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Daktarai pavdge kūdiki ir par 
davė už 100 doleriu.

Houston, Tex. — Asztuoni 
menesiai adgal likos pavogtas 
kūdikis nuo serganezios moti
nos ir parduotas del kcliaujan- 
ezos poros už szimta doleriu, 
bet tomis dienomis palicijantas 
James Gillam isz Kansas Cit v 
adgavo kūdiki ir sugražino nu
liūdusiai motinai.

Kūdiki pirko H. C. A Iki ūsai 
kada buvo sustoja mieste, nuo 
dvieju daktaru kurie kūdiki 
pavogė nuo serganezios moti
nos ligonbuteje. Valdže
duoda pravardes daktaru 
motinos. Atkinsam* pinigai 
buvo sugrąžyti 
po 30 doleriu 
prižiūrėjimą kūdikio kada

Ateiviai gales atsi-
V I f t

vežt savo gimines
Augszcziauses sūdąs New Yor
ke nusprendė jog tėvai ir vyrtri 
gali pargabent. paezes ir vai
kus ar kvota ižbaigta ar ne.

New York.
Circuit Court
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42 Vyru Pražuvo ISZ ROSI JOS
Kasikloje.
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Springfield, Ill. 
ciszka

“ Kran- 
Su vai k uVerksn iene,

Radybos, Alitaus Apskrities, 
(Jdryjos Valscziaus
jos Kaimo, Lietuvoje, Vasario 
antra diena, dekzinds metu su
kaktuves kaip mirus, penkta

palaidota. Kares laike, rnu- 
i žmonėms
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ir Udrv-Mužikai lauke pabaigos svieto. 
—“Szv. Petras” pranaszauje 
pabaiga, 

žiavot viržzininkus.

X’iai’koi Gubernijoi
mužikai persi- 

'baimia ir tiki- 
isz priežas-

Vasa-Philadelphia, Pa.
rio 2 (1. .Juozas Butkus isz szioNorejo nukry-Užims keletą sanvaieziu 

^menesiu kol gales iszimti 
.nelaimingus darbininkus

X .1... -.I....-- y

Duluth, Minn. — Keturesde- 
szimts du anglekasiai likos už
griautais Milford kasvklosia 
arti Crosby, Mimiesotos, per 
ingriuvima virszunes žemes ir 
persimiiszimo vandens isz ma 
žo ežerelio kuris užliejo kasvk- 
las.
o*

ar

O ir Id-
miesto npkaltintns nužudymu , (li(1|111 VilSil)< 1914 metu, 1m-
savo moters, Onos, kurt buvo ! VO
nuo jo persiskx rus kelias die-j su ||10tup. su kitais 
nas j ’ 1
teismo rastas kaltu antro laip-j 

ir kalėjimai!

nas priesz nelaime, Imxo ezia , gyveno iusikasia in žeme per f

-~ l’nited Stales 
of Appeals nu

sprendė, buk atejvei gyvenan
ti Amerike, kurie neturi czio
nais savo szeimynu, gali nu
važiuot in Ievyno* ir parsivežt 
su savim paezes ir vaikus jei- 

da neturi 18 met u 
ar kvota atejvin jau 
ar n*'.

gu vaikai 
amžiaus, 
iszsi baigė

Jeigu augszcziauses Suv. Vai. 
sudas neatmes tojo nusprendi
mo, lai lasai nusprendimas Ims 
geras lyg džiulajans menesio, 
bet jeigu augszcziauses sudas 

dosi pas juos, nes daktarai Ii- nesiprieszins Court of Appeals, 
kos aresztavoti ir privei s! i ant | tai tas nusprendimas pasilik 
sugrąžinimo pinigu.

Norėjo sukapot nuobodu
< ( burdingieri.

Centralia, Pa. — Artimoje tistu, kalbėtoju, giedorin, 
peczeje Raven Run, Daminikas žikantu, kunigu, 
Marconi, 33 metu senumo ita-[gali priimti i 
las, radosi ant bordo pas Gra-;kio ergelio, 
cija Grago’vieniu, kuris nuola
tos kibdavo prie gaspadinoles 
t niekos meteliu dukreles 
tina nekarta subardavo Dami- 
nika kad josios duktė tai ne 
“del 8ZUUC desttHv-’ 
n c paisė, ant josios 
mu ii* vis neduodavo ramybes 
mergaitei*.-An« diena kada Da
minikas buvo 
riszt czeverykus.

neisz-
ne

Atk insams
ir da aplaike 

ant menesio už
ra-

burdingieri.

. Mo

duktė tai 
bet jisai11

p ra serge ji-

I žiu lajaus

s
Įgeru pakol tebyrios atej\ iu tie- 
j sos yra liegije.

Teipgi paežius 
turinti 18 metu)

padary
kai! butu 
tai butu 

gai

pasilenkiąs už- 
Gracije pa- j 

griebė stovinti kampe kirvi, 
kirto jam per kakta, 
dama baisu žaiduli, <> 
drueziau užsimojus
Darni ui k ui nukirtus visai 
va. Sužeistasis likos tuojaus 
nuvežtas in Ashhimlo ligonbu- 
1i kur jam paelare tuojatis ope
racija, bet daktarai abejeja ar 
iszliks gyvu ar ne, nes elaug 
krauje) isztekcjo. Motore likos 
areszlavota.
Privertinejo jaja prie darbo, 

motere iszgere truciznos. 
Be! hlehem.

ar

Pa. Mikas 
Kartikes, 30 met u, nuolatos isz 
iiietinejo savo prisicgeliai buk 
jiji lankei pasilieka 
vietoj** dirbti fabrike, 
turi dirbti ant josi< »s
mo, motore teip 1 uom persiėmė. 
Jog inpylus truciznos in (juodu- [mas Stepo Klūpos, kuris likos 
ka prie akiu vyro iszgero. Yie

namie, 
t > jisai

I H

Szeszi darbininkai iszsi- 
iaibejo bet apie likusius nieko 

nežino.>

t ošia vietosią, 
('ine dydelia 
miszka kvailvliia 
ties pabaigos svieto, kuri ke
tina užstoti szimot, laukdami 
tosios dienos kada 
tems, žvaigždes niipuolines

“sma

saule liž
ei*

slankioje koku
prasimim

snio užmuszimu 
nuteistes nemažiau kaip 1b mc 
tu ir nedaugiau kaip 20 metu. 
Byla tęsęsi per
nas nuo Sausio 29 d. iki X'asū
rio 2 d., i 
suoti netiktai

keturias die-

įlenkiąs dienas. Isz to gavo li
ga ir mirė, palikdama (lu šu
nų Lietuvoje, tris dukteris, ir 

Amerikoje nasz- 
Mes-gi jieszkodami 

apleidom musu

viena sunu 
laicziais.
sau geroves.

iJ

ir vaikai (ne- 
aktoriu, ar- 

mu- 
ir profesorių

A įmunka be jo-

bažn vežios

Juzefina

podnkrin
su

Kergerieiie likos, 
ta už baisu 
dvieju 
senumo
už koki ten 
ma. Moczeka 
nubaudė mergaite 

geležis bu v

Moczeka apdegino du vaikus 
su geležia.

New York. -- - Mrs.
iszrasta kai *

ap/leginima savo
7 ir 9 metu 

inkaityta geležia 
maža prasikalti- 
prisipažino buk

‘■S
Įlojo jog 
.Daktaras liudijo, 
mergaites

l»et neži
la a rszt a.

• « • jisai
()

- buk
gydė, nes turėjo ant 

kimu apdeginimus nuo dvieju
lyg keturiu coliu ilgio, 
mergaieziu bu\<» 
nuo sumuszimo 
mergaites kaire

Kūnai 
pamelynavia 
o jaunesnes 
ranka buvo

* • v • • •pui- iszlaužta. Mergaites teipgi ro-

Žydas pirko katalikiszka 
bažnyczia.

Norwich, — Isz
kios katalikiszkos
Szv. P. M. (ajrisziu parapijos) 

garadžius del 
automobįliiL ^Bažnyczia pij’ko 
ant licitacijos žydas, kuris turi 
krautuve anglių ir medžiu.

'I'aja bažnyczia stengėsi nuo 
senei nupirkti
biskupas nesutiko

likos padirbtas

dc sude keliolika saujų iszrau- 
tu plauku isz g: 
moczeka likos 
szesziu numosi-min kalėjimu.

veliu. Nedora 
nubausta ant

ant žemes atsiras visoki 
kai“.

Po kaimus 
tai senelis, kuris
save szvcntn Petru, apasztalu, 
iiusiunsta ant žemes per 
Christusa Poną 
prisiartinanezia nelaime.

.Kada atejna in kaimu, žmo
ni# puola ant keliu, melsdami 

Pomyluj nas

žemes 
garsindamas

akmenų.
“Ruth Merdi 
didžiausiu

vie-

ii .pija limo iižiutei(’- |n.ulgia Motute ir po svetimu 
...... ? . ^(.!u Į apgleiba mirė.

x‘iai, bet ir visi Philadi'lphijosį i u
visa

vietiniai lietu-

Per laikai

4 <

Di’rtsko ant savos

apėmė 
Košt romskoje 

neapseje 
kam tai, jei

susimy įėjimo: 
pomyluj!’’ 
ylrapanas muszdami. galvas in 
žeme.

Tuosius tamsimelius 
dvdele baime,
gubernijoi, mužikai 
lauku, nes sako: “ 
gu ne bus kam surinkti.“ Ka 
turi tai jau baigė 

pergy ve n s
valgyL c 
“pabaiga 

tai ir teip mirs isz ha-

italijonai bet 
ir pardavė 

žydui. Kada ajriszei pardavė 
bažnyczia, užmirszo nuimti 
kryžių ir iszneszti stacijos. Po 
pardavimui ajriszei norėjo nu
imti kryžių ir iszneszt stacijos, 
bet žydelis ant to nesutiko, 
tvirtindamas, buk nupirko baž- 
n\czia su viskuom 

jaut josios ir \ idurije.
buvo priversti damoketi žydui 
szimta doleriu idant g 
imti krvž'ii 
i-. ■

užlaik v- ! daili i

. Į 
kas radosi

Ajriszei

niotu nu-
ir iszneszti staei-

Sudegino pacziules dantis, tu
rėjo pirkt naujus.

A k roii. i >li io. - 
“ lokis

mus

20 užmuszti ant geležinkelio, 
kone visi sudege, 60 sužeisti.

Kortville, Imi. Dvide- 
szimts žmonių likos užmusztais 
per susidūrimą dvieju st ryt ka
riu ant užsisukimo kampo. Po 
nelaimei karukai užsidegė ir 
didesne dalis užmusztujn bal
sei sudegė, jog negalima buvo 
pažinti. Apie 60 pasažieriu li
kos
gonbutes 
anapolinje.
buvo pripildyti pasažieriais isž 
kuriu ne vienas neiszliko svei
ku.

aižeistais ir nuvežti iii li- 
Andersone ir Indi- 

Abudo strvtkarei

jeigu 
svieto’ ’ 
do vasaros laike.

Panaszei elgėsi
Vologodzkoje gubernijoi, nes? 
ten pirmianse pasirodė tas ap
gavikas szv. Petras. Viackojc 

motinos 
vaikus idant 

kentėjime

ir mužikai 
ubernijoi,

gubeTnijoi insi lit m 
iszžudino savo 
apsaugot juos mm 
kada užejs toji baisi valanda 

Soviatine valdži* 
in tonais 
idant užbėgti 
ir perkalbėt mužikus 
neteisybe, bet. kada tiejei siun
tinei |iasirodc kaimuosia, tai 
mužikai juos laike už antikris 

siunl inius kerszindami 
nukryžiavojimu. Siuntinei tu
rėjo bėgti isz tonais idant ap
saugot savo gyvastes.

Popai nesistengi?

iszsiuntc 
agitatorius 

tam pasiutimui 
Jog tai

savo

taus

į J
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Aliszauckiene.
— N111111 < i u >

tv,
i gyventojai.
teismas buvo žmonių prisigru- 

Butkn gynė 
žinomas ;

PhilaUelphijos, hu- 
Respublikos

an-

dės Apskustąjį 
plaeziai 
SI i kas isz

Lietuvos
Washingtone,

Laivas “Ruth Merdi“ 
įas isz didžiausiu žegliniu 
x'oriniu laivu, užejei ant akine- vusis

Vine-1 Atstovvhi 
t ras sekretorius ir Teisiu Sky
riaus Vejejes, taipgi Informa
cijos Biure) buvusis Veelejas. 
Butkus buvo sunkiai apkaltin- i

nu artimoji*
vard laike dvdelio
Laivorini likos ižgialbetais bet
laivas visiszkai sunaikvtas.

♦

Marthas 
szturmo.

pavėlintu tarnauti
ko ir sutiko.
priesz suszaudima
szeimtuos, pulkininkas pala

East Granby, Conn. — Czio-
I aetuviu 

• pui
kai gyvena ir broliszkam suti
kimi!!. t’želarbei prie' tabako 
geri. Beelarbiu czionais nema
tyt e> tiktai girtuoklei ir tingi
niai nedirba. Daugelis isz mo
torėliu varo ir 

yra 
keiksmingu 

bet ant to netemina.

| nais randasi daug
adxokatas kurie turi savo farinas ir

I
'■1

jį

Igere munszai- 
labai iiužeiniiiaii- 

sveikatai.
ne kas 
ežiu irtas; jisai buvo intariamas buk j 

paežiu i uleis- 
in pa ežios 

viens perėjo 
per josios szirdi ir padaro jai

carui ant ! nuszioxes savo 
Kėlės, valandas Į damas dvi-kuika 

11 • a ori a> • » a a «I < . - -

i

eariszkoS' kurni, isz kuriu

’;<» su Tit iana isz Kkaterinbur- mirti. Apkaltinimas priesz ji 
merginos, buvo 

egzekucijai,

'į

■1'1
I

į
Forestville, Conn. — 

metu Helena Baldagn 
isz mokshune's nuėjo 
ant plono ledo Mint' Broeik, ku 
ris sulūžo ir mergaite nusken
do. Tiiinc laike
Baldaga ėjo nuo darbo, pamato 
prie upt'luko būreli žmoniu. 
Prijautė nefhiuu* ir neapsiriko 
nes dagif‘db buk tai jojo dukre
le. lirszoku iii iipelnka gialbet 
mylenui kudyki, bet ir tėvas 
butu nuskendęs kad neimtu ji 
isztisiukes Stanislovas Proko- 
pas. Tanu' laike ėjo isz darbo 
teipgi Harry Brad lex su savo 
sunu, nubėgo pažiuicti kas ten 
atsitiko, o kad ledas buvo plo
nas abudu inlužo ir nuskendo. 
L’gnegesiai pribuvę 
kūnus nelaiminguju.

atėjus 
e.ziužinet

■ 'f
* i
■«

go, o kūnas jaunos 
kuria surado po 
nebuvo tai lavonas caro duk 
ers, tiktai duktė vieno isz bol-

virszininku kuri j garsus Philadelpliijos Apskri- 
ve<le Valstijos 

byla priesz Butku ir reikalavo 
teismo rasti Butku pirmo laip
snio žmogžudj'sie, už ka’ baus- 

mirtis elektrikineje 
kedeje. Adv. Slikas pilnai ’ ir 
gabiai pagyne apkaltinta But
kų ir atsižymėjo savo gabumu 
Valstijos liudininkus isz eg
zaminuoti ir prirengti ir pyk- 
dinti Butkaus apgynimu. Adv. 
Slikas sunkiai kovojo už But
ku ir iszgelbejo ji nuo mirties 

T uom i 
gali džiaugtis vietiniai lietu
viai, nes kitaip butu lietuviu 
va rda s n u ke 111 e jes 
Butkus butu buvęs 

elektrikineje

pirmo laipsnio žmogžu- 
Pennsylvanijos Valsti

jos Apskrities Gynėjas, adv. 
Maurice

il vst e. I

szevikiszku 
pasiaukavo 
.driij m noi ns T it i a uos 
suszamiyta toje 
buk tai buvo caro duktė..

Gynėjas
J. Speiser, galius ir

persimainyti su .ties Gynėjas’
ir likos

nildmoneji t
1

Daug žuvo eksplozijoi 
Ukrajinoi.

me yra ''"ii

■■

■■i

Ryga. - Daugeli žmoniu li- 
<os nžmuszti o apie penki'sde- 
:zimls sužeido eksplozije kuri 
<ilo name kuriame turėjo 
/o-dirbtuve taisytojas g
;\l);irko\e l’krajinoi. Devyuio- 
ika sudegusiu lavonu likos su- 

gr i u v es i 11 os i a. I bi u gi* I i s 
isz langu

sa-
inkiu,

I II 
■|siį 
"4lįi
, 11

elektrikineje kedeje.

iszgavo ■■j

.: M
ii
M 
"1 j 
i •*

1 
ii !'t

riuvesiiiosia.
szokdami

-ast a 
uisižeido 
aut nl veži u.

Laurence, Mass. -- Darbai 
ejna labai blogai, szimtat žmo
nių vaikszczioje be darbo, i 
ko labai nusimynia o prick tam
raudos neiszpasakvtinai bran
gios. Dirba czionais tik po tris 
dienas, todėl žmonelei inklim-

Patartina idant
niekas in czionais nevažiuotu, 
nes

i < i„j?daug jei 
nuteistas 

kedeje.
visai ap- 

malszyt insiiitusiu mužiku, nes 
Petrui

ir protą tujų

1
i mirti
Pats teisėjas nustatant Butku: 
bausme sake jam,

Rusija Pirko Fordu Už 
$4,000,000.

Da n isz k e Kordo

i b 
akis

szv. »>da prigiaĮlįsti 
apdumti
lengvatikiu neiszjuaneliu, pa
sinaudodami isz to gausei, nes 
mužikai’ atydueida jiems \ iska.
Generolas Pepeliajevas ir 20 

kiti bus suszaudytais.
Moskva. — Generolas Pep- 

liajevas biivusis vadas baltos 
sihiriszkos armijos ir elviele- 
szimts kiti virszininkai, likos 
apsuelinti per

“laimingas 
esi, kad Tamsta nebuvai ras
tas kaltu, pirmo laipsnio žinog 

Butkaus mažutėlė 
metu amžiaus, 

Valstijos

Sudžc subjaurino savo 
augytinia.

Crandon, Wis. — Skandalas 
kokis kilo paviete Korest buvo 
priežaste aresztavojimo pavie- 
tavo sudžiaus Jameso A. Wal- 

savo pen- 
augy’tiues Ma-

M osk vii. — 
szaka pardaw Rusijai 18,000 
fordu 1924 metams. Kontrak
tas tapo pasiraszytas ežia ana 
diena sovietu vldžios atstovu

> Tu
verte sie- savo.

pa in skolas.
■d

I

užI hint is 
buvo nusprendi- 

>n»lo. kada užsibaigi' teis-

4 A

aresztax <»tas
loję tai užbėgti, tai Mikas pa-1 ir sudeginimą '• « ■ > » I . • « tszauke ambnlansa. 
bidamms pribuvo 
Sartikiene gulėjo 
mirsztaiit i. 
tris 
druskos moterei in 
tas jaja iszgialhejo nuo mirties.

Kada motete atsigaivino pa
sako policijai, buk lankei jo
sios vyras ant 
kad nedirbo fabrike ir tas jaja 
nustume prie atėmimo sau gy
vasties. Vyras prisipažino buk 
tai teisybe ir likos uždarytas 
kalėjime už nepadoru 
girna su savo moterių.

Baisus szturmas ant Westu 10 
pėdu sniego, trukę i sustojo.

- Detroit, Mich Miczi- 
gana perpūto baisi .sniegine 
viesulą kuri padare ant keliu 
milijonu doleriu blcdes, de- 
alimts žmonių pražuvo, tele
grafai ir telefonai suardyti, 
sniego nupuolė ant deszimts 
jiedu ir nekuria trukei likos 
užsnigti. Aplink Chicaga pada
ryta 'daug bledes. Tokios vie- 
saloftant Westu nepamena se- 
niau#i žmonis; kuri padaro mil- 

bledes tjvvlekosia

Daktarus 
puodukus

Kada am- 
>u palieije 
ant grindų 

i n py le 
ka rėžiusios 

gerkle ir

buk
jos bardavusi

pasiel-

už girtuoklysta 
sa \ <» |

(antis. Sudže pasuki' 
Imi paeziulei nu- 

s arba a t sė
dėti 30 dienu kalėjime. Stepas 
perprasze paeziule prižadėda
mas pirkti naujus dantis.

16 metu vaikas negali iszgy
venti ant $15,000 ant meto.

— Szeszi oi i k os 
Art h u ras 1 liek

ant 15 
per meta, 

todėl jojo motina innesze pra- 
szyma in suda idant paženkly- 
tu jam da penkis tiikslanczius 
daugiau. Sudas prisilenkė ant 
motinos praszymo duodamas 
vaikui 20,000 doleriu ant jojo 
užlaikymo isz palikto turto per 
įnirusi tęva. Motina pasakė su- 
dHui, buk užlaikymas 
kaszluoje jai $21,69.5 — 
kvmas autumobiliaus ir laisv- •> •

’.I ant 
užlaikymas 

$420; drapanos $2,500 ir kiti 
k a sztai.

Daugelis

sli už subjaurinima 
kiolikos metu

žiniszkas 
vai irt i josi a,
,h ', j : 1 ■ .lh t

• ♦

netikrus <
Stepui, jog 
pirkt naujus danti

pacziules 1.įllĮ(,s McDonald, kuri neužil-

New York.
metu senumo 
ley negali iszgyventi 
tilksta nežili doleriu

gio ketina pasilikt motina, kal
tindama sudže už josios su- 
bjauriiiima.

Gyventojai dagirde apte tai, 
dabar geidže t a ji ra kai i isz- 
gauti isz kalėjimu ir pakart 
ant sausos szakos. Sudže huną 
saugojamas kalėjime' diena ir 
mikli idant inirszus myne ue- 
insigautu in kalėjimu ir m'pa- 
kartu Walsha.
Politikieriai apvogė Suv. Vals. 
iždą. — Visi vage kas inmano.

Washington, D. C.

IIZ

K a Lik 
prasidėjo skandalas su aliejaus

sunaus 
ūžia i-

mas $3,500 
$2,000;
$5,00*0;

szofero mokestis 
vedimo namo 

szunio

vaiku reikalauji 
mažiau ant moto kaip užlaiky- 

pa-mas szunio tojoi(‘ithl)olo — 
gadvto tiirczians shneho.1 k • * i " w f . •

kariszka suda 
Czitoje ant suszaudiino už su
kėlimą kontrarevoliucijos po 
K o lezo k o s u m 11 sz i m 11 i.

Szeszeszi 1 eszi 11 i t s ld t i revo- 
liucijonicriai likos nubaustais 
kalėjimu. Badai sudas permai
nys Pepeliajevo 
viso

Visi kaliu inkai

ir Kordo atstovo Danijoje 
18,000 automobiliu 
kįa $4,000,000, bet ..kontraktas 
esą padarytas ir 
metams ir apimas toki pat au-j 
tomobiliu skaieziu.

tolesuiems

žudvste.
duktė, Ona 7 
buvo Valstijos paszaukta 
kaipo liudininkas priesz tęva

Taipgi Valstija szauke 
eile lietuviu ir anglu kaipo 
liudininkus priesz Butku. Adv

Banditai sužeido 20 žmonių | 
paėmė daigiu ant 700 mili

jonu markiu.
Vilnius. Baisus plvsziku* už

puolimas. Varszavos laikrasz-

farma 'Tea Pot, kad sztai vein 
iszipdave buk politikieriai ir 
iždo virszininkai apvogė ir ap
gavo Suv. V'alstiju iždą (kasa) 
ant milijonu doleriu.

Isztikruju jeigu tosios viso
kios apgavystes, graft a i vagys
tes ir kitokios szunyhes nepa
liaus Amerike tai žmopis pa- I
tys turės padaryti szioki tokį 
paredka, nes jau politikieriai 
už daug paėmė valdže in savo 
nagus. v.

■i. ?r

Pagal vėliausia apskai-

jau politikieriai

bausme -ant 
gyvasezio in kalėjimu.

likos isz- 
vežti in Vladivostoku.
Caro duktė apsivedė su kalė

jimo dažiuretoju ir tokiu 
budu iszsigialbejo nuo 

smert.
Kkateri n burgąs. Paskly

dus žiniai buk nužudyto caro 
duktė randasi Brazilijoj, da
bar iszejo in viražu kokiu bu
du jiji iszsigialbejo nuo smert. 
Titiana isztokejo už bolszevi- 
kszo pulkininko kuris prižiū
rėjo kalėjimu kuriame radosi 
carišzka szeimyua. Tasai pul- 
kiniiilias Hbai mylėjo Tatiana, 
kada buvo jisai
kam pa loci ti jo už 
caro.

Kailu caro szeimyua 
iszvežta in Uraliaus kalnus in 
kalejiina, pulkininkas melde 
soviatines valdžios idant jam

sargu .carisz- 
gy vasties

I

"Op..' I H I I

Lima tai paežiam mieste Na- 
jorke randasi 1,643,012 žydu.jorke randasi 1,643,012 žydu.

ežiai pvanesza, kad Gruodžio 
men. 29 in 30 d. vai. mikli, 40 
ginkluotu plesziku 
miesteli Horodoka (Vilniaus 
aps.) Pleszikai insibriovo. .in 
miesteli isz visu imsiu ir np- 
szaudydami ji iszvaike milici
jos sargybinius, 
darbuotis.

Paėmė i#z gyventoju (IvylĮ- 
ka geriausiu arkliu su vežf-

.< Y ! . 1___ U ........ l_.lV.Uli

instaigas ir dėjo viską in veži
mus. Kai kurie prekybos hiatai 
gu savininkai
bet pleszikai vienus smarkiai 

bego in 
milicija nežinodama, kad jos 
nėra, tuojau ji buvo nukabta.

apie 20

užpuolė

Slikas gabiai ir rimtai atrėžė 
visu Valstijos liudininku pri- 

I rodymus priesz Butku. Valsti
jai pridavus savo prirodymus 
adv. Slikas pastate Butku teis 
mui ir “džiuriai“ 
savo gyvenimo “ santykius su 
moterc ir priežasti nelaimingo 
atsitikimo už ka jisai buvo ap- 

Inteikus visus isz 
pusiu 

“džiuriai“, “džiure 
kaltybes klausyme, 
Ketvergo, vakere,

kaltintas.
abieju 

džiuriai”,

likos

paaiszkinti

prirodymus
’’ svarsti1

Po to emosi
A

ka geriausiu arkliu su veži
mais pradėjo pleszti prekybos

pasiprieszino,

Viena moteriszke

Sužeistu pasirodė 
asmenų tik žydu, 
invairht daiktu imt‘,7007miJiar 
du niurkiu.

Iszpleszta

Plėšikai dingo. 
Milicija pradėjo vėliau juos 
sekti, bet nieko nesugavo.

po tam grandysi*.
Moterėlės su savo v v ra

ka is pasielgineje kaip babelo- 
niszkojc nelaisvėje, atemia vi
sa uždarbi nuo vyry praleidže 
ant mUnszaines, o kada vyras 
papraszo kiek pinigu ant papc- 
rosu tai gauna “rūkyt“ kad 
net visoje pekloje pasimiršta, 
o kada kiek pasispyria, tai bo- 
belkos prielaidinis gerai vyra 
apdaužo, 
kad kūmas 
kaip gali aplaikyti divorsa nuo

— \ įska ^inant^*
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Pankei ir atsitinka 
kurna pamokina

savo vvruko.
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■iNorėjo apipleszt Kurszenu 
dvara.

Sziauliai. Vėl sulaiko ta gau- 
pleszikti. Praeita

ziauliu apskrities milicija su- 
o rga 11 i z u o t • i p I osz i k u 

25 asmemi. J^ziszi pin
ikai sulaikyti dvare p* iv Kur 

szeiiu, tuomet kuom.! jie uore- 
tardv- 

ginklu, ir

per visai 
ir Petnv-

czios ryto 10:30 sugrįžo teis
mo kambarin ir praneszt' save) 
nuosprendi. I\> trumpo pasi
kalbėjimo su. Butku, aelv. Sli- i 

teismui, kad
iszgirsti J“ apipleszti dvaru. P<»

praneszekas
Butkus- prisirengęs 
bausme. Po tam teisėjas nu
slidino
metu kalėjimam

Butku nuo 10 iki 20

Miss KlienTamaqua, Pa.
JI cG i n ley, 20 
muszta o trys vyrai sunkei su-
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8“Zjc 
laike 
gauja isz
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metu likos už-j perduoti

mo rasta imis juos 
nuodu nuodvti szimim. 
ties Sziauliais ir da» 
jie nužudė dvarpon

Pleszikai 
riszkai apsivilkę. . I*

iii

' I, < »

žeisti, kada juju automobilius 
apsiverto arti Coaldale, 
važiavo namon nuo szokio isz 
Nesquehoning; Badai dreiveris 
va ž i a v o. | uis i u t i szk a i.

Jie visi
Armijos

Apart sziu plvsziku, 
apskr. milicija 
meni* ;užm 1

• bnviT ka
' IbuKini 

prisipažino, kad 
) ra

teismui. 
Sziauliu 

sulaikė J2 jusr 
Vagystes, ir kitu s

Amerika kas metas ser
ga apie tris milijonai ypatų.
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KAS GIRDĖT
Sziadien pragyvenimas kasz

tuoje apit* 65 procentas dau
giai! no kaip priesz kare 1914 
mete. Bet nevienokei visur — 

kokiosiakaip kokiosia a|)linkinesia 
kasztuoje ir daugiau o kaip 
kur mažiau. Reike neužinirszt, 
jog tai skaitosi ant darbinin- 
kiszkos szeimynos kurioje ran
dasi nemažiau kaip penki sa- 
mirei szeimynoje.

Kitaip skaitant, 
kasztuoje nupirkti koki dalyku 
$1.65 ka kitados galima buvo 
pirkti už doleri, arba uždirbti 
$1.65 ka kitados 
tik doleri.

Taigi jeigu žmogus uždirba 
leszimts doleriu, tai isz to rei- 

ant maisto,

Karolius IScheibneris, kuris bus 
neužilgio nukirstas su kirviu 
budelio rankosia. l'asai žudin- 
tojas papilde (įpio penkesde- 
szimts žudiuseziu in laika tri
jų metu. Prie tojo darbo tankei 
pasiimdavo iu talka' savo dvi- 
lekos metu vaiku, o jojo antra 
pati jam prigialbėdAvo ir mo
kydavo kokiu bildu • geriause 
žudinsta papildyt.

.Jam teipgi
garsus lierlyniszkas banditas 
kokis tai Kalosovskis kuris 
pats sau paleido kulka in szir- 
di kada ji palicije apsiaubė isz 
visu pusiu.

Ir neimtu tasai žadintojas 
pakliuvęs in rankas tetisingys- 
tes jeigu vaikas ne butu isz- 
plepejas terp kitu vaiku tėvo 
darbelius. Palicije apie tai isz- 

tyrinet, na ir
ant galo susekė Scheibneri ant 
karszto darbo. Jojo pati teipgi 
likos uždaryta kalėjime.

>. |. 4 I . fflHf|.'-4 •UM*!'1 «d . « ‘ • i. .1. ■ '*■• ■

Kas yra Gydytojas?
Dr. Paul B. Brooks, New 

Yorko Valstijos Sveikatos Ko- 
misijonierius, aiszkijia skirtu
mą tarp gero gydyto,jo ir szun- 
daktaro. Sekdamas medicinos 
istorija nuo Hippocrates laiku 
iki sziu dienu, sako, jog szia
dien medicina tvirtai stovi, ir

p rigial bodavo

(ui dabar

aplaikydavo

I 
ke iszmoket $4.31 
$1.77 už randa, $1.32 ant dra
panų, 56 ant žiburio ir kurio ir 

o kur
isz to ant 

9»*

$2.04 ant kitokiu iszlaidu
10 ar 20 procentas
“juodos valandos!

National Indusl- 
kaip nori 

laike kares

Tegul sau 
rial Board

4 4

” skaito 
bet užmirszo, jog 
reikėjo mokėti už ta pati d'aly- 

o ne $1.65k a $2.05

mirusio \Vuod- 
buvusio

I laidotuves
row Wilsono, buvusio prezi
dento Suv. Valst. atsibuvo Ke
rei loję, o kūnas patalpytas 
Washing!ono katedroje.

Gyvenime mirusio preziden
to numūrąs “13” buvo ženk

lius buvo iszrinktas 
•lukloriszku balsu, jojo

ly viausiu, 
per 13 < 
pravarde susideda isz 13 litaru, 
atvažiavo in Brestą, Franci ja 
I lecemherio 13, inauguracije 
atsibuvo 1913 meto, 13 guber
natorių dalybavo parodoje, mi- 
licije pribuvo
terptauliszkos ligos taika li
kos užbaigta 13 Februariaiis, 
jojo dukters svodba buvo 13 
isz ejles kokia atsibuvo bal
tam name, paliko 13 giminiu 
isz kuriu jauniauses turi 13 
met u.

isz 13 valstijų,

jaiiniauses

Suvirszuni

prie saves
T

po-

» >», ui i iW,hmM

Kelios sanvaites adgal buvo 
jierstatymas arba paroda szu- 
n u New Yorke.
szimtas szunu visokios veisles 
buvo perstatyti. Kožnas szuo 
ar szunytis turėjo 
puikei pasi rėdžiusia tarnaitia
kuri visame dažiurinejo “ 
na szuni” idant jam nieko ne- 
stokuotu. Tuju szunu verte bu
vo apie szimtas tnkstaneziu do
leriu.

Dabar paimsime kita paroda: 
Ne toli nuo'tosios vietos sto

vi miestiszka prieglauda ap
leistu vaiku, sieratuku ir ben- 
karteliu. Toje prieglaudoje 
viena da žiu reto ja yra privers
ta rūpintis visa gauja tuju ne
laimingu vaiku. Visi vaikai 

deszimts centu, 
nes vra laikomi

♦

sunkenybe del

na szum

Toje

neturi verties 
prieszi ngai, 
kaipo didele 
miesto kuris duoda prieglauda 
tiems nelaimingiems kurie 
pažysta savo gimdytoju.

Dabar užejna klausymas: 
isztikruju užlaiko tuos 

brangius szunis ir juju dažiu- 
retojas, kurios teip rūpinasi 
jeisf Atsakymas turi būti': vi- 

visa visuomene!
Dabai- antras klausymas: Ar

gi visuomene kuri iszduoda 
tiek pinigu ant tuju szunu, ne
galėtu geriau rūpintis tais ne
laimingais vaikais, kurie atej- 
teje jiasiliks žmonims ir drau
gaus su mumis. Argi tai ne nu
žeminimas visuomenes kuri tu
ri szirdi del szunies o 
ratelio, savo artimo visai netu
ri ir apie lai nesirūpina.

uzejna

ne-

kus

siJOlDOiie

ilel šie-

bjauriausio ir pi- 
kuris tuoni lai k yra

4 4

girdus pradėjo

turėjau rei- 
AHikes pa

sekmingai savo bizni, stovėjau 
1 i et u v isz k os ha žn y czi os 

idant uu-

Ana sanvaitia 
kala Filadelfijai.

prie 
laukdamas karuko 
važiuot ant Read ingo stoties. 
Tame užtemimui aut bažnyti
niu trepu sedinezia kokia tai 
moterėliu, kuri lingavo in visas 
puses ir ka tokio po uosiu sau 
murmėjo. Turėjau gana laiko, 
o supratęs jog tai lietuve, pri
ėjau prie josios užklausdamas, 
ko marnyt teip karsztai meldi 
nuo Pono Dievo!

Bobele dirstelėjo ant manes, 
kaip szuo ant nulupto zuikio 
ir ka tokio pikto atsake po uo
siu. Asz nelaukdamas 
mo pradėjau: “
te, jau toki blogi laikai dabar 
užėjo, jog ir Ponas Dievas už
mirszo apie žmonis.

Bobele pakele akis atsiliep- 
Asz del saves mažai 

nuo Dievo. Asz tik 
idant mano ne-

a t.šaky- 
Matai moeziu-

t 4

Kas 
tai Dievas 

Bet turi

dama: 
iszpraszau 
meldžiuosi u, 
prieteliai greieziau pastiptu, o 
po tam tai jau asz pati duosiu 
sau rodą ir nuo nieko nieką ne
reikalausiu.“

“GeVai darai moeziut. 
už kitus meldžesi, 
greieziau iszklauso.
turėt daug tuja neprieteliu 
jeigu net isz dangaus 
pagialbos.

“Matai ponuli, argi tai pikti 
kaimynai duoda žmogui gy
vent ramybėje! Kur tik apsi
suku, tai tik visi ant manes 
žiuri, rodos primanytu mane 
užmuszt ar nukryžiavot. Asz- 
tuonios szeimynos gyvena ant 
musu jardo, tai sakau ponuliui, 
per diena ir naktį darosi vel
niava, man visados lenda in 
akis ir visaip mane persekiojo. 
Bet ir asz kaip kada jiems snti- 

bet tan- 
ir kas

meldžiu Dievo, idant 
juos kolera pagriebtu!

O ar Dievas iszklauso tavo 
maldų!”

Paprastai kaip
Kaip kada iszklauso, 
kada m*, 
žvakute ant intencijos 
I ienos, k a tai
manos, tai ana diena apsiszuti- 
no sau pilvą su karsztu vande
niu ir dabar padla guli szpito- 
leje. Bet tokia vale Dievo ne
lankei atsitinka. Dievins ne teip 
skubina idant iszklausvt var
gingos moteres, ne... Nors asz
ponuli, nieko del saves nepra- 
szau, tiktai vis del kitu, visa- 
< los...

Norėjau iszkirst 
moksloli teip 
bobelei kuri 
sayo artimus
idant juos nubaustu, bet taniu 
atėjo karukas in kuri sėdau ir 
n u va žiu va u ant stoties.

kius gerai uždarau, 
kiauše sėdžiu malszei 
diena

» 
jeszkai

i 4

4 4 I )ievas... 
o kaii) 

VakaT net uždegiau 
Kipi- 

gyvena skersai

gera 
dievobaimingai 

t ei p pa niekinėjo 
ir melde Dievo

pu-

itaadeda nauja gadyne kurioje 
ligų sulaikymas pradeda užiin-

*ti sVarbiauso role.
“Taip kaip mes 

samdėme advokatus apsaugoti 
visokiu apgaviku.

Sako Dr. Brooks, 
gydytojas turės 
klijantus sveikus.

“Pricsz penkiasdeszimts me 
(u, medicinos studentas pra
leido vienus motus skaityda- 

medikaliszkas knygas 
praktikuojanezio 
ofise ir praleido du metus mc- 
dikaliszkoje kolegijoje ir po 
tam buvo prisirengęs prakti- 
kuot. Su mokslo iszsivystijimu 
nuo studentu vis daugiau ir 
daugiau reikalauta. Sziadien 
studentas turi turėti nors du 
metus paprasto kolegijos dar
bo, turi per keturis metus lan
kyti medi kai iszka kolegija ir 
per vienus arba dviejus metus 
praktikuoti ligoninėje, ir tik 
tada jisai skaitytas kaipo gy
dytojas ir gali 
profesijini gyvenimą, 
aiszku, jog pasiraszyti 
po pravarde 
daug laiko, 
gu. Gydytojas turi praleisti del 
savo mokslo nuo {dvieju iki 
penkių tilkstaneziu 
kartais turi labai sunkiai dirb
ti per kelis metus atgauti tuos 
pnigus kuriuos 
medikaliszko mokslo ir prasi- 
lavinimo.

“Priosz trisdvszimts ar ketu 
riasdeszimts metu beveik visos 
szeimynos turėjo savo szeimy- 
nos gydytoja.
muose jo atvykimas atneszda- 
vo nuraminimą ir linksmumą, 
nes netik buvo szeimynos gy
dytojas bet ir szeimynos pata
rėjas. Jis paszvonte savo gy
vastį tarnauti kitiems, ir kuo
met įniro jis palikdavo mažai, 
szskriant gražiu atmininiu. Ian 

uždėjo 
akmens,

seuo- 
“di- 

žmogus neturi, 
gyvastį už

mus nuo 
i 4

mus

sziadien

“ateityje 
užlaikyti Ju

gydytojo

pradėti savo
Dabar

“M. D.
reikia praleisti

energijos ir pini-

mokslo
doleru, ir

praleido del

Ligų atsitiki-

szskriant
Macla re n raszy tojus 
sekanti parasza ant 
kurie apdailino kapa jo 
ves mokyk los ’ ’ gy dy t ojo: 
desnes meiles 
kaip padėti savo
savo draugus.” Kuomet tas ra
szy tojas paklaustas ar jis isz- 
tikro pažino toki gyUytoja, ku
ris taip save užmirszo, raižy
tojas atsake ‘ne viena, bet 
daugeli.’ Sziadien del daugelio 
priežaszcziu, santikiai tarp gy
dytojo ir ligonio nėra toki ar
timi kaip buvo senoviu dieno
se. Dabar beveik 
reikalas. Bet vistiek

atsako

< 4

didžiausio

Taip

A rgi 
galima prilygint puikiausia 
szuni prie 
ginusio” 
be jokios verties( ?) kūdikio!

Sndyk tu žmogaus, kuris tu
ri sveiku protą.

Argi daugelis vaiku neužvy- 
di sznnixzka gyvenimą 
turi didesnes vigą d a.s ir dažiu- 
rejirua ne kaip užimtai vaiku! .

K a le j i me < I logo je, 
gejv*r• Vokietijoi, -/randasi, di- 
džiauses rūkulis ir žudiiitojas

kurie

Szležin-

I

Meksikonisaka revoliucije 
pasibftįge.

Mexico, (’ity, Alex. -

bizniszkas 
randasi 

gydytoju, kurie vis užima vie
ta patarėjo ir kuris gerai apsi
pažinęs su szeimynu visokioms 
bėdoms.

“Savininkas”
cirko pasaulyje sake, jog ame
rikonai mėgsta boti apgautais, 
ir daugelis žmonių isznaudoja 
ta amerikoniszka ypatybe. Jie 
pradeda visokias tikybas ir vi
sokius sistemas, kuriu vienin
telis tikslas yra perkeisti žmo
nijos'ligas iii pinigus.
kaip didele alkana žiuvis nuri
ja mažesne, taip ir žmones seka 
paviliojima ypatingai kuomet 
pasirodo pasiulinjimas gydyti 
ligas kokiu nauju sistemų.

“Kuomet gydytojai bandot- 
sznaikinti szundaktarus, žmo
nes ant ju užpuola. Pasidekime 
savo in gydytojo vieta; pralei- 
dei/metuk sunkiame moksle ir 
tukstanezius doleriu ingyti me- 
dil^aliszka mokslą ir patyrimą; 
bile kas pasiyadines savo gy
dytoju, bot {curis tik prasimo- 
kino per kelias savaites, atsi-

Mexico, (’ity, Mex. —• Meksi- 
koniszka revoliucije kuria šu
kele generolas Adolfas Dela 
Hiiertą sugriuvo. Huerta su 
k o le išvada is pabėgo ant laivo. 
Pasikeleliai apleidže Vera, Uruz 
dideliam vargo, apiplyszia ir 
alkanu ■ į : į - ’

f

daro ofisu tavo mieste; matai 
ligonius, kuriems tu esė davės 
kuogeriausius į patarnavimus 

ieinant in jo ofisą, kai kurio isz 
tu žmonių negulėjo tau užmo
kėti, bet naujasis reikalauja 
ant syk,užmokėti pinigus irpinigu. - 
žmonos* jdm tržmoka. Kalni at 
pasveikintum toki su atviroms

11’
vi

rankoms L Žmones nestoji pa- - 
maustyti apie tas sistemas, ir J 
nopamansto jog jeigu 
sistemos turėtu jokios 
tai butu investos in medicinos 
kolegijų mokslu.”

Dr> Brooks toliaus sako, jog 
medicinos profesija, apsunkin
ta todėl, jog gydytojai 
mislino kad garsinti savo biz
ni buvo neetiszka ir kiijd tikras

tokios 
vertos

patys

gabumas turi stovėti ęht savo 
pamatu. Kuomet, kiton pus,cn, 
szundaktarai visuomet pirmyn 
stumia savo pretenzijas.

“Visi ydytojai neturi lyg4i 
prasilavipima arba gabuma” 
sale o D r. .Brook s. ‘ ‘Kai p ir k i- 
toso profei&jofc/o randasi ir ežia 
keletą, kuie neteisingi. Su gy-

i j • • Sol A' ' " W 1 ’ • ii ;■ S
1

bu lakta, jog gyvenimo metu 
lt m ■» w. ’’’ rw

toju tarpo negu 
joje. J , 
turtingi, ir daugelis isz ju, ku-

S/ 1 .

tose profosijotfe randasi i
• Ui ' 1' ♦ . * '• 1 H..• t 4

dytojais tili'įmu.Titsimiliti svaf-
. .... t'-. '* * 11 1 ,

1 
ilgumas yrii trumpesnis gydy- 

kitoje profesi- 
Rotai dąktąrai mirszta

rie paszvente ilguH metus ves
ti gera darba tarp žmonių, pa
lieka negana aprūpinti savo 
szeimynas, ir nuo bado apsau
goti. Medicinos profesija visuo 
met davė pilna parama, vieszos 
sveikatos darbui del isznaiki- 
ninio tu ligų del kuru gydyto
jai reikalingi.” — F.L.LS.

PAJESZKOJIMAI.

brdlioPajeszkom savo
mininko Pliuszkio, jau 7 metai 
jau nebesusiraszohi, gyveno 
kur ten Daukšom*, N. M. Pa
einantis isz Kauno Red., Skuo
do Miesto.
džiainc atsiszaukt. (t.13)

Barb. Pliuszkiutes
8029 Hurley Ave., 

\V. Philadelphia, Pa.

nebesusiraszohi,

Amilija ir

2

1)0-

Yra reikalas mol-

Laiszkas in Dangų.

Pajeszkau savo 
Gendres 
valku Red., 
Prieini Para., po vyru pavarde 
Pastanskiene, pirmiau gyveno 

Meldžiu alsi-

r pus-seseres
Verbi skili tęs isz Su-

Alksniku Kaimo,

apie Scranton, 
szaukt ant adrpso.

Miss M. Szugždiene 
333 Willing St 

m

Kaimo, jau

•i

Viename dideliame mieste 
gyveno neturtingu, bet dievo
baiminga szoimy na. Isztiko j u 
nelaime.
siižiustas,
ežio ir šie 1 va r tos apsirgo ir at
sigulė in lova. Skurdas užviesz 
piltuvo ju nameliuose. Vaiku- 
cziai vorkszleno ir prasze duo
nos. Vyresnioji mergaite, kuri 
lanke mokykla.
mie, kad 
dens savo tėveliams.,

rr«vas tapo sunkiai 
o motina isz rupes-

pasiliko na- 
jiadavus bent van- 

Valgyt 
nori, o ežia nieko nėra. Ka du
ryti '/ Pradėjo mastyti. Prisimi
nė jai, kaip Sesuo Raimunda 
mokykloje kalbėdavo, jog vi
suose reikaluose
liuoso reikia būtinai atsikreip
ti prie Dievo ir praszyti Jo pa
gelbės.

A-a,—zi-ii, — tara sau, 
to kartais liepdavo 
laiszku pas krikszto motinėlė 
taigi ir asz padarysiu taip-pat; 
imsiu plunksna ir 
laiszka in Daugu,

— main y- 
paraszyti

Pamaqua, Pa. 
pus-brolio, 
nuo Seinų,• 

Yodialiszkiu 
metai kaip ne

sužino! ar 
Jeigu kas

Pajeszkau savo 
Vinco Moceikauo, 
Suvalkų Red., 

25
matėmės, noreczia 
jis gyvas ar mires, 
apie ji žino meldžiu praneszt.

St. Anderson
Grant Town, \V. VaBox 52

Pajeszkau Antanu Steponai
ti paeina isz Suvalkų Red., Ma
rijampolės Apskr., Gudeliu 
Valsėz., Peni upių Kaimo, gir
dėjau kad gyvena ten kur ap
link Bostonu turi fanna. Jeigu 
kas apie ji žino, 
neszt.

meldžiu pra-

Staczioka’sKaz
1022 N. Summer Ave., 

Scranton, Pa.
Pajeszkau Marcelos ur Vin

co Ramanaucko. Daugelis me
tu gyveno Mahanoy City, 
gul atsiszaukia in “ 
ofisą arba ant adreso.

Mrs. Mary Pucilauskieue 
rd Ave,, S. S.

Omaha, Ne b.

Te-
1 ?Saules

5409 S. •)*> o<>

nr SERGANCZIOS MOTERIS -TgJ
JUSU ATYDAI.

Dr. Gedvylos Gyduoles sugražino in sveikata szimtus 
nusilpnejusiu inoteru, kurios buvo nelaimingos iš prie
žasties tulu moteriszku ligų.
MOTERŲ TONIKAS, sustiprinu krauju, nervus iė visu moteres 

systerna ir regulevoja jojo veikymu. . ..
ANTISEPT1KON,

kožnai vudusei moterei. . .
GYVATSZAKNES ELIXIRIUS

^ŽOLINIS LINIMENTAS,
M H

A Visi vaisiai prisiuneziami per paūžtu

iIi
i

filį

ji

I
A

*1

d!S

-. i

paraszysiu 
o gailestin

gas Dievulis, be abejones, isz- 
klausys mano praszyma; po- 
pierio turiu ir plunksna turiu, 
reikia, tiktai sėstis ir paraszyt i.

Ir parasze laiszka. Jame bu
vo praszymas, kad Dievas su
teiktu sveikata loveliams ir 
kad prisiųstu duonos jai ir 
brolycziams. Paskui nubėgo in 
Szv. Kryžiaus bažnyczia ir, pa- 
maeziusi auku dėžute, pamano 
jog tai dėžutė laiszkams ir ap
sidairiusi, ar kartais nesiran
da kas, nors jau inmosti laisz
ka. Tuo tarpu pasikėlė 
tai nioteriszke, labdarybės na
re, kuri rengusi apleisti bažuy- 
czia ir pamaeziusi mergaite, 
paklauso, ka. nori daryti. Mer
gaite, netikėtai užklupta, nusi
gando, pradėjo verkti, pasako
ti visa. Parode jai ir laiszka.

Moteriszke glosdama ja, ra
mino ir žadėjo pasiusti laiszka 
nurodytu adresu.e7

—-Beje, 
bes nare, — ar paraszei, kur 
ir kam turi būti, duotas atsa
kymas ?

—Ne, 
Tecziau, pamenu, kad 
Sesuo Raimunda 
mokino, jog

—Taip; geroji

duonos

kokia

pridėjo labdary- 
ar

rn
~ atsuki* mergaite. — 

geroji 
mokykloje 

Dievas viską žino.
Sesuo Rai

munda tiesa sake, Dievas vis
ką žino. Bet, ar žinos tas, kurs 
turės duoti atsakvma !

Mergaite, nurodžius, kur gy
vena jos tėveliai, patenkinta, 
parbėgo namo.

Ant rytojaus, atsikėlusi ank
sti ryta, rado prie daru pilna 
kasze (boskė) suknelių, dra
bužiu, duonos, vaisiu, cukraus 
ir pinigu; viskas buvo tvarkiai 
sudėta, o kaszes apaezioje bu
vo laiszkutis nuo Dievo su at
sakymu. Netrukus atvyko ir 
gydytojas, kuris apžiurėjo ir 
suteikė vaistu .sergantiems tė
vukams.

Taip tai pasiuke Dangų isz- 
tikruju ne laiszkas, bet jo tu- 

iszk latise 
tikinčiųjų Jo gar- 

A. Matutis.

rinys, kuri Dievas 
per viena 
bintoju.

patenkinta

iav. o-priausiu ir smagiausiu to
dėl vėlinu visiems ji užsiraszy- 
ti h: skaityti, ° Saule’ ’ atgai-

PADEKAVONES NUO
MUSU SKAITYTOJU.

..j.— |

Dekavoju už palgulGipu ma- vnia ir suramina kožna kuris 
no užmokėsi ies už prenumera
ta, nes nebuvau prisirengiąs ir 
truputi pavėlavau, bet bilda* 
mas justi skaity toju per,20 me-

« • M 1 '. IĮ,

tu žinojau, jog man nesulaiky
sit, ir nepaliausiu skaityt 
“Saule”. Skaitau kone visus 
kitus lietuviszkus laikrusz-

*’ ‘ ' 1 ' *■ ' ’ 1! I; i. ' U I’’

ežius be prenumeravojimo ju-

jajai skaito. Vėlinu kanuolai- 
mingiausios kliūties jusu dar- 
huosia, pasilieku su pabarba. 
No. 171 Miss M. L. M.

Hartford, Conn.
nepaliausiu skaityt

ju, bet “Saule” skaitau hę pa
liovos už kuriu užsimoku. Vė
linu visai redakcijei kanuoge- 
riausio pate įvedimo.
linu visai7 redakcijei kunuoge-

• • ■ . * t ■ > 'f

No. 278 A: I’. Laurence, 
Mass.

Prisiuneziu jums „u.žinokesti
. • 1 L 'i i a ' 1 1 ' ii- -r , |

ant viso ipeto už nauja skaity-
a • AL * a «L * — . hi , ,-U ■ ’ 'i..

toju ktiri prikalbtam! prie mu-. I JI I | ■lt,1'''1’ S 1 . ' • 1su dydeles szeimynos skaity
toju “Saules”, kuriam tasai 
Iftikrusztis labai patiko kaįp

kuriam tasai

man patinka, yni vienas

.!< I

H 4 f

Meldžiu priymti nuo inapes 
szirdinga jiadekavonia už ta- 

Kalcndoruj. 
į-ąradejystes

mintos dovaneli^ 
ir visas Jdtokes 
ąplaikytas nuo jus. Lai Dievas 
suteikia jums gera sveikata ir 
laimingai 'darbuotis 
Lietuviu ir 
prenumerata ant viso meto. 
No. 39 J. L. New Haven, Coon. 
(Atsakymas ant justi užklau
simo: — Geriausi pianai yra 
Ludwik, Schubard, Gerhard ir 
kiti.)

g>

del labo
prisiuneziu jums

Goriausi

.......... .....--«■>"»!■ .. ................... ... ....  ir-,"*'-*—.... .. ■ ■■ ium. — ■
| į. F' / ,.iėli?^.^>\|F'*l|R|i*'''1* n-^.i.4- : -hIi.'/.*' I"- ■"

SKAITYKITE SAULE
" 'I

i |P ?

f .

. . . Preke $1.00
BVeikalos milte let pasimazgojiinui, reikalingi 

. .. .................. Preke 50c.
, stebuklingas vaistas nuo Reuma

tizmo, sausgoliu ir užsenejusiu szalczio del vyru ir moterų. $1.
, geras trinimas nuo visokiu skausmu. 50c 

TIKRA LIETUVISZKA TREJONKA ............................. 50c pokeli.

po ■ aplaikimui 
Money Orderio. {Musu aptiekojo užlaikoma didelę in- 
vairybe gyduolių, lietuviszku žolių ir periamu.

GOODWILL DRUG COMPANY,
12015 Jos. Campau Ave - Detroit, Mich.

• • ♦ •

Seniausia Lietuviszka Agentūra
Gerbiamieji Lietuviai! Prn 

patogiausia laikas siausti laivakortes in Lietuva savo GI
MINĖMS ir patinstamiems.

Kadangi Amerikos Konsulis KAUNE priima aplika
cijas del naujos kvotos sziu metu atvažiavimo lietuviam 
in Amerika, taigi nepraleiskite taij) geros progos. Toji 
proga ne ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu metu kvota. 
Padarom AFFIDAVITUS lietuviams del atvažiavimo in 
Amcria, siuneziam pinigus in Lietuva LITAIS ir Dole
riais pagal dienos kurso, l’zlaikom lloteli del keleiviu 
kcliaujaneziu iii Lietuva. Pasitinkam keleivius ant sto- 
cziu New Yorko pribuvusius isz 

prieinama 
gn kurso

I meniszkai po žeminus nurodytu antraszn:
| GEO. J. BARTASZIUS
I 498 Washington Street, New York City.

moszu jums, kad dabar yra

I1

r

Suteikiame nakvyne už 
LAIVAKOBCZltl ir pini

kitu miestu Amerikos.
ii1

kaina. Reikalaukite
per laiszkus arba as-

’"WI'IIIM ii

MH

įr; ’ I 
'4>- Z" ' į

PLv.....;
Galit dfMStl

Q Ih t ....,jd ju U
C l\ i
7 t.ii'i'*^'..
V i. Ir-l ’■ Ii

♦ J
įti - urn / -■iir-T—------

y. Gaunama aptickoie

■ • noriimiij |>rh'A;i ’ 
kiek viriui

........ ,i RIVQ 
v i Ji k k d 1 

uit klUHlJCA

X]

z

t

w«

' •'1

r V1'

.L imu pirfluj nagui fTAili Imli
iv

i r k i fin t at J tik in 
to H -i 11 i grr;) 

no* varia 4

Puikiai
Pasirėdęs Jaunikaitis.
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Po sunkaus
dienos
darbo

r’ llHMMH * M*'

ir d minimi ir rt'ikiH jums j

i ir i'vih «ii Kufftes, 7

ji

Kasyklose ir 
invairiose 

dirbtuvees

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANAKIAI 1’ISA BAISIAI

Patikėk daugeliui tukstaneziui tautiecziu ir
; ■ i " '■ ■

NUKANKYTl IR SUSTIRK.
Ne bandyk juos iiriverstlnal luanksytl, ir traukyti, tuomi dar dau

ginus juos nukankysl. 
darbo draugu, kad

MESZKOS B ALSAM AS
(BEAR BALSAM)

suteikė jiems taip puikia ir greita pagelba.
Balsatnu smagiai trytramas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prisiusk mums 35c., ir 5c. 
iszsiusim buteliuką Balsamo.
The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. i# E. Vyiitrc SU Shf nandoah, !’•.

I

t1 
cm

Praszabnk sustyrima

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptickorlu 
už pasiuntiina, mes tuojaus

JSTUBAUSTAS!
QIS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 

motina pareiškė, kad jis negaus nė 
, t, B iii N i *’ td

C> 1
- trupučio.

i

*

’ V£W1 : AMIiI.NO
* 4keg. **• Pat. Biure. 
TE_. Matai. ka jis daro!

I*.
*

J 4 Palauk, kuomet jj sugaus motina!
'Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemia dalj savo maisto, 
turi vidurių diegimų, išpūtimų, vidurta- 
vimų—duokite Jiems Bambino be jokit*

taip greitai, kaip greitai jų sĮsJemą perims Šiitas nc-
KUDIKIAI MĖGSTA JI! 7 JIE HET PRA^g

F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th St., BROOKLYN, N, 7?
..A.2.2-.11.-——   ——11 "V.„-...ir 1

• 3

Kain* 35c. 
*ptUkon«

rnu Bambino po_ ranka, kuomet jie to ret

urn vidurių (iieIfipi.-j, išpūtimų, viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio 

atidėliojimo^ 'tie nemalonus simptomai jjranyks 
pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas.
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Įahitaras ^Ritters
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Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 
su Pilvo NetvarkumO;

mįi, < ,!l 1 '’F
.fl‘ M '*<11’ <||. , iNj

ATSIRAUGĖJIMAI,PRB8TVARAS, ISZPUTIMAI,
NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 

GALVOS SKAUDEVIMAI, x.

NUSILPIMAS, IR T. T.
|‘ I I ' ; I! ! '< ta ' L ' ■ "■ * " '■ *■

f •' * l|’*1 <i 4Darytas asz iszrinktiiju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes. Jis yra labai veiklus ir

hu. " * ,l’ UK * . * * A *
____ _____  _ I

pataiso apetitu'ta priduoda viso gerumo del viso 
:una. Jeio jusu antiekorius neturi Salutaro Biterio tai

* *
■y - i ' « j .. W f * I ’ I Ę

Salutaras Dhig & Chemical G).
' .... ►* J *. c ■ ,» . \ I 1 * > *■* ' ”1C * « » * '

CHICAGO, ILL.

NEltVISZKUMAS,
.ii*1*’

szaunai medikaliszko vertes. <
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-*

kubą. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus

' W 'M '1 '** Yk .Ą ; Į1 ’ i /t!

J , Ih I -I .k* , v ■ . f |||M

17Q7 S. HAMTED ST. Dept.- ^v, J"
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Pagal Instatymus.
(Verte Kranas Siūlelis.)

> 4 *||:|L Iių 4 i M ; gi ! 4|. " ■ « :1

tylinti,

i /
I

Mergina susigėdus, 
iszlindo isz po vežimo ir iszejo 
in lauka. Einant, prieszais sa
ve žiurėjo truputi buku, trupu
ti nuilsusiu žvilgesiu. Atrodė, 
jog rytinis miegas nutrynė jo
je pereitos nakties atminimus. 
Net pataikius aut numesto ma
tike, pakele ji, tartum neatsi
mindama isz kur jis ežia galė
jo aatsirasti. Tik kuomet neto
li savo buvusio guolio iszvydo 
kepure su kasnyku ir žvaigž- 

užkaito, nustvėrė, ske- 
maisza,

tum nuo vakar labiau pasenu
si, klausydama, ka jai žemsar
gis szneka; paskui pasienio ša- 
vo daigtus ir nuėjo prie smuk
les. Fedorenko ėjo paskui ja; 
rūpino ji merginos nesusi rupi
ni mas. Pyiojo prie GaVronskio.

— Sudie, gaspadoriau... — 
paniurusiai prakalbėjo mergi- 

Bus dar ten dvi kruvo- 
o ežia

meldžiu matika iFmaiszH.
Gavronskis krapszte galva.

- Tik jau tavos ten nolai- 
, kad neturi už ka. Sugry- 
tni ir iszrinkai.

na.
les neiszkastu bulvių/

k y s, 
szi, i

Mergina pasilenkė 
keliu.

— Sudie!
— Sudie!

jam iki

♦

de, užkaito, nustvėrė, 
peta ir maisza, ir isztolo ap
lenkdama palikta 
kepure, nuėjo in kita lauko ga
la ir skubiai pradėjo kast.

Tuo tarpu nuo miestelio pa
sirodė žemsargis.

•Jis ėjo pamaži, 
galva, atydžiai 
liui. Gavronskis 

inszoko in grinezia, 
arako baczknte 
isznesze in sekly ežia,

užpuoliko

ir nuleidęs 
dairėsi pake- 
ji isztolo pa

t

4

♦

4

>1

tom i jos,
ir szaudvkle 

n nemes 
nuo stalo keletą bonku, pasle- 
įm? lovoj po patalais, paskui 
priesz smukle atsistojo ir užsi- 

yžes uosi sznypszte. 
Fedorenko prisiartino 

jo.
— Laba rvta!
— Laba rvta! Laba rvta! — Ik

Smuklininkas nudavė 
nusistebėjimą. — O 
starsza isz kur 
teip anksti atsirado? 

kur atsirado.* 
jus žmogus, 

Gavronski! Isz kur turėjo at
sirasta Isz dangaus nukrito....

O kas naujo .*
— E! kas-ten gali but naujo.’ 

Senos bėdos ir gana... — Gav- 
gi

ir nedamiegi

1 e , 

atsake smukli
ninkas kokiu lai miliksztu bal
su. Pagailo jam dabar tos ty
kios, geros, darbszczios mergi
nos, už kuria jo 
geresni gyvenimą.

— Bit... skaitai — ■ suszuko 
purtydamasis Fedorenko, — 
tai mes gal, ponas 
degtinėles po 
mest ūme ?

— Kodėl ne: 
ka, kaip apie ta...

Nuėjo visi trys

Bit
i

4

sifilio turėjo

Gavronski 
burnoto iszsi-

kad t ei p apie

link smuk
les. Fedorenko ir Onute austo- 

sm aklini n- 
ir st ik Ii ii-

M*

prie

didėji
ponas

ežia sziadien

— Isz 
linksmas

O(, 
ponas

ronskis pasikasė 
Nuo rupeseziu 
žmogus...

Fedorenko a psi< 1 a i re.
ponas Gav- 

ka pas

a.

pa sz porta.* ar pas

— O kur ežia, 
ronski, toji mergina, 
jus bulves kasa ?

— Ugi lauke; tik ji pas mane 
netarnauja, bet teip nuo dienu 
dirba.

( ) JI >s
jus .*

Guli skrynioj... Kas lai ten 
per paszportas!... — jis pe- 
eziais truktelėjo.

— Na, tai asz ji in kancelia
rija paimsiu ir mergina sykiu 
paimsiu...

— O del Dievo! t > liti už ka .'
inam*— l’zort znajet.

naczalstva yra, ir prikazas yra, 
ir tarnyste. Tai asz isz tarnvs-♦' ' ' T

tos einu ir pagal paliepimu. O 
ka asz turiu daryt? 
eziau ramiai gyvent.
kad negalima. Sziadien mano 
žonka serga, o man reikia ir 
ten eiti, ir ten eiti... Ot kas!

krapszte

Asz vely-
Tai ka,

Gavronskis galva 
ir liežiuviu pleszkejo.

— O del Dievo! O 
vo!... Ogi juk mes dar visu bul
vių nenukaseme, o ežia lietus 
ateina... O tegul velniai su to
kiu darbui... Velniai man li<*pe 
tokia merga imti...

Inejo in šluba. Už valandė
les iszejo vienas žemsargis su 
raudona popieru rankose ir 
staeziai nuėjo pas mergina, ko 
(ai ant žemes bejcszkodamas. 
Pamatęs purvyne pono sekre
toriaus kepure, apsidairo, pa
siėmė ja ir greit pasikiszo po 
apsiaustalu. Nuo smukles pa
sirodė Gavronskis, vis dar su
siraukęs ir krapsztantis galva. 
Keliolika žingsniu paėjo ir su- 

, ar

del Die-

stojo, nežinodamas ar eiti 
ne.

Onute, pamaezius žemsargi, 
ne labai nusistebėjo. Vien lu
pos jos truputi pabalo ir ran
kos pradėjo drėbėt. Ji dar že
minus prie žemes pasjlenkus, 
rankiojo rankomis bulves, nes 
matiko 1 
Kuomet ji

jusli rankas. ponas

tau, nabagėlė,

m

su-

u žinok e k už

jo priesz slenksti; 
kas isznesze buteli 
ka.

— lu 
starszv... o

— Už jusu sveikata!
Fedorenko iszgere, pasipur

to, nusispjovė ir stikleli atida
vė smuklininkui.

Gavronskis
Onute.

— Te.ir
szi Ik...

— Dieve jums 
visa gi*ra.

— O sugryžk, kaip tik tave 
paleis...

Ji nieko neatsake ir pirmu- 
pradejo eiti miestelio 

link. Kelias buvo liesus, lygus, 
pilkas. Miglose stovėjo neju
dantis malimas

tine ei 11

, drėgnas garas 
iszsiplatino po lauka placziai. 
O kuomet ėjo tarp 

irdedama
tos t usz t li

mos, girdėdama paskui save 
žemsargio žingsniu, jai atrodė 
kad vėl virsz jos 
ūžia vanduo.

f

szniokszezia,

instaigu.

tas sienas;
stovėjo
kita girdėjosi

4.
Gii/iuo kalėjimas nedaug kuo 

skvresi nuo kitn niažu mieste- 
liu valdiszku 
musztas lentomis langutis, ma
žai inleizdavo szviesos, tik tiek 
tegalėjo i neiti, kad apszviest 
purvinas grindis ir apdrasky- 

pnlei viena siena 
purvinas ^suolas, per 

linksmas krio
kimas burmistro meitėlio. Sto
ri vortinkliu siūlai kabojo ant 
lubu ir tamsiuose kampuose, 
po langu riogsojo sziaudu sau
ja lt*, pecziaus visiszkai nebu
vo. Bereikalingu daigiu buvo 
gražios, po teisybei neobliuo
tos, durys, bet sukaltos isz nau
ju, drutu lentų 
pyna isz lauko.

Groiuo kalėjimas niekuomet 
neimdavo tuszczias. Kuomet 
jame kartais stokuodavo gy- 

ten būdavo sustato
mos senos nuo kopusiu bacz- 
kos, supilamos skiedros, lupi
uos, ir Dievas žino dar kas.

Oras tenai buvo teipgi sun
kus, troszkinantis, 
imtas kokia tai 
rugszczia,
nuo tvartuko 
vauvejo vanduo.

Tokiame tai kalėjime sėdėjo

su sztanga ir

ventojo,

visas per- 
insisenejusia 

o per perpuvusia 
siena tolvdžio

SAULE

.v

EGIPTO VĖLIAVA ISZKABYTA WASHINGTONE.
ICgipto isz.trnuke

IMWHI— IIIWOW^*1 n .............

pertraukiama
O Motina Szvencziausia“...
Pagalios atsigavo, suspaudė 

barszkanczius dantis ir visas 
spėkas surinkus, krutino 
rankomis stūmė 
nok baczkos nepajudino isz 
vietos. Tuomet mergina inkii 
szo ranka ir persitikrino, kad 
ji kupinai pripildyta lupyno
mis. Pasilenki* ir pradėjo isz- 
imineti lupynas karsztligisz- 
kaĖ, skubiai. Prakaitas iszpylc 
jos veidą, kojos, drebėjo, bet 
lupyna krūva augo, ir prie jos 
bego žiurkes. Pagalios baczka 

o prislėgta, jaja 
dar labiau

< <

Ifszmlbždojima:

f ir 
baczka. Vic-

^pasijudino, 
lenta
Onute prilupo ant žemes ir 
sujnkiai kvėpuodama, valandė
lė ilsėjosi. Paskui urnai už len
tos nustvėrė, (raukdama 
vidurį. Trauke, ilsėjosi ir

atsikiszo.

S. Yousry Pasha naujas mįidstoris isz
ant legacijos pirmutiniu vėlia va tojo sklypo mieste Wasli- 
ingtono. Yra tai pirmutine vėliava Egipto kuri kada įlietojo 

da1vbavosvetimam sklypia. Sana re i tosios legacijos 
nionijoi.

ce re-

ja m 
vėl 

trauke, bet ilgai jos stengima- 
si buvo veltus. Tacziaus ji len
tos neleido. Nagai jos konvul- 
siszkai in lenta insisege, krau
ju paplūdo, sukasti dantys jau 
dabar nepeileisdavo jokio 

tai nery- 
energija iszpute jos 

sznyrpszles, o szvilpiantis kvė
pavimas kas karta labiau da
vėsi girdėti.

nepeileisdavo 
sznabždejimo, kokia 
masties

Subraszkojo pagalios supu-
dienos atgal.
paniuręs kambary 

merginai,

I

Tas tuszczias ir į in migi, virto skersai ir grei- i'vusi lenta karta, paskui kita ir
s dabar val

dėsi merginai, tartum koks’ 
bedugnis urvas, isz

mergina dvi įžiūrėjus in 
sekretoriaus žiu rijimas reiszke

luinos žėrėjo in 
blizganti pono

tai pradėjo garsiai knarkti# .
Onute sėdėjo :

kurio gi-fgalva ir isztiestu kaklu, insi- 
grinezios kerte. Jos

1t reczia kolei nenutrūko per

Arti Malianojauš randasi
garsinga peczp, 

Kur ižgerc daiigiausc nami
nes ajbeczi*, 

(> ka.tla numigo paukszczei 
ir ž ve re i, 

Tada atsigaivina Lietuvei, 
Visaip piiovojo net sunku 

klausyti,
<) da sunkiau, kaip pradeda 

su peijeis badyti.
Jau ka gere, ne gana, 

Kaip meitelei susikruvina.
Tikra Sodomije darosi, 
Vienas ant kito varosi.

Jau ne dyvai, jog pasigėrė, 
Tai ir už ginklu stvėrė.

Gere munszaine vyrai, 
kai ir bobos,

Nes verda diena ir nakti vi
sados

voi

1

.m
J. G. BOGDEN

4 S‘ lAain St. DuBois, Pa.

Lietuviszkas Bankieyius
ir Laivakorežiu Agentas

l'^ll

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORtftJNA” "ORBITA** 
’ *‘OHIO’’ "OROA”
Tio laivai- yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio padupdamaa 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, motpres ir vaikai gauna 
speciaio patarnavimo. > >

ROYAL MAIL STBAM 
PICKET COMPANY,

M Bros4wny, " Bow Yavk.
arba pan vietinius'agentus.

— - o <—> <*■ ■«* «►<■» «•* o <— «•» 4b

CONARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Snnthampton aut Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
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Apleidžia Now Yorka kas Ularnlnka 
Greitas persėdimas Southamptona.

Lietuviai ypatlszkal lydyti
In Hamburgu 3 klcsa >103.50 Karof 
PU lava 3 kleua >106.50. Tax extra 
K EL LINKAI ISZ LIETUVOS 
»cda ant laivo Plllavoj važiuojant 
in Southamptona ir ton persėda 
ant milžinu laivu. Kožna oavalte.

Grelczlttusl laivai pasaulyje.
Informacijas apio prekes Ir reika

lingus dokumentus del tezkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu miesto ar apleUnkeje. 
CUNARD LINE,

2.» Broadway.
Ifew Tori.
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lu kuriu v i so k i sztopn inaiszo, 
Kolei visai smegenų nesu- 

maiszo.
Szmuglerei kožna diena 

žineja,
lu kožna narna, sztopa pris

tatinėja 
niunszainelcs,

su deganezia vidurį, o traukanti ja mergina 
neparpuolė augsztieiiinka. Bet 

;szaltas nakties <
veržiantysis dabar in i 

Ji 
paszoko ir greitai pribėgo prie 
Valorkos klausydama isztiesu- 
si kaklu. Valerka drueziai mie-

Tasyk Onute

i
artinantys! banga

oras, placzin va-

aki, tartum du žibintuvu. .Ii ’prie beprotystes neramumą. Ji
• J J 1 "1 I « • 1 1 • . « tncgaloda- 

ir primerkė 
akis. Tuomet jai ausyse pradė
jo girgždėt 
kurie, tartum kalbėjo jai.- ko 
begi, mulkiu... mulkiu... mul
kiu...

Toji kalba už'valandėlės pa
virto in koki
ma, kurs nežinia isz kur paėjo, 
ar isz žemes, ar isz dangaus, 
ar isz jos krutinės; paskui kas- 
žin kur siiskmnbojo,

kamara O* re i t ja atgaivino.

hit

M
Ii S

apsiverto ant szono, 
ma žiūrėti in jas i

malūno sparnai,
r

sėdėjo
kelius, 
menka 

įslinko
isz kampu pradėjo lyst žiurkesI

1

rankomisapkabinusi 
f *drebulys krato jos 

liesa k u na.
valanda,

(1

Teip pra
eivi, sutemo;

9

gojo ir knarkė.
priklaupė ir iszkiszo galva per

inedžiojailczios likuczius isz- skyle, 'ryku ir tamsu buvo ap-

'Ir

h'

i

linkui.
džiai žiurėjo,

uesztii kopusiu. Už sienos gir
dėjosi
knarkė, tartum ja kas smaugė, j akimis. 
Kas lai sžlyksztaus buvo tame 
braszkejime, 
me purvinos 

o tame tartum kirmėles graužianezios 
skambesyj pasigirdo pono sek- lavonu... 
rotoriaus balsas: 
dienu iii kamara, o 
mane 
szoko ir atsisėdo.

tai ilga deja vi-

“Ant (riju

skalbt... VonL
Palei

kriokimas. Valerka

pert raukianezia- 
grinezios tyla,

Onute stengėsi galvoti. Nie-
paskui pas i kuomet jai tas nebuvo lengva, 

»>» r: I i..i.... i......... i..:.... i. • ..... .i...Ji pn- O 
duris Vienok galvojo, 

girdėjosi riksmas, verksmas ir 
kojų bildesis. Mergina suspau- di... Treezia karta girdi iszlen- 

kuinszczias su- (

dabar buvo dvigubai sunku.

freczia diena kaip ežia se-f I?

Iii ta tamsuma ji go
ta rtum ja gere 

Iszlindo pagalios ir at
sistojus palei siena lauke, ne
žinojo kur link bėgti. Atsimi
nus, kad paliko ant guolio savo 
didele skepeta, tik galva pa
lingavo ir atsiduso, po tam pa
silenkus palei siena, kaip galė
dama tykiau, valstiecziu pa- 
triobiais ėjo. Dasilytejus Onu
tei prieitus 
girgždėjo. T

» *<

Paskutinio i

vartelius, t ie so
fas sugirgždejimas 

Onutei primine ka tai nenialo-
de dantis ir 
gniaužė. Rodėsi jai, kad tai ja 
jau veda prie 
kad ji turi gintis

Durys atsidarė, ir 
insturiita Valerka vėl su riks
mu szoko prie duru, keikdama 
žemsargius kaip tik iszmany- 
dama, kol neužsidaro durys ir 
nepasigirdo tolinantys! 
sargiu žingsniai. Tuomet nusi
ramino, apsidairo, akis pratry- | 

pažinus sedinezia ant

danezias žiurkes... O ponas sek- niL inkiszo ranka in kiszeniu • • 4 4 1 *1 *1 * • •

to skalbimo, ir i u 
gintis...

per jas

žem

Trucinanczios
Tai kurgi ne nu s i les * 

Mat, dabar dirba gerai, 
Tai ir užaugo ragai, 

Gerkite, muszkites ir provo- 
kitos 

galo graibstykites.
O nežinote kas ryto užeis, 

No vienam galas pareis.
Juk po žeme lendate. 

Prakaitu kruvina liejete, 
Visa savo sunku uždarbi 

pragerėto, 
Ant juodos valandos nieko 

nepasiliekate.
Isztikro net geda, 

() kiek tai toji smarve svei
katos suėda ?

Szitokis pasielgimas 
Tai pasiutimas daugiau nie

kas !

SERGANTI ŽMONES.

KREIPKITĖS TRIE DR HODGENS,

Ii.

■

GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 
ATSAKINTAS IR GREITAS 

GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SpĄSABA.

MAHANOY CITY bus kožna Vtamlnka 
110 E. Centre SI. ant aatre flero.

Ofiso valandos: V ryte iki 0 vakare.
RODĄ SUETIMIA UYKAL

iv iszemus isz
deszimt aka,

ponas sekretorius lanke
padėjo ji ant

jo dideli varini 
kuri jai buvo da-

rotorius sake: ant trijų dienu 
kamara...

skalbimo...
Pasipurtė.
Kas jai sake kariais, kad... — 

aha, Valerka sako Korbitda- 
k i ulei — Valerka miega

t.*. Ne, tai Kor- 
bierakiute sake, kad ežia siena 
supuvus... . .

Sunkiai atsigfyžo in užpa
kali. . 1

Katra gi tai siena? Motinėlė 
Szvencziausia ir kaip gi galvoj 
ūžia! Kad teip tik nors viena 
lenta...

... f * ’ ■ ■ ’v

Nuleido rankas ir atsirdmus 
iii guoli stengėsi atsikeli. Bet 
tik peezius kilstelėjo augsztyn 
ir vėl parkrito.

Neis rytoj skalbt 
ne niekuomet...
kad ir ta szventa žemele po ja
ja prasiskirtu — neis. Teip jai, 
pone Dieve, padek ir visi 
szventi... a!... ■ * ,

Ji isztiese ranka, o apeziupa 
užtikus irzbona, iszgere liku-

o paskui.... prie 
pas j i. v.

kaip ji knarkia
o,

ves
“ant degtines, 
stulpelio.

Valandėlė dar matėsi smul
ki, beganezios merginos lauku 
link, stovyla, paskui toji sto- 
vyla susimaisze su tamsuma ir 
dingo...

t 1
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Artimoje Harrisburgo, Ili
nojuje, 

Peczejo nedydelojo, ” 
Buvo tai szventa. diena,

Susirinką in viena vieta 
Gauja girtuokliu, 

Žinoma ne kitokiu,
Gere staugė kaip laukinei 

Kaip pasiutėlei paskutinei, 
Kaimynams nubodo tas klau

syti,
Pradėjo alėja gražumu pra- 

< szyti.
Kad pasiliautu, 

Kaip padukia nestugtu.
Bet kur tau, g"
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DAKTARAS HODGENS
FhlladeU»td* 8pMUH«tM 

Uidi«Bel»»l» Ir ChroBluki Utį 
Eikite tea kur esate tikri kai 

nite tvirti rodą Ir atsakanti mediką* 
liszka gydimą, per daktare kurie turi 
daug metu paeekmlngo praktikavimu, 
Gydimą ka aplalkote nuo manėt yra 
gvarantuotaa

Jalgu etate allpnl nerriaski ar 
guoti. nedarykite toe klaldoe ka kiti 
esą padare, atejklte paa aeane ir pa»* 
laptingal pasikaibeelme. Laukti yru 
pavojinga.

Viduriu netvarkoa, aptrauktu lie
žuvis, uxklmlmaa ir aunkumaa po val
giui, garai, svaigulis, ailpnumaa a«lr> 
diet, ir visos viduriu netvarkoa grei
tai palengvinti. 4 ’

Odos ligos, Urbe rimai, papueritoe, 
dedervines Ir kitoa odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jutu jaunio- 
tęs jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar etokaa jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta juma pa
ženklino, jalgu teip tai matykite ma
ne. ' * 11

Rumatismaa visokiuose padejUMm- 
8 e, teippgl testine ir aztyvi aulenklmal 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nerwotl Ir trote nuodejn. 
ellpnl Ir nuvargo, pailso iaa ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
«08, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pailstai, pikti, tezbliszkuate ir 
iszberimal ant veido, pailsės, nuvnr- 
skausmaa peczuose, skausmas kau
luose;. skausmu gerklele, Štokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu kataru, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, iHztlntnia gerklee (goitre,) krau
jo, odos ir speclales ligas pilvo, laka
tu. kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gatrtfe reda dykai. Po tam 
Iszalszklnslu kokis skirtumas, gores
nis Ir daug pagalbantte yra SBaneapa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lejerie Ir dvaetezkuju. Tie gydi
mai patvirtinti it rokosnendnvotl per 
gareinglausius Buropoe ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hpdgens buna 
kožna Sereda ir jo ofisas tanais yra po 
No. d4 BROAD ST.- Ofisns valandom 
nuo 9 ryte Iki S vakare.

TOLIAUS BUS.

demokratiszkos“Bosas

ne ir, pažinus sedinezia ant 
sziaudu Onute, priszoko prie 

džiaugdamosi 
laimingo susitikimo, 
kumszeziomis duot 
sprandu.

'fokiu budo atgaivinus ligo
tu* parpuolė prie jos ant sziau
du ir keikdama ir juokdamosi 
apsakinėjo, kaip tai ja Utratoj 
kartu ir Caliku suome. Bet tas 
suėmimas nelabai ja rūpino.

— Ir ka jie pagonai man ga
li padaryt! —- szauke drąsiai.— 
Kalėjimas ? didelio man daigto 
kalėjimas!... O ka, ar tai asz 
kalėjimo nepažystu, ar ka? Ir,

ežia per kaleji-
Pašakojo man Korbieia- 

kiute, kad ežia visa siena yra gina ėmė miegas, 
supuvus ir kad tik kas gerai 
sueziaudotu, tai ežia viskas pb 
velniu sutrupėtu. O kad juos!... na supuvus,

jos ir

O ka

pagalios, kas 
mas.

isz teip 
pradėjo 
jai per

... ne rytoj, 
neis pas ji...

užtikus uzbopa,
ožius vandens.

Dar valanda praslinko. Mer
it1 karsztis

k

y?*1"*1

girtuoklei pasi
kėlė, 

Visaip kolįot pradėjo,
O kada skirstytis jau pradėjo, 
Viena isz girtuokliu padėjo.
Daktaras apžiurėjas ture: 

Paduot in ligonbuti nutarė.
Tai matote kaip pasielgt* 

lietuvei,
Kaip gyvulei.

1*1
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Keli pus mano raszo, 
Ir labai praszo.

Kad in Santklere atsilanky- 
czia,

Ir kaip czion žmonis gyvena, 
Tai isztikruju baisu klausyti

> ir gana,
Czion vyrai dirba sunkiuuse 
Prakaitu iszlioje daugįuiise, 

Bpbu ne sztant aprėdyti,

jau perejo.
Jeigu teisybe, kad ežia sie- 

, tai gal toji prie 
kurios baezka s^ovi... Mate ęlie-

> >
^partijos.

Mencken, redaktoresOnute jau tris dienas, kuomet 
pas ja inleido nauja gyM^ntoja. 
Buvo tai Valerka, linksma Ca- 
liko drauge, mylėtoja undaro
ku su mezginiais, ir dryžiuotu 
paneziaku, kurias po ilgu pp- 
jeszkojimu ir ypntiszku prie-' 
tikiu pasiseko surast ir sugra- 
žyt ponei kasierienei, sziek- 
tiek persikeitusia'mo pavidale.

Onute ka tik buvo perkeiite- 
jus drugio kretima * ir gulėjo 
augsztioninka, vadžiodama, 
tartum stiklinėmis akimis po 

. Ji vienok no-* 
milto purvinu lubu,, tik pilna 
molynu 
kambarį, kuriame ji stojo 
priesz poną MokVetoriu trys

negulėjo iszlaikyti. • • 
f >

veidą, ežia pat prie jos stovėjo purvinas lubas.
žemsargiu virszininkas Fedo-

Vtilandele |
apsiniaukus ir susibaigus, tar-

iszsitiesus pakele

r

vadžiodama,

renko.
i r ji/ stovėjo t ei p

ii umu kanceliarijos 
kuriame

Apsidairė.
— O ka /jie ? Kitu sziaudu 

man neduos?
Priszoko prie diliu ir pradė

jo Ivttmszcziomis duot.
— atsiliepė— “Ne sznnii! 

balsas isz lauko.
, e— Tu pats

1 ?

szvirni“ne szurni,“ 
meszkijie tu! — suriko Valer
ka. — O kodėl tai man kitu 
sziaudu iicduodatė?
jaus ir sakyk poliui burmistrui

Eik tuo-
9 

kad ežia vieni sziaudai ant 
dvibju. O kad jusi...

Nutilo * ant valandėlės ir, 
kaip stovejir, teip pritūpus 
prie durii ant' žemes, galva 
rankomisv parėmė Gr. pradėjo
verkRzlonti. Iszsiverkus, nuėjo

na, kad. ten lenta truputi atszo- 
kus ir mate per ja saule tekant.

“O Motina Szvencziausia! 
kad tai teip butu!,,.“

Neužbaigus savo minties, lyg 
kokia spėka .pakelta, atsisto
jo ir, dzi lipinėdama isz ilga i sie
na, ojo prie baczkos tarp isz- 
gazdintu žiurkių cypimo; Pri
ėjus, rankomis už jos virsfzaus 
nusitvėrė,
paqmOj ir teip stovėjo, drebe- 
damaįr dantimis garsiai barsz- 
kydama. Galvoj užo; u^mir- 
pzo, kur yra, ir įo.czia nijo 
guolio atslinko;

ILL.
lai k ra sžczio ‘ ‘ Smart Set ” li
kos iszrink tas* rdemokratiszku 
bosu idant vesti pasekmingai 
demokratiszkus rinkimus ant 
prezidento.
szioja ant skrybėles idant kož- 
nus matytu kad jisai yra tik- 

demokratiszkos

Savo garbia ne-'. L' szoimynolos iszmaityti.
O j tos bobos, bobos,

— nelabos

ųes ja vėl fizaltis

guolio atslinko; vienok kokis 
tai jatismas laike' suspaustas

ru ‘ ‘ bosu ’ ’ < 
partijos Baltimore, Md.

,, i ii ........ei      

Nubaude - kunig ą.
. i. ■' <,

Funemunio , kleboną 'kun.
Norkų, 'Rokiszkio II. Nuov.
Taikos Teisojas už sauvaliavi
mu ir nepildymą valdžios insa-4

kymu nubaudė 300 litu arba 
rankas, o lupos krutėjo paezios dviem savaitėm kalėjimo.

i ■ ji ! v ■ ‘ ■.

- k 4 ** ’ ' 'I ■ |

f*
dviem savaitėm kalėjimo.

k n

Szirdies no turi - -
Per dienas po miesteli le- 

bauje, 
Dirbime nori tik munszain.au je 
Per dienas apsvaigintos guli, 

Stubu ne vaiku neapžiuri,
Kada.vyrai in dąrba iszejna, 
Tuojaus in viena vieta suejna, 

Atsilankysiu kada laiko tu
rėsiu,.

O tada viską svietui Užgie
dosiu.

ii M
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
t

Readingo kasiklos mu
su aplinkine jo niokos Subato-

Juozukas Kubocz, 
isz Lost Creek

t

f

12

jo..
Pancdeli vakaru 

atydarimas parapines 
nyfities sales su szokeis.
* Antanas Masiulonis isz 
Bukmautes neturėdamas lais-

metu vaikas
No. 2, insigaves in Szv. Stcpo- 

bus i no slavoku bažnyczia apvogė
W ’ t • 1 1 • 1pobaž- biednuju dežia,

nu ąrit daužimo savo prisiege- 
les, turėjo stot priesz burmist
rą ii* užmokėti bausmia.

Prdojta Subata Family 
teatre kokia tai moterėlė pa- 
hioty pilii^L o kada apie tai 
apgarsino manadžeris ir buk 
pinigus surado mergaite, tai 
net dyileka žmonių atsiszauke 
atsiimt pinigus, bet neatminė 
kiek pamėtė.

—r ^Vnikai turės gana szven 
ežiu priesz vakacijes publiki- 
nesift mokslainesia, nes 22 
fczio ttieneaio bus AVashingtono 
gimimo diena; I Aprilaus bus 
Rectognition Day;
vakacije prasidės 16 Apriliaus 
lyg 23; Papuoszimas
nuo 28 MojaUs lyg 2 Juniaus, 
o vakaoijos prasidės
17.
J

Vclvkine

grabu

Juniaus

Marszkiniu fabrike 
JanoVię&iaus ant Main uliezios 
visos merginos sustraikavo isz 
priėžaHtics praszalinimo nuo 
dąrbb juju formano A. Lovy 
ih kurio vieta likos’prisiunstas 
laitas isz Najorko. Merginos 
dažįhojo apie tai, pamėtė dar
bus ir nuėjo namo ir lyg sziam 
laikui nesugryžo in darbu. 
“ —r. Gerai visiems pažysta- 
mas.inusu tautietis ponas Jur
gis Budri kas isz Shoemakero 
pirko viena isz naujausios ma
dos Chevroleta automobiliu, 
ėunaujauseis intaisymais. Au
tomobilius iszrodo tikrai pui- 
kei ir vėliname musu tautie- 
ęziui gauti isz jojo kanuodau- 
giaUse linksmumo.
* ' Vycziu 104 Kuopa spar- 

cziai .ruosziaši prie nepapras
tai gražaus vakaro X’asario 24, 
pobažnytiniai svetainėje, 
statys puiku programa. Muzi
ka lietuviszka, isz Klaipėdos,

r

priėžahties praszalinimo

Pa-

ka hetuviszka, 
ka tik nusėdo nuo laivo, isz vi- 
80 penki. Xralgiai 
gęrymai bus gardus. Jaunieji! 
Jr jus senieji! Miklinkit kojas, 
visiems bus linksma.

—- Katre, pati Juozo Su- 
hockio isz Szumekerso peczes 
stąięoi įnirę nuo pcrsigandiino, 
kada, kaimyno Barcziu szante 
užsidegę. Motore trip persi
ėmė bu ii no, jog inbegus 
ba pradėjo spjaut kranji is ir 
in kėlės miliutas mire. X'elione 
paliko antra vyra kelis sunus 
Ir (lukterės isz kuriu viena ran-

I ’r igulejo 
prie vietines lenkiszkos bažny- 
czioH.i
.—r Sustok klausyk ir mastyk. 
Kur1 galima ka nors pigiau 
pirkti- Tik l’etnycziui ir Suba- 
loi Vasar. 8 ir 9 bu* žema kai
na. *
4 Poi’k Chop 20c.

Hame

dąsi kliosztoriuje.

skaniausi,

in st iv

*

M *

I*

ATSAKYMAI.

Jei-

bet likos su- 
ymtas per du parapijomis ku
rie atėjo uždaryti bažnyczim, 

—• Septiniu metu Albertus 
Stokoczas, 415 West Oak nly- 
czios mirė nuo 
kius aplaike per 
kuriame važiavo Leavens isz 
Shamokin.

sužeidimu ko-
automobiliu

ANT PARDAVIMO.
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ka ir termometrą reikia laiky-J 
ti silpname lysol (2 nuoszimti). |

Apsaugojimai slaugei. I
Prižiūrėdami plaucziu 

ueinkvepti jo

PRIŽIŪRĖJIMAS PLAU- 
CZIU UŽDEGIMO SER- 
GANCZIUS. NAMUOSE.

SAULE
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J. S. Minersville, Pa. - 
gu kvota iszsibaige, tai nega
lėsi szvogerio parsit raukt. Kož 
nūs geidžėntis apleisti Lietu
va turi nuinara ir lauke pro
gos pakol ji paszanks. Sziuom 
laiku sunku pasakyti kiek bus 
jiszleista. isz Lietuvos.

J. R. Cleveland, Ohio -- 1.) 
Leninas buvo maskolinus o 
Trockis žydas. 2.) Patapius bu
vo tik vienojo aplinkinėje, o 
uo ant viso svieto, žmonis ne
žinojo apie svietą kiek szia- 
dien, todėl buvo tosios nuomo
nes, jog visas svietas likos už
lietas, bet isztikruju tiktai ži
noma dalis kurioje 
uis gyveno.

S. M. Springfield, Mass. 
Rasztas sz vim tas 
prasižengimą prieszais

“Dėlto sakau jums: 
Kožnas griekas ir piktžodžia- 

; Dieva, bus žmo
noms atleistas, bet piktžodžia
vimas dvasios, nebus ;

norint

vienoje aplinkinėje, o

patarimai yra

Ant. J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

še r-Sekantieji 
svarbus plaucziu uždegimo, in- 
f'lucmzos, tymu, krokulio ir 
paprasto szalczio atsitikimuo
se.

Atsirliinkite, kad ] 
uždegimas yra užkYecziamii li
ga ir perduota vieno žmogau^ 
.kitam.Seiles platina liga.

Ka daryti kuomet plaucziu 
uždegimas pasirodo?

Neiti in prigrūstus ir blogai 
vedintus kambarius, 
vietas.

Gerai ir tinkamai apsiren
Iszvengti nuovargi, drebu-

plaiwmn
’. 5 k I ’J

ir kitas

nekada
Tankiai reikia plauti

gauti 
k vapa.
uosi ir gerkle. Geriausi vartoti 
uždengala ant 
lengvai

Tas 
isz plono 

SU i

burnos.
padaryta 

inuzlino 8 doliu X 5 coliu
Laidoja kunus Numirėliu pagal NaU- 

i jausiu mada. Pigi preke. Taipgi
. . . . . . , automobilius visokiemsriuszxiziais ant kampu, kurie rciknjaniB

lengvai suriszti galvos užpa- Parduodu visokius paminklus, dido- 
kaly. Reikia juos tankiai per-'liūs ir mažius už pigiausia preke, to- 
mainyti ir plauti.

Slauge turi tankiai maztori 
rankas nes visada cziupineja 
visokius užkestus daigius. Rei
kia vartoti paprasta muilą ir j 
užtektinai vandens.

Nora reikalo 
kambarį.

galvos

j pristato automobilius

del jeigu pirkaite POMNINKA tai
■ kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju- 

* mis pigiau goriaus parduoti negu kiti.
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

ATSIUSK TIK SLOT
O gausi aallklo Ir apyniu del 15 £or- 

Į czlu naminiu alaus
kaip padaryti Ir prlsluntlma apmoka* 

Geriausia stambi trajanka 60c 
Puplaiszkal 

Truk-

II

mimas prie 
Brandonville,

28 per 3-’
60 vai-

akieriai isz-1

Li

grizkoliu
Pa. Geras
pedas. Geras vanduo.
singu medžiu, 
dirbtos žemes.
giai. Kreipkitės ant adreso.

Rvnv kewicz
Ajdvokata.

(t. f.) Shenandoah, Pa.
ANT PARDAVIMO

zesziu ruimu 
arti 
tvartas

90

Pars i du o s pi-

v imąs priesz

tada žmo-

sako apie
D vase

I

atleistas. Į 
isztartu žodi !

<r.r>

■i'
■ ■/-:<z >

i

!» > hr >t
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■t-?. r.,

disini’oktnoti
su pamokinimu

m o.

alkoholiszku gėry-

Namac ir lotas, 
W. Spruce 
padėjime. Kreipkitės 
reso:

Mclnernev & Adams 
Ruimas No.

o. 529po .
St. Namas geram 

ant

(t. 13)

Sholderis 
(cielfiM) 121 L»c. linine rūkyta 
21c. Hame szvieže 23c. Verszie- 
ua t5c ię aukszczian. Hamburg | 
Steak 1 5c. Galvijiena del zupes į
4 ui 2oę., del virimo 15c., del 
kepimo įfi - 23c. ir daugybe ki
tu dalyku kuriu negaliu pa 
minėt. * p. j. K u bert a

600 XV. Pine St." I

ANT PARDAVIMO
’ Namas ant czverties loto po 

4^0/606‘.E/ Market St. Parsi-
(t.12duos pigiai.

-ChaH. Streisel
./ 606 E. Market St.
. Mahanoy City, Pa.

4 «<■■■*«»*•**■*-■*-*-
MIOHAEL V. WOLFE 

(VILKAITIS) 
336 B. Arlington St.

TAMAQUA, PA.

1 /
_• z 

• O •

r

> 4

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

i , INSURANCE AGENTU.
♦ ■ ’

,> INSURANCE AGENTU.

GYVENIMAS
MARIJOS PANOS. 

wVltaa pilnas apraszymas apie 
■wgyeant«Mh» Srv > Marijos Panos. . 

Puiki knygele.

/M
SŽVENCZIAUS1OS

• 05 puslapiai.
į* Preke tra priiiuntimu tiktai 25c.
r .Wj rt tAfTTAifWAQ rn

«r

Or B0CZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

ad-

o 
«>

Hagenbueh Xante.

ANT PARDAVIMO

I)u namai po No. 605 ir 607 
E. Centre St. 
adreso.

Rein
(t. F. 19)

Kreipkitės ant

JA

p.

Insurance Office
5 XV. Centre St.

H

• • e

Ir kuris 
priesz Simu žmogaus, bus jam 
atleista; bet kas kalbėtu priesz 
Dvasia Szventa, nebus jam at

imi sziame, 
gianie amžiuje” 
szas, pers. XII — para. 31-32).

leista,

arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba C pakelei už $1.75.
žolių SOc arba 6 pakelei ui $1.40. 
Knyga ’‘Daktarai* Namuose” $L00. 
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo

I po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
‘ Gyvenimas Szveatuju $6.50.
' Altorius Maldų Knygele,
1 smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
į Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
j loldo abdarats $1.50. Vainikėlis mažu* 
; ke prasto abdaru 65c. Coluloido $1.50, 
i Minksztu abdaru $1.25.
' poplcros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

M. J. 2UKAITI3.
451 Hudson Avs Rochester. N. T.

ti.
Ii.

Negerti 
mu.

T i i ik a m a i u žs i la i ky t i.
Kas nakt ir kas ryta reikia 

plauti uosi ir gerkle. Geriausia 
plauti su puskvoeziu szilto 
vandens, in kuri indeta vienas 
szau ksztukas 
szmoteliai 
potash aprauduonuoti.

811

-i ^4 <1
MM

p- KAZUNO

GUMBO-KŪRA
Gvduole vra atsnkan- 

visados
Giindjo,

<)

Aukso
BCD0VC8

•■“X

Apdovanota už savo pato
gumu.

Miss Hazel Collins isz New 
Yorko, likos apdovanota pui
ku sidabriniu kieliku už-šavo 
patogumą laike kmitesto kuris 
atsibuvo Miami, I’loridoi. 
Kaip jums patinka josios pa- 

katalikisz-i togumas ; Xį

nei busiau-
— (Mateu-

I — Tas parodo, jog tai dydžiai! 
sės prasižengimas 
kam tikėjime.I

I
I

ValstijosiaSuv. 
pusdevinto 
kurios užsidirba ant 
fsz tu randasi 
uaieziu.

randasi

M iand,

Žydu te\ynej(‘ 
liktaizaleine vra

milijonu moterių ventoju.
duonos.

2,8(55,724 tar-

ir
Jėru- 

62,578 gv-r-».

Klektrikinci uliezinęi ge- 
ležinkelei, stritkarei ir kiti tu
ri 44,202,000 myliu kelio.

DIDELIS PERSTATYMAS • • •

ADOMAS IR JEVA M

(OPERĘTTE)

UTARNINKE
12 VASARIO - FEBRUARY 1924 

EAGLE’S HALL - SHENANDOAH, PA.
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druskos ir keli 
ofpermanganate

Ka daryti daboj ant plaucziu 
uždegimo serganti?

Sergantis turi tureli atski
ra kambarį; gerinus szviesiau- 
sia kambarį. Iszimti isz to kam 
bario nereikalingus meblus ir 

ir szvariai 
kad 
ser-

ra 
ežiai iszbam.lyia ir 

pagelba
Patrukimo, Skaudėjimo p 
Krutinę ir 1.1. Preke bonku- 
tes 75c. su prišiuntimu 80c.

v ra nuo Laiszkams

g'
■$ ?

u A

B
■m

■

^11
I 

Sh

Lietuviszka Trajanka
A pi le

I

Ig JONAS M. CISARIKAS B*

I
Flr- lanaraaca Agent V

gerai iszvedinti 
užlaikvti.
seiles plaucziu uždegim 
ganezio yra 
tai kosiant, 
bant, arba 
drapanų,

Kaziino 
koje. Preke 35c. ir 75c. 
TriĮigi 
nuropos 
knis, 
galima
arba raszvkite

Snt aisvt a

importuojamo isz 
visokias žole?

laszu,
• r

hzair 1.1. 
;aid i musu apt irk<»jr

aliejau.'

y Apdraudžia (Inazurlnlo) Namus, %

1
Taroms. Naminiai Rakandui, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijom

*^«16 IT, Mahaiioy Avė, Mahaaoy C!tj^

ranku.

surinkti ir

o a pl:i i k y si t e 
atsukimą ir prekes.

L. M. KAZUNAS,
38 S. Jardin St.

SHENANDOAH, PA.

I

Priimu pinigus saugiam

Atsiminkite,
o 

nžkrecziamoH ar 
cziaudant ar kal- 
,jeigu raiidasi ant

skepetaieziu, puodu
ku, szauksztu ir net ant slauges 

Todėl isznaikinti už
krėtimo genialus, reikalinga — 

isznaikinti seiles.
Geriausia turėti puoduką su 
chloride of lime ir deszimta 
nuoszimti solution of lysol ir 
sergantis turėtu in ta puoduką! 
aprauti.

Skepetaites reikia indeli in 
5 nuoszimti solution of lysol 24 
valandas priesz
verdant (du dideli szauksztai 
lysol indeti in puskvorti van
denio padaro 5 nuoszimti).

TIK PATRINKIT JUOMI ’

n e apskūri M n
,**I i s

ItUPMVl .fui
tr nkriuniPŲ, ar užpuola tirai• *

j kaudami
4. i 
hi a

tankina ikaudiK nt:ik ’*>

i tiltui*M* i "’vIK 
D’i;>knlJ

*a reumate

Vilti ir

skalbiant ir

i

Gerinusiu vartoti popierines | 
skepetaites nes po vartojimu
lengvai sudegintos. ”

Ligoni reikia užlaikyti kuo-; 
sz variausia, 
burna ir 
cziausia užkrėsti. ’

Su verdaneziu vandeniu 
kia disinfektoii 
szaukszt ukus

Tankiai mazgoti' 
rankas nes tie grei-i

o

rei-1 
puodukus,1 

ir t. t. nors du 
syk ant dienos. Dantų szepetu-

<
• |gi1mgUnir •

nunt b’l

Iretf. S. X .

I J»r t’irt.ii i-atn*

Vai.

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.-

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

i pražūti.
1 palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 

i parduodu laivakortes kompanijų nu- 
I statytam* kainoms. Parūpinu Pasz- 

g. i portus keliaujantiems in Lietuva.
i Viskas daroma teisingai, greitai ir 
’ pigiai. Raszykite apie kainas o gau- 
| aite teisinga atsukimą. Adresavokito:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.
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Lletarlaskas Oratoriai

K. RĖKLAITIS
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F. AD. RICHTER & Cp.

104-114 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. ,
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EXTRA! GERIAUSIS KU KU LAIKRODIS RINKOJE!'
.Jeigu jus 

K u-K u Laikrodi, 
r.zila laikrodi 
dint i.

importuotas

norite 
na

I

I

Laidoja Numirėlius >aga) 
atujausla mada Ir noksią 

Turi pagalbininke motara.
Prieinamo* prek«a

l>14 Treat Spruce Btr**t 
KAH1WOY Cm, PA.

Belj Telopbonac No. 14»
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Daktaras Juozas J. xXustra 
LIETUVIS

BuvunIu daktaras k art u menėje 
Gydo vlFoklaa Ilga*.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryto. | 
12 iki 2 popiet. C Iki 9 vakarą 
210 N. MaiirSi Shenandoah j

nusipirkti gera 
tai nusipirkite 

•• busite pilnai užganė- 
Szitas tikrasis Ku-Ku Laikro- 

isz Europos, pada
rytas isz tvirtu rieszut-niedžio, puikei 

raudon-tnėd/.io pri- 
ir juod-medžio 

padaryti i.n vairus
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Žmones jau pasylge geresnių perstatymu, 
mu lauke kad kaip nors pamatytie, išgirsti ta puiku perstatymą su pil
na orkestrą. , -11

Ateina žinų, kad žmones iš kitu miestu jau kiraujasi, kada bus sta
toma scenoi “ADOMAS IR JEVA”? Patsai vardas šio veikalo vesią 
savije kad tai tokio paslaptingo, ir tuomi žmones labai žingeidauja.

Muzika paraše šiam veikalui Kompozitorius M. Petrauskas. ‘ 
Nėra abejones kad 

Rengkites is- 
. . '‘<4 Wil |

B

ir su didelių nckantru-

ADOMAS IRJEVA”?

Po perstatymui bus šokei iki vėlam vakarui, 
didžiule Eagle’s IJąll bus kai stiklas vandenio — pilna, 
kalno nes tikėtai jau eina visu smarkumu. Viena iš geriausių dlėn^ 
.XX^XXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXKMkXXSXXXXXXXXX  

Utarninlce, Vasario (February) 12-ta 1924 
EAGLE’S HALL - SHENANDOAH, PA.

Kampas Main ir Lloyd Gatvių

Prasidės 8 vai., vakare -
Kvieče, S.L.A. 23 Kuop., KOMITETAS

Viena iš

Tikietai . 75c
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i izpiauslytuN 
dezckiiis, 
ranka padaryti invairus artistinzki 
iszniargininiai, pinkus viduriui, baltos 
szlapio kaulo rodykles ir nuinerai, 
nuisza pufivalantfžius kukavimu, labai 
gerai laiko laika ir gali laikyti visam 
amžiui. Aukszczio 17 
plocz.io. Niekur jus 
puikaus laikrodžio 
preke. Vertas mažiausiai .$20.00, bet 
musu numažinta preke yra tik $13.95 
todėl prisiuskite mums tik $2 kaipo 
depozitą o likusius užmokėsite kada 
laikrodis bus. pristatytas in jusu na
mus. Užganėdininuis gvaruntuojamas 
arba pinigai gražinami.
PASTABA: Jeigu jus gausite ku-ku 
laikrodi kur nors kitur už pigesne 
preke, tai atminkite kad jis nebus tokis geras kaip kad czionai jumis 
pasiūloma. Siuskite užsakymu dabar kol preke yra teip žema.

. PRACTICAL SALES 'COMPANY,
1219 North Irving- Ave. Dept. 62. Chicago, Ill.

SU 
nosiniai

coliu o 13 coliu • 
negausite tokio 
už tokia žema

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Pasamdo • 
automobilius dvi laidotuvių, kriksz-

4

U

Adresns:

i 

i 

I 
Laidoja kimus numirusiu.

tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1. 
į 520 W. Centre St. Mahanoy City P* 

4Į MiMh NihMIMU * MIMm w miihhi imiwn* nun n • ft .......................

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public. 
JCigu norite pirkti ar parduoti savo 
■(tūbas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojamo namus, 
kolcktavojamo randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip tolinus.

Kampas Catawissa ir Market St.
Mali an oy City. Pa.

Dept. 62.

Dekite savo pinigus in < 
Merchants Banking-Trust Co. Bankai!

Mahanby City, Pa. 
---------$_ 

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

dėtu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szifam

■i l 4'

M

Merchants Banking Trust Co. Banko.
Szita Btlnka prigclbšti savo dopozitoriams

- locnus namus.
Szita Banka prigelsbti jumis suczedįnti pinigus.
Nori kad jus butumet to Banko dopozįtorius.

pirkti savo

jgajĮfe.
Ati

♦ 
1IWI

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS JR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

(j ♦

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedant 
prie jūsų pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 

' turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis..

H. BALL, I’rozidontas.
Goo. W. BARLOW, Vicc-Pre».




