
I
Ii. <

I 5

i

♦

1
, ;■ d

♦

p

I

11
THE LITHUANIAN HEMI-Wl

r.

ė

« SAULE (SUN)
PUBLISHED EVERY. TUESDAY AND FRIDAY. į 

I

I

I * DM'.I

YEARLY SUBSCRIPTION 18.00■8TABLI8HKD IN 1838.
Bring* lh« bwt rwulti to AdvertiMr*. RaUa on application.

PUBLISHED BY THIS
W. D. BOCZK6WSK1-CO.

MAHANOY AND A S*B, \_______

) A

1

MAHANOY CITY. PA. !F

N*. 101 fe

'I

H . ,

i

I

i

(•

r
I r 1ii i

I

!"

DU-KABT NEDELINIS LAIKBASZTIS “8AULH” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IB PETNYCZLL, 

PRENUMERATA KARZTCOJA:
AMKRIKE: Ant viso meto $3.M. Ant puma meto $1.M 

EUROPOJE: Ant vho meto M-M.
Laiminu ir piningus visada siuskite tiktai ant salto adreso:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST..

t
I i 
h

MAHANOY CITY. PA. '
'Į
jU/

/ BMTB1UID AT Tfel MABANOY CITY, F A., \\PO*l«OFf 10* AM OBOOND CLAM MAIL MATTIS.)

Isz Amerikos

t ruci-

Pardavinėjo trucinanti 
sztopa.

Wilkes-Barre, Pa. — Steiti- 
iie palieije aresztavojo sali li
niniui Juozą Jawski isz*Luzer- 
nes, kuris pardavinėjo
minto munszaino, nuo ko Da
nielius Hopple, 52 metu tarme- 
ris mirė po iszgerimui. Paliei
je užgriebė penkis galonus 
munszainos ir visokio maiszy- 
mo kuri inpildavo in spiritą.

Amerikonai brangina savo 
gyvastes.

A mer ikonai 
tiki in apdraudimo savo gy- 
vnseziu nuo mirties ir sziadien 
turi net 5.5 bilijonus doleriu 
inszurenc ant savo gyvaseziu, 
pagal praneszima 
Duffield isz Prudential Insur
ance kompanijos.
renc kompanijos praėji a meta 
turėjo apdraudimu ant $11,- 
710,000,(MM). Szimot skaitlis ap
draudimu bus didžia uses.

Jauna ir svetimvyriauje.
Newark, N. J. — Ona Vaska, 

turinti vos 17
• nrosztavota ezionais už svetim- 

vyriavima. Ona pirmutini kar
ta apsivedė 
isz Wilkes-Barre, Pa., kuris ra
dosi amerikoniszkoje f lotoji*, 
po tam ji apleido ir apsivedė 
ezionais.

Newark i no palieije susinosze 
su AVilIV'.s-įa^ce paliojjė ir da- 
Har QnnTe bus niisiunsta iii to
nais, kur turės 
mo.

Isz meiles paėmė jam automo
biliu, paezia ir vaika.

Philadelphia. — “ 
lieijantai, susimi h lamas aresz- 
tavokie žmogų kuris pabėgo su 

automobiliam, paezia, 
kūdikiu ir 120 dole riu. Jisai tu- 

važiuoti

Now -York. - 
in npdrandima

.).)

fe W. J». BOCZKOWKlI, Prea.
F. W.BOCZKOWMK1, UiUr Į® ' 4 85 METAS

Užsiėmė butlegerysta idant už
mokėt už laidotuves.

Szesziolikos 
Janaszik

Pittsburg. — 
motu Maro Janaszik isz 
Sharpslmrgo, likos areszlavota 
už pardavinėjimu munsznines. 
Kada josios užklausta del ko 
teip daro, mergina atsake, buk 
motina netiltojo pinigu ant už
mokėjimo grahoriui už palaido 
jima josios tėvo ir todėl pri
versta buvo užsiymti butlego- 
rysta. Sudže jaja nubaudė ant 
deszimls doleriu, paliepdamas 
daugiau to nedaryti ir sujesz- 
koti kiloki būda ant užmokėji
mo skolos.
Pirko paezia už 300 doleriui.
Pottsville, Pa. — Laike 

ant palieijos, pati 
Barketo,
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Visos inszu- palieije*
l ra nk ima

moteliu, likos

su Harold Kettle i

.WilĮV‘.s-įaxxo paliojjo ir da- 
r OnnTe bus nusiunsta in to-

stoti* aut teis-

Ponas pa

mano

res pro ežia
Teip pasakovmk.

ir ji su- 
stovin-I >

ežiam palicijantui ant ulyezios 
Alfredas Cain isz Roosevelt, N. 
Y. In dvi valandas vėliau, pali- 
cijantas pamate važiuojenezius 
pabėgėlius ir aresztavojo. Pas 
magistrata Walter Cornell, 
naszlys, kuris pabėgo su Cain’o 
paezia, iszsikalbinejo buk Cain 
nedorai pasielginejo su paezia, 
o jisai jaja labai mylėjo ir gai
lėjosi. Pabėgėliai likos uždary
ti kalėjimo drauge su keturi u 
metu kūdikiu.

klausvmo 
Abrahomo Barketo, pasako, 
buk jiji likos parduota del Bar
keto už tris szimtus doleriu per 
savo dedienia.

Barketas likos paymtas |>or 
už sumuszima ir isz- 

savo 
plauku' isz lovos, kada nenorėjo 
sutikti ant jojo paliepimo. Bar
ketas turi 44 « 
cziule vos asztuoniolika. Vvras 
turėjo pasirupyti f * 
teismui o palieije daro slieetva 
apie pirkimą josios nuo diedie- 
nes.

Motina keturiu vaiku 
paleistuve.

Baltimore, 
G In.’ : likos uždarvta• • 
kalėjimo drauge su Mikola Szi- 
lingu, kuris likos surastas jo
sios miegkambari, už nepadoru 
pasielgimu prieszais dorybių. 
Palieijantas kuris 
aresztavojo, pasako, buk <La
pinskas apreiszke jam 
Szilingis tankei atsilanko pas 

o kada dažinojo 
buk ir taju diena randasi jojo 
name, davė.žino palicijai kuri 
užtiko abudu meiligam glebijo. 
Glapinskiene yra motina ketu
riu gana.dideliu vaiku. Sudže 
nubaudė abudu tiktai ant 25 
doleriu ir Sūdo kasztus.
Brangios visztos — 7 doleriai 

už galva.
Schenectady, N. Y. — Jonas 

Rifton, farmeris gyvenantis ar
timoje Alplanso, pardavė szim- 
ta visztii del nežinomo žmogaus 
po septynis dolerius už galva, bjr(O

jojo paezia,

pacziules u z

metu o jojo pa

kaucija lyg

Md. 
likos

Autose

porelių

kad

Kokli ve i r.

— Czia ypacz 
kaipo atkaklus

Prieszingo mokytojas.
Szvonczionys. 

pasižymėjo, 
lietuviu prieszas, iki sziol ejes
mokyklų inspektoriaus parei
gas Plebanczyk. Jis būdamas 
inspektorium, norėjo sulenkin
ti visus lietuvius, siusdamas in 
lietuviu kitimus lenkus moky
tojus, kurie lietuviams žadėda
vo net primokėti, kad tik leis
tu savo vaikus in lenku mo
kyklas. Tacziau lietuviai, gerai 
pažindami panaszius lenku vy
lius gręžtai atsisakinėdavo nuo 
lenku mokytoju.
banezyk paskirtas pradedamų
jų mokyklų vizitatorium.

— Vietos seimelis nutarė li
kviduoti lietuviu prieglauda. 
Ir .^ztai Spalniu m. 24 d. seime
lio szeimyninltas Gaszlinovski 
atvažiavo su dviem liudinin
kais pasiimti prieglaudos vai
kus ir turtą ir perduoti lenku

Ten buvę “ Rv-
draugijos nariai pareisz- 

gali imti, bet 
“Rvto” 

Vaikai tuo tarpu

Dabar Ple-

■ ----------------

ISZ VISU SZALIU
Eksplozije užmusze daug 

žmonių.
Bukaresztas. — Baisi eks- 

plozije kylo fortecoje Rudeu, 
užmiesteije Bukareszto. Daug 
žmonių užmuszta ir sužeista, 
bledes milžiniszkos visoje ap
linkinėje.

Priežastis

Ejs skerdyt vilkus su ne
paprastu paredu.

Winnipeg. — Stasys Carlson 
isz.St. Paul, Minnesotos, iszke-
>IaVo in Port Arthura skerdyt 
vilkus, kuriu ten daugelis 
Jasi. Jojo vienatinis 
prieszais vilkus yra 
nepaprastas pa rėdąs,

ran- 
ginklas 

kirvis ir 
tai v ra

drabužis, kuris yra pasiutas isz 
sknros. kuriame 
smailu vinių ir 
Kuria užsidės
pivsztines. Carlsonas sako, jog

randasi .3000 
tokia maska 

ant galvos ir

pavėlins vilkams prisiartyti 
arti, o tada su kirviu pradės 
savo* darba.
> Tryr vaikai užtroszko ant 

smert.
•. »’; 

• Philadelphia, 
tos ir vaikas užtroszko ant 
smert kada aliejinis poeziukas 
apsiverto nuo ko pradėjo degt 
namas po No. 712 Brown uly
ezios. Pražuvusio ji yra j’Eleno- 
ra Žaleskiu ir josios sesute Da
rata ir kaimynu sūnelis Pranu
kas Jordanas. Tėvas buvo isz- 
ejas in sztora pirkti maisto del 
vaijcu;ir laike jojo nebuvimo

i*!
— Dvi mergai-

Turi kokia slaptybia — pasi-

kai isz visu

Katalikai aukauje visokes 
brangenybes ant pastatymo 

koplyczios.
Washington, I). C. — Katali- 

daliu svieto pri
siuntė dovanas susidedanezias 
isz brangiu
ir sidabro kaipo aukas ant pa
statymo koplyczios ant garbes 
Neką lt o
Marijos, kuri

žemczingu, aukso

Prasidėjimo’ Szv. P. 
pradėjo statyti 

prie czionaitinio 
universiteto.

Žii'dai, ziegoreliai ir žodžiu 
, tai prisiuntė 
padaryti kieli-

katalikiszko

kas

laikyk sau.
Detroit, Mich. — Gyvenantis 

su savo paeziule stitaikoje, .Jo
nas 'l’amoszinnas, pasakė savo 

Bet ne- 
jog t erp jojo

Isz Lietuvos.
ir greito

prisiegeliai slaptybia. 
si t ikejo

prieglaudai.
to”
ko, kad vaikus

'turto neduosią, nes tai 
nuosavybe.
kas ka. galėjo pagriebė ir isz- 
bego in laukus, nenorėdami ei
ti in lenku prieglauda.

susipažino su

Taip 
nieko nepeszes, Gaszlinovskis 
turėjo iszvažiuoti, o vaikai vėl 
susirinko in prieglauda.
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eksplozijos yni 
nežinoma, nes manoma, jog tai 
buvo darbas sznipu.
Bandite užmusze 3 palicijan- 

taus pakol pasidavė.
Viednius, Aust riję. — Kare 

yra priežaste prisivejsimo dau
gybe banditu, plosziku ir žu- 
lintoju, bet ne tik vyrai tuom 
užsiymineje, bet moteros ir 
merginos, nes tau lengvas bū
das i szsi maitinimo
pralobimo. Tokios baudi tęs yra. 
pasislepia kainuosiu ir nekarta 
duoda daug ergelio palicijai. 
Viena isz tokiu banditu buvo 
17 metu mergina Smilijana isz 
Morą vien, bot pakol jaja suome 
nužudė tris palicijantus. .

Smilijana
banditu Mitu Popovicu kuris- 
jaja iramokino gerai szaudyt 
ir dalibavo jojo užklupimuo- 
šia. Ant galo palieije juosius 
apsiaubė vienam ūkininko na
me, kur Smiljana tikėjosi ne
užilgo pagimdyt kudyki.

Popovicui pasiseko iszbegti 
isz namo, taHa palieije pareika
lavo idant jojo mylema pasi
duotu, bet ne ant mislies jiai 
buvo pasiduot iw i>nka$ poli
cijos. Pradėjo szaut 'per lArigfls 
pakol nepadėjo tris palicijan
tus ir butu daugiau užmnszus, 
bet neteko amunicijos,
palieije insilaužo in vkiu ir nu
vožė mergina in miestą. Tonais 
pasakė: “jeigu asz nebutau 
tokiam padėjimo, tai negalė
tumėt 
ymti.”

Apie savo m i lemo pasislėpi
mu

szeimynoj in- 
Stolovo 

nesenai pagrįžęs isz Vo-
Perkūnija ir Potvinis.

Sziais metais begalo liet ingas 
mažai isz

Nuszove savo moezeka.
Vilnius. — Valdžios delega

tas atszalkes insakyma, kuriuo 
draudžiama buvo darvti susi
rinkimai ir degtines pardavi
nėjimas.

— Užvakar apie 5 vai. ryta 
Vilniaus gatvėj N r. 15 siuvėjo 
Stolovo (žydo)
vyko baisi tragedija, 
sunūs, 
kijos, del szeimyniniu nesuti
kimu revolveriu nuszove savo 
pamoto 51 metu Goda, paskui 
ieva, 56 metu Irsza ir galop bu
si szove pats. Visos tos trage
dijos liudytojos buvo seseles 
Stolovaites, kuriu 
turi 1.5, o. jamiesioji 
Atsitikimas
žydu, ir vilniecziu, ypacz žydu 
tarpe .padare 
inspudžio.

ant per
su vogalėjo, 

idant isz juju i 
kus ir kitokius bftžnvtinius in
dus. Tula Ųiotere jsz Washing- 
tono paaukavo brangia dei
mantine špilka 
doleriu.

Koplycze bus ’ 
džiausiu Amerike 
apie septynis milijonus' dole
riu, o tilps joje 3000 žmonių.
Užsmaugė pa,czia po tam nu

kirto jai galva.
Milwaukee, Wis. — Raynol- 

das Tomkins, buvusia darakto
rius czionaitineje mokslaine- 
je, likos uždarytas kalėjimo už 
nužudinima savo paezios, ku
rios lavona be galvos surado 
Douges Bay. Tomkinsas atejas 
tūla ryta namo kada jojo vai- 

in mokslainia, 
paezia, po tam nu- 

jai galva paslėpdamas 
1 o kuna 

o
Atejviai siuneze pinigus in 

savo tėvynės.
New .York. — Paszto virszi- 

nipkas pranesza,
Gruodžio 4 iki 7 per New Yor- 
ko paszta ateiviai yra pasiun
tė giminėms 99,000 money or
deriu, sumoje 
lijonu doleriu.
siuneziama in Anglija (66,000) 
su iii Sz ved i ja
Lietuva pasiausta 680 sumoje 
$13,000, iii Latvija 284, sumoje 
$5,000, in Lenkija 1,985, sumo
je $20,000.
Fordas turi $67.71 pelno ant 

x kožno karuko.
New York. — Fordo automo

biliu. fabrikas szimot turėjo 
$67.71 pelno ant'kžono iszdirb- 
to automobiliaus kuriu padir
bo 1,834,000. Galima manyti 
kiek pelno Fordas uždirbo ant 
kožpos blokines Lizukęs jeigu 
taji skaitli padaugysim per 67 
dolerius.
62 metu, pasiliko tėvu 28 vaiko.

Atlanta, Ga. — “Lai buna 
Dievo valo,” paszauko 62 motu

ka

verties 3000

isz di-viena
1 ir kasztuos

Jonas, 
►» r >* 

pacziules ir jo insimaiszys vel
nias kuris poruiia perskyrė. Ne 
žine kokis biesas apėmė jojo 
prisiegelia, jog užtiko jaja su 
prielaidinin nepadoram padė
jime ir iszvare jaja isz stubos, 
innCszdamas skunda
sisk\ rimo už sjilaužyma 
vednsios prisiegos.

Paeziule daginius buk josios 
Jonukas jeszkij nuo josios per
siskyrimo, nuėjo in palieije ap- 
skunsdaina ji nž darymą m'un- 
szaines, na ir Jonukas likos už
darytas kalėjime.

Atsimokėjo paeziule 
už- skriauda, bet 
ne pastoges.

Jonui
neteko vvro

80 metu senukas persiskyrė su 
14 metu paezia. 

Fort Worth, Tex.
Billingham, 80 metu senukas,
apelike persiskyrimą nuo 
14 motu pacziules Zuzanos, 
tai, kad 
nuolatos 
rams i

— B. R.

savo 
už 

jojo neklauso,,buvo 
prieszinga

kai buvo iszoja 
užsmaugė

1
1 X « * V V r j < » •

<raradžiu jo 
kimus ne pilniu ve jas. ožiai. . . 1 lipid.
kaip atsitiko.

Riftonas
kaip tai darydavo kožna ryta 
idant paszert visztas. Liejas in 
visztinyczia net nutirpo, nes ne 
vienos visztukes visztinyczioje 
nesirado — dingo visos. Dasi- 
prato jog atlankė jaises nakti- 

pasiymdamas vi- 
Jeszkodamas nors kokio 

pedsakio vagies, užtemino gu- 
linczia maszna 
700 doleriu.
Žinoma, 
ymt pinigu 
gesi

atsikėlęs anksti y

inmete in

kad nuo

nis s veržias 
sas.

1 kurioje rado

vagis nesugryžo atsi- 
o Riftonas džiau- 

isz gero pardavimo. — 
Del ko vagis pavogė visztas tu-
rodamas su savim 700 doleriu 
negali suprasti farmeris.

Pasislėpė nuo svieto per 
tris metus.

Minneapolis, Minu. — Stella 
Hawkins, buvo pasislėpus nuo 
svieto per tris metus su savo 
kūdikiu czionaitiniam hoteli- 
jc, . kamtarije No. 510. Mete 
1920 susipažįno su C. George, 
na ir isz tosios meiles kilo už
draustas vaisius. Po tam 
George apleido mergina kuri 
su kūdikiu pasislėpė hotelijė 
ir prisiege, jog ji neapleis, pa
kol josios mylemas nepribus 
pas jaja ir neiszvos isz kotelio 
kaipo savo vedusia moteria.

. kam Dari jo No. 510.

vaisius.

vaikai ^apverto pecziuka. Moti-z|.Ąna diena isžįipikle josios pri- 
nos dirbo artimo jo restauraci 
jOL 
” Mr -#1

sicga ir abudu iszkeliavo in 
Rochester, Minn. t

apie dvieju mi-
Daugiausia

(11,000). In

Calbertas Gentie, kada jam 
daktaras apreiszke buk jojo 
paeziule ji apdovanojo 28tu kū
dikiu. Gentle tyra Vedas'dų 
kartu, Visi vaikai yra gyvi. Jo
jo motoro turi 48 motus,somp 
mo. ■<•

vyresnioji 
14 įnertu, 

labai retas tarp

la ba i sunkaus

ruduo. Saule labili 
debesų tepasirodo, by veik kas
dien Ii ja. Sziaures
daly, . Latvijos; pasieny, yra 
daug nepjautu, nesu kovotu ir 
vandens apsemtu javu.
viai ir upeliai pilni vandens, 
kaip pavasario potvinio metu.

Lietuvos

Grio-

Suėmė pleszikus.
Kaunas. — Nakti isz 9 in 10 

4 vai. dežu-

Tada

os prieszmga jojo no
ir . užsidavinejo.su jau- 

nesneis vyrais. Porele apsive-
- Ka galėjo 

senis tikėtis. Juk vasara s n 
žiema negalėjo drangiszkai gy
vent i.

de 9 Morcziaus. —
Juk

Motina keturiu vaiku nužudė
• vyro prieszininka.

Chicago, 
gialba savo 
szesi
Trebovicziene, 
avenue, uždavė burdingieriui 
mirtina žaiduli
Burdingierio 
Juozas Rakiszas. 
34 metus ir vra 
riu vaiku.

Rakiszas ir Treboviczius su- 
simusze isz priežasties darymo 
munszainos. Vaikas mat ėda
mas tęva gulintį ant žemes ad- 
bego pas motina szaukdamas, 
buk Rakiszas ketina užmuszti 
tęva. Motina pagriebus nuo 
stalo ilgi\ mėsini peili su ku- 
riuom duro prieszininkui in 
krutinę. Motoro/ likos aroszta- 
v'ota už žudinsta. ' *

M

- ITįJįegiis in pa-
vyrui, kiuris mu

su hurdingierium, ♦Ieva 
1 lo,xie10817

nuo ko mirė.
pravarde yra

Motore turi
motina ketu-

1
Pasikorė kada laidotuves ėjo 

pro narna. /
- Kada jo

sios dūkto stovėjo durysia pri
sižiūrėdama laidotuvėms, jo
sios 'motina Qua Mikszuioieno,

. . ». i • 1 TA f * » •

Trenton, N. J.
■v

jauna mergina prigėrė.
Kunigiszkiai. — Spaliu 22 d. 

(Unkšti ryta beplaudama kūdro
je baltinius, kažin kokiu budu 
prigėrė 18 metu mergina. Ka
zimiera Baltuszkaite. Pažangai
sis jaunimas savo drauge isz- 
kilmingai palydėjo in kapus. 
Tebūnie jai lengva žemele!

Plesziku darbai.
Sz. m. Spaliu men. 30 diena 

apie 20—21 vai. užpuolė ūki
ninką Juszka, gyv. Galiniu k., 
Szakiu apskr., plešzikai. Szei- 
mynai bevakarieniaujant, stai- 

ir leido in 
Pagalios

szeimyninkes

ga iszmuszo langu 
vidų kelius szuvius.
apstoję szaudyt’ vienas isz ple- 
sziku staiga inszoko in vidų, 
pro iszmuszta* anga ir pareika
lavo pinigu. Isz savininko ato
me 10 litu, isz
9. Gal butu ir daugiau reikala
vo, bet suprato,‘kad gali but 
bloga, nes tuom tarpu savinin
ko sūnūs iszszokes per langu, 
nubėgo in kaimynus praszyti 
pagalbos suimti pleszikus ir 
tuo paežiu žygiu nubėgo in 
miesteli pakviesti milicija. Mi
licija skubiai pagriebusi ark
lius iszsiskubino, bot plosziku 
jau nerado. In ta laika, dar mi
licijai nebūnant, atsiskubino 
pirmiau pakviestieji. Prisiarti
no pamate pilna kambarį žmo- 

Ihiu, tad sugulė patvory, lanko
kas toliau dėsis. Atvykusi mi
licija pastebėjo ka tai patvory

43'motu, gyvenanti dnt Morris 
., nuėjo ant vįrszaus ir pa

esant, tuojau vienas isz juodvie 
ju szove ir vieno szuviu nusimo
vė nieku nekaltus* du vyru. 
Vienas tuojau mirė, o antras 
dar stengė parbėgti namop, bet

ayo., nliejo ant virszaus ir pa
sikorė. Motina nuo kokio tai 
laiko sirgo noiJviszka . ligti o
.A * * i f • <4 . .i • i

lt 1

parėjėjus ja idotąy es.Įwm
persknho, jog nuo susigraudį
’u • ■ ‘. ■ 4'1

i
uįmo pasikorė. .. '"’V'." I

ir. tas sulaukės vosv ryt dienos 
— pasimirė. Intariamus tame 
pleszimo kelis asmenis suome 
ir iszsiunto in Szalfįu ;apBkrL
ties kalojimn/kitu dar nerado 
— ioszko.

ir Prezi- 
susikirtime sto- 

saugybas, nuėjo Ug- 
ir pasuko in

Lapkriczio diena 
mojantis- milicininkas, patik
rines Laisves alėjos 
dento gavės 
vinezias
niagesiu gatve
Smalininku gatve linkui Klai
pėdos gatves. Beeinant Smali
ninku gatve jis pamate du žmo 
nes su lyszuliais, kadangi bu
vo jau rytmetys, tai jis in juos 
didesnio domesio nekreipė; bet 
staiga tie asmenys mete ryszu- 
lius ir pradėjo bėgli, tada mi- 
licijantas kelis kartus iszszove 
vienok ploszikams pavyko pa
sislėpti. Priėjės prie dyszuliu 
milicininkas pamate, kad tai 
bpta revolveriu. Toliau paaisz- 
kojo, kad szitie revolveriai bu- 

krautuves 
Laisvei ai. 61 nr.

Plešzikai inejo ne

vo isz pleszti isz 
esa^iczios
Plešzikai inejo ne isz gatves, 
bet isz kiemo. Pasirodo priėji
mas isz kiemo jiems buvo ne
lengvas. Pirmiausia jie perlipo 
per didele Szaritku bhžuyczios 
szventoriaus siena paskui pri
lojo prie krautuves lango; isz- 
inusze stiklą lango jie atsidaro 
ir rado\geležine bleta apkalta 
įsodino užsklanda; szioj už 
sklandoj grąžto pagalba jie 
pragi’eže keliose vietose bleta 
ir pramuszo lentas; stebėtina, 
kokiu budu jie galėjo nuimti 
geležis kurios buvo kiyžipiai 
uždėtos ant užsklangos. Szitam 
darbui turėjo sugaiszinti pora 
valandų. Inoje in vidų jie jau 
laisvai szoiinyninkavo. Nuosto
liai įdar nesuskaityti. 36 revol
veriai yni ' milicijoj, keletą 
montekristu ir medžiokliniu 
szautuvu rasta lauke prie lan-

užsklanda;

go ir apie 20 ar 30 revolveriu 
pasigtendatna, ju tarpe vienas 
brangios kainos, parvežtas tik 
del reklamos. Be to vagys pa
liko keletą savo inrankiu.

jeigu

mane teip lengvai su

noižduoda, kuris dabar 
stengėsi iszvalnyt savo iniloma t 
isz ranku palieijos.

Szmotelis szvino priežaste žu- 
dinstos.

Berlinas. — Szmotelis ,3Z.vi- 
no buvo priežaste mirties pen
kių ypatų užmiestije Pankovo. 
Johanas Hausleris, maszinistas 
ant geležinkelio surado ant ke
lio szmoteli szvino isz kurio ke
tino padalyti szvininius kai’ei- 
vius del savo anūkėliu ant Ka
lėdų. Kas tekis praneszo apie 
tai valdžei ir Hausleris likos 
paszauktas in kancelarije ku-» 
riam virszininkai užmotinejo 
buk szvina pavogė nes tai val
diškas turtas kurį turėjo tuo- 
jaus sugražyt ir už. tai likos 
praszalintas nuo darbo^ 4

jog vakare uu-
, sunu, duk

teria ir pats sau atome gyvas
tį* .

Kaimine dūkto teip tuom 
atsitikimu persiėmė, jog szoko 
prieszais ejnanti karuka, kuris 
mergina užmusze ant vietos.

r

Žmogelis teip nulindo tuom 
nužeminimu, 
szove savo paezia

Trumpi Telegramai.
*——fe—-fe

Hazleton, Pa.Hazleton, Pa. — Beaver 
Brook brokeris sudegė isz ne
žinomos 
$50,000.

*
liam
Pennsylvanijos 
pasikorė isz priežasties’blogos 
sveikatos.

Pittston, Pa. —- Gilbert

priežasties. Bledes

Wilkes-Barre, Pa. — Wil 
Jones, inžinierius ant 

geležinkelio

♦

Trim, kasijerius West1 jšido
Banko, apvogė taji banka ant
• * * a «k"$40,000 ir dingo nežino kur.

«A. A <Palieije jojo jeszko.
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Isz Moskvos daejna žinios. 
Imk darbiiiinkiszkoje 
miesto kilo malszarzei prie
dais žvdns. Mvue darbininku• •

užklupo ant žydiszku namu. 
Palieije su paginiba keliu pul
ku ezerezviezaikos apmaįszino 
maisztijiinkus. Keliolika darbi
ninku likos mirtinai sužeista o 
keli žvdai likos užmuszti.

dalyje
kilo

Spėjama buk už deszimts me
tu terp Chicatm ir New 'i orko 
lekios penke>deszimts areopla- 
nn. Pirmiause uzsiyms paežiu 
ir tavoru, po tam pasažierinis. 
'Tokia kelione kasztuos37 dole 
riai in viena puse tiktai, bet 
naktiniam areoplane, 
kuriame rasis 
žiūriu, kasztuos du kart tiek.

v iv i ui
lai v ra 

lovos del paša

.1.
s

I

1

DYDŽIAUSES TRAK TORIS ANT SVIETO.
nukirstu

Jrriu W asbingtoiio valstijos. Svėrė 10 tonu o ra-
Szitas milžinas yra naudoj amas ant. gabenimo 

medžiu isz g 
tai turi deszimts pėdu dydžio.

x
Sailstea<i isz 
likos areszta- 

Kaliforni ijoi 
kuri \ i>i

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU, 

ifm f— 
' ji *

Portage, Pa. Diena troezio 
Detfomberio ryta,.kada Petras 
141 k a s e v i c v. i u s sų m a m i v a ž i 11 o t i 
su paezia iii Jolmstomi ligon- 
buti atlankyti
kuris tonais randasi nuo kokio 
tai laiko.

savo szvogeri

Portage, isz
mvlios nii<»

Lii kasė vieži us po

jauniauses keturiu metu. Ve 
lion is paėjo isz 
kaimo, Pajevonio

AR PRIŽIŪRI PAVOJAUS 
ŽENKLUS.

Nepaisant kiek 
nierius varo savo traukini, pri
prastu greitumu, jam gerai ži
nomu keliu, jis netiki jog jo ke

be nepermat y- 
Ji,s visuomet 
pavojaus por-

.Jeigu jis mato pa
vojaus ženklą jis ant

lione užsibaigs 
tu atsitikimu, 
asztriai jeszko 
sergėjimu.

svkiu inži-

syk pri
sirengęs apsaugoti jo keleiviu

. .l'H 
a nt

gy vast is. K it n is

Valgiu Gaminimas
--- ik—

Namu Prižiūrėjimas
v” ■"!

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji tutetu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . . . . $1.50

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

ANT KALĖDŲ.

Dabar laikas užrazyti gimi
nėms iii Lietuva “Saule” do
vanu ant Kalėdų, o priek tam 
gaus dovanu ir kalendori isz 
kurio Lietuvoje labai nudžiugs 
Yra tai pigiause dovana del jus 
be jokio rupesezio iszsiuntimo 
o giminėms padarysit neiszpa- 
sak.Finai daug džiaugsmo per 
visus motus. ’ ' (t. f.)

H

<

i

J

Skaitykite “SauleH
f

balsva rd a s 
Eau t lai re, Wi« 
votas 
\ vsta, o 
mirusi 
buvo apdraustas ant savo gy 
vasties ant 7.) t iikstanezius do 
leriu, idant Iuok pinigus gautu 
jojo pat i.

Idant aplaikyti pinigus pa
dare sekaneziai: Parandavojo 

ežero Neba- 
ganion, kuriame novos apsigy
veno. Dienoje, kurioje ketino 
numirti, 
gaus isz artimųjų kapiniu, už
dėjo savo žiedą ir ziegoreli ant 
lavono, uždegė minia ir pabė
go. Suanglijini lavonu rado po 
užgesinimui namo, o isz suras
to žiedo ir ziegoreliaus pažino, 
buk tai lavonas Sailsteado.

'Tuom kart jisai atsibaladojo 
in Kalifornia su savo mvleina •k 
pasiduodami po kitom pravar- 
<lem. .Jojo pati isztikruju mane 
buk josios vyras sudegė, bet 
asekiiracijos kompanijų ne no
rėjo in tai int iket ir pradėjo 
daryt slieetva, ant galo suras
dami gyva ‘‘nebaszninka.” 
Jeigu nebūt u teip augsztai už- 
asekuravojas savo gyvaste, gal 
kompanijų butu pinigus jojo 
pauzei iszmokeja, bet dabar už 
tai likos uždarytas kalėjimo,

- - - — ■ - -

Kada 7,2(M),()00 doleriu likos 
užmokėta 1867 mete Rosijai už 
Alaska, kuri susideda 
t uk st an ežiu 
myliu, visi buvo tosios nuomo
mis, jog Amerika apsigavo už
mokėdama tiek ])inigu už toki 
sklypeli kur tik auga Ėsk i mo
šai ir sniegas. Bet Dede Samas 
pelnijo ant to gerai, nes iii lai
ka dvideszimts metu isz Alas- 
kos iszkasta aukso už 250 mili
jonu doleriu, vario už 127) mili 
jonus doleriu, žuvu už 400 mi
lijonu ir už 100 milijonu kaili
niu, o kiek da atnesz pelno me
dis, anglis ir kitoki minerolai..

A lankoje randasi augliu 150 
bilijonu tonu ir kaip rodos 
daug daugiau. Geležinkelio fe
nais vra 7(M) m vi i u. 
turtas isz 
dienai vra tiktai maža dalele.

už apga- 
laike už nu

i jau du metus. Sailstead iI

srkaneziai: 
jisai st nbelia art i

iszkasr lavonu žino-

isz 591
koturkampiniu

Tas visas
Alaskos lyg sziai

Keliolika metu adgal Angli
joj mažai naudojo ajskrima 
bet sziadien anglikai teip pa
mylėjo taja szalta koszia jog 
praėjusia vasara suvalgė josios 
net 20 milijonu galonu, arba 
penkis kartus daugiau ne kaip 
1919 mete.

Ant ko prisiduoda universi
teto mokslas amerikoniszkiems 
studentams jeigu septyni tuks- 
tanezei studentu užbaigusiu 
mokslus visokiuosia universi- 
tetuosia randasi kalejimuosia 
už visokius prasižengimus isz 
kuriu daugiaaše yra advoka
tai, daktarai ir dvasiškieji.

Teip isztyrinejo John Hop
kins. universitetas Baltimoreje. 
Sakoma, buk advokatai yra di
džiausi rakalei, nes užsiynia vi
sokioms apgavystėms, o
tingai užgriebimo turto po mi- 
ruseis giminėms del gyvųjų, 
bot vėliaus viskas iszsiduoda 
ir advokatas gaunasi in kalėji
mu.

y pa

•i 
i.......*..... i. ............ ■

SKAITYKITE “SAULE“
*

DU SZIMTAI SVARU.
t Tikras eisit i kimus.)

I.ai vas ‘1 I let t a ” susimnsze

ryslt’s privalu i klausyt manos...
Pasuk in desziue...

Stirinykas paklausė, nes po 
trumpai valandėlei vela tare: 

man kalbėt pa-

metus, iii czio- 
isz Szkot lando,

i1’
Pavelvkant viduriu mariu ; nuleido vai- i

t uojaus dingo Į riicznike... Esi jaunus, svietas 
l<‘l laves. Asz esmių senas

teles, 
vilnyse ximia lik pasiliko, o jo J da 
je radosi septynios ypatos; ke- 
1 ori 
<
ton«».

Vejas siuto

urs visos
I

i r ja u nieką 
visi

s; u z

ne 1 ui iu ant szio 
iszmire. Laikas 
deszimts minui u

laivorini pariicznikas iri svieto, . IIvi mergaite>. dukteris kapi 'trumpas 
už vėlai. Trisdeszimts me

dei

\ražiuodiimi namo, 
apie kokia puse

nežinomos prie
žasties nukryto nuo tilto su ka
ruliu. Abudu likos pavojingai 
sužeisti, o
tryju valandų mirė namie. Ve
lionis paliko dydeliam iiuliitdi- 
mia moterių Agota ir sejitynis 
vaikus; vyriausias 21. metų, o

Kletkininkiii 
gmiuo, Vil- 

kaviszkio apskriezio, yiergyve- 
no Ameriko 23 
nais atkeliavo
apsigyvendamas Portage kur 
buvo pradėjus maža krautuvė
lė valgomųjų 
sąnariu S.L.A
ir L.MAY. of A. Likos palaido 
tas su bažnytinėm
ant lenkiszku kapiniu 6 diena 
Deeemborio. Lai 
lengva, žmmde szios szalies.

— Pažvstamas.

da igi u.
L.T.D., Moose

Buvo

apejgoms

jam luina

baisei < * si iriu v-
Ims 
lu flirbaii

kas apszhiost \ damas nuo veido turiu tiesa 
kalbėjo pamaeznikui

da dvi tenai
vandeni, 
jog viesulą 
adynas.

Buvo tai 
pasilikusi 
Kuopele

pert rauks

liiol rlrvienai me 
puikiam laivui.

žiurėjo

i r be iii vai 
vra isz- 
Trauki-

savo levynes ir 
at siIset.

man jus visus iszgialbet.
s gilumose

I hivelvk

rasi u

............................. *

Philadephia. — Palieije
ant.

......... _____ imi ri u
I daug smiu draugu.

ai ida ve
' rankas parueznyko.
j ViInys jau dasiekinejo krasz
II lis valt ies.

'Temykit ! 
vienas pajudinimą

Pakilo ir st v ra m

apsaugojo
va lt ies,s < i

po 
iszgialbet u

akyvai ar įiepatemins kur že- 
glaus ar pakraszuzius ž<‘mes.

Per plyszius luoteles pylėsi
vanduo; viską jau iszmete, kas 1 persi vers.

I’ariicznykui rankos drebėjo.
Smėlis persižegnojo ir szoko 

k urios
kaipo

Valt is ne tek m

galėtu apsunkyt luotele.
Kantrybes ir narsumo!

Vanduo nuolatos 
jo. Laivorei jau numėto nuo Sa

maros idant 
< nuo szal-

< pribuvine- in mares,

( lien v t is 
iszdave

k ui ji
užsivėrė paš

ant vožas grabo.
S >

pa
dare aplova ant. “spikyziu” 
aresztavodami. terp kitu Anta- 
tana. Gilžiuna, 1321 Race uli., 
Petra Mikoni, 16 ir Wood uli., 
Povyla. Sajda. 1.3 uli., už parda
vinėjimu svaiginanezius gėri
mus. Sabinai likos 

•r valdžia.

žodžiais 
gauna pavojaus ženklą ir 
svk veikia.

Mes visi esame inžinieriais. 
Mes varome vieton traukinius 
savo kulius, ir musu keliones 
uevismmiel lygios
riu atsitikimu. Kūnas 
tikro kai)) traukinis, 
nys, kuris gerai iszaliojuotas, 

į gerai iszva lytas 
kai geru maszinistu 
tas, mažai duos bėdos. Neper- 
matytas pavojaus ženklas vis 
tiek gali pasirodyti bite mo
mente, ir duodu persorgejima 
traukiniui arba kūnui. Inžinie
riai abieju, traukinio ir kimo, 
turi visuomet Imti gyvais ir, 
kuomet reikalas pakyla, daryli 

|kas nuo jo reikalauta.
pavojingesnių 

jaus ženklu kurie lieuzia musu 
reikalauja kuo- 

prižiurejimo
pers<‘rg>la

100,000 žmonių
(>-

>: i

Po sunktais
dienos
darbo TtMC **<*•

V
k

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvees

I”

j “■* h

•ra

užilarvt i

ir regularisz-
prižiure-

pa v<»-

kuna ir kurie 
greiezia usio 
tuos ženklus, kurie 
žmones nuo džiovos. Szita Ii 
kuri užmusze 
perintais melais Suv. Valstij< 
se, pasirodo tik po vieno arb 
(langiaus pavojaus žmiklu. Tie 
ženk lai neprtpažinl i 
k i, arba, jeigu 
paisot i. Greit as

u z

VISI TAVO Ml’SKCLAl, VISI TAVO SANAIUAI YRA BAISIAI
NUKANKYT! IK SI STYRE.

Ne bandyk juon priversi Inai manksytl, Ir traukyti, tuoml dar dau- 
glaiifj juos nukankysi. 
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM)

Riitelke jiems taip puikia Ir greita pagelba.
Baisumu smagiai trydainas suskaudetas vietas, tada jausiesi visą! 
nauju žmogumi.

Patikėk daugeliui tukntancziui tautiecziu ir

Praazalink sustyrima

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekoriu 
arba pardavėja, prisiusk mums 3’»<-ir 5c. 
iszsiusim buteliuką Balsamo.

The CENTRAL BRL’G ŠTOKE, Ltd. 21 E. Centre SU Shenandoah, Pa.

už pasiimt ima, mos tuojaus

, *1'
<*«

NENUSIGĄSKIT— K»1m 38c.*pUek«M
Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tick, kiek 
išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

BAMBI INT O
Jn* >. V. 1’aL Biure.
g.i s—f »a sėkminga s—saldaus skonio
U (L (d (S.

JIS TIK IEŠKO BAMBINO
Kūdikiui Bambino reiškia tick, kiek

b

yra nepaveju 
vidurių p airi..
Kūdikiai mėgsta jj.
Jei jūsų kr.dikh r: 
negali ramiai nncg< 
kankinamu.. _
vidurių paimosuo'.oju, tokiu kaip Bambino. Jis ji 

su domi ir

Jie net prašo daugiaus.
turi aptrauktą licžuvj, 

labai verkta tarsi skausmų
ncrnnuu?.
X'K1 
^valykite jo sistemą su lengvu

ims su nom n daug geriau jausis nuo jo. J kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th Street, BROOKLYN, N.Y.

d;ki<
,u m h

. 1.1!

kaipo t<>- 
pripažinl i, ne- 
pri žiūrėj i mas 

ženklu, in dauguma al šit ikimii,
nukreips liga ir kartais mirt i.

Ženklai, kurie
jog neveikiant i džiova 
virsti in veikianezia
yra :
1. I 'važud v t as szvarnmns.

. Nenoras valgyti.
pa vargęs

persergst a, 
gali pa- 
džio\a,

ii

•M

i

/ 
7

Užstatyta ir vėl iszpirkta.

g
£

i

iinkcnybes pa
szoko in virszn ir greitai leido

<».
t J

si prie kraszt jaut i- Seniausia Lietuviszka Agentūra
Gerbiamieji Lietuviai! Praneszu jums, kad uabAr yra 

patogiausis laikas siausti laivakortes in Lietuva savo GI
MINĖMS ir pažinstamiems.

Kadangi Amerikos Konsulis KALNI*! priima aplika
cijas del naujos kvotos sziu metu atvažiavimo lietuviam 
in Amerika, taigi nepraleiskite
proga ne ant ilgo laiko yra, jki užsibaigs sziu metu kvota. 
Padarom A ELI DAV LTt'S lietiniams del atvažiavimo in 

siuneziam pinigus iii 
ral dienos kurso. Ežlaikorn Iloteli del keleiviu

prie kraszto, 
\ i si ; st ok a Vo 

svaru.

Kada pribuv 
iszejo isz josios

kada pa
baisa 

pagriebia 
paszoko

ves drabužius in 
palengvyt ir d re beje 
ežio.

Pradėjo 
maezny kas
džiaugsmo. Valtele 

dideles
augsztai in ora, o akys jojo pa

žeme.

I ik — dvieju sziint n
arba kosulis kuris

< langiaus
ant vilnies

ATSAKYMAI.
regejo nepertoli žeme. Viltis 
užžibo ant visu veidu. 'Trumpas 
buvo džiaugsmas, nes 
vela prisipylė \’andenili.

siisznabž-
S (‘js

va 11 is

lllol rli

JOS|( 
<lu szimtus

»> iszmest
svaru - -

Parucznike 
dėjo stirinykas 
neužilgio ant dugno...

Tylėk ! — pert rauke jam 
afieieras.

Reikė isz 
kaneez
tarė senas laivorius.

Isz kur j u gausi .*
Stirinykas ir pamaeznykas 

t ykei, 
tuom kart laivorei irklavo kiek 
turėjo pajėgu idant kanuogrei- 
cziause dasiyrl prie žemes.

— l’ž keliu miliutu gal visi 
ejs ant dugno.

— Vienas isz musu turi pasi- 
aukaut del apsaugojimo kitu — 
paszauke st irinykas.

pabalo ir su-

kalbėjosi terp saves

Parueznvkas 
spaude dantis.

— Turi teisybe Dirstelek aut 
vaiku,, tai didžiausias skarbas 
kapitono.

— G (‘ras 
atidavė 
globa 
jaju
isz musu laivoriu

kapitonas, 
tau juos po tavo ap- 

parueznikc...
apglobeju... IIm...

Ivonas turi 
rnylema kuri lauke jojo sugry- 
žimo...

— Ketim
sugryž.

— Petras Legol 
da jaunu...

— Ežia iki n<‘j(‘ savo motina— 
senele.

— () Jonas ?
— Jonas turi 

kus.

musu

esi dabar 
vienas

) susiporuot kada

• )
o. Pratęstas
mas.
4. Szaltis
neapleidžia kuna ir
kaip d\’i arba tris savaites.
o. Karsztis po piet arba aidesį i 
vakare ir
(>. kraujapludis.

iszgydoma liga, 
oras, geras

sveikatos pri 
džiova, ir 

szita lakta 
visai ignorno-

Port
Ka tai

‘ Parapijom!i 
W ashington, \\ is 
svietui apėjint kokia jusu baž- 
nyezia ir kad tokis pas jus pa- 
redkas.' Sziadieii žmoniem ma
žai tas apeina, nes kožnas, turi

Tai
prideryste tuom 

pirba, kur 
silsisi

C

taip geros progos. Toji

kas
sa\<> ergeliu užlekiinai. 
yra kunigo 
rūpintis. Nuėjo in 
visi 
ant

S. O. Berea, Pa, 
tuosia Valstijosia.

parapinm 
“apezist iii into.

(r 
erge! ei 

<■ 1
-- Suvieni- 
raudasi su- 

virszum 170,000 visokiu kunigu 
pildanezius taja xlinsta.

L. Ž. Pittsburgh, 
dos, arba. 25 diena
meto 1877 pripuolė ldurniuke.

Ka rauso apie knyga “TokHtantla 
Kakta k Viena”

pavojaus

nypaek

Pa. Kale
li ruodžio

kuri* man prl-

parka, 
nuszove kurapka,

Džiova vra■

Pailsis, szviežias 
maistas ir geri 
prat ima i

daugiau (ir 
daugelis žmonių 
ja ) nnkreips džiovu.

Visuomet temvk
ženklus, prižiūrėk juos ir pa
gelbėk sumažini met ine mirimo 
ra t a. - - K L. I. S.

Lietuva LITAIS ir Dole-Ameria, : 
riais png 
koliaujancziu in Lietuva. Pasitinkant keleivius ant sto

kit u miestu Amerikos.
kaina. Reikalaukite 

per laiszkus arba as-

ežiu New Yorke pribuvusius isz
Suteikiame nakvyne už prieinama 
LAIVAK()R('Zlii ir pinigu kurso 
meniszkai po žeminus nurodytu antraszu:

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

Airs. Granrele Pitz ir josios 
vyras turėjo nepaprasta, alsi-i 
tikima ana diena. Kada iszva- 
žiavo isz PhiIndeifijos iii Pen- 

josios vyras 
o kad me

džioti fenais uždrausta, josios 
vyras likos aresztavotas ir nu
baustas ant 25 doleriu. Neturė
damas prie saves pinigu turė
jo nžstatyt savo pacziulo pakol’ 
neatvežė phiigu ir neužmokėjo 
bausmes. Žinoma, motore ra
dosi pas skvajom kaipo viosz- 
ne, o no kalininke.

Abiems ant naudos
1

PARSIDUODA NAMAS.

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
Žinoti Tamstoms kad asz esiu aplal- 
kes puikia knyga po vardu "Tūkstan
tis Naktų Ir Viena”
siuntėt, norint asz prisiunczlau už
mokesti už ta puikiu knyga, bet vie
nok aplalkiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiuneziu tamstoms mano pade- 
kavoue kuria praszom nuo manės pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinusi 
puikus apraszlmus, turi neapsakytai Į. n i o. Yra tai kampini 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkal kad kož
nas turėti jte namuose ta puikia kny
ga su gražute apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszcziotl pp neroi-

J 
del kiekvienos 

Gori skiepai, van-

prie Pine UiII ir

pinigus dabar, 
gimines dar gaus ant 
Kalėdų, o jus gausite

j^alutaras Hitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

Kas pasius 
lai jus 
szaltu 
labai puiku, specialiszkai piesz
ta del Baltic States Bankus 
kalendori.

Siuncziamo pinigus iii Lietu
va, Rusija, Lenkija ir in visas 
pasaulio dalis, — dolereis ir 
litais.

Parduodamo laivakortes ant 
visu linijų.

Priimamo pinigus taupymo 
ska.itojo už kuriuos mokame 4 
%,
menu o. >

Baltic 
vienintelis Lietuviu Valstybi
nis Bankas rytuose, todėl mes 
patariame kožnam Lietuviui, 
kreiptis visokiais pinigiszkais 
reikalais in Baltic States Ban
ka, kur

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS, 
NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
______1__ . Jis yra labai veiklus if

• ♦______ -r- .____
Jis yra labai veiklus irszaunai medikaliszko vertes.

ir taipgi' priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virinio 
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. -

•Ijk

priskaitant prie sumos kas

Namai del trijų szeimyniu 
po 8 ruimus 
szeimynos.
dvio ir kitokį intaisymai. Dvie- 
jos tinkamos del bile kokio biz- 

namai
Snyder St., 

Minersville, Pa. Ant kito galo 
loto raminsi teipgi namas del 
dvieju szeimynu, po 4 ruimus.

tegul krei
kti 01

States Bankas yra
CHICAGO, ILL.

Kas norėtu pirkti 
piast ant adreso.

Ad. Gegužis 
~ jiiddleport, Pa.

SAPNORIUS BUS UŽBAIG
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

į -■ • .),.k ■ JI. ,, , ' ■ t , . " • J .

kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus . namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema szelmina. 
Dekavojų tamstoms už suredlma tos. 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka- 
voju už pulkit kalendorių ka man 
prlsluntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziamo 
gyvenime. Viso giaro velljentls pasi
lieku "Saulis”’ skaitytojas, S. P. -iSS 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-minetos knygos tai prlsluskite 12 

, In "Saules” iszlelstuves o gausite ttto^ 
knrilliHZkon hiivo- jaus nėr paėsto, * '

yra teip-gi

paezia ir vai-

— Tokiam laike nėr ka daug 
mislyt. Pavelyk man suspaust 
tavo ranka parucznike...

Jaunikaitis pabalo.
— Ne mano senas prieteliau; 

negalimas daigias idant tu 
pražiltum. s

— Parucznike... teip turi bū
ti.

— Paliepiu pasilikt. Esmių
- 1 « ' a • *

virsziniku 
f

In "Saules” tezletetuves o gausiu ttto*
. 7 K H .1 ■ i •>

Box 45

Meldžeme nesiunskite mums 
pinigu už “Dideli Sapnbriu,pinigu už “Dideli Sapnbriu,“ 
nes negalėsime ji užbaigti grei- 
cziau kaip už kokiu dvieju me
nesiu, o gal ir vėliaus, nes po> 
atspaudinimui užims gana lai
ko a p dar y mas. Kada bus už
baigtas, tada visiems praneszL 
me, Meldžeme pinigu nesiunsti
nes tai mums padaro, daugiau
ergelio, ir. užlaikytoms nereL

k

1
kalingu rokundu.
* v

f'

4
k

gausite teisinga ir 
draugi szku patarnavimu.

atdaras kas diena 
nuo 9 isz ryto iki 5 vai., vakare 
0 Subatomis iki 7 vai. vakpre.

Bankas

BALTIC STATES BANK, 
294 8th Avenue, 
' New York, N. Y.

—Apgarsinimas

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 S. Main SU DuBois, Pa.

I ! »

■ / i ■ J

• K

»!i.h m

i

Dekite savo pinigus in 

Merchants Banking Trust Co. Banka 
Mahanoy City, Pa.

-------- $... .. ...
Ta Banka nori jumis patgrnauti.
Moka 3-czia procentą ant padėtu pinigu.
Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra

dėtu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szitam 
Merchants Banking Trust Co. Banke.

Szita Banka prigelbsti savo dj?pozitoriams pirkti savo

J

locnus namus. z
Szita Banka prigelsbti jumis suezedinti pinigus.
Nori kad jus butumet to Banko depozitorius.

«
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PASAKOJIMAS APIE

Septynis Pakartuosius.
I rjr.lj jį Vert. s. Blatu . >. * A .i ?' r fK A/1
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In vakarai' Jansonus t ruputi 

nusiramino. Diena buvo tokia- 
pat paprasta, kaip visuomet 
szviete debesiuotas žieminis 
dangus, taip paprastai karido- 
ryj skambėjo žingsniai ir kerno
tai dailiszkas balsas, taip pa
prastai ir naturaliszkai ir vi
suomet kvepėjo barszcziai ir 
rugszcziu kopusiu, kad net jis 
vėl nustojo tikėti in pasmerki 
ma. Bet in naktį tapo baisu. 
Pirmiaus Jansonas 
nakti paprastai, I 
taip ypatinga tamsu laika, ka
da reikia miegoti, bet < 
jis jaute jos slaptinga ir baisia 
esybe. Kad netikėtai mireziai, 
reikia aplink save 

paprasta:
balsus, szviosas, barszczins isz 
rugszcziu kopūstu, o < 
kas buvo nepaprasta, ir ta tyla 
ir ta migla ir paezios per 
jam buvo lyg mirtimi.

Juo toliaus naktis trankėsi, 
1 no vis baisiau darėsi, 
v isz kurnu 
arba vaiko, mananezio kad vis
kas, galima, Jansonui norėjosi 
suszukti saulei: szviesk. Jis 
prasze, jis maldavo, kad sauk* 
szviestu, bet naktis nenuolan
kiai trauke ant žemes savo juo
das valandas ir nebuvo spėkos, 

jos be- 
pirma

jausdavo

mat vti

in stovi laukinio, ne su kuo ne
sulyginamu,sulyginamu, siimiszimo. Jo 
silpna mintis negalėjo jjuriszti 
tu dvieju reginiu, taip baisiai 
priesztaraujancziu viena ki
tam, paprastai szviesos dienos, 
kvapsnio ir skonio kopūstų — 
ir to, kad in dvj dienas, in die
na jis turės numirti. Jis nieko 
nemanste, jis dargi neskaitė 
valandų, ir paprastai stovėjo 
szioje nebylioje baimėje priesz 
ta |)riesztaravima,

viena

liampu karieta in lipo žandarai 
terkszedami kardais 
linkdami, 
brauko pirsztu

■> 
susiir 

tingiaiJansonas 
po nosim ir 

taiso blogai užriszta szalka.
4. Mes Orlovskieji.

Tuo papsiu buvimų knriszko-
jo apskriezio teismo, kuris tei
se Jansonu, buvo pasmerktas

SAULE____ ._ ______ į_________ . ____

ploszcziu szlapiuš pirsztus ir 
pa s ige red a ma s a | >žvel ge 
ežius.

— rfai galvažudys!
re vienas isz teisėju, trindamas 
ausi. Bet kitas,

esan-

pra t a -

4
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GAL VOKIETIJA IMPOR
TUOS KVIECZIUS
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Vokietijos reikalavimas del 
svetimu kviecziu ir miltu bus 
labai padidintas jeigu llbnr’o 

, nes tuo- 
tos dalies

, su- 
Suv. 

Valstijų Žemdirbyste.5! Depar
tamento isz Žemdirbvstes Ko- 
misijonieriiaus Squire isz Ber
lyno. Reino apskrieziai visuo
met gavo
nio, net ir tuomet, kuomet Vo- 
kiel i jos 
grūdos oxportavo.

Szitio apskrieziai importuo
davo virsz 23,000,000 buszeliu 

skaitant ir miltus, 
arba 6,500,000 buszeliu (lan
giaus negu ju 
vimai buvo 1913 
virszis buvo 
kitas Vokicl i jos da lis. 1920 me
tais, paskutinis metas del ku
rio skaitly in's prieinamos, szi- 
t ie apskrieziai importavo tiktai 
R,400,000 buszeliu ir ingabeno 
4,000,000 buszeliu isz kitu Vo
kietijos daliu, kas buvo 75 pro
centas 1913 sunaudojimo. Ban
deli’e ir Wnrttemborg’<• panų- 
szus padėjimas, 
tais szitie ajiskricziai 
portavo daugiau 
laike sunaudojimui, nors ju im
portai buvo labai sumažinti.

Kad nors susisiekimo sąly
gos pagerėtu idant grudai bu
tu siuneziami isz rytines dalies 
grudai butu rugiai, kurie ne- 
taip naudoti vakariniuose aps- 
krieziuose kaip kitose Vokieti
jos dalyse. I 
nimo Rnhr’e 
vaitos, 
pranesza, jog miltu biznis ge
rai auga toje dalyje. Dalis mil- 

isz Hamburg’o, 
gauta isz Rotter-

7

4,

>

su piftczia ru- 
siszka barzda ir tatariszkomis^ 
kaip pas Czigoneli, akimis, 
svajoniszka i pa žvelgė kur-t ai 
pro Czigonclio virszn, nusi- 
szypsojo ir prabilo:

— A, juk, isztikrujn žingei
du.

Irsti ramia szirdžia, be pasi
gailėjimo ir be mažiausio sąži
nes griaūžimo, teisėjai isznesze 
Czigonelini mirties nuosprendi.

— Teisingai! pasakė Czigo
nelis, kada nuosprendis buvo 
perskaitytas.

|ginczai bus užbaigti 
m n i Yiivlzlmrimot, pirkimo jiega 
gyventoju bus padidinta 
lyg pranoszimo gauto

ll

1

iniriop per pakorimą ukiuin- 
kas 1 
Klcckl)
lubeckas, pagal prauihiti Misz- 

jis gi rrataras. 
prasižengimu, 

tikrai clnrodytu, buvo užmuszi- 
mas trijų žmonių ir ginkluotas 
pleszimas; o 
abejojanezia giluma jo praei
tis. Buvo tamsus sanprotavi- 
mai jo dalyvavimo czieloje ei
lėje kitu pleszimu ir užmuszys- 
ežiu, jautėsi paskui jo kraujas 
ir ugnis, ir tamsus girtnoklisz- 
kas sauvaliavimas. Su pilnu 
atvirumu, pilnai nuoszirdžiai, 
jis vadino save galvažudžiu, ir 
ironiszkai atsinoszdavo prie tu, 
kurie pagal paproti ddžiuoda- 

ekspropria t oriais. ”

nevedi* 
jis pasakodavo 

ir noriai, ant

Orlovskos, guberjiijos, 
• pavieto, Mikolas (16-

ka Czigonelis,
. . į r. “ ..

Paskutini n jo

tolinus tęsęsi in

kvieczius isz užsie-

ryt iniai apskrieziai

Gėrfkis Paln-ExpellerioTrynlmn
Nelauk ligi tot kuomet fan buM pri* 

verabiH atsigulti. Ibi Kunkbm 
darbai, mvo raiiknm. kojom ir [wAtam 
HuUik ivdciigvhihruj!

Žmogus, kurini < irbg mj miva muftku* 
In (m, h<«gnH bur i M‘iganei(i, Pam«*<lbkit 
Pata«EK|>*ltariu n id i ^kamtamn4

Ifiv<‘iigkite hkaiiduiiiy Ir dtaeltn-
ehj ^rmriij. Pain»£xp«li«rta palaiko 
FVolkiiH žmeru s gi i< padėtyj< !

ir Tik*.
F. AD. RICHTER & CO*

sunk I i m

vii

*£xp«iierie palaiko

ir 7(k\ už iKitika aptlckonr, *
F. AD. RICHTER & CO* 

104*114jSo. 4th St., Brooklyn, N. Y*

*
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kviecziu J Ruffles KM**

V

g
perplesznsi 

is; ir tapo 
jis vienokiai iszblyszkos, ne 
baltesnis, ne raudonesnis, ir 
pagal iszvaizda rodosi ramiu. 
Toliaua nieko nevalgo ir suvi
sai nustojo miegojęs: arba vi
sa nakti, pasėdos kojas, sėdėjo 
ant kedos, arba tyliai isz pasa
lu ir mieguistai dairydamasis, 

kamera. Gerkle 
pusiau iszsi-1smiilkmeniszkai 

klausymu 9.
tais kaisziodavo dantis ir szvil- 
paudavo:

— Joszkok vejin lanke!
Kada-gi labai prispirdavo 

klausymais, Czigonelis daryda
vo rimta ir iszdidžia iszveizda.

— Mes visi, orlovskioji, pra- 
musztos-galvos, — sakydavo 
jis retai ir apsvarstaneziai. — 
OrHM ir 
vagis. Karaczev ir Lioną — 
visiems vagims imlumus. O 
Elec — taip tas visiems vagims 
fotas. Ka ežia ir bekalbėti!

Czigoncliii ji pravadino už 
vagiliavima. Jis

su-

kaip tamsa, j<» smegenis in dvi dali
_ - _ fc • • • »»• • 1 ‘1

labar

girdėt i ir 
žingsnius,

labar vis

save

Su nai-
laukinio žmogaus

kuri galėtu sustabdyti 
gio. Ir tas negalėjimas, 
syki apsireiszkes taip aiszkiai 
silpnam Jansono protui, pripil
dė ji baime: dar uedrysdamas 
ta jausti taip aiszkiai, jis jau 
žinojo neiszvengtinuma arti
mos mirties ir mirsztanczia ko
ja užžengė ant pirmo kartuvių 
laipto.

Diena vėl nuramino ji, ir 
naktis vėl inbaugino ir taip bu
vo iki tai nakčiai, kada jis 
nusinfhiro ir jautė, kad mirtis 
neiszvongtina ir iszsipildys per 
tris dienas, ausztant, kada sau
le tekes.

Jis niekados nemanste apie 
ta, kas toki įnirtis, ir paveiks
lo jam mirtis neturėjo, — bet 

. dabar jis aiszkiai jaute, pama
te*, apeziuope, kad ji inejo in 
kamera ir jo jeszko rankomis 
grabinėdama. Ir, besigelbiant, 
jis pradėjo bėgioti po kamera.

Bet kamera buvo taip maža, 
kad jos kampai rodės, ne gilus, 
(> 
ri. 1 r nėra kur 
duris užrakintos.

nuramino

syki susi- 
ir 

Užlipo ant ko tai ir

vei- 
purviname 

ra li

bukus ir visi stumi ji iii vidu- 
pasikavoti. Ir 

Ir szviesa. 
Kelis sykius, tylint, atsitrenki* 
liemeniu in sienas,
trenkė in duris — kurtu 
tuszczia.
parpuolė veidu žemyn, ir ežia 
pajautė, kad ji ji gaudo. Ir gu
lint ant pilvo, prisispausdamas 
prie grindų, kavodamasis 
du jo tamsiame,
asfalte, Jansonas pradėjo 
įloti isz baimes. Gulėjo ir reke 
visu balsu, pakol neatėjo. Ir 
kada ji jau pakele nuo grindų 
ir pasodino ant loveles, ir už
pylė ant galvos szalto vandens, 
Jansonas vis dar nedryso at- 

užmerktu akiu.
viena

merkti kietai
Pramerkęs viena, pamatys 

szviesu tuszczia kampa arba 
keno-nors batu tuszturnoje, ir 
vėl pradės rėkti.

Bet szaltas vanduo pradėjo 
veikti. Pagelbėjo 
dežurnas sargas, 
senelis, kelis sykius vaistisz- 
kai sudavė per galva. Ir tas ap- 
cziuopimas gyvenimo isztikru- 
ju praszalino mirti, ir Jansonas 
atmerkė akis, ir atliekama nak
ties dali, su apsiblaususiais 
smegenimis kietai pramiegojo. 
Gulėjo ant nugaros su iszsižio- 
jufda gerkle, ir skambiai spie
giančiai sznarpszte, ir tarpe 
nesuvisai užmerktu blakstienų 
halavo pliokszczia 
p Ris.

O tolinus viskas pasaulyj, ir 
diena, ir naktis, ir žingsniai, ir 
balsai, ir barszcziai isz rugsz- 
cziu kopūstu paliko jam be- 
.tvarkiszka baime, paverto ji 
, d 

: p . • dl : Ii

d*

ir tas, kad 
vis tas pats

ir mirtina

,4

vienok iai 
ne

rugszt i
vilna.

li *

lyg kad nuo nenusto- 
nnsistebeji- 

negu paimt i in 
papraszcziausi 
ir bukiai per-

pi rma 
koki

vaiksztinejo į 
visa laika buvo 
žiojosi, 
janezio didžiausio 
mo: ir 
rankas
daikto, jis ilgai 
žiūrinėdavo ji, ir eme iiejsztiki- 
mai.

ir kada jis tapo tokiu, ir sar
gai, ir kareivis, temyjes ji per 
langeli, nustojo atkreipti aty- 
da in ji. Tai buvo paprastas nu
teistųjų stovis; panaszus, pa
gal sargo supratimu, niekados 
ji neiszkentejes, su tuo, kokis 
esti pas iižmiiszama gyvuli, ka
da ji apsvaigina smūgiu per 
kakta.

— Dabar jis apkurto, dabar 
jis iki paežiai mireziai nieko 
nepajaus — sako sargas, insi- 
žiurednmas in
akimis. — Jone, girdi? 
ne ?

— Manos nereikia 
dulsiai atsiliepė
apatinis žandas nusviro.

— Otų neužmuszinetnm, ta
vęs nekartu, pristojaneziai pa
sako vyresnis sargas, dar jau
nas. bet labai svarbus vyras, 
orderiuose. — O tai užmnszti 
užmuszoi, o

— Norėjai žmogų 
užmnszti. Kvailas, 
gudrus.

— Asz nenoriu, pasakė Jan
sonas.

— Ka gi, mielasis, nenorėk, 
tavo dalykas, — ramiai prata
rė vyresnysis. — Goriau, negu 
kvailystes pasakoti, turtą 
tvarkytum — viską kas 
nebūt visgi yra.

.)<> 
ir

k(‘pur(* — f ran

ji sumaniomis
O, Jo-

karti —
Jansonas, ir

kart is nenori.
velt ui

kvailas, o

-r>11

SU-

ten

Vieni— Nieko 
marszkiniai 
dar baroninė 
tas!

Taip praėjo laikas iki ket
vergiu. O ketverge 12 valando
je nakties, in Jansono kamera 
inejo daugel žmonių, ir kėkš
tai ponas su palietais pasako:

— Na rengkities. Reikia va
žiuot i.

Jansonas, judėdamas vis 
taip pamažiai ir susivėlusiai, 
užsivilko ant savos viską, kas 
pas ji buvo, ir užsiriszo tam- 
siai-raudona szalka. Žiūrėda
mas, kaip jis rengėsi, ponas su 
palietais, nikes papirosą, pra
bilo kam-tai:

O kokia sziandien daili die
na. Suvisai pavasaris.

Jansono akeles snsilipdyda- 
vo, jis suvisai užmigdavo ir ju
dėjo taip pamažiai ir neapsuk
riai, kad sargas suriko:

— ^Na, na, greieziau. 
gai!

Staigiai Jansonas susilaiko.
— Asz nenoriu, — pratarė jis 

susivėlusiai.
Ji paėmė už rauku ir nuve

ik*, ir jis pasiduodaneziai žings
niavo, pakeldamas peczius. Oro 
ji isz sykio užputę pavasarinis 
drėgnas vėjelis ir po uosių pa
liko szlapia; nežiūrint in nakti 
atadregis dar labiau sųszilo ir

nėra.
kelnes. Sztai

judėdamas

Užmi-

isz kur tai puolė ant akmens 
tyrus, linksmus laszeliai. Iv 
laukiant, pakol įn juoda be

maisto reikala- 
metais; per- 

persiuncziamas in

pj »r

V Trindamas su Ruffles
1/ IStrinsi l’lciskanas Ijaak.

P if žt: 
kur

X K-Ci,

Tyrame lauke, 
bet perdot is. Teisingai!

Ir, atsikreipęs in konvoina, 
drąsini snszneko:

i, eisime ar ka,
Bet szautiiva tvireziau 

laikyk — at imsiu !
Kareivis piktai pažvelgė in 

ji, persimaino žvilgiais su drau
gu ir pacziiipinejo szautuvo 

Kitas ta pati pa dari*.
gu ir 
zamka.
Ir visa kelia iki kalėjimui ka
reiviai t,arsi neejo, o skrido oru 
— taip apkerėti prasižengėliu, 
nejauto jie no žemes po kojų, 

gi apie praeiti tik- ne laiko, ne savos paežiu.
M isz k a i 

Jansonui

vos “
paskuiini prasižengimu 
užsiginczyjimas 
prie nieko,

Apie 
kame 

ne

su

K romą — pirmut ini 
Karaczev

iszvaizda ir
buvo labai juodplaukis, 

taszkais geltono
saules nudegimo
tatariszku žandu;

vartydavo
visuomet

dzin ves, su
ant asztriu 
kaip tai lyg 
akimis ir 
skubinosi, i . ,

arklvs *' 
kurtai
Žvilgis jo buvo trumpas, bet 
iki koktumui tiesus

kata i 
saves

H

Iki 
(Vagonėliui

I) 
I•

pi rosa in kuri jis 
taipgi nemalonu

ir pilųas 
žingeidumo, ir daiktas in kuri 
jis pažvelzdavo, tarsi 
pamesdavo, at įduodavo 
dali jam ir palikdavo kitu. Pa

pa žvelgda
vo, taipgi nemalonu ir sunku 
buvo paimti, lyg kad butu bu
vusi kito gerklėje. Koksai-tai 
amžinas nenuorama sėdėjo ja
me ir tai susukdavo ji, kaiį) 
deginamasį tai blaszkydavo ji 
dideliu pėdu bekilancziu žie- 
žerbu. Ir vandeni jis gere ka 
tik no viodrais, kaip arklys.

X

Teisme jis ant 
mji, urnai paszokdamas, 
kinedavo trumpai, nžtvirti-

visu klausv- 
atsa-

t rampai >
naneziai ir dargi Ivg su noru:

-- Teisingai!
Kartais pabrieždavo.
— Tei-i-sin-gai!
Ir suvisai netikėtai kada 

kalba ėjo apie'kita, paszoko ir 
pirmininko paprasze:

— Pavelykite paszvilpauti!
— Tas kam? — nusistebėjo 

pirmininkas.
— O kaip jie rodo, kad asz 

ženklą,duodavau draugams 
tai sztai. Labai žingeidu.

Pa lengva neiszmanydamas, 
pirmininkas sutiko. Czigonelis 
greitai gerklen inkiszo ketu
ris pirsztus, po du kiekvienos 
rankos, beprotiszkai iszverte 
akis — ir negyvas teismo sales 
oras spiege tikra, laukini, gal
važudžiu szvilpavima, nuo ku
rio baidosi ir stojasi pieštais 
ant paskutiniu kojų apkvai- 
szintas žirgas ir nenoriai paka
la žmogaus veidas. Ir priesz- 
mirtinis ilgėsis to, kuri užmu- 
sza, ir
džiaugsmas, 
spėjimas, ir szaukimas, ir ru
denines audrotos nakties tam
sa, ir vienata — viskas ” biivd 
tame spiegianeziame, ir
žmoniszkame, ir negyvuliszka- 
ine szvilpime. Pirmininkas ka
ta i suriko, paskui Czigoneliui 
pamojo ranka, ir tas paklauso
mai nutilo. Ir kaip artistas, 
pasekmingai atlikęs sunkia, 
bot visuomet pasekminga ari; 
ja/ atsisėdo, y---1 --

laukinis užmuszejo 
ir bauginus per

ne-

tiu uzigpneiiui 
ir tas paklauso-

Ir kaip artistas,

j« atsisėdo, nuszluoste įn

pasmerkimui 
, kai ir

prisiėjo praleisti kalėjime sep
tyniolika dienu. Ir visos septy
niolika dienu jam prabėgo taip 
greitai, kaip viena neužgestan- 
li mintis apie pabėgima, apie 
liuosybe ir apie gyvastį. Ne
nuorama, valdas Czigoneli ir 
dabar suspaustas sienomis ir 
geležimis, ir negyvu langu, per 
kuri niekas nesimato, atkreipi* 
visa savo inirszima in vidų ir 
degino Cžigonelio minti, kaip 
iszblaszkyta po lentas anglis. 
Lyg girtame degime, knisosi, 
kaupo ir pynėsi skaidrus, vie
nok neužbaigti paveikslai, ne- 

.szesi pro szali nesat tiriamame 
apakinaneziame sūkuryje, ir 
visi sieki* prie vieno — prie 
pabėgimo, prie liuosybes, prie 

iszpucziant no- 
arklys,

czielomis valandomis kvėpavo 
orą — jam vaidinosi, kad kve
pia kanapomis,
mais; tai vilkeliu voliojasi po 
kamera, greitai apeziuopiant 
sienas, boldžiant pirsztais, pri- 
simieruojant, liecziant žvilgiu 
lubas, perjįjaujant. lango gele
žis. Savo neramumu jis numai- 

lemyjanti ji, ir 
1 n py k i me, ka

reivis baugino szausias; Czigo
nelis sziurkszcziai ir 
kianeziai atsiliepdavo ir tiktais 
dėlto dalvkas 
miai< kad 
greitai pereidavo 
mužikiszka,
liejimas, prie kurio szaudymas 
rodėsi netobulu ir negalimu.

Toliaus bus.

gyvenimo. Tai, 
sis, kaip

tojo kareivi, 
jau kelis svkis, 9 9 • T

!

1

su kuryje 
vieno —

Czigonelis

ir gaisro du-

pajno-

baigdavos ra- 
besiginczyjimas 

iii prasta, 
neužgaunanti ko-

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIĘNU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatinis vandenis kelias Lietuvon 
Aqiutama Mauretania 

Berengaria
Apleidžia Now Yorka kas Utarnlnka 
Greitas persėdimas Southamptone.

Lietuviai ypatiszkai lydėti
In Hamburgą 3 k lesa $103.50 Kares 
PU lava 3 k lesa $106,50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo, Plliavoj važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelcslausi laivai pasaulyje*
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apieiinkeje.
CUNARD LINE, 

25 Broadways
New Tort, |
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tik 1920 me- 
dar im- 

negu jie sii-

Sztai vienas žmogelis raszo, 
Apie savo vargelius, ir ma

nos praszo:
Kad del visu žinios palalpy- 

czia,
Jojo vargus apgarsyezia.
Dvileka melu czionais pergy

veno,
Susiriūkias graszelio paeziuo- 

tis užsimano,
Laimingai pradėjo gyventi, 
Supirktas daigteliiis lengvai 

pradėjo kvėpuoti.
O kada jau viską turėjo, 

Pacziule teip in ji kajbejo: 
Ar žinai, laikysime burdin- 

gierins,
() isz,to nauda sziokia bus, 

Asz tada turėsiu užsiėmimą
Ir nenuobodu gyvenimą.

Toip per kelis metus traukosi, 
Szeip toip bobele laikosi.

Kada paskutinis streikas užėjo 
Mano ramumas naminis nuėjo. 
Visi vyrai iii kitur isznyko, 

'Piktai vienas senvvas užsiliko.
Rodos gana davadnas, senas 

amerikonas,
Rodos davadnas, bot szirdije 

balvonas.
Isz radžiu maniau, jog tai 

szventas vyras,
O ežia supratau, jog tai tik

ras voluos.
Che! jau jis namie gaspadorius 

Ir mislinu, kas ežia bus?
Asz pradėjau no burdo ji varyt, 

Jis prie manos prisikabyt, 
Cžmuszi mane žadėjo, 
I r jau muszt pradėjo.

Asz žandaru paszaukiau,
Ir vest in koza liepiau, 

O ka, mano bobelka n u lapsėjo
Ta kumelį iszvalnijo, 

Vaitas liepo nuo burdo iszejti
Ir pas kitus nuejti.

Mane su boba perskyra, 
Nežinau, ar gerai padare.

Norint ta užbaigt, 
'l’iiriu ezion pert raukt,

y

y

Su biznio atgaivi-
• per pereitas sa- 

pirkliai I lambnrgh ’e

bet
isz

reikalinga, tai 
apsieiti atei-

tu gauta 
(langiaus 
dam ’o.

Jeigu butu 
Vokietija galėtu
naneziais metais su savo nami
niais kviecziais ir rugiais. Ko- 
misijonierius Squire sako, jog 
su 1923 metu grudu produkci
ja, be importu kiekvienas as
menis gales sunaudoti 1.5 bu
szeliu kviecziu; 4.1 buszeliu 
rugiu ; deszimta dali buszelio 
Vokiszku kviecziu. 1922 metais 
kiekvienas asmenis sunaudojo 
1.7 buszeliu kviecziu: 3.6 busze- 
liu rugiu ir penkta szimtine da
li Vokiszku kviecziu. 1921 me
tais 2.7 buszeliu kviecziu 4 bu-

Gana, jog boba su juom vela szelius rugiu ir desziiuta dali
susinesze,

Tr abudu ten kur po velniu 
iszsinesze, 

Sau poroje gyvena,
1 r gana.

Dabar žmogelis didelei nu- 
liudias, 

visko datvrias.I
Asz volei ka pasakyti turiu, 

Jog boba isz ratu, 
Ratams smagiau, 

Ot ir vyrui be bobos lengviau.
* « #

Ten kur Skulkino mažam už- 
/ kaborije, 

Bobos iszdaro tikra bjaurybe, 
Dorybes jokios neturi,

Tik kur gaus munszaines žiuri. 
Katra myli, tam ir valgi pa

taiko,

f

taiko
O katras nefundina, ta ant 

juoko laiko.
Ne gero valgio, nepagamina, 

O ir da bambadieriais pada
bina.

Merginos pas save vadina 
Už ka vyrai fundina, 

O ju vyrai negali nei iszsižiot 
Ne bobai in kaili duot,

Ba tuoj|ius pekla padaro,

Vokiszku grudų.

\ dienų — Jų* het 
ptoli&ftruj \tlelc 

daugiau juw kaiote, juo

pi*ti <Liro n**»
I iek \ ien.irn arti j’lk e*»n* 

ikotnųi niekti!

Ruff/es -
Ruffht vTi^fnnlku 
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Ir lamo n.-ra jokioj paslapties. 

ruxių kermkų. kurie iidirbo formnlą
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11 Rufflet yra in įdarytas gabiu ir P*ty- 
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gaivom isbi ir plaukams. Ruffles b > ra 
pl» i -k Kill 11.1 ik iniOplM 
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tame nėra
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kk keiniKij. kurie i*uriM> loruuuą
II H|Mx*iali4i paskirtą sunaikinimui pieta- U
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buszelio 
Virszmineti vra mažus suvar
tojimai sulyginti su priesz-karo 
sunaudojimais, nes 
1913 metais vieno ;
vartojimas kviecziu buvo 3.3 
buszeliu; rugiu 5.6 buszeliu ir 
Vokiszku kviecziu t reczia-do- 
szimt. dalis buszelio.

Nors Vokietija turėtu gana 
grudu del žmonių reikalavimo 
jai butu sunku, taip iszdalinti 
grūdas, jog ji galėtu iszvengti 
grudu importavimu. Augszti 
geležkeliu prekybiniai mokes- 
cziai ir pinigu nupuolimas la
bai apsunkina grudu iszvežima

; 1909 ir
asmens su-

#
kanų perų — ir Ruffle a atlieka aavo

Pamėginkit l»onkų ! Itrinkit truputi 
I savo galvos odą kasdien 

apie )M*r saivaite laiko. O kuomet 
pb i^kanow jau iinyka, tuomet naudo
kite karts nuo karki ir pleiskanos jus 
daugiau niekuomet nekankins! Tik 
65c. ui bonkų. (salima gauti aptiekose,

F. AD. RICHTBR & CO.
104-114 So. 4th St.» Brooklyn N«Y«

>Ą AMUI, |

1 darbų.
1

Ruffle
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SERGANTI ŽMONES.

KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS,
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAIIANOY CITY bus kožna Ttarninka 
30 E. Centro SL ant antro flora.

Ofiso valandos: 9 ryte iki 9 vakare.
RODĄ SUETEKU DYKAI.

isz rytiniu daliu in vakarinius . Ortai litma. t
rinkus. Jeigu butu galima su
rasti finansavimo budus grudu 
importavimui,
tis su lladen’u ir Alurttemberg 
isž svetimu krasztu grūdus

R be i no apskri-
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DAKTARAS IIODGENS
PhlUdeUphla SjecUiiBtMi 

Uisbeaejutiv tr Chroa&Mkv Llf« 
Eikite tea kur esate tikri kai 

eite tvirta rodą ir atsakanti mediką* 
liszka gydimą, per daktare kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavtam 
Gydimą ka aplalkote nuo manėt yra 
gvarantuotaa. <

Jalgu eeate silpai, nerrtoski ar 11* 
guotl, nedarykite toe klaldoa ka kiti 
esą padare, ateikite pan amae Ir pas
laptingai pasikalbėsima, Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu ■ netvarkos, aptraaktas lie
žuvis. užkimimas ir sunkumas po val
giui, rasai, svaigulis* silpnumas sshs 
dies* ir visos viduriu netvarkos grol- *

Odos ligos, iszberlmai. papumkos. 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpai vyrai ar pajėgos jtuu Jaunis- 
tos jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir 
silpni? Ar stokus jums drūtumo, ait
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino. jalgu taip tai matykite ma
ne.

Rumstlsmas visokiuose padėjimuo
se, telppgi isztino ir sztyvi sulenkimai 
psslduoda per mana gydimą.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargo, pailsę los ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
goo. silpnos atminties, saxmaUyvl, 
greitai pailstai, pikti, iszbllsskusis ir 
Iszberlmai ant valdo, paUsos, nuvar- 
skausmas peczuooo, skausmas kau
luose, skausmas gerklele, stokai en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydftlu katare, astasa, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo. isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir spedales ligas pilvo, žake
tu, kepenų, pūslei, lumbego ir neuri
tis.

Ateikite gausite rode dykeL Po tam 
lozalszkinslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavonea nuo dak
taru, lojerlu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti tr rekomendavoti per 
garsingiausios Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens buna 
kožna Sereda ir jo ofisas teuais yra po 
No. 44 BROAD ST. Ofisos valandos 
nuo 9 ryte iki 8 vakare.
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isz svetimu krasztu 
pirktu. Isz,grudu Importuotu 
in Vokietija pereitais metais, 
apie 70 nuoszimtis buvo atga
benta per Rheino upe isz Uo- 
landijos uostu. Likusis tris-de- 
szimtas nuoszimtis buvo gau
tas isz Vokiszku Baltijos uostu.

— F. L. l.S.
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O ir savo diedą iszvaro.
In bažnyczia ne ejna

J 

veluk centus pragersiu,
O kunigui neduosiu;

0 kad jaises kvaraba, 
Bus apie jeįs garnį.

• • •

Primysiu da karta, nors jau 
sakiau, 

Ir visados persergejau,
Idant in mane neraszytu, 
Nepažinstami nesikisztu.

Sakiau, kas no skaito gazietos, 
Į Tam jojo ne yra vietos, 
Kad ir geniausios žinios butu,

Ba mokėti atsiejna 
Sako,

J
M
'*1

ROYAL MAIL
IN ią ISZ LIETUVOS.

“orbita” 
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi dt*l gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteros ir vaikai gauna 
speciale patarnavime.

ROYAL MAIL STEAM 
FACKBT COMPANY,

M Broadway* New Tort
arba pas Metinius agentus. 9W B B0—w we a w

“ORDUNA
I

ft

i-T
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Daktarai Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktarus kariumenaja. 
Gydo TiBoklaa Ilgai.

Priima ligonius iki 10 valanda ryta. 
"---------- ■- \

215 N. Main St. Shenandoah. į
»*><*-*»!■».. ,.Te jWĮ . *.^w*
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Tam jojo ne yra vietos, i « h’' ,' • '■ i *'■ • V • •
Tai vis in gurbą nugarmėtu.

” w * k
tok J

M Broadway*

' Mi*



i

a

«

Ant. J. Sakalauskas
. L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

4 
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SAULE
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ŽINIOS VIETINES.
■

Isz Shenandoah, Pa. PAJESZKOJIMAI.
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Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau- 
Pigl preke. Teipgi

i
jau šia mada.
pristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tui 
kreipkitės pas mano, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. | _•

preke, 
automobilius visokiems

Pnskalai npibeginejo po 
visti aplinkine, Imk 
kompjinijc prasznlina nuo dar
bo nuo 30 lyg 40 darbininku 
isz kasikiu. Pri(»žastios atstati- 
nio darbininku kompanijų ne
paduoda.

Antanas Baniulis kalvis 
pirko puiku Paige automobiliu 

turi naujausius intaisi-

Redingo
Metkauckns

snnu, kuriniu kurni 
abi kojas prie

ni.jo kuri

kuris 
mus.

Ant Kast 
ežios baigėsi statyt 

j ring

< Mu t r<‘
4 i

* 1

ui v- 
sknit i ug 

kuris duos nemažai link- 
i ežiu333*335 W. Centre St., Mahanoy City . . •____________________ smiimo jauniems mokytis

— Antanas 
aplaike $8,000 atligininio per 
Trentono, N. .1. smla, už savo 

nupjovė
Indian Ridge 

kasikiu apie trys metai adgal. 
Skunde jisai Readingo kompa- 

teisma. nusiuntė in
Nmlžerzes smla.

— U. Rubaszinekis, 412 W. 
Mt. V(»rnon uliezios iszlaimojo 
Kordini automobiliu ant. baz.'i- 

i ro kuri laike
K.

Mahero side

Miimil brolis Jonas M itališ
kas, 17 metu kaip Amerike jū
rine. gyveno Cumbola 
paskiu iszvažiavo in

Pa., 
Illinois 

State. Isz (t.l()4p.)
Kalvarijos pavieto, ptirapijos 

ir paszlo, irakiniu I)varo.
Pajeszko Magde i r ( hia 

M ilauskiutes 
Port Carbon, Pa.t Box 241
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Paieszkau Juozapo 
ko, paeina isz Kauno Red., Pa 
berszn Kaimo, Degiicziu \’als.;

atgal buvo Ben-
dabar

Puriu svarbu reikalu, 
atsiszaukt.

filet a iapie .) 
ton, III., 
r

Pancdelio rvta atsibuvo 
laidotuves Andriaus Semcnio 
isz namo brolio Alekso ant K. 
(’(-litre nli., su bažnytinems pa
maldoms liet uviszkoj(‘ bažny- 

Knnas palaidotas ant
vietiniu kapiniu. Velionis bu
vo

nežinau kur.
meldžiužinoti ant ratuku.

Po pavietu pasirodė no- 
d<‘szimts dol(‘riii(‘s 
su paveikslu prezi- 

Jaeksono. Geriau peržin

ATSIUSK TIK $1.00
O-gausi Rftllklo ir apyniu del 15 gor- į 

su pamokinimu teisingos
Immaszko.- 
denio

’ ret pinigus isz laiko ir nesidiiot

cz|u naminiu alaus
kaip padaryti Ir prisluntima apmoka-

Geriausla stambi trnjanka 60c
arba 6 pakolei už $3.30.
35c. arba 6 pakolei už $1.75.
žolių 30c arba G pakelei už $1.40 I

“Daktaras Namuos©” $1.00 1
Kanttczkoa $1.26. Garsas Dienos Sūdo j
po 50c. Elementorius valkams po 25c. imim<»

Aukso j |;t |Sp H 11 y>i 11,‘| i'f s

me.
Puplalszknl

Truk-

pasirodė

apsigeni.
I ’a d\ ut ine diena ant isze- 

w holesa le ir bra vorin i n 
1 7 diena I )e- 

(•emberio. Kam po nogiu tiejei 
MlnkszŲc abparu su kabo $1.60. Celu- laisiiai, jeigu sztopo neturi ant 
loldo abdarals $1.50. Vainikėlis mažu-‘ v į ilio.

Aug lekasi u 
pastatyti ^avo mime kuriame 

j Ims vedamas unijos biznis, |)ia- 
xt,)t\i Szamoknosia tuo 
>o nauju metu.
( >na. m\ lema duktė St a 

o\ (i S/.imkaiis, .').‘!7 W. Mar 
I kol id\ ežio 

‘ piet.

Kpyfft $1.00 I

sa Ir

ežioje.

Gyvenimas Szvrntnjn $G 50.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas. prasto nbdaro po 75c

senovės

ke prasto abdaru 6">r. ('riuloido $1.50, 
Minksztu abdaru $125.
poploroH 30 galunku. tuzinas už 65c.

m. j. Bukaitis.
451 Hudson Avo. Rochester, N. Y.

La Ir; k am h linija ketina 
minia

JONAS M. OISARIKAS 
Flrs Iniurance Agent

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namufl. 
Tavoms, Naminius Rakandui, 

noo UgnHs. 
Oarlaasloae Kompanijos* t

115 IT. Mahanoy Ava, Mahanoy City: 
n mn «• •• • •« •.. «• m •»n ?

(sides

IjaiH |
t

■ 11; s I

’ k.

jaunikiu.
- rtnrninko rvtn atsibu-. ♦ I

Juozo Kalkių,
bnžnvt i

Paulu viezins 
345 Fourth St.

Benton, III.

Asz M iksziute

f’vo laidotuves
219 N. Bower nli., su 
mmis pamaldoms. Kimus pa
laidotas ant vietiniu kapiniu

Senas namas ant Llovd 
ir Bowers nlieziu kuri kitados 
naudojo szvipsos kompanijų, o 
kuris nuo daugeli metu stovo- 

tiiszezias sngriyvo api<‘ 
valanda
Kelios
\’()S

pamaldoms. MDbui^lJw

1
w -J— - — fear 4 1

kaip sėja ryžius amerike IR FILIPINUOSIA.
‘,|ima ryžiu Amerike j|- l-'ilipmliksią.

uiuzai im i l\gumos ir seįa ryžius ant kalnu. 
>a žeme >ii masziiu-m>.

Szie du paveikslai perstoto sei 
’•kimokai lenais

kili n- ap<11rl
parodo l'ilipiniszka Inula, 
Žemiau parodo amerikoniszk

Urs
A u k-zuziaii 

ir sėja
paveikslas <•

sngriy vo
Panedelio 
praejnanczios 

apsisaugojo nuo

US

$

•jS £

rr

i 
*
v

R i /.V.

f

< u s n k i n i 111<

KARALISZKA SZEIMYNA ATLANKĖ POPIEŽIŲ.
R\me kursavo paezia ana diena buvo

.)<> 
szeszta 
k a ra.
ypat os

' mirt ies.

I
VJL i

s
. m i re Suredoje la i ? • 

irgdama nuo kokioHilo
(tai laiko. Velione turėjo 24 me- j

j 1 in. pa 11 k 
j mia ’ 

(kuris 
i vas
m u i n.

' t;

m ia

Marijona 
vyru Siavieziene paieszkau 
vo vvro

l»o 
sa

Juozą Siavicziu (Sa
ko mane ir su

! nu (i menesiu Gruodžio 1 diena.
! Jisai apie •”> pėdu 2 eolu augsz-

! PARSIDUODA KRIAUCZIU< i įdėliam 
brob Stanislova.
Kalilornij-ii. Te ( 

per daiigtdi ■ 
pi i<- ;•

( 1

! :i

v(‘iia

laike diliumi
prig

i r
nubildi I SZAPA.

V 1

i * • I •vaga) kuris paid

i r si ubas. I
Su xi.^mns intaisoms, teipgi 

parandav <»t i i......
1 Atsiszaukite t nujaus pas:

John I >zevet kanckas
2HI I*]. ('(‘litre St.

Shenandoah, Pa.

įgalės I
r

K
- E
m

P. 9

Velione prigulėjo 
parapijos.

Naszlys parduo*la 
numinus daigtus, 
pecziai ir t.t.

I le‘ 1) v i Z k • o

>a vo 
teip kad i tas.

Visli s

Kas pirks 
parand.'ivoti ir stubas 

del g\ veninio. Atsiszaukite pas ' 
ir Martina 

parduodu laivakortes kompanijų nu- i Sprilci* St.
statytoms kainoms, 
portus keliaujantiems 
Viskas daroma teisingai, 
pigiai. Raszykito apie kainas o gau-

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos
pinigai sudėti mano Rankoje negali

Priimu pinigus saugiam 
palnikimui. Siuncziu pinigus 
dūlis svieto pagal dienos k-irsa,

pražūti.
in visas 1

I’arupinu Pasz- 
in Lietuva.

greitai ir

galės

I .aukai! i,

ANT PARDAVIMO.

631 W. Penki nauji namai Tammpui

Į ežio,„mėlynu akiu, gels\ u plau
ku, turi randa ant tiesieses kak 

ji žinotui tos. .Jeigu kas apie 
meldžiu prmieszti ant szio ad 
ruso.

I

site teisinga at.-akima. Adresavokite• d

• V. LAPINSKAS
G01 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

I ’a rsidmu la 
Imezerne su 
ir st olios kuriame 

St ubas 
ga I ima 

j< < •. 
p

1 vietos knr I
X ()

sztoras 
visoms intaisoms 

biznis ran
ga įima 
< r'

Ustavftikaa Graborlna

K. RĖKLAITIS
.y Laidoja Numirėliui pasai 

■taajaula mada ir mokslą.
Tari >afolbia!nko m o ta ra.

PrlelnajMCMi prekaa.

lid West Byruoe Street 
XAXAR0Y CITY, FJL

Bell Telephonaa No. 14)

h ’

' i a s i.
į v< *< i r 
go laik 
to 1 vg

(t.103)
Mary Savicziene
342 W. Mahanoy, Ave., 

Girardville, Pa.(1.101) i Pa. Keturi po $4,600 už kii-k-j 
kitas už $5,100. Krcip- j 

' kill's ant adreso.
M ichael V. Volfe

(Vilkaitis)
6 Arlington St., 

'rammpin, Pa.
TEMYKITE’

su 1 Viena, ! • ■ 
i

I »a ramla- 
raul i Ivsa aid ii- 

Ateikite nuo 6 isz ry-1 (t.102) 
va karo ant j

♦) •) 
• )♦J

1

Paieszkau savo brolio Tituso 
i viežio! Gudaviczi

vich arba 'Tony Gndavich), 22
(Antanas Gu,da

li v veno

valandai
biznis

720 H. Pine ul\ (’zios.
ra tūlas’., p 
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PARSIDUODA NAMAS

1
i

Isz priežasties štoko van- 
; dens, nevale naudoti guminiuI

Uždrausta
.Naujas namas su visais nan- 

j jausais intaisymais 
les
St. (ra Ii ma t nejaus 

I t v t i.

lol o po O.

ant ezvcr-

paipu. Uždrausta sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika-

metai kaip Amerike.
Now Philadelphia, Pa., o pas
kui iszvažiavo in Waterbury, 
Conn. Paeina isz kaimo Red., 
Tauragės Apskr., Skaudvilės 
Vai., ir Paczto, Sidagiu Kaimo. 
Meldžiu atsiszaukt arba žinan- 

, nes
svarbu reikale.

Konstantas Gudaviczia 
Box 77

tieji apie ji turiu labai
(t.102)

a

.'5IX E. Market lingas naudojimas vandens yra
i nsi k raus-; uždrausta. Paipos, kranai ir 

(T.102) ‘t.t. kurios yra kiauros turi bu- 
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.

I

1 *
i

B. Damico
.“•0 \\ . (’(mt re St.
Mahanoy (’ity, Pa.

,|p Bar*lM Ir FroflU $(34,l4Me
| M —ar ..ir -tl »i.-|

>Makanae aatra procentą ant sudAtu 
ttalga. Procentą prldedam prie jua 5 

x Sausio Ir 1 Liepos, nepaj- {Į 
MII ar ataessat parodyt knygute 
ar Bt. Mes norim kad Ir jus turi- 

J tušai r s Įkala su musu banka, 
i paisant ar malaa ar didelis.
1 ■ Banku adaras nuo 3 ryto iki 1 
'papl*t- Subatomls > ryte Iki 13 vai.
į ■ U .. j
i - H. BALL, Prezidentas.
j , Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez. 
J Jos. E. FERGUSON, Kasteriu.

■
I

11 1
I 
d 

I

Pinigai del 
Kalėdiniu Pirkiniu

f W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

I 
I

I
i

Now Philadelphia, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Biznavas namas ir du priva- 
tiszki nainaj^tj geroi vietoi ant 
Smibiirv ^{b',,Minorsville. At
siszaukite įjrt’54*’

Wm. Paulaucka
Minersvilhy Pa.

arba pas
Jos Abriiczinska

(t.102) Shenandoah, Pa.

PARSIDUODA
Du bilardinei stalai

Iszpanijos karuliu Alt'oūsas su

* » f

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo i 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tlniu. veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
5?0 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

Daug milijonu žmonių ežia 
Amerike, turi užtektinai pini
gu del visokiu Kalėdiniu pir
kiniu, kada jie pristoja prie 
musu banko Kalėdinio Klubo / s
ir kožna sanvaite regularisz- 
kai inmoka paskirta suma.

A

CHAS. S. PARMLEY
Notary Public.

’ > •

Real Estate Agent.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavo.) am o namus, 
kolektavojame randas. Parūpiname
patarnauti. Randavo.) am o

visokius insurlncus ir teip toliaus.
Kampu Catawissa ir Market St.

Cltw. P«.

Pristokite prie musu banko
Kalėdinio Klubo sziandien.

First National Bank
Centre & Main St. Mahanoy City, Pa.

it lankę popiožiu.

EXTRA NAUJAUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!
Dėlto kad mes turime ka nors ste

bėtino. Stebėtinas grajijantis Laikro
dis ir tas yra naujausia laikrodžiams 

va-
ir kiekvie- 

gra- 
am- 

mylite girdėti gražia 
Jums mėtyt įnnigu 

muzikaliszkus 
pavyzd i n: 

korneto 
tik pasukt rak- 

i» jis gra- 
meliodijas,

Iszradimas. Tas laikrodis parodo 
landas ir 
nas 
žiai 
žiui.

minutes 
kitas. Padarytas

kaip 
stipriai, 

apdirbtas Ir laikys 
Jeigu mylite girdeli 

muzika nereikia 
visokius 

truiuentus, 
grafo, smuikos, 
nasziu. Jums tercik 
ta virszuje to laikrodžio 
jins gražias dainas ir 
kurios palinksmins Jus ir justi drau

sti vienu 
kiekviena syki 

grajina skirtingas 
aprūpintas 

voliukai 
vertes 

laikrodžio 
Toki

už

visam

ms-
Piano, fono-

ir tani pa-

(Pool 
Tabels) benek kaip nauji par
aduos abudu ar po viena./Teip- 
J naujas hiteris (peczius) par- 

Tolefonokite 
Bell Phone

si duos pigiai.
ant szio numerio
H0It‘> Minersville, arba kreip
kitės ant adreso.

Ch. Valukewicz
506 Lytle St., 

New Minersville, Pa.t.101)

Matykite szitus 
priesz pirkimą
Keeley Peczius
Estate Heatrolas
Maytag Skalbynes
Coflield Skalbynes
Linoleumns arba

klijonkes.
Ant lengvu

mokeseziu

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

Kovo už garbe szio stovylo.
Terp Renee Wilde ir Daszos 

Podgnrskos ejna, kova už gar
be szio stovylo. Wilde sako buk 
artistas padare szi stovy la 
josios, o
buk tai isz josios, 
tas, kokia ežia 
stovvlo!

nuo
Podgurska tvirtina 

Ne szis ne 
mrbe isz tokioO‘

K

užve- 
meliodijas, 

mechanizmu, 
persimaino 

laik rodis, 
turi da ir 

lu
to

gUH. Jis grajina 15 mitiniu 
užvedimu ir 
dus 
) .aikrodis
kad muzikos 
palis. Tai dideles 
nes szalo laikrodžio turi da 
muzika. Toki laikrodi reikėtų 

kiekvienam namo, 
laikrodžio niekur 
kaip lik pas 
laikrodžio $18.00. 
iszkirps szi apgarsluima 
mums užsakymą gaus szi laikrodi už 
$8.15

Organizacijoj Kukluksu kilo Į* 
revoliucije, ne,s du milijonai 
asztmmi szimtai tiikstancziu 
sąnariu i. 
drauguves

nuo

i

tosios 
nauja

atsimetė
uždedami 

draugije, kurios sodyba randa
si Atlanta, G a.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
"ANIOLAS SARGAS”

Viaos reikalingos maldos, Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta itiinksxtaia 
skurinąis apdarais, auksuoti krasztai. 
Prekė su prisiuntimu tiktai $1.50.

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

Knygele Draugystėms del 
iszmokejlmo pinigu ligenla- 
ma - - - » 50a

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kantoriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu •* - r

W. D, BOCZKAUSKA8-CO.,
MAHANOY CITY. PA.

KVITU
-■ - SOo.

reti

mus.

Ir jus 
gaut 1 

to 
kuris

ir prisius

n dgalito
Tikra kaina

Kiekvienas

Mes nepraszome pinigu isz anksto, tik paraszyk savo varda ir adre
su aiszklai, indek $2.00 depozite, o kita užmokėsit kada ta laikrodi atvežsz 
jums in namus. Kiekvienas, kuris prisius $8-45 isz augszto už ta laikrodėli 
tam pasiusime VHSA1 DYKAI gražia deimantine Špilka ir paauksuota re
težėli.

Nepraleiskite, bot raszykito tuojaus pas: • -
PRACTICAL SALES COMPANY

1219 North Irving Ave., Dept. 416, Chicago, Ill.M

Naujos Puikios Maldaknyges.

Ka tik aplaikeme labai pui-j 
kiu Maldaknygių. Szaltijiiai po 
$3. Balsas Balandėlės po $2.50.1

i

Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai ir drueziai apda
rytos skurineis apdarais, auk
suoti krasztai lapu. tf.

.i4

Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata—

' ............” " ............. * ....... 1 11 J ........................ .

Knyga- ‘{Sveikata” turi kelis szimtus visokiu ; 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi ; 
apraszomi visoki a'psireiszkimai žmogaus kūno į 
gyvenime it pamokinama, kaip žmogui apsisau- ; 
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu ' 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei * 
ir drueziai apdaryta audekliniais vyrszais. 1 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuojaus 
jumis iszsiusta per paczta. Adresavokite:

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City* Pa. v

4


