokami. j.

Kariu laiszkai siuncziami in 
Lat vija ir Estija, apmokami ly
giai kaip ir civiliu.

Karo metu paszto siuntiniai, 
no sunkėsni kaip 5 klg,t adrcr 
suoti in fronfo dalis kariams, 
siuncziami dovanai.

Stiklę fabrikas-
Akcine bendrove. “Stiklsa” 

sziomis dienomis pabaigė sta
tyti Petrosznnuose (arti Kau- 

k. - k * . k . k i k .k

O '

I

no) pirma Liūtuvoję stiklo fa
briku. Fabrikas inrengtas sulig 
paskutiniais technikos reikala
vimais ir pastatytas 4 kaimu 
centre*prie plento uetolLnuo ge 
Ižkelio, ties Nemunu, 5i khn. 
puo Kauno. Fabrikas gamins 
daugiausia butelius.

•

, '■ I ' 'M '

Žydu pogromai Viedniiije. 
.Ii, f

Vietinius, Austrije. — Kada 
profosoris flirązfoldas turėjo 
prakalbas viotinioje szkaloje, 
200 žydiszkii pricszininku už
degė szkala. Susirinkia šukele

koreli kurio - kūnas jau buvo 
pradėjus puti. Pasikorelis isz- 
rode ant atojyio apie 5,0 metu 
amžiaus, bet niekas jojo nepa
žysta. Badai yra atejviu.

~ Locust Spring ka^yklo- 
sio užstraikavo anglekasiai isz 
priežasties jog kompanija ne
priėmė 30 darbininku kurio 
apleido darbus No. 2 szlopoje. 
Jeigu kompanijų nepriims juju 
prie darbo tai ketina iszejti 
ant streiko Alaska, Reliance, 
Potts ir Bast kasyklos Ash
lando ir Mount Carmel distrik- 
te.

Wilkes-Barre, Pa. — 
telije Plains buvo Graudus 
Verksmai da u gel io 
kada vietine palicije padare 
ablava ant visu namu paimda
mi 28 samogonkas, daug Pro
gos ir iszvarytos* munszaines. 
Tula moterėlė teip inirszo ant 
palicijos, jog kerszino nuszo- 
vimu. Daugeli nubaudė net po 
$54.50 bausmes. Nemažiau kaip 
50 namuosia atsibuvo krata.

— Old Forge ugnis sunai
kino tris bizniavus namus Hol
land, New York ir Weinborgo 
sztorus. Bledes padaryta ant 
50,000 doleriu.

Sprngfield, Ilk — Visos dirb
tuves dirba' gerai, žmonelei 
malszei gyvelia, nes koniii kož- 
noje stuboje varo munszaine 
tai po ulyczes nusitrauko; isz-

New Philadelphia, Pa. f 
Utarmnke min. gerai visiems 
pažystamas Szenadorijo ir ap
linkinėje . seras gyventojas ir 

‘"Saules” 
Antanu Bagdonas, kuris iž- 
gyveno Amerike apie 30 metu. 
Szesziolika motu adgril gyveno 
Szenadorijo po tam persikėlė 
in ezionais kur pergyveno’ 15 
.matu., Vjdumii.- 
sudėjimo žmogus

seras g
senas ska i t y to jas 

Bagdonas,

bnvo-dųiUlUM 
’‘ir malszaus 

budo, sirgo* tik kolos dienas. 
Paliko’ du sunūs, vienas fto- 
cziuotas ir gyvena Detroite, o 
kitas ejna in mokslaine; teipgi 
dvi dukterų, viena gyvena 
ezionais o kita Pottsville ir se
seria Žukanckicne Szenadori- 
je. Laidotuves atsibus su baž
nytinėms pamaldoms Subatoje, 
10 Vasario, ant kuriu yra szir- 
dingai užprapiomi visi gimi
nes, pricteliai ir pažystami, 8. 
valanda, isz ryto.

•
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M ies-

žmonių

gos ir iszvarvtos

sigeria namie ir e j na gult.
Szalczoi ganė smarkus.

Nanticoke, Pa — Ugnis su
naikino didėli No. 7 brokeri, 
padarydama bledes ant puse 
milijono doleriu. Apie <Ju tilks
ta nozei darbininku pasiliko be
darbo. Brokeri ketina tuo at
statyti.

Kada1 ugnagesiai
namo,

«

Namuose prie 
rastu nutrosz-

Chicago. — 
1814 Thomas St 
kasius nuo gnso Ona Makįn- 
czus (.’) 33 m. ir dvi jos kateris 
Stella, 7 m Pi ane, 4 m. Marno- 
liui, kad motina nusižudė ii\kar 
tu nužudo dvi savo mergaites. 
Rastas laiszkas. kuris dar nėra 
iszverstas; spėjama, kad jis pa
aiszkins priesžasti mot i uos sau- 
žudvstes. Visi Irvs lavonai bu
vo pasirėdė naktiniais marszki- 
niais. Užtiko juos posūnis Pra
nas, kada jis sugrįžo isz mokyk 
los. Ugnagesiai dar bandė at
gaivinti, het nepasiseko.

Camden, N. J. f Po sunkei 
sziuom I

et

--Į* 
metus, kuri paliko dideliam 
nuliudimia kaipo maža dukre
lia ir dvi vedusias soseros. Lai
dotuvės atsibuvo ‘ su bažnvti- 
nems pamaldoms. Velione bu
vo doraus gyvenimo motore

ligai, persiskyrė su 
sYiotu Ona Karkauckiene, per
gyvenus su savo vyru devynis

prigialbejo savo vyrui visame 
ir dirbo cigaru fabriko kur 
buvo mylėta, nuo visu kurio 
jaja pažinojo.

- ---- »>M»

dideli gyvalt! Pradėjo be^ti 
laukan, <> prjeszininkai pradė
jo žydus badyti pcileis, plakti
ir mindžioti. » Palicije areszta-
vojo trisdoszimts maisztjnin- 
ku; apie szimtas žydu likos

važiavo 
iszkilo sztore 

Kuckienes vidurmiest ijo pada
rydama bledes ant keliolikos 
tukstaneziu doleriu.

• v -■ ___  -

Girardvilleį Pa. —
siu Bast, likos sužeistas ant

A L. * . r

ugnis

Ka.syklo-

| sužeista isz kūyiu keli mirs.

pecziu Motiejus Lakusziunas, 
4(1 metu. Likos nuvežtas in
Ashlando ligonbuti,

smarkiam 
pakilo ma-

Drebėjimas žemes padare 
daug bledes.

Honolulu. — Po 
drebėjimui žemes 
rios užliedamos Haleiwa, 30
myliu nuo Honolulaus. Kelio
lika laivu nuskendo, daugeli 
žuvininku prigėrė o bledes 
daejna lyg milijonu. Tolintos-1 

y ’ ‘ ' isz tonai H
nes telegramai su*»
.. _ . . .

niu žinių negalema 
apla IkytiMMjHM 
trukdyti.

isz tonais

•*
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KAS GIRDĖT

stotu

Pin-

dazinotu,

Nelaiminga Pennsylvania!
Naujas gubernatorius 

cziotas iždą ve tikra cariszka 
ukazn idant visas valstis pa

tikra sausa pustyne,
idant visisz.kai praszalyt salo
mis, alaus nepardavinet ne jo
kiu svaiginaneziu gerymu, sa- 
mogonkas ir kitokiu innagiu 
ant vaiymo spirito.

Jeigu kaimynas
jog jojo kaimynas daro mun- 
szainia, tai jojo privalumas 
yra inskusti valdžoi ir pasilik
ti Judoszium prieszais savo 
kaimyno. Palieije turės pilna 
valdžia inejti in žmogaus stu- 
ba ir padaryti krata, bot jeigu 
turezius turi pilna skiepą ge- 
rymo, tai gali jiji naudotis ir 
pavieszyt savo draugus.

Ir tas dedasi sziam laisvam 
Ainorike! Neužilgio p ri ežero i 
ir kvaili refonnatoriai steng
sis priverstinai visus varyt in 
maldnamiiis. nes jau stengėsi 
'per kongresą investi bilin ant 
in vedimo t uju tiesu.

in Setiega. Jau 
alabastrines vazas, puikiauses 
ir brangiausos ant svieto, sos
tą karaliaus. Tutan kaine n o, ku
ris yra padirbtas isz plakto 
aukso iždetas su deimantais ir 
kitais brangeis žemeziugnis, 
neapkainuotos vert ies.

Pirmutinis ruimas yra pri
pildytas brangeis žemeziiigais. 
Brangus stovy lai Faraono, vi
sokį stovylai padaryti isz auk
so, karaliszkus parodus ir 1.1, 
ir tai po keliolikos tnkstaneziu 
metu pergulejimo žemoje.

Ka mes
metu del musu gont- 

kartes? Isztikruju, tokiu bran
genybių nepaliks kapuosia ne 
vienas valdytojas no milijonie
rius, kokius paliko karaloi ku- 

vieszpatavo da
Fliristusa.

iszneszta dvi

paliksime po koi in

I

Mano klapatai su 
mano pacii.<*■

(Dzūko pusakli.)

Musu ponas Mišzkanskas 
Szvent aža ruošė tu rojo neiuažai 
su savo žanyboms‘klupaiu, bą 
jis eik žirniuos ir ža n irios, kad 
net mano kūnas pagaugais ai- 
na, kap asz 
ža.nvbas. Ba man 
bobiale,

ponas

A ei kosėjo mano pači, skareli’
an galvos pas’taise ir ’prado j; įzokais?... Sztai ir vėl! O Dzie

vo! priimkie mano duszu!...
ii*'kap kalada 

po suolu. Kap negyva. 
Dar (Jykti buvo stubialoj. Tada ma

nei isz cyko prasidėjo pa- 
Pasitaisė skusteli an 
ir dabojo per langu; 

mani kpažini’ojo, bet 
ir ant dubeltankos,

-t Kokis isz tavi vyras ?!
— 'K u. k u nori ?
— Tu sau ezitoji, < 

kas darosi švieti?

mnžuhi dar susimerkęs su ka-
I
i
I

Mjij

szirntu

rie priesz

X(»w Yoi ko Sveikatos Komi- 
sijonivrius l’op<‘btnd vakar 'laz
davę pranesziiiui, jog sziu metu 
Sausio numesi daug žmonių in
fluenza serga, 
baisi kokia

nei num u npe tas 
viena .mano tDžiovė duok dangų, 

gana insigryžo, o ežia, szirde- 
les mano, net kelios bobos!

Drauda, asz neturėjau ciek 
czeso pirkcon tunoc, ba turėjau 
k lapotu, su savo gyvuliais: 
arkliais, kiaulėms ir jaučiais. 
Ale, mano brolaliai, 
vu lėliai tu 
buvo keturkojai, 
buvo kap szu < 
gyvuliai.

Sztai užėjo paiistania. Mano

mano gy- 
norinc lai 

bot geresni 
•zesu dzvikojai

ezesu,

ii

B
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skaitvta 
Mussoliua 

kuris sziadien valdo visa Ita
lije, nes yra vyriausiu ministe- 
rium. Bet kuom yra ir buvo 
tasai Mussolinas? Sztai gyve
nimas tojo Mussolino kuris pa
stojo ant teip augszto laipsnio:

Mussolini gimė 
vargingo

Daug raszyta ir 
apie Fascistus ir

r>«.

varge, yra 
kai m isz k o 

jaunuomenėje
\ ilkata ir vagium, po tam mo
kytoju kaimo mokykloje, po 
l°jn valkata, prastu darbinin- 
x u, re vol i uci jo n i eri n m,
torium, kalininku kalėjime, isz- 
tremtoju isz dvieju sklypu, va
du socialistu partijos, 

kareiviu, 
teroristu.

galo valdy-

aunam 
kalvio, buvo

a gi ta-

redak- 
pa tri jo tn, 

vadu
torium, 
maisztininku, 
kariumenes ir ant 
toju visos Italijos.

Argi reike triukszmingesnio 
gyvenimo koki praleido Mus
solini J
per gyvenimo ugni, supranta 
savo tautieezimį geriau ne 
kaip karalei^

Tokia žmogus perėjas

tautieezimį

Liga no tokia 
praeityje buvo, ne 

tokia stipri, bet atsiranda tiek 
----------- : - : - persergėjimas 

ir žmones turėtu
serganezm 

szali.
ap>ipažinti su ligos apsireiszki- 
Inais. Apsireiszkima yra pa
prasto szalczio. Isz viso imt sau 
šio menesi 1,144 žmones sirgo 
influenza Xe\v Yorko mieste.

“Apsisaugokite nuo szalczio 
ir szlapiu kojų.
tai apsirengi te.
sijonierius.

Tinkamai pasilsėkite ir mie- 
Xusiprauskite rankas 

piiesz valgant. Kuomet' namon 
pareinate tuoj ir burna nusi
prauskite. Kuomet bile szeimy- 
nos narys nesveiku jaiicziits 
tuoj paszaukite gydytoja.

Liga nepavojinga, bet vistick 
nuo jos reikia apsisaugoti.

- - - r\- — 
ne pro

gokite-

.l<»g

*»
Visuomet szil- 
pataria komi-

nni-

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

Nuvyk skaus- 
šalin!

Bailhw potyp, rn<?s-
k<W rnų šalinI I ■ t:

>Į 
į! Uždare akis 

o nieko ne- gulėjo
* -'■1 [' - ' '

ku cik not Bakunį<m<*s dasiži-l no pači

— Xu, k ji toki ?
O pači mano,

1 • i *• "
SI J ***** Į

zbieghimp, tyyksh man,ju žan
du, kad net mano, akyse žibur* 
bos pasipylė, O ji stovi in sz<>- 
niis insignyluiHj kap Svydos 
akomonas/
pilnu,gerkli, pi arazLyvit gir 7 . 

i.li.:.. -.t.. <u1*...
Asz snyisp 

knygių Ii akis 
džiais inszoktau ...
mukas, kad cik paboge isz pa
ces akiu.

— Bakuniene man pasako, 
kad jau no keliu dzienu pans-

SO-

Maskolių
savo diibel-

žinai,
%

■F C

nojau vinkli.

du, kad not

1 f ' sikele.
4

lįtuigifikas irMuky- 
f niAH iijuskulų, 16- 
l'narytaB sąnarys— 

vimiornot yra dr»vi- 
gala didelio Skani- 
no. Tačiau patry- 
ntiH truputį

lU11

ipnžinji acil-j — uinziuji acii- 
pripjiole pj i(‘ many su

mano akyse zibur-

Botam paszaiiko 
asu: 

Pa i kok i s i šz t n v i 0y ra s ?! 
ušldciigiati su 
ir yeidu ir ro

jų ezysciaus

galva, buvo užimta ku pansta- 
nia ir mislinaii: jaign reiktu 
aici in paustaniu, tai ku darye! 
pači duos rodu, ba gera gaspa- 
dzini. <) ir nerozu mani sukul- 
d nežino. Ba tai trnpuci st ragi tu jo! 
ir nerozu služabniku su miliniu 
per sprandu perbrauke, o bur
noj liežuvis kap pit liūs klagc- 
jo. O k u darye, 
davė

rėkia, kap paszebis; tai 
, vėl acilaidžia. Xu 
asz vis myliu bobe-

•i fi ežy s e. i:

rako szaudai!

tania, kad visi isz dvaro ir 
dzin iszpjo musze 
pagomi, o tu nei 
tankos neprimuszi!

Nu, kad tu visada be pa
la ra u i n pa cu.

Ku ? asz sznudau? Dabbk 
Ar t n nežinai, kad jau 

pilna maskolių ir kazoku! Ana, 
isz jSpinn net penkiosdeszimeis 
kazoku a.tjojo. Ana. pilni rais
tai... Asz pareidama no Baku- 
nu cik neuumirati isz siroko. O 
Paniala Szvenciansia! Xetru- 
kus visus mus. kap baronus 
arba' lėliukus iszpiaus... o tu 
nieko ?!

— Bijok Dzievo,

galvas 
paskyj an 
meiliai, 
kampi stovinebs. Paskui pri
ėjiu persižagnojo, pabučiavo 
mani, ainesze isz szcpbs gum- 

užgere a u mani ir 
O asz gurkszni 

šit dzidzoliu smok u 
Paskui ainesze 
los. Iszinaumnjom abudu, bn 
jau dangės nebuvo iiamiei, pa- 
siliijoj 
bernai ir mergos t 
miszku, kad pasilflfcfV 
zoku ir paustancu.

Neinislv kit.

balasziu, 
padavė man.

nurijau, 
blilldu drebii-

PAIN-EXPELLERIU

l

ant akftudftmoH vIotoH «kaii»rnns bhs 
greitai pnfiidiutafl. Paia-Expel|«ri« ir 
•kaurmar yru mirtini priešai. NuMipir- 
klto jo bonkp Slnndhm 
Ims savo nptiokoriy— 
cainn tik 35 ir 70o. rer- 
sitikrinkiIe, kad butų 
ant pakelio musų Inkare 
vaisbažflnklis. Neimkit 
painegzdžiojitnų.
F. AD. RICHTEK & CO, 

104-114 South 4 i Ii St. 
Brookbu. N. Y.
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ROYAL MAIL
I’ATOia Ml k E1 JAS” 

IS EFK0PA

M
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J 
♦ 
I 
i 
I 
i
♦ Vienos klcsos kajutomlR gargus "O” 
| laivai “Orbita” Ir “Ordinio** duoda
j smagu kelia in Hamburgą. I^iiva- 
1 korte antra klesa $130.
J k Ienos $103.50.

Pavasary pradėk plaukti laivai 
••Orea" ir "Ohio”

BOY A L MAIL STEAM
P ACK E I CO M PA X ¥..

Sanderson A Son, Inc. AgenU
.. New York.

arbp pa>* vietinius agentus.

Treczlos

» 
♦
t

kazoku, 
ir

tai

I

brolyčiai,

už ezpso 
in 

p k a,-

Kap vazo
nu komio-

kad 
asz buvau pas mano pacu po 
padliamkii. O no! 
vom in Seirijus 
sziaus, tai mano rankose buvo

nedaviau pacei. 
Branda, pas ja biivo visi pini
gai; jieje rozu kole ir samdzi- 
n i kits dorojo,
las pardavinėjo, 
vadžiomis g? 
na. Zednas ciek
X K

4

vadinies;

ir prosam kiau- 
bet asz vis 

aspadorium ir ga- 
.. supranta, kad 

tas gaspadorius, katras su kel
nėms, o gaspadzine — su anda- 
roku.

Juokitės, juokitės, «kad pa
gylami ut su mano paeit, tai 
isz jus kitaip pasijuokiau.

asz

{ 2(1 hroaduii), ♦ i
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SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
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Jeigu norite apsisaugo!i nuo niioskriaudymo tai pribuvę 
in New Yorka kreipkitės in ntsakaneziausia

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

Iszmainorne ir siuneziarno pinigus in visa pasauli 
pagal dienos kursą; pasitinkame keleivius New Yorke 
ant stoeziu ir sutoikann4 nakvino savo hotelije; bagažus 
plistatome ant laivu ir apdraudžiamo; 
portus ir kitus reikalingus dokumentus.

. kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.
. GEO. J. BARTASZIUS,

498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.
i- Ofisos valandos: Nuo 8 rvte iki 8 vakaro.

Nedeliomis nuo 10 ryto iki 3 popiet.

» .r
"**- '■.—r—■ - ' 1

visa
«

padarome pas- 
Roj k ataukite

žmoniala.
isz kur tau sapnavosi ciei ka
zokai ?

— kiūrėk tu jo! CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatini* jandeniu kelias Lietuvon

ja gi t Džiovas 
burnoj toki liežuvi, tai 

žino k u daro.
Nori ne tai buvo asztri bo

biale, ale ir geru szirdzi turė
jo. Top, kap musu visztiale, k u 
tai loviu prigėrė. Uzesais, Im
davo,
kap beregi 
k n darye, 
les, kad ir su paszkudnu snu-' 
kueu.

Vienu metu ir tai priesz pa- 
paustaniu, rudeni, mhno 

gaspadoj pradėjo negerai ves- 
eis.
les, apraisžo kumelaicis ir se
nas szuva Vilezikas iszgaiszo.
-Ha, pamislinau 

pase i po szunveis —
Buvo tai nedėlios 

užkojau 
paioezkoc

cu rudeni,

Nakci apsirgo dzvi kinu-

Argi nepo
rino Bakuniene, kad isz Seinų 

pulkas— net penkios- 
pribuvo kazoku 

(lubeltauku 
laukus, mažnm dai

1 Į l^ahitaras Hitters
ik

Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 
su Pilvo Netvarkumo:

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,
NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 

GALVOS SKAUDĖJIMAI,

Aquitania Mauretania 
Berengaria

Apleidžia Now Yorka kas Utarninka 
Greitas persėdimas Southainptonc.

Lietuviai ypatlHz.kal lydėti
In l'ilinvn 2 klesa $150.00 Kares 
In l'ilinvn 3 klesn $100.50 Tax Extra 
KELIAIMNKAI ISZ LIETUVOS 
soda ant laivo Plllavoj važiuojant 
in Soutbnniptona ir ten persėda

Kožna savaite.
Lrriczinusl laivai pnšaulyje,

Informacijas apie prekes Ir rclka- 
llpgus doKumcntus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apiellpkeje. 
I l’NAKI) LIVE, 
25 Broadway,

Acw Vert. /
, _____

eielas 
doszinicis, 
Greitai primuszk 
ir eik i n 
paregėsi. Pa i nik i e ir ražu nežili.

gal ji oi #k ryži aus 
pasibijos ir bogs no tavy. Pm. 
sakykie jiems, kad asz negaliu 
kad jie ne aitu in stubiali, kad 

duotu szventu pakaju.. 
jiems, kad prieš?

metu nupuoliau m 
nūnai ra i szu o j u 

kad priesz siUerci dar noru au 
dziniiiH iszbalcic, kad dar norv 
kopūstus užraugė. Pasakykio. 
kad kiaules negali, kumelaičių 

vorszinga ii 
netrukus užgims telyezaiti ar 
^crszalis. 
padarysit, 
nudurs! 
gul j ie i 
susimylės. Pasakykie, kad as# 
negaliu, kad mani iiobadzytu 
asz ir top pasimirsiu.

, -- ”<>, 
kai!” — ir palindo po suolu.

Dzirstolejau* asz per langu, 
net mano gyslos suseingo ir pa 
gaugai per kimu

užustiden prisiglau- 
isž szono 

prisižiurau langai)... O gi, szir- 
dzeles mano, ka.rye parėjo isz 
lauku, pridėjo snuki pas lango 
seikiu ir dabojo i n stubu....

Iszpradziu mislinau, 
kelmuko veidas. Ba terpu ka- 

ir kelmuku. Ale tai 
musu

o žegnokis...
Prezidentas (’olumbios 

versiteto, sako, buk Amerikas 
nepasiliks sausu. “Inteligen
tai” 
žo prohibicijos liesas kaip tik 
inmano, o ir tiejei 
gi galvocziai” 
si salimams teipgi 
h ibi ei jos tiesas.

Toip, 
bet ir “ 
sas

sausu. “ 
vvrai ir moterėlės lau-

“ iszmintin- 
kurie prieszina- 

lanžo pro-

f
ATSIRAUGĖJIMAI,

sau, — 
ku darve? 

iszr\ tas. 
liesvoms ant 

lidliaus, 
kad pakasį kur sziini in nivu, 

giedojau (la- 
dzinkas. O kap cik užgiedojau: 
‘‘Asz gyvenu aut augszcybiit,” 
tuoj mano pači užgirdąs pa 
szauke:

i 4 
nesze ?

£

augszto

ir savo žvicieju

Skarbai, surado
*

dinasi vagis, bot

vadina

t 1

matyt, jogLvg7 r*

Kada t i oje sklypai
kiek žemiau skola, tai sunku

Procentu* Viso

4

A
d * * •! «

3.518.85

$10.102,140,829.09 II.554,79] ,908.36 111,656,932,737.45

1922 
vieszpatystes

pasiprie-
I) r i esza is net e i sin gas

r>4
* 1

ne tik ‘ 
beproeziai 

jiems

643,576.87
717,244.20
202.300.28

Isz to duodasi
Amerikas turi savo delnia vi
sa svietą.
sugrąžys t a ja 
pasakyti.

kuriuos 
jeszkotojai seuoviszku užlieku 
Egipte, antgrabiuosia seno

ku rie viesz-

’mlvocziai
laužo tio- 

kurios jiems nepatinka. 
V’argszai, ka laužo tiesas, 

“galvocziai

Novemborio 15, 
metu sekanezios 
yra skolingos del Suvienytųjų 
Valstijų pinigu 
parodyta su procentu:

Sveikata

I 

■

antgrabiuosia 
viszkuju karalių, 
patavo tris tukstanezius motu 
da priesz užgimimą (’hristuso, 
nustebi kas diena daugiau vi
sa svietą. Visus surastus skar- 
bus surastus kapuosia sunesza ’ tiesas.

va-

kurie laužo prohibicijos tiesas,
tai tokius “
sziutojai

1 • e «

Kibą tavi t v aicvii as už- 
$ I *

Nusirabamlzin.au asz žamin 
ir ainu per dziedzeneziu kalbę- 
damaS: “
jas niekur nežaizdami. 
mano braciszkai, 
ant 
cirszli bego, kad

Kurs ii) apiak u 1 4

kraujas

I

i'Įf
I

K
■

rt

iif

’f?

■ 11I '

11
W5

man 
Pasakvkie 
deszimci 
tvarto ir dar

raiszas, telyezia

Ba ku jus be man: 
kap mani kazokai 

Pasakyk tu visko. Te 
— pagonei, bet mažom

<l(‘l Dzievo! kazo

ant milžinu laivu.

Arw Yort,

NERVISZKUMAS, 
NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz išbrinktųjų geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes. Jis yra labai veiklus ir 
ir taipgi pnimnus. Jis iszvalo žarnas/pagelbsti virini-* 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

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

Jis yra labai veiklus ir
i

Vleftzpatyfite*

Angliję,.......... .
Italije,.......... .
Francuje,..........
Belgijo............ .
Rosi Jo,...............
luuiklje.............
Slavokije,..........
Sorbijc.... ..........
Rumunije.......... .
Aust riję,........ .
Gratkije,............
Estonije__ ___
Arnienije,...... .
Finlandije,........
Kuba,........
14i t viję,........
Lietuva,........
Vengrai,.. ...
Nikaragva....
Uborlje........

PASKOIJl

# 4.135.818,358.44
3,340,746,215.16 
J.648,034,050.90 

377,123,745.94 
192,601,297.37

. 135.662M7.80
91,887,668.65
51,104,588.58
36,128,494.91

' 24,055,708.92
15,000,000.00
13,999,145.60
11,959,917.49
8.281,926.17 
7.740,500.00 
5.132.287.14
4.981,628.03
1,6^5,835.61

170,585,35 
26.000.00

611,044,201.85
503,386.035.61
284,681,434.61 

60,073,383.65 
39,712.670.78* 
17.618,809.01
14,404,536.67
7,994,087.92
5,864,104.34
2,886,685.08

750,000.00 
2,089,625.66 
1,677,256.88 
1.012,436.10

$ 4.746.862,560.29 
3.841,132,250.77 
1.922.715,485.51 

437,197,129.59 
232,313,968.15 
153,281,676.81 
106,292,205.32 
59,098,683.50 
41.992,599.28 
26,942,394.00 
15,750,000.00 
16,088,771.26 
13.637,174.37 
9,294,362.27 
7,740,500.00 
5,775.864.01 
5.728,872.23 
1,888,135.89 

170,585,35 
29.518.85

. ko- 
() ezia, 

užsistojau 
butelio sciklo,

letIvii mano
pači su trudnascu užtarėjo, ba 
paėmė voracinkliu, skibi duo
nos ir su druskų sukramcus už
dėjo, tarytai skyli su korku už- 
kiszo ir kraujas nebėgo.

Per visu szventu dzienu sė
dėjau kap kaeinas miltuose 
pridairis. Ba tai nežartas: dzvi 
kiaules negali, kumelaicis ap- 
raiszo, szunveis “Vilczikas” 
nuscipo, koja m seikiu susiko- 
lieczinau... Ledvu ne ledvn va-

kampuei 
džinu prie sienos ir

karo sulaukiau. O kr., brolycei• zoku yra
mus vakari!mano, bene pas

toki, kap švieti! Jau apo trecu 
adzinu pradeda terneie. O kap 
dreganotas dangus, tai ir nie
ko nemacycie. Asz užsidegiau 
lempiali, jinsistaciau ant sta
lelio, ba. norėjau paziurqc vie
nu arcikuIii isz Bromelio, apo 
Czyseiaus niukas, ba tu kiįygo-* 
Ii pažiezojau nuo Valiucziaus 
isz Kiaulabemiu.

Sėdžiu spakainiai. Czitoju ir 
dhsaunu, ir savo dzieuos mu- 

Arba Tiesus ir Trumpai l kas apieravoju, kad sztai inei- 
Kelias in Sveikata___i in ^rin^u n}nno Paci- —-

Knyga ° Sveikata’ ’ turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu apie Žmogaus kūno sudėjimą, teipgi J ’ gedec. 
apraszomi visokį apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau-; 
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puijęęi 
ir drueziai apdaryta audekliniais vyrszais.. 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuojaus 
jum j s iszsiusta per paczta. Adresavokite:

W. D. Bocikowski-Co. Mahanoy City. Pa,

, Asz 
,dzirse ir .pažinau, kad1 pikta 
, kap ledokas, ba‘ sėdo ant sno- 

ir negalėjo nu-
, - 11 . t

Jau asz dasimislinau, kad 
čia bus buris, ba jau cies gaivu 
Jcarojo. Asz spakęinei pųsiju- 
dzinau an krėslai!o ii
U tep turėjau, kad užsidenge 
akis nuo pacos.

Asz dusąunu no . stroke isz 
pacqs pricžųiios,, o pači mislit 
na, kad asz labai Czvsciaus bi^

i laito, dvesavo

*lf

perėjo! Tu

kad

buvo musu raudonos karves 
snukucis, o ne kazokas. Ir pa- 
szaukiau drabancu glasu:

— Apsjspakajjk, mano dusz- 
ka, tai ne kazokas, ‘tai.musu 
karvialo.

— O tu, smurgliau, ku ip 
kampu iusirabapdzinai? ko 
neini laukan pas kazokus? Tai 
asz motoriszke alsiu pači! Tuį 
riti an savi isz Czenstakavo rar *
zauniu, tai
nei pagono kazoko nesibijau! 
Asz tap sakiau ir sakysit!, kad 

Klausyk!

nei pačios velnio,

tu niekam ueeikis... Klausyk! 
( klausyk! argi tai ne isz armotu

4 o cv nW • L I 11 £< %>Ij» I *ltas gransmas?;Kla.usyk!
— Duszka, tai no isz■ armotu 

tas glasas, tai tau pily i burz
gia, — asz pasakiau.

— Ar dar tu ku noprama- 
bysi, ar tų kurčias, ar ku! (ųįi 

ir knygių- ar kulkos birsj-
užsidenge $11!

Kli porini, dųszela, tai ne 
• nosy t(‘p

Hysi, ar tų kurpias, ar ku! Ogi
r

.J J*

CHICAGO, ILL.

Ilgiau nešiota reiškia pinigų sutauputa
Visados klausk Raudona Koulys ženklo, kada Tamsta perki guminius batus ’ 

arba čeverykus.
Tamsta sutaupysi pinįgus, nes Raudona Koulys reiškia augščiausę laipsnį 

ir ilgiausį nešiojimą.

♦

Į

!|w

46BALLBANDM!

I

t

paęos pricžųiios,. o pači inįsli 
na, kad asz labai Czysciaųs M 
jaus. K u darye, vyliu ir Jau
kitų kas čia bus.

k

■ & r

ku|kųs, eįktai tavo J i n > •szvyrksztauiia!
1 irk; • ''' * ’ - -

, , r r ’ - . - ■ ' ’ p ; * / - - - - • ,

ni bięd||os sirgtos! Tai rota pu- 
htukiuul' Vywyj I

Dziųve slisiinylek an ina-

ne, myli l«» o

“Raudonas Kamuolis” randasi ant kožno bato kelio, o ant užpakalio ir pado 
Himiner ir Lopac^ Tamsta gali gaut baltus, raudonus ir juodus šiose trijose madose.

Paplatinti padai “Ball-Band” autuvo yra padaryti ypatingai maineriams. Jie 
apsaugoja viršų ir yra padaryti taip patvąrųs ir stiprus, kad ne aštrus kampai 
akmens ne anglies negali {pjaut ar {plėšt jį.

Ir “Ball-Band” batai yra labiausia išsilaikantieji ir tinkami nešiojimui. Žiū
rėk “Raudono kamuolio” kada eini pas savo pardavėją

Mishawaka Woolen Manufacturing ( Company
460 Water St., Mishawaka, Ind.

“Namas, kuris, moka milijonus už laipsnį.”
t

T

Nusirabamlzin.au
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Ta neatrastoji szalis, isz ku-’laukuose, asz. suprantamas da
ne- lykas, susipažinau beveik su 

begrįžta, visados mane sziaip visais ižyiniaiisiais ir tituluo-
rios ribu no vienas keleivi

iar taip žavėjo, kaip, manau, ji taisiais Romos žmonėmis, o po-
- - * « * * *. * « a I • ftl • t 1 • • w •

beveik kiekviena susipaži-žavi beveik kiekviena kita piwziu valandomis
žmogų. Senai dar priesz tai, at- nail vol su didžiuma mokslinin- 

sz v i (‘sos k 11 ir poe tu.Roentgenoradimas 
spinduliu — X-spinduli u — 
paroilo, kad galima matyt kiau 
rai per ievairins kietus kilnus, 
asz jau buvau insitikin.es, kad 
danguj ir žemoj yra daug tokiu 
Jalyku, apie kuriuos ne vienas 
filosofas nei sapnuote dar ne
sapnavo

Keistas vieno žmogaus trau
kimas prie kito; tas faktas, kad 
< liominiai elementai jungiasi 
tik sulig tam tikru nustatytu 
>voriu; kad gazui maiszosi, bet 
uesijungia iii viena kol per juos

• t i . k A • « i •nepereina elektros kihirksztis; 
kad pozitivus ir negatives riek 
Irinos vielos poliai ima kaisti 
degti sulig sroves smarkumu; 
miriadai analogijų gamtoj, 
daneziu panaszuma 
nepanaszybese,

v •

‘pasitaiko, vie-

prieszpieeziu.

SAULE

M'l

MILIJONIERIS KURIS APSIVEDĖ SU NETURTINGA

pastebėjau, kad niek 
s važiuoti Kamanos

MOTERE.tema, i 
.baigiamo 
laukus,-

Czia rntin prisiminė visa vi
dudienio scena. Sztai asz visai 
netikėtai palikes Roma važiuo
ju Londonan 
kaip spėjikc kad sako. '

Kaip ji galtjjo tatai žinoti? 
visame tame buvo tie- 

pagnlios reiszko jos 
žodžiai apie

“ Matau kraujo jdra 
kraujas užliejęs puse pa

saulio.
Trims ai* keturioms menp- 

siants praslinkus asz vėl buvau 
laisvas. Sugrižau Romon ir dar 
ria,n visokiu pastangU| kad sm 
indus ta sjiejiku, bot surast 
negalėjau. Tcivaiijnntieįi ))0' 
licijpj man, a t sako, kad spėji k U 
ir tolygiu žmonių Romoj osur 
legionas. Ar asz gaĮerzinu 
bent pasakoti, kaip ji atrodant 
ti?

Niekados daugiau nieko apie 
ja negirdėjai).

I jaikotarpiu

lygiai taip,

Kiek 
sos ? Ka

4 t

Ji sake:
4 4

♦ >
Prims ar

kraujo jura?”
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h* keli oi) e

§ Apsivodimas isz pradžių 
saldus — kaip medus; po 

tdni kaip vanduo, 
kaip trneizna.

Kaxla viAzfos kvaksi, o
gaidys tyli, lai jau beda ant 
tojo moszlyno.

& <

y ra

§

4

o ant galo

apieVoszve nepamena 
tai, jog ir ji ji kad’a buvo mar
ti.

Apie gera mof<»re mažai 
žmonis kada kalba.

Roikaliiigiaiises rakandas 
namie yra mot ere.

-S

§

n

I

griefizije,Motore mažai 
bet kaip tai lankei instuine 
vyra, prie grieko!

§ Dienoje vinezevonea pra
sideda vyro nelaisve.

< Mergina priguli prie tė
vu; motoro prie vyro; nnszlo 
prie vaiku — bot niekados no-* 
priguli prie savos.

•S.J
ir turtingu; moteria meile pa
daro silpna o tankui ir vargin
ga isz priežasties meiles.

Piktas vyras gali būti 
geru levu, bet pikta motoro ne 

— Kaulas.

Tik po nogiu paliaukite, 
Ir mane tankui noszaiikite.

Vos pabaigiu viena, 
Sztai volą atojna naujena. 

Radiogramas tik birrrr,
Žino jau czion y r.

Kr(»pszi pasiėmiau, 
fordukii pradtjau:

Nusidaviau in Brooklina, 
Pas viena gera vaikina, 

Vienu strytu ėjome,' 
Nelaime paregėjome., 

Lietuvi t roką s pažeido, 
Prova in suda nuleido, 

Kolis szimteliiis už tai gavo,’ 
Ir per kėlės dienas leibavo.

In viena salimia užėjo, 
Prie baro linguodamas stovėjo. 
Pinigai isz kiszeniaus dingo,

Lietuvio vargingo.
Namon parėjus rugojo, 
Pauzei viską ižgiedojo: 
Nelainu' mane patiko, 

Neturiu jau 
Pati su

Kaip, kartais 
na medžiokles diena buvo visai 
nevykus. Saule stipriai kepino 
ir szimes nieko nugalėjo suuos
ti. Bastomos isz vietos in vieta 
nieko neužeidami.

Asz pasižadėjau (‘iii in Doria 
o po to kalbėt i ju

sveeziams apie garsu paveikslu 
Titiano tai)) vadinama “Sz(m- 
tajivii’ palaike meile”, knis bu
vo Dorių galerijoj Kas domisi 
menu, žino ta paveikslu. Kairėj 
žavingame Italijos karsztovaiz- 
dy matai didelio gražumo mo
teriszke pasirodžiusia puikiau
siais tu garsiu A’enecijos dienu 
rūbais; o netoliese, ant apvalai
no marmuro sznlinio rentinio 
sėdi kita moteriszke. visai nuo
gti, nuostabiai realist ingai pie- 
szta ir tapyta. Kažin koks idio- 

o paveikslu
palaikioji mei-.

. Asz žiurėjau in ji kitaip. 
Man buvo aiszku. kad tai but

raszyta paėjusiam iiumari 4 4

MERGAITE. «
Sztai paveikslas milijonieriaus 

Miss Katriute O’Brien su kuria apsivedė, kai) 
Saules.” Jisai

kaipo prastas darbininkas kada Katriute priėmė 
nežinodama, jog tai yra milijonieriaus sūnūs.

■Tr n -“r ir. ii'i j r.,  , n.,.. t   

liuoso laiko. Bematant pasisu
ko jaunas

mano 
ėmiau

myuia. Prisigriebus prie burti
ninkes padėjau .jai pora lira, 
bot ji atstumo, juos, sakydama: 

man kol ne-

Gaston P»oissonaulto ir 
) tai buvo np- 
pasistate sa\'o 

jojo Szirdi

Meile padaro vyra druiu

IHK7
1914 metu asz - ta isterija esu

ta rp ir

szi nitams

ro- 
amžinose 

vienybe bega
liuose skirtenyhese, 
žadino mano indomuma nuo 
pat jaunu dienu, kol asz buvau 
dar dvides/.imties 
juo uoliau asz stengiausi pažin-

didesne,'charakteringa reaiešanso istori- 
kolio uola,1 ja: kuris nors Venecijos aristo- 

lidžiiiodamps savo pa- 
Titiana 

nutapyti ja visame jos rubu 
puikume, ir tuo pat kartu nuta
pyti ja jos 
kaip jis 
tai buvo viena ir ta pati moter- 

visa figūra, akys, plau
kai be jokios : 
lys.

Belaukdamas 
ir mastvdamas

visa tai 
indomuma tas 

..
metu. I»et l<

i

pakriksztij 
‘Szvenloji ir 
1

li dalykus giliau, juo 
rodos, stovėjo ant 
kuri neleido prieiti prii» to pa
žinimo.
, p(.|- szeszis ar asztuonis me
nesius asz studijavau spiritua
lizmą ir jau tiek apie ji žinojau, 
kad mediumą* nebemato reika
lo slopti nuo manos savo pu
si a peziu

kratas, <
ežios gražumu, praszc 

visame

i i uogų mb gražy be j. 
ja mate, Aiszku, kad

nuo
ir parode man visasjiszke 

savo purvino) 
stns.

Vėliau a>z labai mist (‘bau šil
ti id is

profesijos kla- ahejones tie pa

žinojęs kad dagi toks 
mokslininkas ir Darwino pra
nokėjas. 
Wallace, 
žin ingus — 
Įtinęs.
vairai susižinoti su taip vadin
amuoju ’’dvasiu pasauliu”. 
Karta jis man pasakojo, kad

Alfredas
žmogų s begalo sa
kavo pilnai insiti- 

kad biik esą galima in-

’’dvasiu 
man

Russell

prieszpiee/.iu 
apie savo busi

ma kalba, pavargęs bergždžio
mis pastangomis užtikti km- la 
pe.asz d ai1
siskyriau nuo 'kompanijos ir jo
jau linkpi, 
stebuklingu, 
mais
jaut miestan pro vartų arka asz

pri< z vidudieni at-

in 
Po v vi o

Porta Pi a, tuo 
kenteji- 

paszventintu keliu- Injo-

jis mates aut savo keliu smuiką | truputi- sulaikiau arkli, kadan
i r gi r< lejes ;
ji griežiant, o

aiszkin aiszkiausiai gj prieky iszvydau susirinkusia
buvusieji kam

bary du jo draugu, kuruiodn ir- 
kad smuikas 

isz 
asz nei 

įiemacziau, nei ji grie
ti vist ik ma- 
>u>i kalboje, 

vėl

gi girdėjo, sake.
griežes kai kurias variacija?

gal- api(‘
žmonių.

vartus pamaoziau. kad visu in
domumo centras buvo kažin

minia, 
szimt us

tris ai' keturis 
Prajoji*? pro

žinomos operos, 
smuiko
žiant negirdėjau.
nyti, kad jie butu

Wallace vėl ir vėl 
lave man tokiu inrodymu apie 

su dvasio- 
begalejau tik pa- 

Vieszpat i c, 
dyk mano netikejiina!

negalima.
<

galim v be susižinoti 
mis, kad asz 
-a k vi i: k *

Bet
centras

kokia sz.ydru veidą užsidengusi
besedint i prie pa-moteriszke

>tatyto ties siena stalelio. Sta- 
leliįįbuvo padengtas rusvu au
deklu. Prisiartinęs prie vieno 
žiopflįotoju paklausiau:

tiek žmonių susi-
iszsklai- 
” Betne- 

likejinuis manes nepabudo, 
pnli'idžia ir iki szios dienos-

O Betgi teko ir man pergy- 
atsitikimas,

Žvilgsniu
ven t i

ne-

—H l\ O c/1 < I 
rinke !

--r Gi antai
ji viską

burtininke ir 
atspėja, ir 

atsa-

pasakojos 
gal kokis penkis
Iii. 'Tegu dabai' ta mišk' 
džia kaip tinkami 
ty tojai.

Yra. tai vienas mano 
me atsitikimas,

žmonių 
szimtus kar- 

spren- 
patys skai-

nai in mane žiūrėdama.
— No, netikiu, • atsakiau: 

— netikiu no krislelio, nei in 
ma.no pasisekimus, nei in krau
jo jura.

Ji palingavo galva, susimas- 
ezius, paskui atsidusus tarė:

— Asz padarysiu, 
manim patiketumet, ir patikt 
šito, kad tiesa sakau.

— Na, to tai 
j nusijuokiau. -- 

norite žinot apie; galeeziau iutiketi

italukas, apsiėmęs
arkli,
stumtis p ro

palaikyt 
nusėdės,

ir asz.

— Xemokekite 
busite insitikine.

Gerai.

kad j u j-

gy veni- 
kurio asz jo

kiu budo negaliu sau iszsiaisz- 
kinti..

Tik meldžiu su
prasti, kad nsz noriu žinot :tpic 
praeiti, --- tariam |

-— Ka jus j■“ 1 ■
praeit i ? ■;-■■■ i-i...*.—

Na
no praeities dalykus.

—- Gerai.
Praszom duot inau abidvi 
r.aiikas. Kairioji ranka parodo, 

jn.su ingimti palinki- 
p rodo, kai| 

pertaiso jusu

— ji ]lakiausi'.

jau iiohus, — 
Nemanau, ka< 

dagi ir ta
da, jei kada nors ir iszsipildy

svarbiausius man nia tu visa taip, kaip jus kad p ra

atsake' ji:
savo

k o k i 
mai, 
tuos palinkimus
gyvenimo patyrimai.

Asz isztiosiau abidvi save 
rankas ii' stovėdamas jaueziau 
kai koks kvailvs

vra*
deszinioji t r )

cr f?

iszt iešmu
H

i, kad tokioms 
nesąmonėms dar laika gaisztii

— Vienas nepaprastai ypa
tingas jusu gyvenime dalykas 
iki sziol buvo tai, kad jus bu
vote labai pamilę 
r i kos profesorių, 
siog juo susižavėjo, 

Valandėlei asz 
stabo isztiklas. 
galėjo žinoti apie 
iiima. Kansaso
n

naszaiijate.
vakare

vaikais

— Jus szia m lie 
leisite Roma ir iszkelinusite ir 
Anglija, — staiga tarė ji.

tai jau jus bai\a, ežia 
nepataikote

ap-

.mispeli, —
menę-

viena Arne- 
buvote tie- 
— tart' ji.
buvau kai

Kuo būdu j’ 
mano gyve 

universitete ?
\r galėtiimote

pasakysit
- - Smith

iszvažinot
ne kaip pa vasarų

mažių ma 
iI 

vakaru jus'ap-

Valgiu Gaminimas
Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . .

W. D. BOCZKAUSKAS CO 
MAHANOY CITY, PA.

. . $1.50

ne skatiko.. 
in pa Ii ei je 
nuėjo,

Dėt ek t i va i jias szinkoriu suėjo, 
M usztyno pasidaro, 
Szinkoriu uždare,» w n IV VM | 14 11/41 <44 I v,

Ir pa ge 1 b i n i n ka sue me, 
Pinigus atome.

Mot erei pinigus sugražino, 
Szinkoriu ant

O

10 menesiu 
pasodino, 

pagelbininka ant meto kone, 
Tai tau pone.

Ne imkic kas ne tavo, 
tave užejdavo,.Jeigu pas

Tavo taufiecziai Lietuvei,

se vieži u, 
Red.,

t

bus gera motina.

KUR BŪNA?
p 

. .................. . h-i.il u

Asz Ona Pliopliene paiesz
kau savo dranga. Piusza Gale- 

paeina isz Suvalkų
Senapiles Apskr., Anta

nu vo G mino, Aglinciszkcs Kai
mo, pirmiau gyveno Philadel
phia, Pa. Meldžiu atsiszaukt 
ant adreso.

Ona Pliopliene,
• Box 286 Granville, Ill< iir"
Paieszkau kūmos Petrone-* 

les Knapkeviczienes, po an4 
tram vyrui pavardes nežinau^ 
pirmiau gyveno Jackson, Mich, 
Tegul atsiszaukia ant adreso.

Paul Andy,
Route No. 1, Bark River. Mass,

Ba tai tavo brolei;
Skriaudos jiems nedaryk, 

padaryk.
*

Paieszkau kaimyną isz Kra
žių Kapczemesczio, Kaimo 
I vaszku. Tegul atsiszaukia. ant 
adreso.

Jurgis Bankieta,
351 Maple St., 

Milwaukee, Wise.

Mano draugas Tadenszas 
Tx’iarkus paeina isz Kauno 
Red., Raseinn Ujezdo, Szimkai- 
eziu Volos. Tegul atsiszaukią 
ant szio adreso. ,

Stan. Kailis, w

Kapczemesczio,Vėlu k gerai
e *

Vienam mieste priviso ajrisziu, 
Liotuviszku katfisziu, 

Iii bažnyezia ejna, 
Kramtyti ežiu suejna.

Sulipa sportai ant 
Nekuriu sėda 

Kada

TAMAQUA, PA.
KOŽNA SI'HIEDA. 9 ryte iki 8 vakare.
Mims Floras - II WEST BROAD ST.

1

s.'ai 
atsakiau. — Asz turiu 
siems nusisamdęs kambariu) 
Romoj, tiniu czia savo arklius 
ii' visai nemana.)!
ankszcziau
ims veržtis in vasara. Žodžiu, 
Romoj pasiliksiu 
žiausiai dar tris menesius.

Dar szi
leisite Roma, ir iszkeliausite i n 
I neįdomi, 
Ir traukiniu 
žinosite, kad spi'jike jums tie
sa sake.

Kad dalyku baigus, paklau
siau jos, kiek asz jai kaltas už 
prannszystu.

— Kiek duosite, tiek pakaks, 
— atsake ji. — Bet ka jus ne
tikit)', tai nemokėkite nieko.

Asz padėjau jai t ris ar ketu
ris side briuiukus.

Ka jus pirmiausiai sako
te, asz tikiu,

isztikruju nuostabu. Bot 
kita, ka jus sakuti', neti

kiu, kad kada nors taip i n vyk
tų.

- pakartojo ji 1 
važiuodami jus vargonų 

ant birboniu 
žmogus inejna, 

Jiems tas suvis neapejna.
'Kramto be paliovos visada 

N epe r si žegn o j a niekada, 
Ant angliszku knygų meldžesi 
Kaip arklui tvarto beldžesi, 

Dieva ne moka garbyt, 
Geriau in'cypia visus suvaryt, 

Tokie suvis laikraszcziu ne 
skaito, 

Ba nekurie suvis jau apkvaito.
Proto per kranitima. ne teko, 

Ant akiu suvis a p jako, 
Prasmirdę nuo katfiszu, 
Iszrodo ant žaliablekiu.

Lietuveis sarmatinasi būti, 
Pradėjo panoses skusti.

Goriau laikykitės savo kalbos, 
N es i sa rma t y k i t j osios 

kados, 
Mylėkite kaip motina savo,

Ba tai geriauses priedelis 
• tavo, 

Nosisarmatyk niekada, 
Pla.tinkio jaja visada, 

O busi protingu,
Ir iszmintingu.
* • •

J

1636 N. 20th. St, t
Sheboygan, WiĄDAKTARAS 1. H. H0DGEM8 

Phlladoliphla Specialistas 
CžsiHeuojaaia ir Chroniška Mini 
Eikite ten kur esate tikri kad įau

kite tvirta rodą ir atsakanti medika- 
iiszka gydimą, per daktara kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote uuo manės yra 
gvarautuotas,

Jaigu esate silpni, nerviszkl ar. 11- 
guott, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkito pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yrs 
pavojingą.

Viduriu .netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, guzai* svaigulis, silpnumas sslr- 
dles, Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszbcrlinal, papuczkos, 
dedervines Ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunis- 
ten jus apleidžia? A r esate nuvargę Ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamtą juąis pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne.

Ruiiiatlziuas visokiuose padėjimuo
se, tcippgl isztlne ir sztyvl sulenkimai 
pasiduodą per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę," pajlse isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo
gus, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pallstat, pikti, iszbl|Bzkusis Ur 
Iszberiraąl ant veido, pailsės, nuvąr- 
skausmns peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, etokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu kataro, astma, 
dusuli, užimąs galvojo, trumpo girdė
jimo, isztlnima gerkles (goitre,) krau
jo, odos Jr specialus ilgas pilvo, inks
tu. kuponu, pūsles, lumbago ir neuri
tis,

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszalszklnstu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padokavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkujm Tie gydi
mai patvjrtintl ir rekqmęn4svott per 

, .. . .. -. garsingiausias Europos Ir Amerikostrumpu laiku jau keliavau uak*> specialistus:
Kutvorgais ir Potnycziomis 10 
.vai. ryto iki 8 vai. vakare. Su- 
batomis 9 ryte iki 12 piet.
Dr. Hodgens Medical Offieea, 
4 S. Centre St (2-tras florae) 

Pottsville, Pa.

Paieszkau szvogerio Joiuf 
Stankevicziu isz Kaimo Narte-* 
lio, Mariampoles Apskr., pas-t 
kutiniu laiku gyveno Jerscyj 
City. Jeigu kas. žinote apie jit 
meldžiu Įiraneszt.

Ant. Mikalauckas,
31 Crystal St.,

man paša 
kyti jo profesoriaus pavarde: 
—- paklausiau.

— Jo pavarde... 
literomis: S in-i-t h 
—- iszdejo ji.

— Koks jis buvo, žmogus—■ 
klausiau tąliau. ir begalo nu 
stebau girdėdamas jos apipus i 
kojima: v

— Jis turėjo dideles intakus 
in jus, — kalbėjo ji
dare jus mokslininką ir raszy 
tuja. Ar asz ne tiesa sakau ?

— Tikriaušiu tiesa
Nežinau tik, isz kur ir

tariau. Tai
man 
visa

JIS pa-spejike:
žfnogaus ateiti pasako!
ke paklaustasis ir atsakydamas 
persižegnojo.

Tuo tarpu prie' moteriszkes 
prisiartino kažkokia mergaite,

— Szia. nakti jus 
daugiau, — ji tarė.

Asz linktelėjau 
ėjau pto myiiia pas savo arkli 

nujojau prieszpie-

■ uži nosite
4

i

aI
: ftifr

Arlington, N. J4 ’
galva,a t sa il likurs tuo 

sustiprinogerokai 
iVallace’o inlaka in mane.

Regis 18S7 me-j padejo ant stalelio sidabrini pi- 
iab< as važiavau isz Londono in 

ilgoms Kalėdų szven- 
praleisti. Asz tuomet bu- 

au Londono “Vakaro Žinių

Buvo taip.
nigeli ir atkiszo jai ranka. Asz 
nusijuokiau. Man atrodi* kei
sta, 
(

mano
man apie 

rimtai pa-

sunkiai ir

savim pora ai- 
ir reguliariai jo-

Roma 
toms

redaktorius, dirbau
todėl dabar turejaii teises pra
leisti žiema kur ir kaip tinka
mas. Pasirinkau Roma, Norė
damas visiszkos gyvenimo per
mainos ir geros pramogos asz 
pasiėmiau su 
riszku arkliu
davau in Kampa na medžioti. 
Man buvo nepaprastai smagu 
medžioti lapes ten, kur kitados 
Petras ir Po\’ylas vaikszcziojo, 
kur Cezaras ir Pampėjus savo 
legionu prieky žygiavo, lenkti 

’ auksztas medines tvoras apy
gardoj, kur didžios praeities 

pusiau užmirsztos 
diena

keletą valandų 
studijuodamas 

o rytme-

dvasios ir
.vert en y bes gyvena. Kas 
po pietų asz 
praleisdavau 
senovybes dalykus,
ežiais galopuodavau Kampa-

• noj
Toks <lvigubas gyvenimas taipjau ir ateiti

kad ežia, Romoj, tukstan- 
•ziu stebuklu mieste, tuzino ci
vil izacij n szirdvy- per visus 
skepticizmo szimtmeczius galo
jo iszsilaikyti toks niekni<?kis, 
toks žmonių apgaudinėjimas.

— 'I’ai geras budus atsikraty- 
pastebe-Ii nuo savo skatiku, 

jau szyptelejes, ir koletas ap
link stovineziu ,Ualu, lyg man 
pritardami, garsiai nusijuokė.

Staiga burtininko' atsiliept:
— Jeigu tashif sivet’imos že

mes žmogus, kur artt arklio sė
di, ateitu ežia pas mane, jis pa
matytu, kad us7*/ir jam galiu

kur ant arklio se-I I

r 1 |

teisybe pasakyti. Asz paša k y- 
cziau, kas jam bus ateity.

N e, 
žinoti savo praeiti

asz. noreęziau pinna

Jei jus pasakysit' man
atsakiau, 

mano

kiau.
kaip jus tas žinias gavot)'. Da 
bar ka tik sakysite

ateiti, asz 
svarstysiu ii’ insidosiu galvon.

Ji tose toliau:
— Jusu gyvenimo žygiavi

mai eina vis aiigszt{ n ir augsz- 
tyn, jus atsieksite visu savo 
siekimu. .Jus laimėsite turto 
insigysite garbes, gyvensite 
laimingu ir 
Bet vėlesniame

J usu gyvenimo

1

garbes, 
pilnu gyvenimu.

gyvenime \ in- 
gis krypsta žemyn ,jo galo asz 
neinmatau; asz matau kraujo 
jura..,

kau:
Ka sakot?jus sakot'/ — suszu- 

ar tai asz pagimdysiu 
kraujo liejimą?

— Ak, no! Kraujas užliejęs 
puse pasaulio 
jura.

— Ir asz toj kraujo juroj ? 
paklausiau.

— Daugiau asz nieko ne
sakysiu — negaliu — ■ neganu

matau kraujo

negaliu
• ' ■ i * >■ I * 9

praeiti tai a,ųz patikėsiu ir jibm daugiau nieko sakyt.
• « t • * A I! / • A ' • • "1 •

ir, sodos, 
ezi.aut i.

Atvykęs in Doria asz laikiau 
savo prakalbėk) gal apie szini
tui galerijoj susirinkusiu svo 
ežiu. Ka-tik baigus kalbėti 
tuo tarpu kai Anglijos 
sadorius ir Doria sveikino ma
nu, 
“Ponui Harristii telegrama.

A tsipraszes sveczi u 
jau atplesziau' telegraina ir 
žiūriu, kad mane reikalhują 
ant tu pėdu grizli Londonan 
— “labai svarbus, reikalas! 
Pasiraszes mano drangas, kurs 
jokiu badu nebūta siuntos man 
tokios telegramos, jei isz t i esu 
nebutii buvo gyvo reikalo. Pa
rodžiau telegrama Dorini ir, 
galvodamas apie tai, kas butu 
galėjo atsitikti, asz iszsiskubi- 
na.u in savo oteli, pasiuneziau 
tania gauti gelžkelio biletų, 
susikroviau savo drapanas, pa^ 
mokėjau visas sąskaitas ir

■Kad i k J

amba-

i nėjo tarnas ir praueszo:

asz tuo-

visas sąskaitas

M

jo, odos ir spectates ligas pilvo, Inkfi-

nie-

geriauses

Montrealuje, Kanadoj, 
Naujam sviete dalijai, 

Nekurio kiaulisžkai apsiejna 
Kada in kur kitur suejna. 
BatĮai vienas neszvareį ap

siėjo, 
griaužia suėjo,

■1

<i

Kada keli in
Kokis tai ucezystas oras pa- 

p

Geriausi 
Cigare tai

1DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos *
I

sklydo, 
Pradėjo ji valioti.

Isz visu, szaliu stmndytį. 
Gaspadine turėjo plauti.

Ir sunkei loberlauti.
O buvo tai geologistus, I 

Kokis tai komunistas,
j O j gavo,, ko je.^zkojo,

> ■ Niekus jojo nębįjojo, 
Mažai tikėjimo turėjo, 

,dn stiklini dievaiti, tikėjo.

brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki- 
notes poteriu, o kuri )Ta suply- 
szus ir be virszu. Prisiunskit » 
pas mus, o bus apdaryta in 
skūra ir bus geresne ne kaip 
buvo nauja. Apdaromo teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisinnskite knygas in ro- 

” o
bu s pada rytas pu i ke i ir ge 
rai. . ,— ■ * Ak*

i

t

turu, toje r tu ir dvasiškųjų, Tlę lydi
mai patvirtinti ir rekomęndąvott per 
garnlnglausius Europos Ir Amerikos

Asz nusijuokiau.
— Pabaiga labai dramatin- 

sakysiu jums jusu praeiti, o'ga,— pastebėjau. — Žinoma, 
atsake mot jei jus nenorite.nieko daugiau

spėjimu ateities.
— Praszau eiti ežia. Asz pa-

si"1.

r

I
f 

t

pastebėjau.

nftpi begalo tiko. Mano sveika- teriszke.

tiniu greituoju traukhiiu iji 
Londoną,
viepus vagono skyrių,. Po va
landos nuėjau i u valgoma ji

. i . '

užėmus sau pats J f I

Dabar žipona turį valyti, 
? ir,savo pukauszi lopyti;
Tai tau geologas smarkus, 
Kita ka.rta nedaris niekus.

i valgoma j i 
Asz matau, kad jus vis' vagonu. Žvilgtorejės pro Inn- 

-— tam ii linZL <>n iii nasikddusia lauko sun,-

darbas
Iffl

(Lt’

sakyti, nebesaky k i te.
Žvilgterejau in savo laikro-

nai pasitaisė. Bemedžiodamas doli. Turėjau dar pusvalandi dėlto netikite
ta,diek kūno tiek dvasios pil-

K.

«
1

i

b tare ji, liucl- ga -in ilusilWdwiia lauke šuo-

1 į®
f >

Tai tau geologas smarkus,

■tu

dakcije “Saules.

%,

h

insitikin.es
jn.su
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CAPITAL STOCK J 125,000.00 
Purpiu* Ir Profit* >5S«,3U.5O

Mokam* antri, procentą ant sudStu 
pinigu. Procentą prldedaro prie Ju« 5 
pinigu i Sauito ir 1 Llepoa, nrpnl- 
•ant ar atneazal parodyt knygute L 
ar na M«a norim kad Ir Juh lurf- 
tiunat reikalą *u musu banka, 
paisant ar maža* ar dideli*.

Bankas adatas nuo 9 ryte Iki S 
poplst Subatomls 9 ryte Iki 12 vai.

v <A 
ėc si

i
f
■S
I

■Al. j* Ak.

Kini. S. Pautienius 
Mirė Utarninke.

Szenadorio prabaszczius, 
operacijai Filadelfijpi, mirė

• Utarninko diena.

po

landa, monsiguoris Masonas 
laikis miszos o biskupas Crane 
duos absoliucije. Kūnas likos 
atvežtas 10:27 va landa 
dos vakaru 
isz kur likos
hilin in Shenadori. Pelnyezjoje 
po piet kunti imtesz inJiažny- 
ežia kur atsibus gailės miszpa- 
ras už dnsze velionio.

Lai silsisi amžinam pakajn- 
Kun. Pautienius kurio

monsignoris

Sere
in M aim noy (’it y 
paimtas automo-

T

BALIUS.
Dukterų Amerikos DraugyM- 

atsibus
Subatoj Vasario

Muzika bus puikiau- 
Visi atsilankvkit ant mi-

tęs balins 
ezians saloje 
10, 1923. 
šia.
neto baliaus. Kvieczia visus 

Rengėjos.

Norkovi

ANT PARDAVIMO.
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H. DALI., Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vico-Prez.
Jos. E. FERGUSON. Koslerlus.

Ant J. Sakalauskas
LrP.TlTVlSZKAS GRABO RUS 

IB RALSAMUOTOJAS

Laidoj* kunu* Numirėliu pagal Nau
jausi* mada. Pigi preke. Telpgl pri
tilto automobilius visokiems relkn 
l*mt.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pag mane, nes asz gailu jumis 
pigiau gedaus parduoti negu kiti.

KOI E. Plos SL Mahanoy City. Pa.
ft a 11.11- —JI Ji L -I- -r n. ■ U----------------------- ---------------------- ----------- ■■ - ................-........... - .........-
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JONAS M. CISARIKAS
Flre Insurance Agent *

Apdraudžia (Tnazurlnlu) Namus, 
Tavoru*, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

'.A5RĄHAM LINCOLN e
Abrahomas Lincolnas.
leszioliktas prezidentas Su- 

Valstijn, ;
Vasario,

M irę nuo sužeidimu ko-
l kilis aplaike

Apiilmus Io, 1K65 me- 
aktorinus Jono

\ im\ 1 uju 
Kentucky, 
mele.

12
girnius i 
. 1809

isz ranku žudin-
tojam
1e. paszelusio
Booth kuri vėliaus pnlieijo su-

*ke ir nnszove tvarfe \ irgini- 
l j oi, oI • •! jot, o
Snrrat
eolnas

kiti kelini 
likos

da v<»

su motoria 
pakartais. Lin- 

liuosvbia li įge-

Kun. S* Pautienius.

jo a.a.
atminti no greitai tržmirRz Szo- 
midorio ir vietinei Lietuvei.

Alkoholiszkos milteles.

Jeigu tai butu

I rianis, kurie tada buvo laikomi
kaipo
Ihinedeli pripuola Lineolno 
mimo diena*.
ezioja po visas Snv. Vaisi.

nevalniiikai. A tojnant i 
Iš

kuria apvaiksz-

Į

I

Parvžius. — 
teisybe ka komikai slddbia, lai 
atojtoje nesziosime guzule ta- 
bakierkosia, teip kaip uostinio i 

iszmmikszt! 
pat rauksime žiupsni j . . . j

Dr. Marcelus Robert, franeii- 
ziszkas komikas sako, buk pa
siseko Jam

jliuant milteliu isz kuriu vie- 
Į ims gramas 

geros

taboka, norėdami
guzu tos,
milteliu ir smagei ejsimo mimo.

Žinios Vietines

Namai ant 
ant puses loto, 
padėjimo.

trijų 1‘amilijii, 
viskas/gorain 

Randas po No. (ill 
ir 612 W. Rail 

Mahanov Ci t v
Į \V. Genl re Si.
i road SI.
Atsiszaukite ant adreso

J. M. Cisarikas
15 \V. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa.
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sndžiovvt alkoho

padnro puskva- 
gnzutes arba ki- 

arba

zv. .Jurgio, Jausdama- Vėlinamo dr. Robertui kanuo- 
pasisekinm ir lin

t ierki

t

i |
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315 W. M&hanoy Ate, Malmnoy City

W. TRASKAUSKAS 
. PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

HIABOBIUS MAHANOT CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
v Automobiliu* del laldotuvlu Krlk- 

attlnhi, Vesellju, Pasivažinėjimo 
ir L L

120 W. Centre 8L Mahanoy City, Pa.

Lhtivhtkai Graborln*

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėliu* pagal 

aaujauala mada Ir mokais. 
Turi pagalbininke moters.

Prieinamos prekes.

West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Ball Telepbonas No. 119

f

I 
I
I

CHA S. 8. PA R M LEY 
Heal Ritate Agent 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubaa, 

toes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojame 

* randas Ir telp tolinus.
238 W. Centre St«

Notary Public

Mnhanoy City. Pa.

►

Tvlrcilaasla Lfeturlszk* 
B A K K A

Didele kaucija sudėt* Valsti
jos Banko Departamento.
Estu po priežiūra Valstijos, 
taip kad pinigai sudėti mano 
Bankoja negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki
ai ui. SIudczu pinigus In vl- 
aaa dalia avleto, pagal dienos 
kurta. Parduodu Lalvakor- 

taa kompanija nustatytam* 
kainom*. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
yiakaa daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raszyklte apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsakima. Adresą vokite:

V. LAPINSKAS
•01 W. Mahanoy Avė, 

MAHAMOY CITY, PA.

! Daktaras Juozas J. Austrą
I

■į
I 
R

lietuvis.t

i By y HM I* daktai-as karluinoneje.
Gydo visokias ligas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryto.
Iki Z poplqt. 6 iki 9 vakare.

I*?M. «£ I - *

I

i

lk 'Tilom-laikinia ofisas randasi 
KAZI NO APTIEKOJE.

38 S. Jiirdin St. Shenandoah, I’n. *
♦

GERA PROGA PLIKIAMS!
»■ ...................

Arablszka Moatls yra tikrai pasek- 
onInga Ir kas prisiims keliolika stem- 
»u Ir fiavo^ adrosa tai aplalkys tujų 
arablszku gyduolių dykai. Raszyklta 
ant tilo adreso Dr. Jmbco, 2J6 Broad
way, Box f, Brooklyn, N. Y. Panrfudo- 
kito 1m arioa progos Ylai kurio yra 

tiria! arba visai yra nunllkla. tX

I

-ikln pėdo.

Žiema drueziai laikosi.
Pvtnyczioj Road ingo ka-

I hinedvlije 
mimo diena prezident 
no.

Subat 
drauyvste 

lai k v s

pripuola gi- 
o Lineol-

vakaro motoru 
IJot. Dukters Ame 

rike’’ laikys dideli balių ant 
Norkovicziaus sales.

k h

o

N ml e I i < >Je N o r k e v i ezi aus 
svetainėje atsibus didelis kon 
vertas sn perstatiniu kuri pa
rengi? Laisves ir Aido korai.

suaugusiu ir vai- 
visokioms ligoms, 

vaiku daugiausia serga 
tymais. Senosnio.jo serga aid 
szalezio.

ku 
terp

Daug 
serga

Senosnio.jo
Miesto sveikatos ka- 

misije pranosza visiems, Jeigu 
szeimynoje raudasi 
ne tur’rkuom užmokėti už dak- 
lariszka patarnavimu, 
gnl duoda žino 
tasai 
dyka.

pasirūpins

ligonis o

tai to-
<)

HZ
burmistrui, 

daktara

— Nors karta
lite prisipažino prie savo kal

tes ir buk atsitikimas, kuri tu- 
iszmokiuo

gailės
slapty beje

lies te\Ul.
pažiustami
\ o ulvezia.

viena mer-
I <r

I

rojo. 
Mor

Knn. Szimanas 
pt abaszezins 
rupijos f 
sis nesveiku nuo kokio tai lai- 

po operaeijc in pints tiek žmonis turėti) ramy- 
Kiladel- bes, Jog 

t’ijoi, ])irma diena Vasario, tai tai pasiimtu milteliu 
ir gantu gera 

visi

Pantiouius, j tokio smagaus
liet uviszkos

Į ko, mitą re ejt i 
ligonini t iJelTersono

praejtn Ketvergu, 
cijo buvo 
džiaugėsi,

ger y mo;
pn- galima suvalgyt.su duona.

()pera 
pasekminga ir
Jog milemas pra-j 

baszezins sngryž nenžilgio na-j 
Bet I tarninko r\ ta labai 

nusilpnėjo ir pradėjo ejti silp
nyn, 
visa 
smart

v ra

mo.

v i 11 i s

didžiausio

galėtu vietoje gerti

“Jdka?*
uurvtu

uaii

RALTIJO8-AMER.IKOC
’U LINIJA 9IWadvay; Nevlotk NY L*

1 ?. J ET U 'MX
P. HzXMbIJD.GA.CTU/MX 

ARBA LIEPOJU
Lietuvei važuojant In Plliava aplenkia 

lenku juosta (karldora)
Visa Ireczla klnsa padalinta In kam- 

barus ant 2. L (J ir 8 ’ovu.
... 28 Vasario
........14 Kovo

Pa. 
(113

TIESI 
KELIONE

J
LATVIA ........
LITUANIA ...

j Isz New l orko ar Philadelphia In ilaiuburgn
į į #103.50. In Pilim a $10(1.50. In Lie po J n $10".

1 R*/ I Hi! I«»fl oi biIi t ti In Xiktv VrfhfLru ryškio*/ i it Lfhll iiIsz Pliilitdrlphiu in New Yorka geležinkCliii.
Kreipkitės prie Vietiniu Agentu.

i

Net
f

S. JUOCNUKIS.
Lleluvlszkns Krlauczlns.

ai
8

M

h‘ kūdikiai pastebi!
a taip legva visiškai iš gulvuc paša- 

. Tik kelis ktirlus pauau-

14 pi e i ska n y hj i r t i u a j i p r i f

I i y. i. .....r ., u.. 
hnti [ilriskaiins. 
įlojus

e'

1 ir jur.y
galvosi oda bus taip tyra, kaip kudikioi “ -
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais—
ir Ruffles pagelbės jums visuomet jų

pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkn Rujh’e.1 *nvo aptiekoje Šimulio už O.“e.r r.il»a prisilįskItc 75e. 
pnfito ženkleliai* tiesiui i labarntoriju

P. AD. RICHTER & CO.
10^*11 4 So. 4tli St. Brooklyn, N. Y.

paAfo ženkleliais tiobii.i j labarntorij i. T*

DYKAI — BAROMETRAS IR REVOLVERIS — DYKAI
Barometras

Paaiuvft visokius Siutus ir Overko- 
tus pagal naujausia mada Ir Isz 

j geriausio matcrljollo pagal noro 
Senus pataisau Ir

Iszprosinu ir padarau kaip naujus. 
Mano darbas gvarantuojftmas ir 
busite visame užgančdintl.
102 E. Centre St. SHENAXB0AIL

daiktas su Ukm 
termometru, Ir

Importuotas 
kuris parodo permainos oro. 
Tai yra labai gražus Ir gerai • 
padirbtas 
Fnh rcnheln
pi lim gražu orą lelc-moteria 

k iszoina in tarpduri o priesz 
lietu vyras iszeina In tarp- 

^adurl, prlesz permaina oro tai 
abudu

M Labai naudingas daiktas del 
ry kiekvieno. Taipgi revolveris 

22 kalibro kuris yra 
padarytas gražiai ir druezei. 
szauja su B.C. kulkais. Kas

atsitikti
Mažoji Lietii- 

ran-

Nežino kas
Klaipeda kuria 

paėmė. Klaipėdoje
užtemino ir' ^ns’ 60,000 Vokiecziu ir

mioP'P'0 7....... .................................

va

su
kosi umeriaus.

iszolna in tarpduri.

A'ut telegramai 
ligonbutes kun. i 

(seserinius velionio)
Mahano.jaus pa-

1 su Szenadorio j

ka daktarai
ižgialbejimo 

dingo.
iszsiunsto isz
(’zesna 
prabaszczius ' 
tupi jos, drauge 
vikaru I 
liavo tuojaus iii 
bet Jau buvo užveju,

000 Lietuviu, bot visus 
'iniestiszKUs urėdus valdo arba 
! randasi 
! nos

72, B. C.

Vokioeziu, 
gyventojai su-

raukusia
Lietnviszki g 

sidmla vien’ isz ūkininko. Ant 
Klaipėdos ryje siūle

kun. Karalium, nuke-Į ( z’ni’ Kenki,je
Vokie-ryje

o ir Rosi.jo, kii
■ 1 rie geidže turėti lenais pristo- 

knn. i vn savo mindos. Girdėt, kad
! Pautienius mirė apie piet.

Nulindo Szenadoriocziai- ir
M n ha nojieczitii 
mirt i, 
idant 
u re

I,,ilmlelpliia;
nes

i Lietuvei nemabo atiduoti Klai
pėdos tik pasilikti sau.

jin turi gales apsaugoti savo namus. Szltus 2 brangiu daiktu mes pritilusiai 
dykai kožnam kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodyta laikrodėli.ANT PARDAVIMO.

Turiu ant pardavimo visokiu 
farmu, dideliu 

padarais, 
arba l<Tiip kas

Prekes nuo $2,000 iki $10,000. 
Arti miestu ir geležjnkeliu ir 
prie kitu lietuviszku farmeriu. 
Jeigu kas mano pirkti farina o 
neturėtu invales pinigu tai asz 
parūpinu paskolas 
pas mani? o aplaikysite visas 
informacijas.

AVm. Galeckas, 
Drehresville, Pa.

m

vietoj, su 
leis,

ir mažu, geroj 
su gyvu- 

norėtu.

Tai 
yra labai geras laikrodėlis, nikelinio Judėjimo, gražiuose nlkcllnuose luk- 
sztuosc, laika rodo teisingai ir gvaranluotas ant daugelio metu. Vertas ne 
mažiaus kaip $5.00 bet mes per trumpa laika nutarėm parduot tik už $3.75. 

5c. stempomis už. prisiunthna o $3.75 užmokėsite kada aplai- 
kysito tuos daiktus savo namuose. Gvarantuojame kad busite užganėdinti 
arba sugražinamo pinigus. Raszykite sziandlen ant adreso:

1219 N. Irving Ave.

Prisiuskitc

PILU TI( AL SALES CO. liesk 25. Chicago, III.

daginio 
niekas

apie 
nesi t ikėjo 

Pautienius teip 
itai apleistu szi pasauli.

HOS 
kun. Didelis Iszpardavimas 

Guinano Sztore! 
e

iRasrzv kiteGYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25c.

W. D. Bocikow*kl-Co. 
Mnhanoy City, Pa.

(K13)H (pi) r j * m 
1711

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

2

iATIDARYMASja,ja proto, 
pravardo

<
užlaikv- i- 

lel pnguodo- J 
vakaru du ne- 

važia- 
mergaite ėjo isz 

fabriko namo. Du isztvirkdei 
tojo prie saidvoko, praszy-

m p g

Ana 
bambi Ii st :i i 

o

su?
darni Josios insesti ir nuvež Ja- 

rikodama Jiems 
vietoje

|;i mimo, 
i'sdo, bet

.1 
< 
mimo, nuvožė net 
kur užklupta per 
nesi na rsei i r ant ... ...jai iszsprust isz juju nagu, bėg
dama mimo su sudraskvtoms 

M o.i
(P

lu
ini vežt i J’ija 
už Vulkano 

rūkalius, gy- 
v:do pasiseko

mimo 
szlebems. 
pažino, Joj 
giau proto ir 
vyrui, 
prižadės 
tai Rinkei 
da nesurado ižgnmu.

gaite pat i prisi- 
dabar turės dali

ne tikos Jokiam 
i gal tada, kada 

vestis (o ir
tik liti

sn Ja,ja
Pipganna.) Palieijo

Isz Sbeįiandoah, Pa.

J
T

fcl^Z/zž K

/

Julio Norkex ieziutp, 
likos suimta 

Nedėliojo ant Lehigh VnJles 
stoties kada bando apvogti ke
lis keleivius^*

— Antanas Viskerskis,i pa- 
ejnantis isz LJersey City, apvo
gė savo gi pradėjus
szevski ant 55 doleriu. Antimis 
yra sioratiiku, nes keli motai 
adgal Jojo ftevas Jikos užimisz- 
tas Locust £kasyklosia cziona is. 
Detęktvvrfr? suėmė Antaną M a- 
Imnojui. / \ \

— H/Unniond kasyklos?.n, 
Asdlls ndo, inžinierius

’I 
ka su JtnglekastMH teip smarki 
ant “
to ir, visas puses. Visi likos nu- 
veZ.H in-Ahlando ligonbuti.

metu mergaite 
tint

13

Petrai 01-

kasyklos?.?!
ne toli

I iiž.sižiop’lino paleisdamas kler

bad indo ° jog visi iazkri-

m| tnMwIDnmuWniio i [BgliiunoiiflMnfniiBuitinii ffi
I >*

Naujos Lietuviszkos
Aptiekos

Mahanoy City, Pa

k

i

v.

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

szlebiu ir visokiu jękiu. 
Vyrams siutai ir overkotai. 

Numažintos prekes ant fornieziu, kar- 
petu, divonu ir Intern.

Pigios prekes, geras tavoras.

*

Subatoj 17-ta Vasario l
po No. 302 W. Centre St.

Szale Daktaro Dunn’o
I 

8 GUINAN’S 201W. CENTRE ST
I All 1 «l|! 1 |i || :|MHfl '' *

|Įl|b lie ■
3i
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Shenandoro Szv. Jurgio 
Bažnyczia.

A. a. Kun. Pautienius gimė
1863 meto, t u rodą-

>
Vilkavisz-

Suvalku guber. Pra-

28 Jspalio, 
mas 60 metu, Skerpe.ju kaime 
La n kol i hz k i u para 
kio pav., 
dini mokslą ingijo namie. Me
to 1888 likos inszventytas ant 
kunigo, o 
Amerika.
Jo, Baltimore, M d., 
parapijoj. Vėliaus likos perkel
tas in Mahanoy City szv. Juo
zapo parapije, kur pastato mu
ro klebonija 
rino inokvkla.
Spalio likos

• I 2

meto 1891 atvyko in 
Pirmiausia apsisto- 

szv. Jono

ir 1907 moto mu- 
Mote 1911, 10 

perkeltai in szv. 
Jurgio parūpi,je kur klebonavo 
per vienuolika metu lyg smort.

Velionis paliko broli Juozą, 
Readinge, Dr. Kazimiera ir 
Vinca Lietuvoje kaipo ir dvi 
seseris ir broli Joną Praneijoi, 
teipgi soserunft Kun. Piusa 
Czesna, 
jui.

Laidotuves atsibus S u balo
je. Pamaldos prasidės 9:30sva-

prabaszcziu Mahano-

SBHhO—HBhwi-ĮĮRH, I i*|* *1111 m |»»<W

Galesite musu aptiekoje gaut visokiu 
gyduoliųąptickoriszku ir patentavotu

toiletinu daigiu, salduminiu, 
visokiu kitokiu daigtu kurie 
pirmos klesos aptiekoje,

Iszpildysim visokius daktariszkus | 
receptus pagal daktaro prisakyma. | 

Mahanojaus lietuviai dabar turės savo | 
tautos aptieka

i

J VI, g
cigaru ir | 

indasin 8

ar Czekiu

4

8

kur bus suteikta man- a 
dagus patarnavimas ir užganedinimas 
visame.

M

W. J. Milus, Locnininkas 
302 W. Centre St. Mahanoy City 

Szale Daktaro Dumi 
? ■

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumot taupiuimo

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagclba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 
_ banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia, investyt 

pinigus. Prigclbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dekite savo pinigus iii

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
Mu__

DIREKTORIAI:
D. M. ČRAHAM, Prez.

LEON ECKERT, Wce-Prez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKTEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVŪLA.

D. F. GUINAN, Scjc. Kas IJe ritus

T KSSSS

suvalgyt.su

