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Isz Amerikos
• ■ ♦   

Užklupo ant tėvo su kirviu.
Pottstown, Pa. -— James Gil

bert, turtingas biznieris aplai 
ke mirtinius sužeidimus nuo 
savo sūnaus ('liarleso, kuris 
ant tėvo užklupo su kirviu. I'e 
vas randasi ligonlmt ije 
nelis kalėjime.

Charlesas už dan 
ir praleidinejo pinigus, 
ana diena papra^ze tėvo idant 
jam duotu pinigu, o tėvas pra 
dojo iszmet inet i jam 
tvirkima, sūnelis teip 
jog pagriebė 
m a s 
žaululiu. Po tam 
1 varta, kur rados 
das, bet matydamas 
la\ilsia myne /.meniu, 
kerszino pmh gi m n, paeidavę iii 
rankas palieij*^.

sužeidimus 
( 'liarleso.

<> Sil

tr sport a vo 
o kada

JOJO isz 
i nsz.elo, 

užduoda 
sma rk i u

kirvi,
tėvui keliolika

pa>islepe in
d kėlės valau

apsigink
kurie

Nutrucino savo vyra ir ketino 
ta pati padaryti su savo 

vaikais.
WK.1'21 k horn, \\ i <. Pa 1 iei je 

areszta\oj<> ( zionais Mrs. Myr 
tie Schande. .'17 metu patogia 
naszlia, kuri ne tik prisipažino 
buk du metai adgal nutrucino 

nžt rue\ tsa vo vy ra. I »et m u e ji > 
keturis >a\ •» \ aikus.

.\edora 1 
ve ke nd žiu 
t rueiznos,

motina vaikams 
i in kurias

bet ne visi vaikai 
valgė tiktai \ \ resnis paragavo 
o kad buvo labai karti numėtė 
in szali, bet apsirgo ir likos nu 
galantas in

da 
indo jo

k u

g*nbuti. Motina 
davė trueiznos vvriausiam vai- 
kui kuris ketino iszvežti vai 

s so automobilium, o motina
manydama, jog vaikas 

o. negali"- 
automobiliu, apsivers

o ir visi užsimii-z, tokiu 
nuo saves 

nedore 
ir likos uresz

ant keli
apsirgs 
valdyt i 
kur ant

kalno ir
būdu atkreipdama 
kalte, bet užmanymas 
los nepasiseko 
tavota.

Badai Schande mane lakeli 
už jauno žmogaus 
konto vaiku, 
mot ina idant nuo juju aisikra 
lytu, po tam su jaja apsivesi u.

kuris ne 
pakursi indamas

— Pre 
apgarsi

Kiek padirbta automobiliu in 
8 menesius.

Washington, D. (’. 
kvstes departamentas
no, buk szimet automobilinei 
fabrikai turėjo nepaprasta pa
sisekimą iszdirbimia automobi
liu. Pagal rnparta,
brikai in laika asztuonis 
sus padirbo 2,431,063 
rinin automobiliu ir 
t roku. Praejta

tai 181 fa
mene 

pasažie-
2.x , i 76

visa meta pa 
dirbta tiktai 2,339,414 pasažie- 
riniu automobiliu ir 244,882 
t roku.

Bus garsinga dainininke.
Lina Paglinghi, 16 metu ita- 

lijonka isz San Franeisko kuri 
savo geru balseliu nustebino 

gyventojus, dabar va- 
Ryma lavintis toli-

visus
žinos in
mesniam moksle, nes jaja pa- 
emo po savo globa garsinga 
dainininke Mme. Tetrazini.

' • J

Milijonierka pabėgo su sū
num pieniaus.

Washington, D. ( 
na it inei milijonieriai konH 

kada < 
“i 
iii

užspringo 
viena isz juju 
diena pabėgo 

sll '

Iraugiu

(*zio- 
le- 

lažinojo, buk 
” ana

Balt imor<“ ir 
apsivedė >u “ praseziokel i u. 
Buvo tai pana Katre Redcliff, 
aliuke angliszko lordo danely 
isz 
siinum 
ezionais.

I hi bar tėvas plauke 
rika iszbarti savo dukrele kuri 

baisei aptersze juju vai
ki ’’ isztekedama už teip nu

Londono 
pienii

y y

su (Jeorge Wise,
g\ venanezio

in Anin-

teip
( 
žeminto luomo žmogaus.

♦ *

už

Neiszpilde savo kunigiszkos 
prisiegos.

Kunigas Danio
prabaszczius

giminaieziams užrasze 
1)00 d

likusi turtą

( 'hieago. 
I i lis K. M e( >' u i re, 
kalalikiszkos parapijos, kuris 
nesonoi mirė, paliko t arto ver 
ties 426,OOP doleriu. Penkiems 

po $2.-
viemun prieteliui $5,000, 

del misijų Ki- 
nnosia. Likusio gimines užvede 
teismą ant atėmimo viso turto, 
nes mirusis nežinojo 
palikdamas konia
1 arta del kinisžku misijų.

\’elionis turėjo suvirsziim 
300,000 <
bank-ošia, bond

I )

k a daro 
v įsa savo

I urejo 
loleri u

< >s
aszt uoniosia 

ia ir pinigais.

Sheboygan, \\ is.
Pfister, prezidentas

in Vokietije 
riuos paliko

jojo giminiu. Tomis 
aplaike pavieši ka isz

Isz $300 pasidarė 1,500,000,- 
000,000 markiu.

- Adolfas 
czionait i-

nio banko ana diena iszsiunte 
.‘>00 doleriu ku- 
mirusis Rudolfas 

Wasserman su paliepimu idant
bankieris nusiunstn tuos pini- 
g 11 s del 
dienomis 
vokiszko banko kuri rodo, buk
už tuos 300 doleriu, gi mini's a p 

vok iszkoms markėms 
1,500,000,000,000 (pusantro tri
lijono).

Kada vokiszka marke stovė
jo augsztai, tai tiek markiu ant 

nesirado, nes tada 
už 300 doleriu ; 
1200 vokiszku markiu.

la i ke

V I si > SV let O

RAUDONO KRYŽIAUS SANAREI DIRBA SUNKEI ANT 
SUSZELPIMO JAPONIJOS.
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Sztai bjura 
kuri pribnna \ i>os aukos del siiszelpinu 
jos. Badai paskirta suma peak in milijonu
surinkta. Surinkta in deszimt s milijonus 
sanvaites. Amerika 
laike bėdos.

\ ork'e in 
nota imi ngos Ja poni

ja u likos 
kėlės

mus .\ew

greitai siiszelpe sav<>

doleriu
doleriu iii

nelaiminga art ima

Negali nuvalyti rugius ir 
sziena.

Daug nupjautoI a 11 ra gi*. —- 
szieno ir rugiu guli ant lauku, 
nes lietus neduoda atimti. Ru
giai pradi'jo želti.

mėnesy 
giania 'Pauragėj mokytoju 
minarija. Sziais metais bus tik 
prirengiamasis ir pirmas kur- 

Apskrities szvietimo sky- 
daugelis klaipedieczin 

kreipi'si seminarijon instojimo 
reikalu.
Paleistuvyste ir girtuoklyste.

Pas mus Sziau- 
apsigyvenusios ke-

es, pas 
vyru 

Ir labai 
jei kuri

— Rugsėjo 
giania

at iden-
se-

sas, 
rimu

Szianliai. - 
liuese vra 
lies moterys — prost it ule 

lankomasi girtu 
nakt imis, 
dalykas, 

praeina, ramiai.

kurias
tankiausia
stebėt inas 
na k t is
miems gi gyveutojams, toj 
V(>j gyvenantiems slacziai

Ra- 
gat 
ne- 

perneszaina. Prost itut<“S laiko
si matomai slaptai, nes vieszi 
namai pas mus Lietuvoj neleis
tini, 
kaip ir nedaromas,
invairiu vi'iieįiu liga.

kad vietixs

(lydytoju apžinrejinias 
'Pai Iiz<las 

Žmones

ISZ VISU SZALIU

Parvžius.
Wit ten berg \\’a rsza \vo, 

kelionėje in 
Yorka, atsiimt i 1 -’>0 mili

< r

Atvažiuoje pasiimt 130 
milijonu doleriu.

Advokatas .1. S. 
isz

Ijonkijos, randasi 
X < • w 
jonu doleriu kuriuos paliko J 
kubas Ilorovicz, mirdamas ne- 
senei.

'I’aji milžiniszka tarta sten
gėsi aplaikyt Izraelus Szachna 
Koperis, vargingas žvdas, 
ris y ra vienai i uis 
ne
peris 
kromeli Kalvarijoj.
Matyt Rosijoi neužilgio prasi
dės tikra velneva.

Baisi nelaime angliszkosia 
kasyklosia.

Redd ingo kasyk 
likos už

Apie szim-

k u 
gyvas gimi- 

mirusio milijonieriaus. Ko
t nri 75 met lis, t uri maža

Lomiom 
los Kalkirke staiga! 
lieto < per vandeni.
tas anglekasiu likos pagautais 

po žeme. Lygžiurkes

Nekalbėjo su savo paezia 
per 20 metu.

Špokam“. Wash.
adga I

I hide 
susi k ivir 

su
szimts metu
ezino Henrikis llammerlex 
savo paezia už 
pi'i-py ko, jog prizadeji 
iii jaja nekalbėt.
nubodo

Isz Lietuvos.
labai pasipiktinę, 

nekreipia iii tai domo-valdžia 
šio.

žeme.
iszgauta tris-

o 28 iszgial-

Drebėjimas žemes Persijoi, 
keli kaimelei sugriuvo.

Teheran, Persije. — Keli kai
melei 
griuvo o

artimoje Bujnurdo su- 
o apie du szimtai žmo

nių iižmuszta ir konia lipk su
žeista per drebejima žemes ku
ris sukratė laja aplinkine pra
ėji a Ketverge. Drebėjimai lai
kas nuo laiko da vis duodasi 
jaust. Daug bledes padaryta 
aplinkinėje Shirvano.

Simla, 
Kermane 
keli drebėjimai 
padare < 
ypatu likos užmuszta ir sužeis
ta.

Britiszka Indije. — 
teipgi davėsi jaust 

žemos kurie 
laug bledes. Keliolika

Naujas drebėjimas žemes 
Japonijoi.

žemes (list rikte,

re. Kiek 
negalima ly

Tokio. — Pai/Sdelije davėsi 
jaust vela smarkus drebėjimas 

Hiroshima
ypatingai aplinkui miestą Kil-

padaryta bledes, tai 
sziai dienai daži- 

not, nes \ isi telegrafai ir tele
fonai likos nutraukti.

Po drebėjimui marios iszkilo 
užliedamos dali miestu Fuga- 

ir Houjo 
bledes.

r-*

kaip 
sziam raszvmui ♦
deszimts lavonu, 
bet a.
Vokietija nenaudoja daugiau 

pacztiniu markiu.
Isz priežast ies,

jog negalima nžlipyt tiek mar
kiu ant kopert 
iszsi imt imo 
rika, valdže 
paežį ines 
spaudže
jog pacztas

padarydamosvasa 
daug
Bulgarijoi kares debesiai pra

ėjo. — Italai apleis Korfu.
London. — Kerszinanti ka- 

riszki debesiai Bulgarijoi pra- 
pute gilukningai ir dabar vis
kas apsimalszino. Valdže da
bar stengėsi padaryti sklypia 
visiszka parodka.

Atėnai. — Italai oficialiszkai 
paskelbė, jog isztrauks visa ka- 
riumenia ir Įlota isz salos Kor
iu, nes (Iraikije atlygino už^a- 
nadinanc/ei Italijei už nužitdi- 

rubežinos kamisi-

Isz netycziu nuszauta.
Sutkiu kaimas, Kelme-s vals. 

J. B-tiene parsivesti kumeles. 
Parvedant krito ir m\gyva. Zi- 
naiicziuju isztirta, kad ji per- 
szauta, isz kariszko szaiituvo.

Bėdinas. -
Paczto sargas pasiskandino.

Rugpjuezio 8 d. 
atrastas nusken-

Seiriju paszto
Speiama,

Sei rija i.
Seiriju ežere 
dusis
I ‘ackev iczi ns.

kvailiu, kuris per d\ideszimts j bus paisai nusiskandinęs.

vaikus ir trip 

langiau

Bet
gvven imas

» <
mot (“rei 

s 11 tokiu

metu neprakalbej
žodelo, tiktai
vaiku snsikalbodavo ir tai tik
tai svarbiausius 
uesze teisina 
ir ana diena

()

Sll

m jaja no 
pagialba

rei ka 1 ns, 
ant persiskyrimo 
aplaike.

< I

i

sargas. J. 
kad 
Ve- 

lionis buvo grižes isz Amerikos 
ir 1921 mot. apie $3,000 pakei
tė in vokieeziu maVkes, kurias

naudot i 
o tik pri-

ant

in- iki sziai dienai iszlaike pas sa-

('hieago.
czakiene užvede

Fron-

mirt ies jo bute at- 
vokiszktt

ve, nes po 
rasta apu* 
markiu, (lai pinigai ir priver
tė prie saužudystes, 
kiitiiiiu melu buvo

proto tienormdu-

200,000

nes pas- 
pastebima

Revoliucije Rosijoi? — Pasike- 
leliai apsiaubineja Petro

gradą ir Moskva.

Pa-
siunezema in

o kiek reikė ant 
gromatos iii Ame- 

pa liovė
markes,

koperto ženklą, 
užmokėtas.

prasta gromata
Amerika reikalauna 200 (ūks-
lanezius markiu ant koperto.
Surado senoviszkas uzbekas 

3000 metu senumo.
Pekinas. — Aplinkinėje 

('lieng-t'how kada darbininkai 
kasė szulini surado bronzinius 
indus, kurie* paejna isz cieso
riaus ('how vieszpatavimo, ku
ris gyveno tris tukstanezei me
tu adgal. Per žioplysta darbi- 

brangiu indu šu

London. — Reuterio telegra
finis bjuras pranesza isz Ry
gos, buk trys sztamai revoliu- 
cijonieriu — kaimuoeziu ap
siaubineja miestus Petrogradą 
ir Moskva. Tosios žinios neuž
tvirtina, nes tik apie tai ejna 
paskalai, bet pirmutines žinios 
isz tenais skelbe, buk Rosijoi 
vieszpatauje didelis nerimastis 
terp žmonių ir kerszinanti re
voliucije, nes badai Leninas 
yra ant tikrųjų mires apie ka 
dažinoja kaimuoeziai sumanė 
pakelti revoliucije.

Odesoje ir Kaukaze mužikai 
šukele revoliucije prieszais so- 
viatu valdže už tai, kad rekvi- 
zuoje kvieczius ir rugius ku
riuos ižgabena in Angliję.

Turkestane teipgi kilo pasi
kėlimas visu rusiszku mahome
tonu prieszais soviatu valdže. 
MatyŪRosijoi neužilgio prasi
dės tikra velneva.

n ima josios 
jos Janinoje.

150 užmuszti, 4000 sužeisti 
bulgariszkam sukylime.

Atėnai. — Pusantro szimto 
Imlgariszku kareiviu likos už- 
muszta o suvirszum keturi 
tukstanezei likos sužeisti mu- 
szije su 
leis kurie 
keldami 
vėliava.

Isz Salonikos 
skelbia buk Serbai kuopina 
daug vaisku ant Bulgaru rube- 
žiaus, nes Serbai geidže užimti 
Bulgari je o ypatingai tena įti
nęs kasyklas. Daugeliosia vie
tosią Bulgarijoi kilo kruvini 
musziai kuriuosia daug žuvo.

net velionies
inns.

Žudinsta ant svodbos.
Auglininkai, Stakilszkiu vai.

Traku apskr.). — Xesenai ežia
Ves-

iszkil-

suvirszum

Mot ina 
pasiėmė dvi mergaites o levas 
du sunn ir kožnas nuėjo savo 
keliu.

Ne viena moterele ant to 
nesutiktu.

J uzefina
teismą prie

szais savo vyra ant persiskyri
mo už tai, kad negali
kentėti jojo pasielgimu su jaja. 

vyrui, buk 
naudoja 

knmscziavimo
jisai yra
ris), mete in jaja pajus ir to- 
rielkas ir pamėlynuodavo jiai 

Sudže davė 
, paliepda- 

kitos mo-

aplaikyta t iktai | Motore nžmetineja v; 
ninrl/m I iiqoi in in 11 • i 111 1 / \ i • >

Caro generolas asztrina 
žirkles ir peilius.

Btivnsis 
Rvdzews- 
ea riszkos 

pa lo-

Seattle, Wash, 
generolas Xikalojus 
kis kuris I 
gvardijos, 

pribuvęsei Ujo 
eziona is
ezes su
ži rk les

buvo vadu
, eiesoriszkam

A merika,
■ po nly- 

aszt rindamas

m 
vaikszczioje 
t ek(*l U

peilius, darydamas 
ir suezedina pini-

i r 
sau maista 
gus. (icnerolas Rydzewskis bu
vo sąnariu kamisijos, kuria pa
skyrė admirolas 
Vlady vost oke, 
czak<» valdže
draugai turėjo bėgt i 
rie gavosi in Amerika

Koleza kas 
bet kada Kol- 

dingo,

nak-

ilgia us

!
jisai
4 k

visi jojo 

o neku-
apsa li

godami savo sprandus nuo kar
tuvių.
Kliuksai liepe jam suvalgyti 

nupjauta ausi.
Oklahoma Citv, Okla. — Xe- 

bereikalo gubernatorius Okla- 
homos apszauke kova prie.szais 
Kukliuksus, jeigu tiejei
tinei volnei pasielginejo su sa
vo aukoms kaip pasielgė su J. 
H. Smitherman, kuris apreisz- 
ke, buk 10 diena likos isz- 
szaukta nakties laike laukan 
per dvideszimts Kliuksus ku
rie kerszino nuszovimu, iszve- 
že in užmiesti, apnuogino, pri
risto prie medžio, baisei sumu- 
sze, o vienas priėjai prie jojo 
nupjovė jam ausi, priversda- 

ji, kcrszinda-
mas užmuszimu jeigu to nepa- 

Po tam paleido ji su 
paliepimu idant apleistu mies
tą.

mas suvalgyti

darys.

ninku dang 
muszta.

Baisi nelaime kasyklosia
— 102 žuvo.

Varszava, Lenkije. — Szirn- 
tam ir du anglekasei pražuvo 
eksplozijoj kuri
kasyk’losią Dombrovoje. 
k esi l esz i m t s la votį n 
iszimta. Apie du szimtai likos 
apdeginti ir
plozijai kasyklos 
nėra \'ilties idant 
gialbet

agrariszkais pasikėlė- 
paeme Plevna, isz- 

antli
nu važiuot i 
vienas vai-

revolveri,

miesto raudona

)O 
nes

kai| 
maisza, ’ ’ 

žandapiszkiu (bokso-

.ITF telegramai,

antakius tankei. I 
jiems persiskyrimą, 
inas vyrui jeszkoti 
toreles kuri noringai jam duo- 

baksiiot is.4 4 i y

Xorints Fe-

tusi
Nužudė 20 žmonių — meldžesi 

kas diena.
PtU'blo, Mex. -

licijanas Maccoro, nužudė dvi- 
deszimts žmonių, bet būdamas 
kalėjime, kada 
skambėjimu varpu, 

ir
savo

siuntė ant amžino atsilsiu.
'Tasai ižgama turi vos dovy 

niolika met u o
liena nužudė net szeszes

> nnžudiiiimiii
I ’olicije

keliu 
duszes

ižgirsta 
•puola ant 

karsztai meldžesi už 
aukii kurias isz

tik

priesz suominiu

gana jo-

r I'omis dienomis 
už niižudini-

Jeigu 
nesnsitai- 

anglekaseis dirban-

taja < 
ypatas, kurias pi 
apiploszda vo.
jo jeszkojo pakol užėjo ant jo
jo pedsakio.
bus suszaudvtas 
ma dvideszimts ypatu.

20,000 anglekasiu ketina 
straikuoti.

Wilkes Barre, Pa. — 
11 udson kornpanije 
kins su
czeis 20 kasyk losią, tai 29,000 
anglekasiu ki'lina sustoti dirb
ti Subatoje. Kornpanije ne no
ri sutikti ant nekuriu pareika
lavimu anglekasiu, lodei iszki- 
lo neužganadimas.

Amerike turime 5, K), 20,• 
100,50,z

10,000 dolerines buiuaszkas.
500, 1,000 5,000 ir

X. kaime buvo \ estuves. 
tnvininkai iszsigere 
mingiau norėdami 
in jungtuves, ome 
kinas iszsitraukes
szaudyti. Kadangi gerokai bu
vo nusigėrės ir nenuvokdamas 
kur szauti, 
žiiiojancziam 
po 1.5 min. mire, 
pabėgo.

Tai ne pirmas toks atsitiki
mas, kur tokiu nelaimiu prie
žastimi butu buvusi degtine.

Netinkamas mokytojas.
Kaltinėnai, Szvenczionin ap. 

— Czia lenkai pradėjo kibti 
prie vietos mokyklos, nori bū
tinai iszkelti mokytoja. Mamin- 

Tuo ypacz rūpinasi

pataike kartu va- 
vaikinui, kuris 

o kaltininkas

kilo Reden
Peli

jau likos

sužeist i. Po eks- 
užsidege il
ga Įima iž- 

kasvklu t uosiusISZ 
kurie rastųsi prie gyvasties. Akyvi Trupinėliai.

PANA “AMERIKA” VELA LAIMĖJO DOVANA.

skaitė.
kažinkokis perėjūnas Svencic- 
k?s, kuris eina, ežia mokytojo 

Jis pasižymi tuo, 
pinigus neva kny-

bet tuos pinigus pasilie-

pareigas, 
kad renka
goms,
ka pas save, taip pat jis iszmo-
kedarnaw mokytojams algas li
mit raukia dali algos sau in ki- 
szene, 
nigu

nes mat, niekam nuo pi- 
galvos neskauda, Szven- 

eickiui irgi.
Ti'vai labai susirūpino del 

tokio mokytojo, nes aiszku, ko 
tekis mokytojas gali iszmoky- 

aukletinius.
musza klasėje 

kinius ir visaip plusta, del szi- 
to ir mokiniai 
daug bjauriu

l\‘vai

t i savo 
Svtmeickis

Be to
mo

pramoko labai 
žodžiu, kuriuos 

vartoja. Pavisly ir Pavartėj, ir 
kuriuos in musu apylinke at- 
nesze Svenciekis Tokie tai pas 

, žinoma, 
pav.

mus mokytojai, žinoma, kad 
doresni mokytojai, pav. Ma- 
minskaite, tai lyg druska aky
se: juos reikia kaip nors szaliu
li, nes vaikai dar gali iszeiti

I . v iromis v.mniinmift

J

..<1

<

(Katro Campbell isz Columbus, Ohio)Amerika4 4

i i
1
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Pana 
szimet vela laimėjo dovana ant patogumo parodos kuri at
sibuvo Atlantic City. Buvo tai patogiuose mergina
szimtu kurios < 
jaja ant sosto drauge su 
•iei in Vfi iriri V1 •

lalybavo toje parodoje.
Mariu Karalium44

isz keliu
Paveikslas parodo

” kuris iszrinko

#

Praejta meta Suv. Valsti- 
josia likos padirbta ir parduo
ta 80 milijonu poru paneziaku 
kuriu verte buvo $21,675,402 

Sostapiles namas Wash
ingtone kasztuoje 15 milijonu 
doleriu, o žeme 10 milijonu -— 
viso 25 milijonai doleriu.

St rusinus kiauszinis yra 
teip dydelis, jog padarytu pau 
tienios tiek, kiek is/z 40 viszti- 
niu kiausziniu.

Grand Fals, vandenpuo-
lis kuris randasi

*

*

Labradore 
yra didžia uses, ba puola nuo 
augszczio 2000 pėdas; Souther 
land Fals, 
yra antras kuris puola 1904 pė
du, o Niagarą Fals, 
yra treczes kuris puola tiktai 
164 pėdas.

Chicagos majoras miesto 
aplaiko $18,000
New Yorko $16,000; Filadelfi
jos $12,000 o Bostono $10,000. 

Astronomai apskaito buk 
yra nejaunesne 

kaip puse bilijonu motu, bet no 
vienas noapskaito ant mažiau 
kaip ant deszimts milijonu me
tu.

Naujoi Zolandijoi

Amerike

*

#

musu žemo

ant meto;

Viso buvo 16 popiežių k< i
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Sunaikinti japoniszki mies
tai Tokio ir Yokohama bus Kz 
naujo atstatyti bet szikart pa- 

Pogal amerikoniszka būda, 
drebėjimui žemes persitikrino 
Japonai, jog tieje amerikouisz- 
ki namai pasiliko, ka buvo pa
statyti isz plieno 
Likusieji namai 
lengvai statyti

o kaip uamelei isz

ir konkretu.
sugriuvo,

japoniszki
O

na-
j. J'>•

tuom atsitikimu

lnai sugrius 
kaži r u.

Pamok v t i
Japonai, dabar statys tvirtes
nius namus. Visas miestas To
kio bus isz naujo pastatytas 
pagal amerikoniszka būda sta 
tvino namu. Valdže 
miestas
ne kaip buvo 
Japonai

sako, buk 
Tokio bus patogesnis 

priesz drebejima.
i prie valymo 

griuvesni isz visu pajėgu ir 
darbas jau pradėtas.

Kaip galima iszaiszkyt nelai
me Japonijoj ir jaja prilygini 
prie kitu idant duot i žmonini

* d i d i 
Bompejos

lygina prie Japonijos. Pompų 
joi radosi apie 20,000 gyvento
ju kada jaja vulkanas Etna už
liejo, o isz t u pražuvo 
tukstanuz.ei. Tokioi turėjo apie 
du milijonus gyventoju o 
kohama suvirszum 400 t ūks 
tanezius.
jo metas laiko daktaras Milton

Cobles, geologos isz Filadel
fijos, jisai tai isztyrinejo 
lenciūgą ’ ’ 
kesi per Dalijo, Imlije, Japoni
ja ir Si beriję.

Daktaras Nobles sako, 
paskutinis < 
kokis atsibuvo 
tik pradže nelaimes kuri su
naikins atojteje puse musu že
mes. Visi sausžemei pranyks 
nuo szio svieto o in juju vieta 
pakils naujos žemes ir tai in 
laika deszimts metu. Daktarui 
Nobles pritarė visas mokytas 
svietas.

r i X

ėmėsi
isz

suprasti kai| 
Nelaimu

ji ji buvo ? 
neprisi-

apie du

\ o- 
suvirszum 400 tuks- 
Taja nelaime p<»rspe-

/

iJr

"ii."!

A
“visa

mirties, kuris trau-

buk 
Irebejimas žemes 

Japonijoj, tai 
nelaimes

Sekantis atsitikimas parodo 
kaip yra

. niszka palicije
žveriszka ameri ko

kai la geidže 
iszgaut teisybe nuo kokio pra- 

teip wi
th i rd degree”

sižengelio naudodami 
dinama būda “
(treczes laipsnis kankinimo.)

Detroiite, Michigan palicije 
panaudojo toki būda ant trile- 
kos metu mergaites Vladimira 
Lorenc, lenkiszkos mergaites, 
kuria nužiūrėjo buk jiji prisi
savino szinita doleriu — užkan- 
kydami jaja ant smert.

Priesz mirimą, mergaite pri
pažino buk jaja detektyvai pri- 
riszo ant krėslo ir baisiu plake, 
degino su elektriku o ant 
vos dėjo geležines 
Mergaite turėjo visa 
navusi kuna, ant galo 

maudykle

gal- 
s varstis, 
pameli- 

indejo in 
ledinio maudykle ir po t uju 
kaukiu mergaite mirė.

Ir tai dedasi apszviestam 
Amerike. Tokios kaukes buvo 
naudojamos tiktai laike szven- 
tos inkvizicijos Iszpanijoi.

Tėvai mergaitėse apskundė 
barbariszkus detektyvus o val
dže daro rusta tyrinėjimo. Bet 
kas isz to, kad nekaltam kūdi
kiui gyvasties nesugražys.

Kalendoris ant 1924 meto jau 
spaudoje. Meldžeme visu tu, ka 
da yra užsivilkia su prenume
rata idant atsilygintu jeigu no
ri aplaikyt kalendori ant Ka
lėdų.

Teipgi primenam 
biznieriams idant 
kalbintu sieninius kalendorius 
ant atejnanczio meto,
bar gales iszsirinkti kokiu 
res.

ponams 
isz laik už-

nes da-
no-

kaip ir kitiBolszevikai
draugai” komimistiszkn par- 

godus turto nu- 
skriausdami kitus idant jiems
butu užtektinai. Keturi tokie 

bolszev i k i szk i t u rezei

4 4 
tiju yra

nauji
kurie greitai surinko turtą 
kaip: Margolis, Ivanov, Stein 
ir Kovalevski, nežinodami ka 
daryti su pavo rubleleis, par-
gabeno sau 
szunu vadinamu seterius. Vie
nas

<»•> ’•<>> <

<
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OMNIVATOR” MAŽIAUSES AREOPLANAS.i <

iszradimiis lekiojanios niaszinos yra teip va- 
padirbo IT I*. .Johnson isz (’hica- 

T<>ji maszina iszloke in padangos staczei isz \dolos, 
teip kaip s/.iandieiiines niaszinos 
idant i-zkilt in ora. Johnsoiuis važiuos su savo maszina in Au- 
glijo idant laimėti $250,1)1)0 dovanu už padirbima tokio budo 
maszinos kuri pasekmingai iszlektn in padanges.

dinnimi
!f( >S

Nn u,|;i uses
“thnnivator I * , kuri

kurios t UI !
isz

4 k
!!(' 

insibegiot y *

* ?

isz Anglijos pora 

isz szunu turėjo varda'

DZJJKAS.
c r Monologas.Moilologas. '

(Senas diedas, ilgais sulai
žytais plaukais, 
žotas, Dzūku typas).

(In publika).

apželes, vy-

(In publika). Tai Dzievuli 
ir man vmjzinas prisiėjo pąpo- 
ricie su jum, szirdelas jufs ma
no mieliausi. Prisiėjo su jum 
suragiecie va čia (apsidairo) 
ir apsisakycie kas man nata 
rupi ir kas jum, szirdelas mie-

ir bagoci nebūt.

susuko nei lojieie nemožna už
pyks ir iszvarys be gerybos... 
B pas paežius aruodai net su 
kaupini (rodo) taip ir stieri 
grūdeliai.

Ragi, kad nebūt skopus, tai 
Papraszy k

kur reikalas kokis, tai da pir
ko i p tai, 

saki, dzikai praszai — auskso 
dus, tai atreksim. Nu užmoki, 
tai riekcie pradeda, e kitas isz 
šono ve bara. — kam tu, sako, 

visa kepalo”

ma iszsannacija

anot, jo 4 4

KUR BUNA.
P ■ ■■■■

Paieszkau savo pusbrolio 
Juozapo Grakaucko, 24 metai 
kaip. Amerika, 
girdėjau gyveno 
Jisai ženotas. Paeina 
no Red., Szauliu Apskr., Lign
um Para., Dargužiu Kaimo. 
Turiu, labai 
gauta 
apie ji žino, 
arba, tegul 
ant a<lreso.

Marijona lMaui< .ne
51)9 \V. Leona rd St., 

Grand Rapids

savo

O.

12 motu atgal 
Chicago, III.

isz Kail

I )argužiu 
svarbu 

isz Lietuvos, , 
meldžiu prane’szt 

pats

i reikalą 
jeigu kas

atsiszaukia

i,ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” "ORBITA”
"OHIO” *‘ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna • 
specialu patarnavima. I

ROYAL MAIL STEAM j
PACKET COMPANY,

26 Broadway, New York.
arba pas vietinius agentus. I

1 
I

U''i
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globa
liausi navatna bus. Tai jau ir ciuoji, imk mandagiai ir at

gnybk. Nu kun čia do suprasi 
kaip utarija.

Sztai jau vadzinas pacys 
vi “žemaieziais” vadzina, 

mes ■ 
ežiai” — cikri lietuviai, 
sako, gydapalaikini cik 

ir dziekuojat.
kuom čia mos dabar kalei, ir 
mes gi. ragis
Litvu turini ir su paliokais ne- 
sidedam.... e čia guduoja mus.

Tai anys pacys gal ne cikri 
ieviokai, e kažin žemaičiai e do 
giriap pacys save ir kitus no- 
katus peikia.

E kaip gi anys utarija: duo- 
nu tai vadzina “kepalu.” 
palas anot ju ir kepalas. Nu 
kur čia padalina,

varzina, e pas 
juos vis pracimniau — 
lu” ragi ?

J’as mus paszonen gnyba, kas 
ant ko pikeas, e pas juo(s “ke
palu” g 
kia.

Va,

ligdavnliai; va-pnsiutarisma
kralis gi sziundzia. kaip snkds 
“prie szvintei” tai jau možnes 
kiek ir užtriikcie 
skubineies. Nu,

prie szvintei
Midi.

nereiks jau 
e kad nenu- 

vargeie beniuniuojanc, tai gal 
ponaičiai ir prisecie parvalįs
te. Gal ir ponaite# ptiszkadavos 
semi mano kaulu... ak ir ju eta 
szinotas... tai jau kad ir anos 
(sėsdamas) saglasnos butu. Va 
džinas, kai sakos, man ir žvali- 
cies jus nereik; asz gi pasys ra- 

pragyvenau, nata
vargelio prekine i a u... E tas gi 
vargelis va (rodo) ir kuru man 
su vela, ir kala units n ubą luino... 
tai jau jus ir pasys mani pasė
džiu tut ir da

git, viekeli

žemaieziais” 
sako nepaprašei,

kuoja t

sa
nies 

zemai- 
ne jus

>»
dzie-

Nu

licviokai ir už

Paieszkau Juoza Ilubos pa- 
einantis isz Suvalku Red., Sta- 
rapoles l’jezdo, Butkos ginino, 
Gndaliu Kaimo. Jisai
dus su Ona Czernanckinte isz 

Jeigu kas 
žino meldžiu pra- 

nagrados $5.

\ ra vo

Skarudži u 
apie juos 
neszt. o

I ’a ra.

t.80)

gausite
Jonas (.’zerniaiK'kas

13 Agnes Sf., 
Bayonne < 'it v, N. J.

kJ:
&$

Ke-
Skaitykite “Saule” 

❖ ❖ ♦

Nuvyk skaus
mą šalini

Rsiftan petys, mes- 
d| lungifikas trauky* 
■ man muskulų, ifi- 
Bnarytag sąnarys— 
f visuomet yra drau- 
" gaiš didelio Sltasa- 

OM. Tačiau patry
nus truputį

4

•y,

PAIN-EXPELLERIU
ant HkaudarnoH vieton skausmas bus 
greitai pafialintas. Pais-Expelltri* Ir
•kaulina* yra Birthi priešai. Nusipir-
kito jo bonką šiandien 
pas savo aptiekoriu— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamėgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER A CO. 

104-114 South 4th St. 
Brooklyn. N. Y.

r-A
ft

s

paduszkely po 
kulczim untspranstnt. (paspi
ria galva, rankomis) a jai ai — 
daug kas yra pasakycie, no- 
inožna. cilecie — riekia jioricie. 

Nu tai, szirdelas mano mie
liausi, kas gi par jus naujo gir
diečio, kokios gi, kaip sakos, 
navineles. Ras mus (krato gal
va) tai kaip ir nieko, eik vis ir 
ponai ir mužikai vis apie nau
jas vainas iilaric nenustoja. Vis 
sako, dar pavinos vaimh Imu 

gi su kuom vajus 
tai taip ir nežinia... Kaip tai 
sako, kad Kilojus nu Ameriko
no nori aicie, sako ais aukso 
atimeie, bakako, ti net krūvom 
vis aukso supilta, e par Kito
ju, sako, kasmet, badais žmo
nes vaiciojas...

sako rupi jiems

kai tai duonu
visi licvio-

pasakycie, 4 4 kepa-
Seniausia Lietuviszka Agentūra

Igaikszt is.
iszsiun>t i,

jiems
“juodas k u n i I

pat i randa>i laiszku bjuras 
įnyste ?

“juoda> kimi
szunis likos
uziiis prancūze
telugramu buk
ga i kszt is i r
kelionejo.' ’ j nyst e ew

Boni Simonovna, kuria Ro>i krasos pini
joj praminu

Kada 
k u p 

apie tai

TARPTAUTISZKAS KRA- 
SOS MONEY ORDERED j, kaip sakos, nyba, eik juokuos rei-

,P

4 4

rankas, pa- 
a reszt avot i keturis 

už siisineszima

prieszais so-

kruvinas anio- 
las“ uzurez\'iczaikos, gavo taji 
telegrama in savo 
I iepdama
miliardieuzius
su kokiu ten juodu kunigaik<z- 
uziu ir suokalbi
\ iatinu valdžia. Tik tada daži
nojo ka tai reiszke, kada szunis 
pribuvo ir miliardieuziai jai 
viską iszaiszkino. Bet czerezvi 
ezaika liepė aresztavot i louni- i

juodojo kunigaiksz-n in i n kns
ežio, buk pavėlina sau ant vi
sokiu nieku ir nubaudė juos 
ant keturiu nn-t u in kalėjimu.

Naujos Puikios Maldaknyges.

Ka tik aplaikcnie labai pui
kiu Maldaknygių. Szaltiniai po 
$3. Balsas Balaiahdes po $2.50. 
Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai ir druuziai apda
rytos skurineis apdarais, auk
suoti krasztai lapu. tf.

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarninka 
Greitas persėdimas Southamptone.

Lietuviai ypatiszkai lydėti 
In Hamburgą 3 klesa $103.50 Kares 
Pi 1 lava 3 klesa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo PiliavoJ važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelczinusl laivai pasaulyje, 
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap-

CUNARD LINE.
25 Broadway, 

New Yort,

1

mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu miesto ar apielinkeje.

SENIAUSES ISZTIR1MAS.
Ant suiaikimo dantų gėlimo kaipo 

ir kornu ant kojų, tiktai 10c. Jeigu 
jumis nepagelbėtu tai pinigus sugra- 
žysim. Teipgi prisiunsim inforrnacije 
kaip apsisiaugoti nuo slenkimo, 
pleiskanų ir plikimo, 
dėkavoja už dyka rodą, 
tuojaus ant adreso.
JMBCO ORIENTAL SPECIALISTS, 

236 Broadway, Box 9 W. 
BROOKLN, N. Y.

apsisiaugoti nuo
Tukstancziai

Raszykito

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

*

I Tarpiau! iszkas krasos pinig- 
yra nauja tar- 

Yorke. K iek vienas 
glaiszkas, iszduotas 

Su v. Va 1st i jose
Afrikos, l’ii'tu Amerikos arba 
in bile dali pasaulio, su kuria 

szalis veda bizni

del Nuropos, ir gana. E ks

dalim szila 
sulyg tarplaul iszku piniglaisz
ku pagrindžiu
Japonijos ir Meksikos, turi but 
prisiųstas
eert ifikavimo.
Yorkas gauna 
ežius 
niglaiszk us <
nuo visu kitu szaliu.

va. do prisiminiau, kaip 
anys utarija. Nu atminkit, kas 
anot, ju “galvijai?” Nu net 
iszsižojot, o neatminsiu — 
cys ragit, ku pracimniau. Szi- 

keltavas taip vadzina; 
keltuvas pas juos tai 

— tai

galvijai ?
pa-

tai gi

apart Kinijos,

New Yorka del 
Ir taipgi New 
visus 

tarpt a ui iszkus
lel Suv. \ralstiju

iii

imunan-
krsos pi

(’žirnini Įniko visus r<‘k<»rdus 
\ isu krnsos piniglniszkii, kurie 
uertifikuoti, ir tie rekordui už 
rnszyti su pnginllbn 

tos
laiku suskudo 
svetimu sznliu

maszmu,
specioliu 

inaszmos paežiu 
Snv. Valstiju ir 

pinigus atski
roms linijoms. Vienu laiku ga
lima dvi, tris ar keturias kopi
jas Iii rekordu pagaminti. Aty- 
da kreipta in piniglaiszku ver- 

Snv. \’alsti,ju pinigais ir 
svetimu szaliu pinigais pate-
įnyti ar vertes lygios. Adresai 
ir turi būti pertikrinti ir suži
nota ar iii t uos ofisus t ie krasos 
piniglaiszkai

tos.

Inis priimti, ir 
abelnai imant, tuos užsakymus 

kiekvienas 
atlikti savo 

Britanija 
tu pinig-

atsargiai peržiūri, 
darbininkas 
užduot i.
gauna

t uri
Didžioji

daugiausia
laiszku bet Italijos piniglaisz-

del didesniu sumu. 
isz

kai
Daugelis isz tu pinįglaiszku 
kalba viena arba (langiaus sve
timu kalbu ir gerai apsipažine 
su instatais, kurie lieczia in- 
vairiu szaliu bizni. Per perei
tus metus in svetimas szalis 
iszsiunsta krasos 
už $11,558,557.99

rel’a i
vis, sako isz-

pampi.
pasidalvcie.

Tai
ir szirdelas jufc mano mieliau
si... tai ir
Amerikos aicie, 
reiktiLvajuocie.. Va gi pas mus 
dabar cik bumažkos ir bumaž- 
kos, e aukso niekas kuodan ne- 
laidzi/i, e 
jo ne/a. Galgi pavierisite, 
dela/ mano mieliausi,

gali bueie auksas,

y

Dzievuli mano, sakau

mun gi raiktu nu 
ir daug kam

nelaidžia dėlto, kad 
szir- 

isz kurmario mieliausi 
gi |/als mus g 
kad vis blogi ezesai, vis duone
las priscigdavom, vis samane- 
las valgydavom. Mokinu ir tu 
par gaspadarius nelikdavo, tai 
jau samanas maiszem... E jau 
kaipradojam ciucie, tai sakom 
nieko neims,

v ra

m

<r- n

per Rugpiuczio
k a pa-

beveik 
pinigu

piniglaiszku 
kuomet isz 

užjūriu gauta $2,075,000.48.

Tarpiau!iszkas paūžto pini 
laiszku biznis
men. žymiai padidėjo, 
rodo vėliausios skaitlynos isz 
Paūžto Departamento.

In Szvedija siausto 
keturis syk dauginus
per Rugpiuczio men. 1923 m 
negu ta pati menesi 1922 m. Di
džios ritau i jos, Meksikos ir 
Ilųlandijos skaitlynos irgi dvi
gubos.

Didžioji Britanija 
Canada 
Meksika 
Szvedija 
Japonija 
Italija 
Ho land i ja 
Norvegija 
Franci ja 
Danija

gi nebus, reikia kaip 
nors rodelos ieszkocie. Ir pra
dėjom visi 
ti duoneles tais 
vagonais būdavo 
liedavo ir pigi do pirma būda
vo, ir geru mieru duodavo... 
Cik paskui kai sužinojo apie 
tai musu krasztelis, tai nuvir
to visi unt szonelin ir vis nu 
Paneveži... Tai ir tadu duone
les ti. nepriscikdavo, vis mož- 
nedavo gaucie, cik jau čion i 
labai pakilo ir do pinigus pra
de jo b rok i c i e.

Musu saka
jau ju vis pracimniau; par mus 
pirkiom vadzina, e par jus ka
žin kokiui gryčiom.
sako, gryčios bumažkom iszlip 
dzita... ]
prikimszta, jau ir diecie nėr 
kur... tai atneszkit mums, sako, 
czasus, žiedus, in visus bran
gus daiktus, tai duonos, sako 
kiek norėsite gajaste paimeie.

Tai to krasztelio bagotume- 
lis... visaku ti ir suneszem — 
visaku ir auksu ir sidabru ir 
noezinas visas ir draikanas... 
ale kurgi draskanas, aha, imtu 
ti driskanos, 
turėjo nesze...

aicie Panevėžin...
ezesais nors
vežeie nož-

geru

“gryčios”... ti

Tai par

paduszkos paduszkos

Konsiilis KALNI'] priima aplika- 
s/.iii

Amerika, teigi nepraleisk it e
inei u ai \ ažiavimo lietuviam 

taip geros progos. Toji 
laiko \ ra. iki užsibaigs sziu metu kvota.

$1,018,800 
900,000 
868,300 
268,100 
230,500 
148,700 

38,400 
33,500 
18,500 
13,700

—F.L.I.Š.

vis szilkus, kas 
Asz va pats ir 

czesus nunesziau, ir medolius 
k u szitai asz atliczeniu nu tu- 
reckas vainos prikabino ir sziu 
ir tu, kad cįk duonelas paval
gyčio...

E paslaidumeis to krasztelio 
(krato galva). E nuo aukso
tuoj mažna paslaicio. Tuoj kai 
suneszom vipu brangunieli, tai 

cio. Voži ja, važi ja — įlaboji ir
• '' .. L" r t ' . * .. į y m

ir mięras ir vpgu pradėjo suk-

v

galvijai.
E karvute laidžia — tai “mel- 

Tai pas mus Džiovas eik 
reikia melžc, kad 
knvgu iszkasuotu, 
jau Panevėžy, lai karves 
dzia. ” 

Tai
abrozdu pilnos 
kryželiai stovi ir ražaneziai ka
ro; gal cik del mados. Ot, ir 
bagotunielis nemacija. Ve tas 

“luobia” o ne-

Z(\ y y

griekus isz 
e tenai gi 

‘ ‘ mel-

bezbažnikai, 
sienos, do ir

e rodos

mislijat, cik keltavas

pačias karves 
sziaria.

Tai
taip pracimnai vadzina, vis ne-
tai|), kaip visi licviokai; kur 
tau, szirdelos mano mieliausi, 
egi ir žmones visaip pravar
džiuoja ir iielojidaini ir iszlo- 
.l’.ia.

Va

Gerbiamie ji Liet u\ iai! Praueszu .jums, kad dabar yra 
]>a t ogiausi s laikas si mist i lai va k o rtes in Liet uva savo GI- 
MINNMS ii' pažinstamioms.

Kadangi Amerikon 
eijas del naujos kv*»t< 
in
proga ne ant iIgo 
Padarom A l'T’l I ).\ V ITI S Imtnviams du! atvažiavimo in 
Ameria, siuneziam pinigus in 
riais pagal dienos kurso, l'žlaikom 
keliaujaneziu in Lietuva. Pasitinkam 
ežiu New Yorke pijkirrusiiis 
Suteikiame nakvyne už 
LA I VAKOR(’ZI1' ir pinigu kurso 
meniszkai po žeminus nurodytu antraszu:

GEO. J. BARTASZIUS
498 Washington Street, New York City.

y I jei uva LITĄ IS ir Dole-
1 lotuli del keleiviu 

keleivius ant sto
kit u miestu Amerikos.

prieinama kaina. Reikalaukite 
per laiszkus arba as-

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir .yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus pa’nau-

Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą

(lojus
1

fll <•*

L
1

— ir jūsų

II

t

A
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galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
jums visuomet jąir liujjles pagelbės jums visuomet ją 

tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais—
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Uuflles savo aptiokojo Šiandie už G5c., arba prisiųskite

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

pašto ženkleliais tiesiai j labaratorij u
7 riGC.

mergas — 
vadzina. Al.es pir-

j

T
riu Panevėžin y

4 4

’ *
Ar isz to-

Asz cik

naprimier,
“panelom”
mu rozu kai nuėjom sudukte- 

tai vienas, ro
dos, ir nedurnas žmogus, ir sa
ko mano dukterei: 
lo panela, atėjot?7 
daboju, kur gi čia panele 
ir bažnvezios niekur nėr ir

e 
mini. Egi pasrodo, 
(lukteri taip vadzina, e to cik 
paraudonavo, ir paskavojo už 
mano nugars. (rodo).
jam ir sakau: kam gi tu, sa
kau, Panely Szvenciausiu čia 

neigi, sakau, 
nei Rožan-

baž n vežios 
abrozo nesi ragi, čia panely 

kad mano

K asz

li bernus “jaunikai- 
“jaunikiais vis 1 lo-

mini be reikalo, 
adzinu nogiedzi, 
ciaus, kam čia kusiji ?

E tas nusispjovė ir sako, kad 
asz isz alkanumo jau ir nu- 
utariju. Jau ku neprauda, tai 
neprauda. Ragit kokis pracim- 
numas. 
ciais” ar
jija. Tai paslaidzimas, vis kad 
cik ženicies ir ženicies, vis cik 
buc jaunaisiais, ir rozom gy- 
vencie.

Dzievuliau tu mano., ot isz 
bagotumelio un ku iszvirsta.

E grūdus naudu vadzina, e 
(isz publikos žemaitiszku ak
centu — Vaka jus mano, kada 
gi tas sens be baigs”?) (už
girdės) Va, va kaip rozas szit 
utarija, alo kad čia ju yra, rai- 
ki geriau iszaicie, kad neuž- 
pikcinc, ba kai bus vaina su 
Kitojum ir badas bus, tai anyfe 
da duonos neduos...

(sunkiai iszeina) 
Niekniekis, /

“SAULE”
SKAITYSITE “SAULE

SKAITYKITE "SAUL16

SKAITYKITE <<

ft
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ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

j^alutaras Twitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-t 
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. CHICAGO, ILL.

Po sunkaus
dienos
darbo T«*M H*«r'

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvėse

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO $ ANDRIU YRA BAISIAI 
NUKANKYTI IR SUSTIRĘ.

Ne bandyk juos priverstinai manksytl, ir traukyti, tuorni dar dau
ginus juos nukankysi.
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM)

L
suteikė jiems taip puikia ir greita pagelbn.
Baisumu smagiai trydamas suskaudotas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi./! 

k ‘ \ arba pardavėja^® 
iszsiusim butel'B 
4 M' '

'Patikėk daugeliui tukstaneziui tautiecziu ir

Praszalink sustyrima

/i

■i,. Ii; į, ■ 1 f

igu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekoriu 
ns 35c., ir 5c. už pasiuntimu, mes tuojaus

N
‘v■'.a .

Tilo CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 21 E. Centre St„ SlicnantyJah, Pa,
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* Jaunasis Dumourier privalė
jo sykiu su fpvu Kentėti. Visa

k Iarmija paskiribn vieton skubi
nasi, o jiedu turėjo apsigink
luoti kantrybe ir lankti pato
gesnio laiko. Pulkiniko svei
kata ėjo geryn. Ketvirta diena 
po iszplaukimui laivyno, jisai 
su sūnaus pagialba bandė kelis 
žingsnius pereiti per kambarį.

— Mat jau geriau, Prancisz- 
kan! Isztikro asz nelaukiau, 
kad taip greit bueziau sveikes
nes — atsiliepe linksmai pulki
nikas. — Ar žinai ka asz misli- 
jut Nubegk tu prieplankon ir 
pasiteiraukie, ar kartais tenai 
nėra kokio garlaivio, kuris tu
rėtu tuojaus plaukti in Afrika.

— Ar nebūtu da ankstoka, 
tėvo? — atšaki* liūdnai Pran- 

norints
sziadien ar rytoj iszplaukti.— 
Juk tiiu da koja skauda, asz 
matau.

— Tas mažas dalykas, mano 
vaikeli — prabilo pulkinikas. 
Ant garlaivio man taip-pat bus 
gera kaip ir ežia. "Piktai eik ir 
parnoszkie man žinia. Jeigu 
tik butu proga, tuojaus sestum 
ir pavytum savo jirmija da ant 
juriu.

Prani’iszkus tuojaus 
skubino prieplankon. 
mi pasiėmė generolo Bourmont 
insnkyma, kad parodyti laivu 
kapitonams. I nsakyme 
pažymėta, kad jeigu pulkini
kas Dnmourier su sūnumi bile 
diena norės plaukti, kožno gar
laivio kapitonas juodu neatbū
tinai tur paimti ir nugabenti 
in prancūzu armija Afrikoje. 
Tas insakvmas Pranciszkui* 
labai daug prisitarnavo. In pu
se valandos kadangi gavo vie
ta ant dvistiebinio laivo, kuris 
ant rytojaus turėjo iszplaukti

Kapitonas Briant 
ir tuojaus 
laiveli su 

kad szitie

ciszkus, pats geide

nusi-
Su savi-

buvo

in Algi (‘ra.
laTmT'noriai sutiko 
pasiuntė krasztan 
keliais jurininkais, 
paimtu nuo kraszto pulkinika 
ir visus jo daiktus.

kus prie stiebinii

t

. Kapitonui tuos žodžius kal
bant didi vilnis užsirito ant 
pirmgalio buvo ir nuo tenai
beveik viską nuploVe. Vanduo 
pasiekė netik kapitono, bet ir

J'.A

i - $

apsa-S ug ry že s P ra 11 (• i s z k u s 
ke tėvui ka buvo nuveikęs. Nu
džiugęs pulkinikas tuojaus ke
lionėn pasirenge ir nenorėda
mas laukti nei vienos dienos, 
spyrė savo sunu, kad kuogrei- 
eziausia ji nuvestu ant laivo. 
Tat-gi apsirėdė ir su pagialba 
kapitono Briant jurininku atė
jo prie prieplaukos laivelio ir 
anan insedo. Laivtdiui atplau-

> laivo, juri
ninkai pulkinika iszkele ir nu- 
nesze kapitono kajuton.

(’ziarado gražia irsergan- 
cziam atsakanezia kanapa, ant 
kurios pulkinika ir paguldė. Ji 
kapitonas labai szirdingai pri
ėmė, apreikszdarnas, kad vis
kas, kas tik laive atsiranda, pa
veda jam pagal jo insakymus.

— Dabar viskas gera pulki
nike, kuomet tamsta czionai 
jau atsirandi — kalbėjo kapi-

7ž poros dienu be
abejones tamsta liuosai galėsi 
vaikszczioti po deni, bet ko- 
laik da kas kur bus, reikia 
tamstai mano nurodvmu klau
syti. •

Pulkinikas patyręs tokius 
kapitono szirdingumus, o ypa- 
tingai-gi da prie pirmo pasi
matymo, su noru pasidavė jo 

visame pasižadėjo

tonas. —

vienas,

valiai ir 
klausyti.

Laivo daktaras pulkinika ap
žiūrėjęs, apreiszke, jog kapi
tonas buvo teisybe sakes. Ket
virtoj dienoj pulkinikas jau 

pasiramsezi u oda mas
lazdele po deni tegalėjo vaiksz- 
czloti, o da in pora dienu lazde
les jau nereikejo. Apart menko 
kojoj silpnumo, pulkinikas jau
tėsi vėl sveikas, ir linksmas, ir 
smagus, taip kaip ir priesz sa
vo buvusia nelaime. Dabar jam 
labiausia rūpėjo pasivyti armi
ja ii* prie savo draugu senovisz-
kai prisijungti. Kasdien po ke
lis sykius klausinėjo kapitono, 
ar szis kartais.nenužvolgią kur
tb >’***'" * ’ ‘
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AR MANAI PIRKTI NAMA?

nors iszplauknsio pirmiau lai
vyno, ln»t kapitonas matyda
mas jo didi nekantrumą nnsi- 
szy | )s< > jes a t sa k e:

— Juk da turime laiko, mie
las pulkinike. Paskutinėmis 
dienomis turėjome prieszingus 
vėjus, kurie be abejones ir lai
vynui turėjo daug kenkt i. Szta; 
jie ir mums da neduoda kaip 
reikiant plaukti. Kažin kur 
dabar gali apsiversti laivynas? 
Gal būti jis nuo Algiero toliau 
jatsiranda užumus ir jeigu lai
me mums szypsosis, kartais da 
galėsimo ji aplenkti. Turėkime 
tik geras mintis. Vėjams ir ju
riu vilnims negalima užbėgti, 
negalima ju suvaldyti; kaip 
dabar mums atsiejna su gam
tos inirszimu kovoti, taip gali 
ir laivynui atsitikti. Buk per
sitikrinęs, 
kad nei viena kanuole neuž- 
bjiaus, kola i k patsai neat si ra
si szalep savo pulko. Žinoma, 
jeigu tik likimas mus ijiuipleis 
ir neapgaus.

Tie žodžiai turėjo numalszy- 
ti pulkinika, norints jo liekant 
trumas visai nesimažino. Jisai 
cielas valandas stovedams ant 
laivo pirmgalio su žiūronu ran
kose, žiūrėjosi iii juriu vilnis, 
tikėdamas, ar kartais kur nors 
nepamatys laivyno ženklo. Te- 
eziaus jo tas dabojimas ir ne
kantrumas buvo veltus.

nemato, 
vandeni,

stiebo niekur nebuvo matoma.
— Man rodosi, kapitone, kad 

mes stovime ant vienos vietos 
— kalbėjo pulkinikas. — Tavo 
laivas, kaip matau, 
slenka vandeniu, kaip kirmė
laitė žeme.

— Neteisybe, plaukiame ga
na gerai — atsiliepe laivo ka
pitonas. Tiktai tamsia temyk, 
vejas mums gerai tarnauja ir 
jeigu jisai nepersimainys, tvir
tinu, kad netrukus pamatysi
me Algiero baltus minais. Pats 
tamsta pirmiau galėjai nute- 
myti, kad del mainimos vėjo 
turėjome ilgai po vilnis suki
nėtis, o juk taip veikiant — ne
galimas daiktas toli nukeliau
ti, o da labinus pasiekti mums 
reikalinga vieta.

— Reiktu iszskleisti audek
lu, kapitone.

— Negalima pulkinike. Mu
su laivas ir taip jau perdaug 
tur audeklu. Reikės net kelis 
nutraukti. Matau ant dangaus 
didžias permainas. Ai* nebus 
kokia banga. Tat, isztikro, reik 
audeklus nutraukti ir suvynio
ti.

Tame laike, kaip kapitono 
žodžiu patvirtinimui, drūtas ir 
smarkus vejas sujudino laivo 
stiebus. Pirmasis porueznikas 
tuojaus prisiartino prie kapi
tono ir parode ranka in atei- 
nanezia isz toli juromis banga.

— Ai, del Dievo turi teisy
be porueznike — atsiliepe ka
pitonas. — Turime darbuotis. 
Tuojaus insakyk audeklus nuo 
stiebu nutraukti! Kas tik gy
vas, tegul darbuojas!

Net ir patsai pulkinikas pa- 
mirszo savo nekantrybe. Ir ji
sai su visais ant laivo pradėjo 
dirbti. Vejas kadangi laiva 
pradėjo baisiai vilnyse kaip 
lopszi supti. Jurininkai tuo
jaus audeklus nutraukė.

— Tuojaus sulauksime nak
ties — atsiliepe kapitonas. — 
Pagal mano nuomone szia nak
ti turėsime su banga daug var
go. Gerai,

I •

mielas pulki nike, 
viena

nieko daugiau 
dangų ir

Jis 
kaip 

nei jokio

vos tik

pulkinike, padary
tum, kad inejtum kajuton, nos 
ant denio tnojaus bus neama- 
gus buvojimas.

— Ar tamsta misliji, kad 
mums gresia pavojus?

— Taip asz nemisliju, bet 
busima naktis, tikiu, bus labai 
nepaprasta. Laivas yra geram 
padėjimo ir bangas iszlaikys. 
Mes visi prie bangu pripratę, 
o 1 
tuojus užsidai’ysį kajųton.

tamsta geriau padarysj, kad
* . F'1 ■ *. W r"

T A 4pitonas pasipurtė ir szypsoda- 
masis tarė:

— Tai dar tik pradžia to vis
ko, kas atsitiks toliau.

Pulkinikas teeziaus paklau
sė kapitono patarimu ir nieku 
nelaukdamas užsidaro kajuton.

— Al at a u, jog nemaloni tokia 
maudykle ir todėl bus geriau 

nusiszalint i, — atsi- 
bet ant tamstos kapi

tone atsidedu, jeigu mus tikrai 
iszliktu koks pavojus.

— Mano žodis tamstai! — 
atsake kapitonas. — Bet pasa

li o ra jokio

isz ežia 
liepe —

kau, kad dabai* da 
pavojaus.

Pulkinikas tais žodžiais su
ramintas apleido deni. Jo su
ims nenoromis sykiu su tėvu 
turėjo eiti. Vis nakti banga bu
sza vo. Tik ryto meta iszauszus 
kapitonas inejo pas juodu ka
jutei!.

— Viskas gera — kalbėjo jis 
— bot tas bjaurus vejas per
daug musu laiva gena in Afri
kos pakraszczius ir priesz ji ne
galima jokiu būdu atsispirti. 
Jeigu vejas nepersikois, diena 
turėsimo didesnes bangas už 
nakties. Esu persitikrinęs. Te
eziaus apie ta kalbu tik tams
tai. Laivo darbininkai to visko 
nežino ir jiems negalima saky
ti. .Jeigu mums 
sausžemio apsilenkti, jie anks- 
eziau žinos. Reikia ant visko 
but pasirengusiam.
tamsta, plaukt i ?

— Rodosi, kad moku neblo
gai — atsake pulkinikas. — 
Mano sunūs taipgi gali gerai 
plaukti. Ar isztikro nugąstauji, 
kad kur in uola nesusitrenk- 
tum ? Kapitone, ne esu jurinin
ku, bet kaip matau to pavojaus 
neiszvengsime.

— Taip ir man iszrodo — 
atsake kapitonas. — Teeziaus 
nežiūrint in ta turime stengtis 
kiek galėdami saugotis pana- 
sziaus atsitikimo. Jeigu maty
sime, kad laivui gresia pavojus 
liepsiu 
vieton, kur bus 
žmones lengviau gelbėti, 
ant juriu svarbiausias dalykas.

— Ta dalyka žinau, kapito
ne. Mane labiausia apeina ma
no suims. Girdi, Pranciszkau, 
koks mums pavojus gresia ? Ar 
tu galėsi ta viską iszkenteti?

— Turiu vilti, levo — atsake 
Pranciszkus. — Tegul pildosi 
Dievo valia. Vienok reikia but 
pasirengusiam. Su manimi, tė
vo, perdaug nesirupinkie, pats 
save saugokie. Su manimi nie
ko tokio svarbaus nėra. Apsau
gok Dieve,

armija

su levu

nenusiseks

Ar moki

nors pasukti tokion 
galima nors 

Tas

kad tu pražūtum, 
musu armija netektu vieno 
svarbiausiu vadu.

— Gražiai pasakyta — atsi
liepe kapitonas iszgirdes Pran- 
ciszkaus kalba. — Matau jauni
kaiti, kad paeini isz puikios 
gimines ir esi gražiai iszauk- 
letas. Butu labai gaila, kad ta- 

jauna patiktu kokia 
nelaime. Stengsimos kaip no
rint s apsisaugoti. Gali atsi
tikti su mumis ir labai blogai, 
bet klausyk jaunikaiti ir pul
kinike! Asz, prisipažystu, jog 
jūres pažystu geriau sausžemio 
ir esu senu jurininku. Bangos 
man gerai jau 
cziaus turiu d a
Devas mus apsaugoja! Banga 
gali isznykti, tuomet galėtumo 
kur kokion prieplankon pasi 
slėpti. Juk Afrikos pakrasz- 

prioplaukeliu pilna.
isz anksto manyti, 

kad laivas susimusz, bet vis-gi 
geriau isz laiko apkalbėti ir 
jausti. Tat-gi lengvai apsivil
kite ir bukite ant sargybos. 
Lauksimo, kas bus.

Kapitonas ta pasakos aplei
do kajnta. Pulkinikas-gi su sū
numi jo patarimus 
tuojaus.

Banga tesėsi isztisa diena, 
ir norą buvo veikiama, ka tik

ve toki

ežiuose
Negalima
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žinomos. Te-
vilti, tegul

*< >

iszpilde

žmogaus pajiegos gali pada
ryti, kapitonas neinstenge ląi-
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Valdo sausa vieszpatysta.
Proliibicije turi didelia pa

sekmių tolimam sklype Bho
pal, Cent raliszkoje Indijoi kuri 
valdo sultoniene Jaunu, kur 
gėrymas svaiginaneziu gerymu 
vra baudžemas mirezia. Todėl 
ir prohibieije turi lenais pa
sekmių, jeigu žmogus netenka 
galvos.

prabilo kapitonas,

viltis ap-

neduodavo 
neduodavo

Kitados gyveno du brolei 
sziauczei, kurie vede gana var
ginga gyvenimą, kaip tai sziau 
ežiai gyvendavo senoviszkosia 
laikuosia, bet norints buvo ge
ri drbininkai, bet darbo turėjo 
mažai, ba žmonis 
mažai, ba žmonis
siūti nauju czebatn, nes neturė
jo isz ko.

Ant galo sutiko apleista savo 
gimt imi miesteli, ejti iii svietu 
joszkoti giluko, nes mieste bu
vo da keli sziaucziai kurie teip- 
gi skurdo kaip ir musu du bro
liai.

Priesz apleidinia miesto Jo
no pati jam tarė:

— Jonuti, neatmesk jokio 
darbo kokis jisai neimtu, daryk 
viską kas tik tau atnesztu pi
nigą, geriau 
ir būti tvirtu 
o netankei.

Bet pati Miko,

uždirbti mažiau 
ne kaip daug,

nenusižemink

buvo labai 
pasisziauszus motore tarė jam:

— Mikai, 
priesz nieką, nedirbkie už ma
žiau kaip už penkis auksinius 
musztus, o greitai pralobsiu!.

Sziauczei nuėjo, vienas trau
ko in Rytus o kitas in Vaka
rus.

Jonas dirbdavo visoki dar
bu kokis jam inpuldavo in ran
kas, norints butu menkiauses 
ir in meta laiko surinkp net 
tris szimtus musztuju auksi
niu.

Po metui brolei suėjo kar- 
czemoje ant kryžkelių kur bu- 

persiskyria meta adgalv o persiskyna meta adgal, 
kaip buvo sutikia padaryti. 
Pradėjo kalbėtis apie szi ta ir 
ant galo Mikas atsiliepe:

— Brolyti, asz visai neturė
jau gilukio ir nieko neatneszu 
namo parodyt savo moterei. 
Jonas apsakė broliui apie sa
vo giluki, o kada vakare atsi
gulė Mikas isz dydelo godu
mo, iszdure.. jam akis> apiple- 
sze broli ir baisci sumusze, pas 
lepdamas brolio kuna artimo
je urvoje.

Kada Jonas atsikvotėjo po 
kokiam tai laikui,| radosi ne- 
malonam padėjimo ir dydeleje 
baimėje, nes urvą, kurioje gu
le.!0, 
dvasiu kurios susirinkdavo in 
ja ja kas nakti. Jonas gulėda
mas ir mislindamas apie savo 
nelaimia, staigai iszgirdo bai
su užyma ir cipyina dvasiu ku 
rios pradėjo susirinkti in ur
vą. Visi staugė baisci, ant ga
lo apsimalszino ir pradėjo vie
ni kitiems girtis ka ta ja diena 

juosta, kuri prieszai matoma, padare, ir kiek tai žmonių in- 
in vede in visokius piktus pagun- 

dinimus ir piktybes, ant galo 
viena isz dvasiu paszauke:

— Asz apraganavau karalių 
kuris dabar 
ma liga.

— Asz, pagimdžiau broli 
priesz broli, kuris ji apiplesze,

paežiais su-

sausžemio jie buvo atsitolino 
jau keliomis myliomis.

— Dabar buk pasirengęs pul
kiniko
pamatęs iszeinanti isz kajutes
pulkinika. -y- Musu laivas ga
na drutokas, priegtam steng
siuos kiek galėdamas ji pasuk
ti nors in smiltinius pakrasz- 
czius. Tai vienatim* 
saugoti gyvastį.

— Ar nebūtu galima inmesti 
inkari, kad nuo to apsisaugoti ? 
— paklausė pas ji pulkinikas.

Kapitonas tik 
judino.

— Jokis inkaris tokioj ban
goj negali iszlaikyti — atsake. 
—- Galėsimi? nors ir ta padary
ti savam laike. Dabar butu 
dar per ankstoka.

Laivas vis smarkiau sausže
mio linkon artinosi; staiga lai
vas taip smarkiai atsidaužo, 
kad didžiausias stiebas lūžo ir 
griūdamas sumalė vienatine 
vali i, kuriaja pirmiau ant jos 
buvo galima gelbėtis.

— Nelaimingas prietikis — 
tarė kapitonas pulkinikui — 
kadangi užplaukome ant ne
gi luinos; jeigu isz ozonai grei- 
eziau nesusijudinsime, vilnys 
sulaužys mums laiva. Bet kas 
ežia dabai*? jisai judinusi, 
plaukia toliau! Szituo kartu 
iszlikome nuo pavojaus! Kad 
nors kitokio toliau nesutiktu- 

tamsta in baltameni. Žiurėk

Tai busza vimas 
auksztas krantuose uolas ir, 
jeigu paskutinis mus pasisten
gimas negelbes nieko, buk la- 
pulkinika gerai iszmaude. Ka
bai bloga, visi tenai pražūsi
me.

— Ka nori pradėti, kapito
ne 1

— Leisti inkari. Dabar ta da
ryti, arba visai jau ne.

Kapitonas pasiėmė trimitą

vilniu

ir užtriubijo reikalingus insa
kymus. Laivo ingula, kuri tai
pogi žinojo gerai busima ne
laime, tuojaus tyloje kapitono 
inskymus iszpilde. Inkaris nu
skendo juriu gilumon ir visi 
lauke kokios nors permainos.

Laivo sudrebejimas visus 
pertikrino, kad inkaris juriu 
dugne tvirtai užsikabino. Visu 
veiduose apsireiszke ant va
landytes džiaugsmas, tik vie
nas kapitonas nesidžiaugė, nes 
jis szirdyj jaute neiszvengtina 
nelaime. Didi inkario virve 
taip buvo intempta kaip kokia 
styga, kad perėjus penkioms 
nedaugiau minutėms su trenk
smu truko ir virve iszplauke 
ant pavirszaus vandens. Lai
vas, kaip žirgas be apinasrio
da smarkiau pradėjo plaukti 
tiesiog in uolas. Jurininkai pa
mate dabar pavoju ir tik atsi-
dėjo kožnas ant savo pajiegu.
(M . Mk >l ' — a M 1 A 4 -a a ' e aw'

gelbėjimu, nes pavojus buvo 
nėiszvengtinas. Nusimetė nuo

buvo tai sodyba piktu

serga neiszgydo-

paymdamas 'v'.įsgi- jojo turtą 
palikdamas ji be nieko, — kal
bėjo antra pikta dvase.

Ir teip viena po kitai, pik
tos dvasios gyrėsi kiek tai 
pikto padare žmonių ant svie
to ta ja diena.

Ant galo viena dvase juok
damasi szetoniszkai suklyko:

— Iii, hi! Kokie tie žmonis 
kvaili! Jeigu jieje žinotu, jog 
szitoje urvoje randasi szaltinis 
kuris žmonių sugražina svei
kata ir regėjimą, tai butu lai-
mingi, bet to niekados nedaži- 
nois, nes per kvaili. —- Ir vela 
pradėjo juoktis ant visos gerk
les.

Isz ryto kada visos iszbegio- 
jo po svietą, vesti žmonis in 
pagunda, Jonas girdėjas visa 
dvasiu apsakima, pradėjo jesz-
koti tojo stebuklingo szulinio. 
Ant galo užtiko, patepė sau 
akis ir paregėjo sviesa, pasiė
mė vandenio in savo pakele- 
vinga bonka, nuėjo pas kara-
liu ir iszgyde isz baisios ligds
už ka likos puikęi apdovano-

Mete szalin darbu su laivo isz- tas. Pargabeno savo moteria in 
karaiiszka sostapyle, nes su- 

‘ gryžt nejirso in sovo gymtini
^clbejimu,

vo pri^szingon pusėn pasukti* 

sausžėmi. Vąkarę mete
.i r' ■ -
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Laivas ąrtiiĮO^i in pavoj|i^a
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saves ginklus ir kožnas pasi-
renge tuojauš szokti in vando-

Į

TOLIAUS BUS.
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ni ir plaukti prie sausžehiuh
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miesteli, id,ant ji brolis isz dy-
delio pavydumo nenužudintu, 
ir gyveno lyg vėlybai senatvei.
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BALTRŪVIENE
Miltai II

Tu szirdžiuk isz Malianojaus 
liežuviu nedaryk 

Veluk apsimalszyk
Ba asz ant tavo kailio daug 

turiu
Ir svietui apie tavo darbelius 

pasakyti galiu.

negarsysiu

Jmhwmwmmmmh •••••••••••• oiim mm • hi Him iiiiihmiihiiiiniJ

Da koki laika tylėsiu 
Svietui apie tai

Bet jeigu nepaliausi 
Tai gausi.

Asz esmių kantri, 
Bet ant tavos asztrinu danti, 
Neinklampyk in beda žmogų 

nekaltai,
Ba atkenteti smarkiu gal už tai 

• • •
Tu jegamasteli isz Tamakves 

apie merginas paraszei, 
0 savo pravardes nepadėjai. 
Tai daneszimo nepatalpinau, 
Tiktai in gurbą padėjau. 
Asz žinau, jog nokurios mer

ginos 
Tai tikros pad linos, 

O kada kas jiaisis užkabina, 
Tai sau koszes prigamina. 
Tai ne dyvai, jeigu ten yra 

keli desotkai,
Mergynu, tai labai gerai 

Ba kur merginu daug, 
Isz ten vaikinai szelauk, 

O kaip kliosztoriu atsiras, 
Tai visos merginos viena su

ras.

J

Apie Pottsville yra bobų 
Baisci nelabu,

Su kūmutėms per visa diena 
munszaine laka,

Susivėlus, snskretus, net kaka. 
Kaip tik diedas pede payma, 

Ir savo bobai paduoda, 
Tada puota padaro, 

Pilna stuba kurnu privaro. 
Užc, gere ulavoja, 
Ant nieko nedboja, 

O jau ka szvarumas stuboje, 
Tegul Dievas saugoje.

Kopūstai ir meszlai atsiduoda 
Net žmogui atėjus kvėpuot

yneduoda
Oj szirdeles beda, 
Birba kaip dūda. 

# # *
Jus Montkarmu moterėles,
Iszvykite lehajus, duszeles,

Ba kaip pribusiu,
Tai gerai pakoeziuosiu 

Ne užmirszkite, 
Apsiinalszykite. 

• • •
Viename mieste netoli 

Newark o,
Ten bobeles dydeleje netvarko, 

O kad girtuokles, tai gir
tuokles,

Gere per mielas dieneles.
Kada subata atejna,

Tai jau gėrimas nepasilauna 
Tada buna be jokios valdžios, 

Girtos kaip bestijos.
Ta kuopa susideda isz keturiu 

O gal tik isz keliu,
Tikrai nežinau, 
Ba neskaieziau.

Tik tiek: kolos Lietuves, 
Maiszosi ir gyvanaszles, 

0 ir yięua mergina,
Tai pulkęlis ganu puikus,

7

J

Jeigu munszaine punta, 
Tai szirdeles ir tunka,

) tZ 1 11 ,u “
Tai szirdeles ir tunka
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Saves nepanesza,
Kaip rodos naszta.

L. t—H J" _ _

Saluipnkai nuo ju bizni turi

Geriausia proga yra insigyti 
geru namu didmiestyje New 
Y erke kur yra proga gauti vi
sokis darbas. Turiu pardavi
mui i va iriu namu geriausioje 
miesto dalyje, kur jau dauge
liui Pennsylvanijos lietuviu 
patarnavau pirkime namu, ir, 
kurie yra pilnai užganėdinti.

Del platesniu žinių raszykit: 
V. Szabunas, Ileal Estate

(t.82)

(Vienvbes name)
193 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA PARMA.

Parsiduoda didele 377 akru 
larma Pennsylvanijos steite. 
Yra gražus deszimts kambariu 
namas, ir garadžius, ir viszti- 
nyczia, ir del 16 arkliu tvartas 
(barn ) \ isi geri budinkai. Teip 
gi yra didele upe ant farmos, 
dirbamos žemes yra 80 akru, ir 
didelios ganyklos ir mszkas ir 
330 trūktu medžiu, yra garsiai 
žnoma gera vieta del žuvavimo 
r medžiąvimo. Isz priežasties 
vyro mirimo parsiduoda labai 
pigiai: kaina $11,500 isinesz- 
tie reikia tiktai $3,000. Szita 
yra gera proga kas nori atsa
kančios farmos. Raszvkit szia-

Geo. J.Bartasziu 
498 Washington St.

New York, N. Y.

dien pas

I (180)

Su. paintukems nuolat bėga, 
ant nieko nežipri,ant nieko ijęžipri 

Kažin ar ilgai teip bus, 
Ar ilgai raugola pus.

ate .4 * A . ** t. ' ' ' "I f " i

Po laikau užbonas vandeni 
neszioje, 

Kol ąsos ne paterioje.
Yra ęzion mergina, tai jau 

gana, 
Negarsysiu josit |i darbu.
KaiĮ) gjrdet, tai už do-

Aplaikys nuo garnio bcibo. 
' * ■' 1 ■ ♦ . * ‘ \
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Napoleonas likos patal
pintas ant salos Helenos kaipo 
nelaisvys 16 Oktoberio 1815, o 
mirė tonais 5 Mojaus 1821, per- 
gyvendamas nelaisvoje ant to
kios salos szeszis metus.

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Pigiau negu fAbrikos preke 6 pulkus 
daiktai preke dar tiktai yra tai 
labai pigi preke nes tie daiktai yra 
verti nemažiaus kaip $12.00. Tik pa
in išlykit ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vidurei, puikus Isz- 
marginti nikelio luksztai, gerai, rodo 
laika ir gvarantytas ant daug metu. 
Gvarantyti balberio kliperel plaukams 
kirpti. Revolveris B.C. 22 kalibro dru« 
czei ir grąžei padirbtas, naudoja B.C» 
kulkas, ir galite apsaugoti savo na
mus. Peilis 2 geri geležeis, kamsztus 
traukti ir stiklą pjauti. Gražus lencu- 
gelis gold-filled su kompasu ir labai 
gera safety.britva. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti ir kožnam patiks. Lai
krodėlis pats beveik tiek vertas kiek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prlsluskite 25c stempo- 
mis o $5.55 užmokėsite kaip gausite 
tavora in jusu namus. Adresavdkite: 

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

Matykite szitus 
priesz pirkimą
Keeley Peczius
Estate Heatrolas
Maytag Skalbynes
Coffield Skalbynes
Linoleumas arba

klijonkes.
Ant lengvu

mokeseziu

n

P
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H. J. Heiser & Co.
*» A-

27 E. Centre St.
...................... ............. ...... ........................... ... .......... ...11.1 utį m 
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Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumenaj*.
Gydo vlsoklaa Ilgai.

Priima llgonlua iki 10 valanda ryta.
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.

Tuom-laikinls ofiaaa randeli 
KAZUSO APTIBKOrt.

88 & JartU St SkenuMk H.
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ŽINIOS VIETINES. Mare Laikovskicue, 619 
E. Market ulyezios teip persi- 

jog norėjo in- 
upeluka

SESERYS PRANCISZ- 
KIETES.

Antano

— Nedėliojo suejs 35 me
tai nuo kada likos uždėta mu
su Lietuviszka szv. Juozo pa- 
rapije.

— Fianas Keiris pirko sa
lumi nuo graboriaus
Sakalaueko ant 801 East Pino 
uli. Graborins Sakalauckas nž- 
vms savo loena vieta 
Centre uliezios.

— Subatoje atsibus iszkil- 
mingos vestuves Juozo Neve- 
raucko isz Moreos su pana Ma
rijona Sobko isz Frack vilios, 
M e i z v i 11 e s ba ž n v e z i o j <».

— Buezeris Petras Macke- 
viezius, 314 E. ( entre uliezios, 
nuo kokio tai laiko dingo, pa
likdamas visa bizni. Kada me- delije 
fcuto pradėjo puti ir smirdėti o pekszt i.

ant W.

ome munszaine, 
mest i savo kūdiki in 
jeigu neimtu kaimynas nuo jo
sios atemias ir paszaukes pali- 
eije kuri girta motina uždare 
lakupeant iszsiblaivinimo. Mo
tore per savo 
prit rauke
t urejo puikiu 
s ios.

Musu Iszganytojas davė se
kant i iustat vma : “ 

visas tautas.
tais visas tautas sziais laikais į kai
k v kite

Eidami nio-
Kas-gi,>

kia parapija yra 
neturi motinos. Ir isztiesu, jei
gu pažvelgsime in tokia szoi- 
myna, kurioje motina yra mi
rus, pasilikęs yra tiktai tėvas 
naszlys, tokios szeimynos vai- 

nolaimi ugi naszla i- 
cziai, nes nėra kam ju nei auk
lėti, nei mokinti, nei motinisz- 
ka, bei szirdinga žodeli tarti. 
Taip Ilginai yra visu parapija, 
kurioje nėra, mokyklos seserų 
vedamos, tokioje parapijoje 
vaikai vra naszlaicziai. Bet 
kur parapijoje 
mokykla, ten tokia 
jau ne naszlys, 
na. tai vra. seseris

naszlys, nes ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Heber Tny-

KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUB 

IB BAKSAMUOTOJAS

Laidoja kuaua Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preka. Taipgi pri
stato automobiliui riaoklenui raika- 
lama.

Parduodu vlioklus paminklus, didel
iu! ir mažiui už plglauila preke, todėl 
Jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nea asi galiu jumis 
pigiau gerinus parduoti negu kiti.

KOI E. Fine 8U Mahanoy City* Fa.

Gilberton, Pa.
lor kuris likos mirtinai sužeis
tas per saliuninka Joną Bamili, 
kada atėjo perskirt musztukus 
mirė ana diena Ashlando ligon 
būtoje. Banulis randasi kalėji
mo ur apsirgo ant uždegimo 
plancziu. Dabar* bus pastatytas 
po teismu už žudinsta.

J

vra
mokino* Visas tautas pirmiau
siai mokina kunigai. Mažus 
vaikus, parapijinėse mokyklo- 

rnokina seservs vienuoles. 
Anu'i’ikos Valsti- 

sesern vio- 
suvirsz 50,000, 

veda ligonini
ai ok vk-

irta pasielgimu 
daug

sorkiu

g

l 4

žiopliu kurie
4 > • •

ISZ JO-
I

Nedėliojo pasibaigė kon
traktas dar bininku ant elcktri- 
kiriiu karukti. Darbininkai spi- 
resi 65 centus už valanda nes 
dabai’ aplaiko 55e. bet kompa
nijų nori numaž.vt ant 50 centu 
ant valandos ant ko motorma- 
nai ir 
Jeigu

jei, kuri 
iszveže

atidarė ir 
mesa in

locnininko nebuvo matyt, kai 
myriai prancūzu apie tai palici 

bnc/orne 
smirdanezia

kalnus. Loenininkas nieko dau 
giau nepaliko paskui save kaip 
nszaras ir Inlas skolininku.

— Juozas Szukaitis persi
krausto in s,)\o nauja narna 
ant 1 1 l’L’ist South uliezios.

— Juozas 
Pottsvilles, trenkė in medi ant 
kampo (’entre ir S uliezios už 

už žiop- 
nžmokedi- 

bansmi;i ir likos paleistas.
Readingo kornpanije pa 

kele ant vi"ii augliu 8.5 ueiitus 
ant tolu* o ant pea •>() centu ant 
1 on< t. 
nieko net rot ins 
kėlimą 
siams, bet ir moka atimti nuo 
žmonių ta. ka duoda.

Politikieriai vienos ir 
kitos partijos laksto po miestą 
prižadėdami viską del balsuo
toju. Kiti panaudoja net tikė
jimą, sveikinasi su tais ka ne- 
pažinojo nuo paskutiniu rinki
mu ir vadina broleis. Bet turė
kite savo iszminti ir nesiduoki
te prisikalbint su saldžeis žo 
deleis veidmainiu. Apie tinka
mus kandidatus 
savo laike už kuriuos prival 
me balsuot ir kurie mums ge
rai vėlina visame, o 
klausikite ka jums 
mažai kalbėkite ir atiduokite, 
jog viską žinot.

Du Szenadorio maliorei 
pradėjo mala vot į musu bažny- 
czios bokszta ir nuymti mažus 
szoniniiis bokszteTms. nes 
sztelei padaryti isz blekes 
surūdijo ir 
griuvimo, 
szoniniu 
daug geriau.

Malorei kurie 
darba prie lietnviszkos bažny 

per prie 
kurie sako, buk iri 

iždnotas 4 diena 
nždraudže kunigui 

in parapinius veikalus.
n iiomo- 

nusprendi- 
sudo duoda 

gaspado- 
nždramlže 

prieszininkams

Szukait is
"«a\ o

M ieldažis

nesu! iks.knndiiktorei 
nesusitaikins tai Pana
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MAHANOY CITY bus kožna Ufarnliika
30 E. Centro St. ant antro floro.

Ofiso valandos: 0 ryte iki 9 vakare.
KODĄ SUETIKJA DYKAI.

If

tokioje 
naszlaicziai.

seservs veda I 
parapija 

nes turi moti- 
, kurios kas

diena. mokina, kasdiena auklė
ja parapijom! vaikelius.

Tad Amerikos Lietuviu Ka
taliku priederme yra savo duk
reles, kurios tinkamos vra ir 
turi paszaukima. siusti in szv. 
Pranciczkaus Lietuvaicziu se
serų vienuolyną. Antroji prie
derme vra. remt aukomis sziais 
seseris,'kad jos ateinanti pa
vasari pajėgtu pasistatyti bent 
dali savo vienuolyno. Bet ge
riausiai butu, jeigu Amerikos 
lietuviai Katalikai, vieton au
kų, kiekvienas užsidėtu sava
noriai metine mokesti pastaty
mui szv. Pranciszkaus vienuo- 
Ivno. 
masi m geros 
apsvar'styti szi nukala, o ap- 

ji paremti metine 
aukas galima siusti pas seserų 
reikalu vedeja, sekaneziu ad
resu: Rev. M. J. Kazėnas, 2112 
Sarah St., Pittsburgh, Pa.

Knn. P. Czesna, Klebonas 
szv. Juozapo parapijos, 

Mahanoy City, Pa.

.1” 
mokina

i seserys savo gy
venimą paszvente lavinimui ir 

, dėlto jos 
apleido savo namus, tėvus, bro
lius, drauges ir nekurios net 
savo Ievyne. Jos apleido pašau 
Ii ir pasaulio linksmyb<‘s ir ap
sigyveno vienuolynuose tarpe 
s(‘seriu šienu, idant 
metu, bet visa savo gyvenimą 
paszvi'sti auklėjimui ir mokini
mui nekaltu vaikeliu. Beabejo 
kiek vienas žmogus, nežiurint 
kokio jisai butu tikėjimo turės 
pasakyti, kad tai augsztas ir 
prakilnus liksiąs.

Amerikos lietuviai kartu su 
kitomis tautomis, gyvenanezio- 
mis Amerikoje', gali džiaugtis, 
kad szioje laisves 
statyti puikias bažnyezias, sza- 
lia bažnycziu klebonijas ir gra
žias parapijines 
riose mokina 

svservs

mokinimui jaunimo

ir

au k<‘l(‘t a

Frackville, Pa. — Serodos 
rytu, apie 10 valanda vietinėje 
lietuviszkoje bažnyezioje likos 
snriszti mazgu 
Juozas Rice 1
su p. Jennie Bakunas isz Fila
delfijos (sesuo kun. Bakuno) 
duktė p. Ignato Bakunu. Svod- 
ba buvo puiki ir sveteliu suva
žiavo isz visu szaliu.
anas svecziu atsibuvo kleboni- 
joi pas broli, po tam pas jauni
kio tęva, sena tautieti Rasima, 
kuri visas pavietas pažysta 
kaipo svetingiausias žmogus.

i moterystes ]>. 
(Rasimo sūnūs)

Priėmi

ATSIUSK TIK 81.60
O gauBi Raliklo ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alauH
kaip padaryti Ir prisluntlma apmoka-

Geriausia stambi trajanka 60c
Puplalszka!

Truk-

su pamokinimu
DAKTARAS H0DGENS

Phlladellpkla Specialistas 
UŽslsenejusiu ir Chronissku Liga 
Eikite ten kur esats tikri kad. gau

site tvirta rodą ir atsakanti mediką- 
liszka gydimą, per daktare kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jeigu esate silpni, nervinki ar 11- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejklte pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gezai* svaigulis* silpnumas szLr-

me.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75.
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40. 

“Daktaras Namuose“Knyga “Daktaras Namuose“ $1.00. 
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50. 
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloido $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popieros 30 gatunku. tuzinas už C5c. 

M. J. ŽUKAITIS.
461 Hudson Ave. Rochester, N. T.

Aukso 
senovės

s
ant

Newberry, ('atawissa, 
knosia ii’ kilosią vietosią, 
tikisi si ra i ko 
sekiosią alejnanti Apriliu.

siausdami 
prie Suffolko kasikiu 

rado naujei gymusi kudyki iu- 
vinota in senus, laikraszczius. 

radyma praneszta koro- 
daro tyi’vnejima

Vaikai 
kaI nei i<> Mount Carmel, Pa. — Jonas

Benderis seniau gvveno ežio-r>.

Laiszkam*

Apie 
neriui, kuris 
viltije suradimo nelabos moti
nos kuri tokiu būdu atsikratė 
nuo savo kud\ kio. Badai kudv- • • 
kis gyme negyvu.

Isz Shenandoah, Pa.
Praėjusi

M ikelonimies, 
žiaus.

Panedoli atši
limo laidotuves naszles Rožes 

43 metu am- 
Paliko dvdeliam nuliu-

dimia tris sunirs ir viena broli 
Vincą Jannlevicziu gvvenanti 
Park Place.

Petras Bražinskas, ir J. 
ga isz- 

kada
Gastin turėjo stebuklui 
gialbejima nuo
jnju trokas apsiverto prie 'Tu
nnel Hill kasikiu, prislėgdamas 
abudu po apaezia. 'Tame atva
žiavo Aleksa Szemanskis ku
ris abudu iszgialbejo isz po tre
ko ir nuvožė pas daktaru.

Karpaviczius, 
421 W. Arlington uliezios, li
kos sužeistas 
siklosia. Likos nuvežtas in li
gonini! i.

— Visiems
daktaras St (‘i n, 
tas nuo savo motores Mrs. Ha
rriet 1 laas Stein kuri 
priesz daktaru

Pranas

mi rt K‘s

m

Kellev Run ka-

gerai žinomas 
likos Persian

užvede 
persiskyrimą, 

buk apsivedė paslapta su jau
na mergina isz Mabanojaus.

szalyje gali Tad sziuomi ir kreipia- 
valias žmonos 
reikalu

na is ir ana drena pribuvo isz dleBt lr vl80, YidUriu netvarko* grei- 
Pittsburgo, likos aresztavotas 
ant paliepimo tūlos merginos 

peržengimą 
Kada kon-

mokyklas, ku- 
parapijoim vai

kus seser\s vienuoles. 
A merikos liet nviams, 
desne laimi' yra, kad netik ka 
anga parapijos, bet taip pat ir 
vienuol vnai.
priesz pora metu, tapo insteig- 
tas naujas lietuvaicziu 
szv. Pranciszkaus vienuolynas 
szalia Pittsburgho. 'Tiesa 
seservs dar sziadien neturi

tad liuosininkanja 
pas seseris amerikietes, taip 
pat szalia Pittsburgho. Man že
minus pasii’asziusiam teko lai
mi' atlankyti taji vienuolyną 
kur seserYs liet ux aites mokina
si. Ta laimi' atlankyti vienuo
lyną, suteikė seminarijos drau
gas, dabartinis seserų lietuvai
cziu Szv. Pranciszkaus reikalu 
vedėjas, szv. Kazimiero para
pijos 
kun.

vo namo, 
seseris

(

Bet 
lar di-

beveik

seserų

SZIOS

s:i-

svarsczius

tai palengvinti.
Odos ligos* Iszberlmal, papuczkoe, 

dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu Jaunu
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit-

JONAS M. CISARIKA8 
Fire Isiarancs Agest

SKAITYKITE SAULE
Gera farma ant pardavimo su 
visais padarais ir gyvuleis.

Gera farma, 100 akin iždirb- 
sugirria, trys 

suvir- 
14 kiaulių,

kalt i įlinka, iii kalėjimu, rūmo ir pajėgos ka gamta jum* pa
ženklino, Jaigu teip tai matykite ma- 

žandinius ne; - -

isz Pittsburgo už 
m orai isz k u tiesu, 
sztabelis Tarakinskas uždari
nėjo
tasai stūmė konsztabeli in la- 
kopa, sudavė kelis 
ir suemias kojas 
dūme isz miesto.

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namas, 
Tavoms, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

po pažaste

Granite City, III. — I 
ojna gerai o ir uždarbei 
Yra du geležinei 

vienas

Ramatismaa risokiuosa padėjimuo
se, telppgl ieztine Ir eztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano cydlma.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvarfe, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant to
ros, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
Kreltai pailstat, pikti, dszbllszkusle ir 
Iszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas 
tuose, skausmas gerkleje, stokai en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katare, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speclales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
Iszatszklnsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiausių* Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hpdgcns buna 
kožna Sereda ir jo ofisas tonais yra po

Ofisos valandos 
nuo 9 ryte iki 8 vakare.

815 W. Mahasoy Avė. Mahaaoy City 
■■■■■■■MBBMBBBWBis^awetaMeeaeaoeeeeMMwewewaeewmgaMt

Dabar 
i geri, 

fabrikai isz 
kuriu vienas norėjo pastoti 
in uni jo, bet kornpanije ant to 
nepristojo, na ir iszkylo st rai
bos. Na ir* 200 iszejo aut strai- 
ko o 2500 pasiliko prie darbo 
— vieni unijoj o kiti skebuoje. 
Darbininkus veže 
leis in darba o uniszkei stovi ir 
szildo dantis ant saules. Neku- 
rie sugryžo prie darbo o kitus 
visai nepriyma. Mokėjo po 88 
centus ant valandos.

automobi-

atminties,

kau-

pražuti.

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankoje negali 

Priimu pinigus saugiam
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu
statytoms kainoms. Parūpinu Pasz- 
portus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsakima. Adresavokitv:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

tos žemos o 28 
jauni ai’klei, 16 karvių, 
sznm 100 visztu, 
anezin, su savo locnu elektri
ku namosia ir tvartuosia, žo
džiu, viena isz geriausiu farmu 
aplinkinėje, arti New Ringol- 
do o tik 6 mileli nuo New Phi- 
ladelphios. Naujos jnaszinos 
kaip: bainderis, pjovimo, ku- 
lema, sėjama, pumpa, 

, geras ir
szaltinis, darbinis ir del pasi
važinėjimo automobilei, daug 
szieno, kornu ir bulvių ir nau
jas su vaiseis sodas. Namas ko- 
nia naujas su 12 ruimais, nau
jas geradžius* szedas ir korni- 
n veži a. A
brangei nes
žinoję in Lietuva. Atvažiuokit 
in New Ringold, Pa. o raszyki
te ant adreso.

Charles Zienius
R. F. D. No. 2 
Orwigsburg,

%

szv.
Pit tsburglie 

M. Kazėnas, 
kun. J. ('zižausku 
Mieli. Vienuolyno namas, 
riame musu seservs mokinasi 
labai didelis, g 
to kalno pastatytas, viduryje 

gudriai suplanuota, 
pa v y zd i n g i a u s i a, ez y s- 

t įmurs ir szvara t ikrai 
ka’ųr kulturingiems

klebonas 
drauge su 

isz Detroit, 
ku-

t ra k teris
inžinas, 
sveikas

gražiai ant nugsz-

viskas 
t varka

rudriai

Antras prežidontas Suv. 
Valstijų John Adams gyveno 
ilgiause, ba susilaukė 
metu amžiaus.

net 91
No. 41 BROAD ST.

UetaviMkM (totorių

K. RĖKLAITIS
4

Laidoja Numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Turi pagolblnlnko motoro.
PrloinaasM prekes.

Visada būnate užganėdinti ir gaunate 
tik geriausi tavora už pigiausias prekes 

kada perkate Levit’o sztore.
mergina isz 

aplaike Ctarin-i>zrod\ s Į I’eisiskvrinia

pra< lep i ATYDA MOKĖTOJAMS 
TAKSU.

I’atsiduos viskas ne 
locninkas iszva-

k iszt is 
Pagal nekuriu zmonin 
ne, tai paskui inis 
mas Filadelfijos 
pilna vah* kunigui 
liauti parapijoj 
ant visados 
kisztis in parapinius veikalus, 
l’ž toki pm'žengima 
būti bausti kalėjimu 
vadinasi contempt of court.

— Parsiduoda didelis ir ma 
žas vaiko kericziukas, Go-eart. 
Kam reikalinga gali nupirkti 
visiii pigiai. 409 \V. Centre St.

I n

<»

t it'sn gali 
nes tai

Isz priežastit‘.s 
kasiklose szioj apelinkeje 
aplaikiau 
“School Board
ka del užmokejinu

pavelinima
V )

Apia i kyšite 5

)

kad jos didžiai

f °1

ffln

h

(t. 0.5) Pa.

< <

%

3

Siutai, Marszkinei, Skribeles, 
Kepures, Apatinei Drapanos

1 1 ■

suspenszino 
asz 
nuo 

pailginti lai-
taksu nuo 

Oktoberio 1 iki Oktoberio 10.
procentą nuo 

visu County ir Borough taksu
jeigu užmokėsite taksus priesz 
10 Oktoberio, 
bus uždėta bausme ant 5—to 
procento ant visu neužmoketu 
School taksu.

Todėl privalote apie tai te- 
myte, ir bandykite užmokėti 
taksus priesz ta laika.

Edwin Blew
• Receiver of Taxes.

o

po tam laikui

suomene

t .80)

£
v

$^.50
ten irIn ten ir 

Acigalioo

i

o

Nedelioj 30 Septemberio
Ekskursija in Philadelphia

SPECIALLY TREINAS SUBATOS NAKTĮ: 
Isz Shenandoah .............

Isz Mahanoy City ($3.25) „ 
Isz Tamaqua ($3.25) ..........

.... 2:00 ryto

.... 2:49 ryto

... 3:16 ryto

3;

i
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9
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OLD ARABY HAIR 
GROWER.

Will supply this very necessary 
food and regrow your hair — FREE 
TREATMENT.

Arabiszka mostis yra tikrai pasek
minga. Kas prisiims savo adresa, tai 
aplaikys trijų kursu gydymą dykai. 
Raszykite ant szio adreso: Dr. Jmbco, 
236 Broadway, Box 9. Brooklyn, N.Y. 
Pabandykite visi kurie yra puspli
kiai arba visai nuplikia. 
plauku greitai 
pleiskenas. Naudodami szi mosti 
plaukai niekados nenuplinka. Nieko 
jum nekasiuos iszbandymas. Raszy
kite sziadien.

Slinkimą 
sustabdo, niežuli ir 

sz i

v

Ji
Levit’o Sztoras

13-15 W.CentreSt. Mahanoy City

30, ne- 
, Szv. 

bus in-

tokia, 
vienuol v- 

narus priguli. Koplvczios, kur 
seserys meldžiasi, delei jos dai
lės, turtingo altoriaus, bei gra
žiu groteliu ir puikiu vargonų 
gali pavydėti daugelis ameri- 
kos kalėdini. Proga taip pat bu
vo suteikta pamatyti nekurias 
seseris, nes kitos jau buvo isz- 
važiave in parapijines mokyk
las. Teko su nekurioms kalbė
tis isz pasikalbėjimo pasirodė, 

užganeelintos
sziamb vienuolyne' ii’ save> pa- 
szaukimu. Prie' progos kun. M. 
Kazėnas nutraukė' seserų pa
veikslus, kurie bus patalpinti 
laikraszcziuose, tuomet ir vi- 

gaus proga pamatyti
naujas seseris Pranciszkietes.

Seserys Pranciszkietes tur i 
szalia Pittsburgho nusipirkę 
net 32 akeriu žemes, ant kurios 

pavasari rengiasi
statyti gražu vienuolyną. Sese
rų vienuolyne yra apie 
užilgo būtent 4 ei. Spalio 
Pranciszkaus elienoje 
szventyta (langiaus. Sziais me
tais seserys pranciszkietes ve
da sekanezias mokyklas: Szv. 
Kazimiero parap. mokykla, 
Pittsburgbe, Szv. Jurgio para. 
Detroit,Mieli, ir Szv. Jurgio 
parap. mokykla, Philadelpbi- 
jqje. Ateinancziais metais už
ims mokyklas: Szv. Juozapo 
para. Mahanoy City, Szv. Trai- 
ces para. Hartford, Conn, ir 
Paneles Szv. Apreiszkimo pa
ra. Brooklyn, N. Y. ir dar kito
se.

; Vienas vyskupas pasakė; 
kad
mokyklos seserų vedamos, to-

parap. mokykla

Hartford, Conn.

parapija, kurioje norą

ANT PARDAVIMO.
Bizniavus namas ant viso lo

to po No. 309 ir 311 E. Centre 
St. Sklodas ant kito galo loto. 
Kreipktes po No. 126 E. Centre 
St. (t.80)

TEMYKITE'

Isz priežasties štoko van
dens, nevalo naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porczius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy Oity Water Co.

lid Wsst Bprues Btrsst 
MAKAKOY CITY. PA.

Bell Tslsphonas Nu. 149

: 81M.M9.MCAPITAL BT 
■uplM ir Proflta IUI144.W

Mokame aatra procentą ant sodito į 
pinigą. Prsssnta prldedam prie Jus , 
pinigu 1 Pauelo ir 1 Liepos, nepal- < 
•anl ar atnoasat parodyt knygute 
ar ne. Mot norim kad ir Jus turi- } 
tumet reikale su musu bunka* no- J 
paisant ar matas ar didelis. <

Bankas adaras nuo 9 ryto iki B ' 
popiet Bubėtomis 9 ryte iki 11 vai. (

1

JXXXXXXXXXXXXWVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY OITY, PA.

*1 ,

Nori kad taupytumet savo pinigas sziarn banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

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

banka jeszko daugiau s prieteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dekite savo pinigus in į *

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
>—i—

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM. Prez.

LEON ECKERT. Vice-Pres.
J. H. GARRAHAN. W. F. RYNKIEVICZIA. P. C. FENTON. 

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

D. F. GUINAN, Sek. Kasijeriu

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Pres.
Jos. E. FERGUSON, Kasierlus.

*»

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavo jame namus, 
kolektavojame randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip toliaus.

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahanoy City, Pa.

patarnauti.
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