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Isz Amerikos
Nesziojo krutije neužgimusi 

kūdiki per 51 metus.
Toledo, Ohio. - 

uepapraseziausi u
Vienas isz 
atsitikimu 

daktariszkam moksle, iszejo in 
viražu ligonbuteje Szv. Vincen
to, ana diena, kada daktarai 
dare operai ei je ant kokio tai 
“iszaugimb” kuri senyva mo
tore nesziojo per 51 metus ant 
krutinės, o kuris po operacijei 
pasirodo, buk tai buvo gerai 
iszsivystinias kūdikis vyrisz- 

Motina mire in kė
lės valandas po operacijei. nes
kos lyties.

turėjo 74 metus amžiaus

niam maiszelije.

O

> IPardavinejo “stebuklingus 
maudimus po 90 doleriu.

New Vork. — Kas norėjo isz- 
“stebuk-

maudyneji', tai turėjo 
del Liles 

') metu, idant būti 
visokiu ligų ir

si m a u d.v t viena karta 
lingo je 
užmokėti 90 doleriu 
Piasecka, <35 
iszgydytu nuo 
priepuoliu. Tokiu budu iszmin- 
tinga Lenke iszgavo nuo viso
kiu kvailiu 
ežius doleriu.

stebuklinga dak-

kuria kelios žvakes.
vandeni ant

ft w. i>. aocKiowwi, ..... * ». w. bocxiowbki. miwr 35 METAS

I
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Kūnas kūdikio radosi mesi- 
Buvo pana- 

szus in kitus kūdikius kurie 
gema negyvi. Kūdikis ne buv 
Bukietejas. Szirdis ir kiti sana-
•rei negyvavo tuojaus po jojo 
atsiradimui kada jisai ketino 
užgimti.

Linksmybe persimainė ant 
liūdnumo.

Telford, Pa. — Alicijc 
kol, 22 
ant vinezevones
Beiber. Sveczei buvo nžpraszy- 
ti, automobilei užkalbinti, nuo
taka jau buvo pasirengus in 
svodbine puikia szlebe ir lauki' 
atvažiuojant savo mylemo ir 
važiuoti in bažnvezia snsirisz- 
ti mazgu moterystes ant amžių. 
Sztai staigai Alieije sugriuvo 
ant grindų negyva isz didelio 
susijudinimo, nes turėjo silpna 
szirdi kuri tegalėjo paneszti 
tąjį dziatlgsma. A ictoje vmeze- 
vones, nelaiminga mergaite li
kos palaidota vinčzevones szlo- 
beje szaltam kape.

Apvogė kūdikio banka ir 
dingo isz namu.

Indianapolis, lud. 
motina ir tėvas William Blakei 
susilaukė savo pirmutini sūne
li, nutarė pradėti jam taupinti 
pinigus, idant duoti jam pa- 
veizda czedinimo pinigu kada 
užaugs ant vyro. Kada vaikiu
kas paaugo ir taupino in savo 
banka visus pinigus ir jau ana 
diena banke radosi 92 dolerei, 
tėvas suteszkino vaiko banka, 

iszdume in 
Angliję. Blake ’iene užvedė 
skunda prieszais savo Vilimu- 
ka ant persiskyrimu kad jaja 
apleido ir persiskyrimą aplai- į 
ke be jokio ergelio.

Banditai gerai papelnijo.
Saint Paul, Minn. — Keturi 

banditai sulaiko 
siuntinius nuo 
penkis paeztinius maiszus ku- 
rinosia talpinusi registravotu 
gromatu ant 150,000 doleriu; 
maiszus inmete in savo auto
mobiliu iK. HUpiszkejo nežino 
kur. Apipleszimas atsitiko ant 
Great Western

apie 20tukstan- 
Lilije butu da

rius ir tolinus bizni, bet jauna 
mergaite Paulina Kaludnickiu- 
te iszdave
tara’’ palieijei. kuri JM’esztavo- 
jo apgavike.

Paulina sake, buk Lilije .jaja 
paguldo in maudykle aplink 

stovėjo
Laisto ant josios 
kurio barstė kokius tai raga 
niszkus miltelius, murmėdama 
po nosia nesuprantamus žo
džius, už ka turėjo jai užmokė
ti 90 doleriu, o kada gydymas 
nieko nopagialbejo o
nenorėjo sugražyt jai pinigus, 
pranesze apie tai palieijei.

Inkastas per kiaule, sutino 
ir eksplodavojo.

metu, buvo pasirengus 
su (’h a riešu

apgavike

Mer-

iszeme pinigus ir 
Blake ’iene

J*

I

ik ada

I

du paczto 
kuriu atėmė

geležinkelio 
stoties, kada maiszus iszmeti 
nėjo isz trūkio. Viename mai- 
sze radosi 50 tukstanezei dole
riu, kuriuos ketino iszinoketi 
darbininkams Armoro skerdi- 
nveziosia czionais.

Automobilius nukrito upėn 
su Lietuviais.

Norwalk, Conn. -
jaut Juozo Urbano karu isz 
Bridgeporto, karas pagedo ir 
vietoje eiti keliu nuskrido in 
Norwalk’o upe. Juozas Urbo
nas, savininkas, prigėrė kartu 

Vincu Raginskiu. Pirmas
gyvena ant Gregory St., o an
tras ant Warren St. Bridgepor- 
te. Juozas Luty ir Julianas Lu- 
koszcviczius iszliko gy\*i. Au
tomobilius inkrites in upe bu
vo karo primygtas, bet pasi- 
liuosayo. , Lukoszevicziu gi vi
sai hįžmėtc ikž koto. C

Važiuo-

su

sai ^žmotd ikz kar 
Urbonas,

Kaia varei • •
'■y" 1

Visa miesto valdže aresztavota 
už szmuglerysta.

— Prohibici- 
užvede skundus

11 am t ra m ko miesto

Detroit, Mich, 
jos valdže 
prieszais 
majora Jezerski, palicijos vir- 
szininka Vosinski ir konia 
szimta kitu kurio užsiiminėjo 
szmuglerysta gnzutes isz Ka
nados.

Vos in ski

Gimė vargsze, aplaikys 
milijonus.

New York. — Dvileka metu 
migai Priderika DeColigny bu
vo patogi mergaite gyvenanti 
vargingiausioje daliję miesto 
Chicage, o sziadien yra Frede
riką Fry, turinti milijonus, gy
vena visokiam dateklije kokius 
tik už pinigus galima aplaikyt.

Josios motina
kad mergaites negalėjo iszmai- 
tyt ir duoti prigulinti iszauk- 
lejima ir 
tižiausiam varge, kad ne josios 
puikios mėlynos akutes, garbi
niuoti plaukai ir linksmas nu-

prisipažino,

sziadien butu (li

Isz Lietuvos.
ll aj or o-Žydo kapas iszversta 

Vilniuje.
Vilnius. Žydu telegrafo agen 

turą pranesza, kad Bal. 17 ne
žinomi piktadariai iszkase ir 
inszvarte kapa grafo Valenti
no Potockio, kuri lenku inkvi
zicija sudegino Gegužio 24, 
1749 met., uždai, kad mete ka
talikybe ir tapo žydu. Mat. jau 
nas grafukas besimokindamas 
Paryžiuje, susipažino hu tulu 
žydeliu ir ta prikalbino ji prisi 
imti žydu tikėjimą. Valentinas 
ta ir padare, nors jo szelmyna 
ir gimines baisiai pasipiktino. 
Jis gi gržo in Vilnių ir apsigy
veno Vileikoje kaino žvdas.veno Vileikoje kaipo 
Lenku valdže vienok ji suuodė 
ir atidavė kataliku kunigijai, 
kuri ji ir sudegino, 
vadina “szventuoju.

Sunki žiema. |
Szimet Lietuvoj buvo labai
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Sveika ir tinkama porele ant
apsivedimo.

Malkomas McKenzc, 
as isz Kalifornijos universite- 
o ir tienavaite Robinson,

st uden-

ir
n’iesz apsivedima perėjo svei-

siszypsojimas ne butu užgavęs ;gili žiema. Tiek šniego prisni- (a(ns egZamina idant būti tin-

X

Kanada: Darbas ir Imigra
cija. — Kanados Tautiniu Ge- 
ležkeliu Imigracijos agentai 
pranesza, kad jie gauna užtek
tinai teiravinm nuo ūkininku 
Amerikos sziaur-vakarinej da
ly, kad prirodžius dideli pludi- 

in Kanada 
vienas apskait-

kas (lien

A'

svarais

In viena sanvaitia Indijoi isz 
mirė 9000 žmonių.

Kalkuta, Indijo. — Guberni
joj Pundjabo, siaueze baisus 
badas, kuris numarino in laika 
vienos sanvaites daugiau kaip 
devvnis tukstanezius žmonių. 
Aplinkinėje Lahora,
mirszta szimtai žmonių. Angli
ję nusiuntė in tonais pagialba 
ir daktariszka prižiūra.

Susimuszimas trukiu — 
38 užmuszti.

Geneva. — Arti Bellinzona, 
du ekspresinei trukei trenkė 
vienas in Ifita sii^bui^iu pasek
mių. Abudu inžinieriai likos 
užmuszti ant vietos ir 38 pasa- 
žieriai, o apie yienkesdeszimts 
sužeido. Vagonai likos sutesz- 
kinti ant szmoteliu.

Keturi mirė, 10 mirszta nuo 
nepaprastos ligos.

Buenos Aires, Brazi lijo.
Pas farmer) Schmidt, atsibuvo 
baliukas ant kurio likos užpra- 
szyti aplinkinei gyventojai. Vi 
si valgė, gere ir linksminosi lyg 
vėlybai nakezei. Ant rytojaus 
keturi isz svecziu mire o do 
szimts guli ant mirtino patalo. 
Daktarai negali sužinot nuo ko 
apsirgo ir mirė, nes liga yra 
nepaprasta ir negirdėta. Vie
nas isz Schmidto tarnu po be 
siedai prasiszalino, manoma 
buk tai jisai užtimeino valgius.
Kupczysta baltu mergaieziu 
Kinuosia kurias siunezia in 

paleistuviu urvas.
— Nors Ki-

Abudu inzmicriai likos

II
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ma isz tos dalies 
sziais metais, 
liavimas paduoda 100,000.

Danija: Emigracija. - 1923 
metais, emigracija in Jungti
nes Valstybes, buvo du syk tiek 
negu metais priesz tai; o Kana
doj isz Danijos privažiavo net 
tris sykius daugiau negu 1922 
metais.

Anglija: Algų Permainos. — 
Algų permainos, kurios prasi
dėjo Sausy, 1924 metais, prive
dė prie savaitiniu algų padidė
jimo 88,000 svarais milijonui 
darbininku, ir sumažėjimo sa
vaitiniu algų 25,(XX) 
180,000 darbininku.

Vokietija: Amerikos Paszial- 
pos Komitetas Gelbsti. — Pra- 
neszimas Frankforto laikrasz- 
eziuose, kad pradedant su Ko
vo menesiu, milijonas vaiku 
Vokietijoj bus Amerikos Pa- 
izialpos Komiteto kasdien mai
tinami, buvo priimtos su dide
liu pasitenkinimu, ypacz mies
tuose kur vaikams pagelba ne
atbūtinai reikalinga.

Patalpinimai. -- Kiekvienai 
100 darbu vietai vyrams Gruo
džio m. 1923 metais buvo 1,282 
aplikacijų; kiekvienai 100 dar
bu vietai moterims buvo 495 
aplikacijų; ir isz kiekvieno 
szimto abieju lyeziu aplikantu 
tiktai devvni tebuvo 
narni darbo vietose.

Indija: Vatos Iszdirbyste. — 
Vėliausi praneszimai isz Bom
bay parodo barnius vatos isz- 
(1 i k by s te j. N e se nei, 160,000

go, kad žmones ir miszkan ne-szirdi Jono Fry ir jojo paeziu- 
! les isz tojo miesto.

tik ka gyvena vežti.
i
I

Red Wing, Minn. — Argi kas
girdėjo idant žmogus eksplo
davot u? Bet
farmeriu Rasmnsu Johnson, 55 
metu, kuris min? czionais nuo 
užtrucinimo nuo gazo. Johnso- 
nas turėjo nepaprasta liga apie 
kuria mažai daktarai žino ir 
kada gydė. Priedelio diena in- 
kando ji in pirszta kiaule kada 
jaja szere. Pirsztas užsitrucino 
ir Johnsonas

leip atsitiko su

in li- 
oiibutia j<'>zAo7» (Uiktariszkos 

buvo rodos 
<> bai-

atvažiavo 
lV

g' 
pagialbos. Szeip 
sveikas, bet pirsztas buv 
sei šutinius.

Sėdėdamas ligonbuteje lauk
damas daktaro, staigai jojo kū
nas pradėjo iszsipust ir in ke- 

min-utas kojos 
miliutas kojos, rankos, pe- 

pute konia tris kart didesnes 
ne kaip reikc. Skūra sutruko 
nuo gazo kuris pradėjo forma- 
votis nuo t ruciznos ir žodžiu, 
žmogelis eksplodavojo. Paliko 
jisai paezia ir asztuonis vai
kus. Daktarai labai nusistebėjo 

nes da niekad ne
žmogaus kūnas

les 
les

rankos, pe

tokia liga,
mate idant

eksplodavot u. ’ ’4 i

camais gyventi poroje. Dakta- 
i *ai pripažino buk abudu yra 
I -veiki, aplankydami 100 pro- 

puikei, bet aplaikineja tinka- daugi sniego storas sluogsnis, i ,en(a atsiženklinima sveikatų-
Frcdcrika ne

,gali invažiuoti, ne malku atsi- 
Keliai irgi blogi, ka-

tad duobes isZsimusze beva-ma mokslą kaipo pridera turėti
turtingai mergaitei. Pati Fry, žiuojanf, in juru bangos, viena 
kuri buvo duktė Henrikio Tui-| paskui kitos, taip visas keliae 
kiu. mirusio milijonieriaus St. [ir banguoja.
Louise 1921, paliko savo paezei J negalima vežti, kas apsunkina 
ir priimtai dukrelei keturis Į vežikus, nes 
milijonus doleriu. ' užtenkamai. Dabar jau kovas.

' rodos re i ketu sziltyn orui eiti, 
dar sįekia net

Dideliu vežimu

negali užsidirbti

Daug minksztu anglių kasyklų i o dabar rytais 
bus uždarytos. '

Indianapolis, Ind. 
lis minksztu i. ri 
sustos ant ilgo laiko kaip rodos ^’nliai pigus,

I kys žiema ilgiau, žinoma pasza

- Dauge-
15C szalczio. Ūkininkai dejuo- 

j ja su paszfiru, kurio daugumo

I
I -veiki,

e.

aplankydami
buk abudu yra

100 pro-

Mariampolc Potvinio užlieta.
pranesza*Isz Mariampoles

t1

I ma: Pakilo Szeszupe ir kiti u- 
peliai Mariampoles pietų puse 
je. Smarkiai pakilęs vanduo 
pradėjo užlieti miestą. Sande
liai ir miesto sodnas paplūdo 
vandeniu.

Stacziai in griovi.
Baubliai, Pajėgiu apskr. — 

Sziomis dienomis vienas žyde
lio omnibusas važiuodamas isz 
Panemunes in

1

i

aug’liu kasyklos 1 piadeda stigti, Užtai ii gy- .
, o paszaras labai 

brangus. Jei szilaip dar palai- 
jeszkoti '■ R.vs z*t‘ina ilgiau, žinoma pasza

ant trijų metu, per ka tukstan- 
czei darbininku turės / 
darbus kitur, o lai isz. priežas- i rils ‘>»r pabrangs. Pajėgius ties
ties nesutikimo operatorių antJ Senoviszkos Kryžioku kapines | Baubliais invažiavo in griovi.
naujo mokesczio ir už daug ka- 
svklu kurios iszdirba konia bi-

Norknmii,
— (“Vienybes” kor.)

Rokiszkio Valscz ' Keletas keleiviu
— Szio kauszi 

lijona tonu augliu ant meto, o! |<aimo laukuose randasi daug
tik būna suivikalaula 5(»(t mili- |(rvžiuoez.iu kapiniu. Nea azio- 

, o priek tam yra - - - --
daugiau anglckasiu kaa.vklosia kiai' sumuszes. Kapiniu ran
tu! kaip kompanijom* reikc. dasi apie 40, ir jie visi apkraut

jonus tonu, o priek tam yra je vietoje Vytautas juos smar- 
Kapiniu ransumuszes.

susikūlė pa
būta tik isz- 

Nelaime atsitiko per 
tai kad omnibusas norėjo ap
lenkti sniego duobe tik teki
niai paslydo ir omnibusas at-

♦ 
gasczio.

kitiems

patalpi-

Daugelis žmonių jau < 
jninksztas kasyklas iszvažiįlo
dami jeszkoti darbu kitur.

j • i l 1 ’ • ’ ” I

aj)iOido akmenais. Kapiniai pasibaigia

Lipo per langa, likos užmuszta.
Allentown, Pa. — Kada Mrs.

Užsitikejo savo mylemui, nete- w. Anderson, negalėjo surasti
ko brangenybių už 3500 

doleriu.
Baltimore, M d.

| rakto, po sugryžimui vėlybu 
laiku isz ligonbntes, kur buvo 
at lankius sužeista savo vyra, 
pakele sunku langa, norėdama 
inlipti in vidų. Staigai sunkus 
langas nukrito ant moteres 
sprando, užmiiszdainas motore 
ant vietos. Vyrui da nopranesz- 
ta apie mirti jojo moteres, nes 
daktarai bijo idant staiga žino 

sudžia Kristina sake, buk su-pigoni užrnusztu.

l’ž tai, 
kad už daug intikejo Kdwardui 
Haliniu, su kuriuom buvo susi-

500 doleriu verties 
Kada Kdwarda 

pastate priesz

sau va i tos 
Kristinai Senderson 

3,g : ‘ 
brangenybių.
aresztavojo ir

I

po

Jūžintu parapijoje, 
kilimo laukuose. 1

pažinus tiktai dvi 
kaszta vo 
32 metu,

sipažino su juom ant st ryt ka
rio ir davė jam savo acįresa. 
Pradėjo jaja atlankinet ir ant 
galo pasakė .j'ai, jeigu jiji duos 
deimantus kokius turi, tai jisai 
duos padaryt puiku žiedą. Dei
mantus pasiėmė ir daugiau ju
ju nematė, pakol liepe ji aresz- 
tavoti. — Panaąziu kvailiukiu 

kurios užsitiki perdaug yra
daug nepažinstamiems.

Meldže valdžios idant ji 
pakartu.

Chicago. — Szimas Rosen 1

l0
kuri nesenei iszleido isz kalė
jimo, sugryžes namo nužudė sa- 

\ kad ji buvo 
irtuoklysta už

vo paezia už tai, 
apskundus už gi 
ka persėdėjo kalėjimo tris me
nesius. Kada ji pastate priesz 

“Meldžiu ma
ne pakart, nes dabar neturiu 
del ko gyvent, po nužudinimui 
savo geriausios drauges.” Bet 
sudže neiszpilfle jojo praszyma

sudžo, sake jisai:

nubausdamas ji ant 14 metu in 
kalėjimu. .

# ' te /'M ♦ - Vi' ii ,i

♦

MEILE.
I M , ■ ......

Meile ~ laime! žmones sako, 
Kas isz mus tai negirdejo? 
Meile — musu idealas — 
Ja pasiekt visiems rūpėjo.

Bet kiek sielvartu isz meiles 
Sziam pasaulyje paeina, 
Kiek nukensti nesmagumu 

tMurns del meiles prisieina!
1 

i 

Neapykanta viens kito 
Ne tiek yra mupis kenksminga,
Kiek kenksminga yra meile. 
Akla meile nvib’otinga.

Kuri siela surakina, 
Ja vergu savo padaro 
Ir nekarta net be laiko 
In kapus ne viena varo.

Meile turi but protinga ' 
Ir notemdint musui siela ,’ •
Mažiau jausmo, daugiau proto 
Bus gyventi visiems miela.

*' t.. . < I

, Cz i vyliu 
Priesz kara 

Rageliu klebonas kun. Žiogas 
kapinius kasinėjo, ir juose ras 
davo senovės ginklu, sageziu 
ir indu: visus radinius atidavė 
Rusu muzejui, isz kur gavo 
dovanu 500 rubliu. Bet kasinė
jo tik trejetą kapiniu.
žmonių yra padavimas, kad 
sziuose laukuose yra pakarota 
trys brangios karūnos. Jas pa
karoję Kryžiuocziu vadai, kad 
lietuviam netekus. Taigi svar
bi istorine vieta ir gal pakasi- 
nejus kapinius rastumem bran 
gi u liekanų del muzejaus.

Tarp

įiu liekanų del muzejaus.
Apiplesze krautuve.

Kamajai, Rokiszkio apskr. 
— Sz. m. Kovo men. nakti isz 

12 in 13 d. Kamajų miestelyje 
apiplesze Skleriones krautuve. 
Prekių iszneszta apie už tuks- 

i tanti litu vertes. Kaip pasiro
dė, plesziku butą isz to paties 
miestelio - .Jonas B. su bro
liu. Policijai padarius pas juos 
krata, dalis prekių surasta, o 
jie nugabenti in Rokiszkio ka
lėjimą.

Jonas B. būdamas kalviu, 
dažnai taisydavo krautuvėms 
užraktus. Kaip tik priesz ta 
iszpleszima tos krautuvu irgi 
taisės užrakta, kuo pasinaudo- 

I jo ir sau pasidaryti toki pat 
rakta, su kuriuo ir-atidare 
krautuvėlė. Eina gandai, kad

1I

rakta,

kaiviu

kuriuo i r- atidaro

jis no pirma kurta naktimis
szeimyninkuves po krautuvė
lės.
/lodei pilięcziai, samdydami 

amutninkus,
I 

amutninkus, o ypacz užraktu 
taisytojus, bukite atsargesni!

sigule in sniegą. Isztisas pus
dienis praėjo, kol ji isztrauko 
in plentą. Sužeistieji keleiviai 
reikalauja isz žydelio atlygi- 

Jei. žvdclis 
bus iszkelia-

nimo už skausmu, 
nenorės mokėti, 
ma byla.

JAUNYSTES SAPNAS.

Svajones plauk’, kaip bangos 
In praeiti toli.
Sapnuoju, kad jaunyste 
Pražvdo vėl meili.
Paveikslai v ietis už kito

dli’bystej. N esenei,
darbininku paskelbė streiką 
isz priežasties nesutikimo kas- 
link premijų atmokejimo, del 
kuriu reikalavo santaikos da
rymo. Darbdaviai atsisakė tai 
daryti, ir dabai’ susidarė labai 
kebli padėtis.

Italija: Tautine Kredito In- 
staiga. — Gruodžio 15, 
metais padarytas nusprendi
mas steigti Tautine Kredito In- 
staiga, tęsiantis per tris-de- 
szimt metu, kad pagelbėjus 
Haliniams darbu reikalams už- 
rubežv.

1923

Priverstina Apsauga. Gu- 
zetta Ufficialc, Vasario 16 d., 
talpino karaliszka insakyma, 
padaryta Gruodžio 30, 1923, 
kuris Reikalauja priverstinos 
apsaugos priesz liga ir senatve 
abiems lytiems nito 15 iki 65 m. 
nežiūrint kokiame užsiėmimo 
nebūtu. Premijos už tokia ap
sauga dalinai darbdavio, ir da
linai valstvbes. «

Vis kyla gražesni, 
Jaucziu nekalta meile 
O kaip ji maloni!
Sztai, rodosi, tamsoje 
Sodne tarp augmenų, 
Asz jeszkau mylimosios 
Tykiai, tykiai einu.
Einu ir taikau žengti
Kur aug’ daugiau žolių, 
Kad einant nes’girdėtu 
Sziugždcjinio žingsniu.
Kas-kart leeziau žingsniuoju 
Kad ji ateis tikiu, 
Ir mylima mergele 
Szirdimi asz szaukiu.
Szirdis atjauezia szirdi
Sztai eina ji sodne, 
Jos akys skubiai jeszko 
Tamsoj sutikt mane.
Matau, kaip ji szypsojas 
In mane maloniai, 
Szirdjs krūtinėj plaka 
Nepaprastai, skubiai.
Sapnuoju, buk asz stoviu 
l’riesz ja, kaip be kalbos, 
Nedrystu apkabinti 
-MergeIpamylimos.! Iniboi *

1 * J; Nai’uszėViožiUs
JMokolai. (a,25)

Norvegija:- Nedarbas.
priežasties streiku, nedarbas
Norvegijoj žjmiai didėja.

•i- <

Szveicarija: Dirbtuvių Insta

Isz
« «

tymo Pataisymas Panaikintas. 
— Vieszuose balsavimuose nuo 
431,342 iki 317,746 Dirbtuvių 
instatymo pataisymas, kuris 
jįorejo investi 54 valandų dar-• > invvbii o* vaiunuu uar-
1)0 savaite, vietoj dabartines 52 
valandų savaites, laike tauti- 

konominio krizio, buvo 
intas.

nio ^ekonominio krizio, buvo 
paių/į^intas.

ANT PARDAVIMO

Didėlis bianavas 14 rumu, 
su salimu. Visos vigados, gara-
džius del 2.automobiliu

C. Grabauskas
- 436 E. Elm St.

Tąmąąuą, Pa.

Pekinas,Ttinija 
nijoje siauezia Iwgaline betvar
ke, Europos valstybių valdi 
niai turi reikalingos protekci
jos. Tik vieni pabėgėliai rusai 
jau kelinti metai neturi jokios 
apsaugos ir 
nesirūpina.

Dėlto, kai-kuriuose Kinijos 
miestuose rusai pabėgėliai už 
menkiausius 
aresztuojami, uždaromi in pa- 
tvinkusius kalėjimo urvus. Ki
nu teismu baudžiami už Kini
jos instatymu peržeilgima.

Toks rusu pabėgėliu gyveni
mas negali skaitytis gyvenimu. 
Tai vergija ir teroras.

Szrandie daugiausia už visus 
kitus Kinijoje kenezia rusu pa-1 
begeles mergaites. Ju daug be 
pinigu suvažiuoja Harbinan. 
Tenai baltosios vergijos pirk
liai jas sueziuopia in savo na
gus ir kaip vankgfti jau nebe
paleidžia. Gabena jas isz ten in 
invairias * Kibi jos dalis ir ten 
parduoda.

Harbine

ju likimu niekas

prasižengimus

I

tiems niekszams 
pirkliams gelbsti pati kinu po 
lit'ija.

Be kinu pirkliu dar veikia ir*’
Japonai tos ruszics pirkliai.

Kuomet jaunos mergaites at 
važiuoja Harbinan, jas stotyje 
pasitinka pirkliai. Isz ju tar|M» 
iszrenka patogiausias ir joms 
žada pelningus užsiėmimus.

Mergaites džiaugsmingai su
tinka su tais pažadais ir agen
tai jas nuveda didelei) szale 
miesto trobon, kurion joki pa
sodiniai asmenys neinleidžia; 
mi ir kuria saugoja nuo -žingei
džių ju pati policija.

Tenai mergaites valgydina
mos, naujais rubais aptaisomos 
ir duodama 
cziaus tik retuose atsitikimui)-» 
sc atskiriai iszlcidžiamos mies
tan su asztria sargyba.

joms pinigu. Te

ATSAKYMAI.
J. V. So. Boston, Mass. — 

Ant korespandenciju nuolatos 
reikc paraszyt pilna varda ir 
pravarde ir adresa-nes kitaip 
daneszimas ne bus'patalpytak’ 
Tamistos daneszimas nuėjo iii 
gurbą.
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KAS GIRDĖT
(įaugino

Pagal daktaru pripažinimu, 
tai sziadien beprotyste pasi- 

tukstanti procentu 
dauginu isz priežasties prohibi-
cijos ne kaip kitados priesz jo
sios invedima.

Washingtone dabar ejna per- 
klausvmai ženklvviausiu dak- *► • 
tarų, profesorių ir
permaina proh ibiai jos 

pavėlintu 
alų,

kitu apie 
ir kad 

valdže pavėlintu bravorams 
dirbti geresni alų, nes kaip 
daktaras Vorbeck isz St. Louis 
tvirtina žmogaus kūnas negali 
apsiejti be alkoholimis.

Daktaras Hali isz Chicagos 
liudijo, buk paežiam mieste 
Chicago daktarai iszduoda ko- 

receptu “ligo- 
ant arielkos, o kožnoje 

aptiekoje dirba munszaine ku
ria parduoda už tikra sztopa.

Kait) tasai tyrinėjimas užsi
baigs tai nežine, nes valdže pri
tarė dirbimą geresnio alaus ir 
isznaikinimo butlegeriu kurie 
trucina visus gyventojus.

nia milijoną 
niams”

Tnnkei duodasi 
žmonys rugoja ant*tebyrin lai- 

“senoviszkuk u ir dusą ujo ant
” bet katras isz juju 

norėtu sugryžt prie tuju laiku, 
kada nebuvo telefonu, elektri
kus, automobiliu ir kitu nauju 
iszradimu, nieko nekalbant 
apie radio ir fonografus?

Konia kožnam szimtmeti at 
sirado žmonys 
svietui ant sugryžimo prie 

” bet ne vienas 
isz tuju apasztalu nenorėtu gy
venti be tuju naujausiu iszradi
mu ir smagumu.

geru laiku,

nieko

kurie bubnino
‘ ‘ se-

noviszku laiku,

Budapeszte, Vengrijoi atsiti
ko nepaprastas atsitikimas. — 
Pas tūla žinoma advokatu likos 
paszaukta daktaras Zigmantas 
Vincze. Buvo tai geriauses 
daktaras, kuris niekados nepa
darydavo klaida apžiūrėdamas 
savo ligonius. Laiko peržiuri- 
nejimo serganezio advokat 
daktaras staigai apsirgo,
ome sau už pulso ir silpnu bal
su paszanke: “Dovanokite man 
tamistos, jog darau jum dideli 
nesmagu ma, bet 
kundu turiu mirti.

O, 
Pa

už keliu se- 
Xa ir po 

tuju žodžiu krito negyvas. Ka
da ant jojo padaryta sekcije 
(pjaustymas kūno) daktarai 
rado, buk velionis sirgo ant 
szirdies ligos nuo ilgo laiko.

Priemiestije Londono, devy
nių metu vaikas nuszove ant 
smert savo motina o tėvas guli 
ant mirtino patalo ligonbuteje. 
Tėvas tame laike radosi fabri
ke, o motina gamino vakariene, 
laukdama sugryžimo sūnelio 
Charleso isz mokslaines,’ kuris 
neatejtinejo namo ant paprasto 
laiko. Vaikas buvo nnejas pas 
savo dranga, kuris prižadėjo 
jam duoti tikra revolveri kuri 
paėmė nuo tėvo. Charles labai 
nudžiugo isz dbvanos, invynio- 
jo in popiera ir skubai ėjo na-*
mo. Po vakarienei vaikas pa
rode dovana savo girninaiezini, 
vaikai nežinojo kaip apsiejti- 
net su ginklu kuris buvo užjiro- 

Staigai puolė szuvis, 
in motina kuk-

vintas.
kuris pataiko
nioje. Kulka pataikė in szirdi 
ir motina sugriuvo ant grindų

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

.Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu,
gybe nauju paveikslu 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot.

su dau-

žmogus 
Knyga 

puikiai dnicziai apda
ryta kietais nudek Ii neis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50,

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

r.uL? 4

Durti'ir Langu Sietus 
Reikia Sudėt Anksti 

Pavasari.

panaikinus tas

Yra trys budai atsigynimui 
nuo mušiu namuose; neinsilei- 
Ižiant ju visai, su sietu pagal
ba; vartojant mušiu popiera ir 
nuodus, kad
kurios insigauna; panaikinant 
visas ju veisinimos vietas* 

l'aitomologijos (Mokslo apie 
vabalus) Biuras randantis 
Jungtiniu Valstybių Agrikhl- 

Departamente, yra daug 
kodėl pap-

Biuras

SAULE
*. #1

Isz Lietuviszka Kaimeliu

GirardVille, Pa.
siaunakt Panodelio ryta, stai
gai suskambėjo varpas prie 
First National Banko, aut ženk 
lo, jog kas tokia insigavo in 
banka tyksle apiploszimo. Tno- 
jaus subėgo daug žmonių ir pa- 
licije, kuriai pasiseko suymti 
iszbeganti isz banko Joną. Ta
laiti arba Poneli ir da pramin
ta Povilaiti, apie 30 motu, ku
ri nuvožė in Pottsvillos kalėji
mą. Pleszikas
skiepą lo kada dalypstejo gele
žiniu kasa, alarmas tuojaus už- 
skambino. Prie to darbo Povi- 
laieziui prigialbojo
William, kuriam pasiseko pa
bėgti ir kuri palicije jeszko.

I

f Ką raszo apie kpyga^Tnkstnntis 
Naktų ir Viena”

Po ptl-

insigavo per

Gerbiami Tamstos:— Sziuoml duodu 
žinot! Tamstoms kad asz eslu nulai
kęs puikia knyga po vardu "Tūkstan
tis Naktų Ir Viena” fkuria man prl-

| siuntėt, norint ubz priniunczlau už-

Rūpinsis sveczeis kurie pribus 
in Clevclanda.

Mrs. Geraldine Welsh, sek- 
Hdorka moteliu 
publikoniszkos partijos kurios 
pribus ant konvencijos in Cle- 
velanda Juniaus menesije, rū
pinsis priėmimu moterių ir su
ras joms tinkamas vietas hote- 
liuosia kaipo užsiims juju pa
linksminimu ir parodymu aky 
viauses vietas tojo miesto.

delegatu re- 
s part i ji

Giminnil is nubėgo in 
paszaukt i

negyva.
fabriku paszaukti tęva pra- 
neszti apie nelaimia. Tėvas teip 
tuom atsitikimu persiėmė, 
apsirgo pavojingai szirdie? 
ga ir dabar guli ligonbuteje.

Tėvai privalo vaikams isz- 
ajszkyt pavojingumą ginklu ir

J<’g 
. li-

t u ros 
<ykin iszaiszkiues 
rasta mhke yra tokia pavojin
ga viesznia. Kiekvienas mokyk 
la kinkantis vaikas supranta 
kad szis gyvūnas veisiasi mesz 
lyne ir pnvaneziose iszmatose, 
ir jei inšigauna in namus visa 
ta noszvnruma nesza ant mais
to, perduodamas jam pavojin
gus ligų mikrobus, ir kad na
mas sietais apsaugotas, grei
tai darinėjamos durys yra di
dele pagelba 
nuo ligos.

Gbros szeimininkes užduotis 
vra. anksti sudėti sietus in lan
dus ir duris, ir užmnszti kiek 

muses, kol
jos dar negauna progos veisi- 
nimui. Individuale muse pade
da nuo 20 iki 159 
vienu sykiu, per vasara pade
da. po tiek nuo dvieju iki ketu
riu svkiu. Szie kiauszinukai isz % 
si peri 
miegojimo
iki szesziu dienu. Praėjus nuo 
dvieju, ir puses iki dvidesziin- 
ties dienu nauja muse jau de-

kokis tai

Lansford, Pa. — Vagis insi
gavo in Szv. Onos kliosztori ka 
da. minyszkos lankėsi

Mažai papelnijo vagis,
ant mi-

SZ1U.
nes pas minyszkas turto nera
do tik viską iszmete.

apsisaugojimui — Balan- 
czia lan-

<<
galima ankstyvas

kiausinuk u
iszt i ko

24 valandų dienu, ir 
periodas nuo trijų

kad juju neyminetu iii rankas. da kiauszimikns. i\ilaip sa- 
' kant, nau ja mušiu veisle vi-*
| durvasary prasideda nuo kas 
j I 1 iki 1 1 d i e 11 u.

Keletas mušiu paprastai in
sigauna in namus, ar tai duris

Kaip kam tai garnys yra 
bai geras ir apdovanoję 

o tiems, 
isz

la- i
nauja

Kitaip

Herkimer, N. Y. 
džio 6 d. sekmadieni 
kosi •kunigas Szatkus isz Alba
ny, N. Y., del atlikimo A’elyku 
ausines vietos lietuviams len
ku bažnyczioj. Daugumas jam 
nesze savo nuodėmės.

Czia pora lietuviu
nelaime del munszaines, — vie 
nas isz proto iszejo, dabar ran
dasi beprotnamy, o kitas nuva
žiavo in kita miesteli pas sese
rį pasilinksmint i ir koja iszsi- 
lauže. Be to trys lietuviai pa
tiko nelaimes dirbtuvese; susi
žeidė du v v ra i ir viena mote- 
ris.

gan 
kurie

ko taisos
. j darinejant ar per plv-szsius. Vi

džiaugtis, tai palieka tik viena' 
arba visai apie juos užmirszta.į 

garnys ana diena ap-

St. Joseph, Mich. —
gavo

sioms aukoms, 
galėtu ir turėtu 
dovaneles augyt ir

si valgiai turi

Taigi, 
dovanojo 
maniene, 
Knoxville. Pa., 
per ka dabar pasilikt 

vaiku 
keturiu metu. Pirmianse 1920i 
mete garnys atnesze dvilinkus.1 
po tam viena 1921 m. Po tam' 
vela dvvnukus 1922 m. o da-Į

Mrs. Ludvika HoiT-i f * < >

net asztuoniu

mokesti už ta puikia knyga, bet vlo- Į 
nok aptalkiau kaipo dovana, už tai 
asz prlslunczlu lamstoma mano pado* 
kavonc kuria praszom nuo manos pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinant 
pulkus apraszlmus, turi neapsakytai Į• 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik-i 
ta! gali skaityti llotuvlszkal kad k už-Į 
nas tureli Jla namuose ta puikia kny-1 
ga su grąžais npraszymals. Žmogus . 
turėdamas namuose ta puikia knyga ' 
neturi reikalo valkszczloti po norėt- Į 
kalingas vietas Ir praleisti brangaus ; 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu. 
žmogus skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tenai stebe- j 
tinus apruszymus senovės žmonių ĮAmoves

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

"ORDUNA” "ORBITA1
"OHIO” "ORCA"

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

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

26 B nmd way, . Now York,
arba pan vietinius ageutun
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NAUJI MUZIKALISZKI 
VEIKALAI.^

Sziomis dienomis iszejo isz 
spaudos naujos Dainos su gai
domis ant piano, 
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gyvenimą Ir užmirazta visus varguti Ir i 
rupoBczlus savo kasdieninio gyveni , 
mo, praleidžia naudingai laika savo . 

Bzeimlna !
Dekavoju tamstoms už bu rod ima tos j 

nuraminti 
ar 

klauso tu puikiu Istorijų, teipgi dėka- j 
voju už pulku kalendorių ka man 1  

prisluntet kaipo dovana. Duok Dievo , I
tamstoms sveikata Ir laime szlame ' 
gyvenime. Viso giaro velljenlfs pa.il UMJ 

Saules” skaitytojas, S. P. Isz ■ I 
Jeigu reikalaujate į ;

|

«avo kasdieninio Kyvcnl*

namuosla su savo milema

pulklos knygos kuri gali 
kiekviena žmogų katros skaito
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Hvclkata Ir laime

lieku " 
Somerville, Conn, 
vlrsz-mlnctoft knygoa tai prislusklte $2 : 
tn "Saules” Iszlelstuves o gausit© tuo 
lauš nor paczt*.
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KAZUNO

GIJMBO-KLiRA
I

yra a t sakait
ei sa dos 
Gumbo,nuo

I
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50c.
50c.
50c.
50c.

Ak Likie Sveika 
Myliu Lietuva. 
Pas Motinėlė” 
Rrrtu Darželi”

Galima gauti pas leidėju
J. A. Žemaitis

315 S. West St., 
Shenandoah, Pa.(m.H)

J. A. Žemaitis
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F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.
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Po sunkaus 
dienos 
darbo
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Kasyklose ir 
i n vairiose 

dirbtuv ees
ft iSBMIWlWB

VLSI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANARIAI YRA BAISIAI
NUKANKYTI IR SUSTYRE.

Ne bandyk Juos priverstinai manksytl, Ir traukyti, tuoml dar dau- 
Patikek daugeliui tukstancziul tauticcziu Ir

Fraszalink sustyrima

ginusi juos nuknnkysl.
darbo draugu, kad
MESZKOS B ALSAM AS

(BEAR BALSAM)

flutolko Jiems taip puikia Ir greita pagclba.
Balsainu Binagial trydamas Huskaudetas vietas, tada Jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prlsiusk mums 35c., Ir 5c.
iszsiuslm buteliuką Balsamo.
Thr CENTRAL DltL’6 STORE, Ltd. 21 E. Centre SU Sbennndunh, Ta.

NENUSIGĄSKIT —

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptlckoriu 
už pasiuntimą, mes tuojaus

Taden- 
szas Jokūbaitis gavo teisme 
divorsa nuo savo žmonos Mari 
jonos, kuri Sausio 2 d. pabėgo 
isz namu su burdingieriu, pa
imdama su savim 1,500 dol., 
taupytu szeimynos pinigu.

Apviltas Marijona vvras

Pa rsiduodn mažamSU
būti geran už- 

I dengti, kad muses negalėtu ju 
pasiekti. Iszdeliojant musėms 
nuodus kaikuriose vietosi' na- 

......................... i nutikėtai insi- 
s isznaiki- 

gavo. Pasekmingas mūsoms 
, nuodas tai sumaiszymas trijų 
I mažu szauksztuku komorciji- 

puskvorte

’,6 metu, gyvemmte| ||iinili |n ku,.ios 
i muose daug pagelbe 
gavo.

net trvnukais.1i» mot ma l
iii laika

szaukszt tiku 
nio formalinoo su 
pieno ar pasaldinto vandens.

1 Yra aiszku isz nužiurejimo 
tai net tiis ant kart. \ isi vai-! vįsi1 nnisjll paproeziu, kad sie
kai g) \ i iszskjient tik \ ienos Įaj Įr musėms nuodai butu nc-

i reikalingi jei vietos kur muses 
veisiasi

mergaites kuri mirė. Penki vai 
penami mi bonkutia, 

o da žiū
rėtoja. Iloffmanas užsiyma isz1 
vežiojimu ledu po miestą. — 
Xegabmia suprast del ko tasai

kai via 
kuriuos dažiuri miest

Yra aiszku isz nužiurejimo

būti nakinamos 
lll‘| szvariai užlaikomos.

o o

a r

žmogus, turėdamas toki szalta ! SKAITYKITE SAULE 
darbu yra teip karsztu? - ♦ 0 ♦

DABAR ISZLEKS ISZ ALASKOS IN AZIJE.
aplinkuiAmerikoniszki aruoplanai kurie lekia aplinkui svietą 

dabar pasirengia atbūti ilga oriniu kelione isz Alaskos in
Anglijos lekiotojai geidže pralenkti Amerikonus toje

garbia, bet

y ra
Aziji

“kelionėje aplinkui svietą idant aplaikyti pirma
Amerikonai nemano jiems pasiduoti ir juos pralenkti.

PAJESZKOJIMAI.

Pajeszkau Kazimiera Aima- 
navieziu paeinantis isz Slaba- 

Tegul atsiszau-dos miestelio.
kia ant adreso.

Mart. Za lad u on i s
Bor 562 • * Arnold,'Pa;

ANT PARDAVIMO.

Biznavas namas su groseriu 
sztoru, 
džius del 4 automobiliu. Pa rei
duos už prieinama preke. 
Kreipkitės ant adreso.

Bgi&iTt
► ♦

skerdinyezia. ir gura*

prieinama

i(a.25)
40Q AVillipg SL t, v

Tamaqua,r Pa,

Marijona 
prie kurio likosi du vaikai pa
rėmė reikala vimu divorso, M a 
rijomis žiaurumu, pareikszda- 
mas, jog jos kvailas atsineszi- 
mas prie burdingieriaus Tomo 
Giliaus, suteikdavo vyrui ne
mažai dvasinio skausmo.

Sakoma, ja g
ta savaieziu atgal parasze isz 
Detroit prszydama apleista vy 
ra paimti ja atgal, kadangi To 
mas Gilis nebesirodo kuri lai
ka ir jog jinai reikalaujanti 
pastoges. Marijona taipgi pra- 
nesze, jog 1,500 dol. 
Jokūbaitis sutaipe, 
svkiu su Giliu.

Tadeuszas Jokūbaitis pak
vietė Marijona aplankyti tam 
tikra vieta toli nuo žemos, pasi 
žymėjusia sziltu oru. Jeigu 
Marijona ir buvo tenai, vienok 
ji nepaliko adreso, nes Tadeu-

Marijona kele-

sziltu oru.

t

kuriuos 
pražuvo

szas turėjo paskelbti pakvieti
mą in teismą arba byla, pirma 

galėtu gauti divorsa. 
Paskutinios žinios, 
rojo Tadeuszas apie Marijona 

jog jai isz visu gyve-

negu jis
kurias tu-

buvo, 
nimo su taupymu likosio tik ko 
turi vaikai ir vienu metu kūdi
kis. Paskiau ji žuvo isz akiu.

Camden, N. J. — Katarina 
Gendroliene czionai pareiszke, 
kad ji nebijanti jokio vyro, die 
na ar nakti. Ana rinkti ji pabu
do ir pajuto, kad nepažinsta- 
ma ranka
Ji kad trenkė

p'aibo po paduszka. 
su kumszczia 

kuriam ta ranka pri
klausė, kad tas nelanko toli
mesnes pažinties ir iszsincsz- 
dino per Įauga per kuri buvo 
atėjės su tikslu apvogti. Gen- 

sveria 180

g

vyrui,

droliene moteris 
svaru ir turi penkias pėdas 8 
colius augszczio.

Mount Carmel, Pa.
Jonas Klavinskas 
langu ir prisižiurinojo begau
tiems automobiliams, staigai 
didelis automobilius pasviro in 
szona trenkt lamas in Klavins- 
kio narna, suardydamas visa 
gohkoli. Szoferis likos supjaus
tytas per stiklps o mastzina 
teipgi likos sutcszkinta, Kad 
Klavinskas butų stovėjus aųį
jonkeliu tai butu

— Kada 
sėdėjo prie

importuojame

aliejaus ir t.i.

ISZ

sza-

Szita Gyduole 
ežiai iszbandyta ir 
yra pagalba
Patrūkimo, Skaudėjimo po
Krutino ir 1.1. Preke bonku- 
tes 75c. su prisiuntimu 80c.

Lietuviszka Trąjanka 
Sutaisyti! Kaxuno Aptiekoje. 

ir dideliam
pa keli jo po 35c. ir 75c., per p nerta 
reikia d a dėt ant mažo pakucrio 6c. 
o ant didelio 1 0c.
rUeij)gi
Europos visokias žoles
knis, laszti
galima gauti musu aptiekoje 
arba raszykite o aplaikysite 
at sak ima ir prekes.

L. M. KAZUNAS.
38 SOUTH JARDIN STREET 

SHENANDOAH, PA.
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Kaina 35c.
apticko4«

žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tick, kiek 

jy\nmnas iš šėpos skanio.-. \ai

JIS TIK IEŠKO BAMBINO
rWWWMRj',

7<|'

Ji
jiS j

SIKTO
V. Pat. IK

pasekmingas
Ireg, 

yra nepavojinga,? - 
vidurių p’iliuo-uoN 
Kūdikiai mėgsta ji 

j i - n 
:n1 cg 
tat ii.-iiy 

■< )!<’i r., t

ricpa ve
I K.

V. 1 ■ f Bi .re.
saldaus skonio

Jei just; 1. 
negali ramiai 
kankinami: i r. 
\iduritj p.iliuo 
ims su noru i 
valandas nem

icrnnu;
*ot

Jic net prašo daugiaus. 
turi iptr.-itiktą licžuvj, 

erkia tarri sk.lusmtj 
> sistemą lengvu 
,.iip Bambino. Jis jj

, labai 
dykite j

i
ir daug geriau jausis nuo jo, J kelias 
lajonųs simptomai turės pranykti.

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

■imH •..■MW* . ............omOiMWmHqNMMIMlIt1
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o 
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.1 onųs simptomai turės pranykti.

BAL L@BAND”
/- x W Paklauskit Seniausio

M

Žiūrint į jį.

r
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Angliakasio Kasykloje
Jus negalit daug ka pasakyt apie gumą 

Budas del pirkimo guminių čeve- 
rykų tai pareikalak vardu.

(Ra udu uos Boh’s)

11 rrj

bile kasyklos darbininko kuris 
nešioja juos jis jums pasakys kad jie tvitti, 
drūti ir smagus.
Labai lengva juos pažint kada juos matysit.
Ziurėkit del Raudonos BolCs.
krieno čeveryko ir Cebato.
Lopac ir Iliminer čionao parodo yra padirbti 
del sunkaus darbo kasyklose. Juos galite gauti 
baltus, raudonus arba juodus Story drūti yr-- 
padžiai yra toki kaip jus norite.
Žiūrėkit del jų kita karta kada eisi į krautuvę.
Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
460 Water Street Mishawaka, Ind.

“Ball-Band” (Raudunos Bolfis) Guminiai 
čeverykai del angliakasių turi gera varda 
del ilgo nešiojimo per daugelį metu. 
Paklausk

Yra ant kic-

Namai kurie užmoka milijonais už rusi

b
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SAULE
Amam f

VYRAS KURS NIEKO 
NEISZMOKO.

T*-

Tenai viename Vieszojo Par
ko balaUgano, buvo vyras — 
labai juokingas. Ir jo pavarde 
buvo juokinga — jis vadinosi 
Zavockis. Tasai Zavockis buvo 
padauža, ne kam tikes, visados 
kam nors pridarydavęs nesma
gumu. Taip, jis visados iszkirs- 
davo koki nors szposa. Jis bu
vo tai sumusza koki ramu pi
lieti, tai apsivagia, tai apgau
na ka, tai apipleszia, jei tik 
pasitaiko proga; jis net buvo 
«• «<«,, • « «insimaiszes in keletą smarkiu 
pcsztyniu. Ir visgi jis buvo ge
ras žmogus, ir jo žmona labai 
ji mylėjo.

Szita jo žmona buvo mažiuke 
verge. Iki septynioliktųjų me
tu amžiaus v 
Žydu szeimynoje;
madieni — tai buvo jos liuo- 
soji dienu — ji susitiko Zavoc
ki parke. Jo kelines buvo dvie
ju spalvų — viena 
na, antra skaiseziai
Kepu re je bnvo insmeigta ilga 
gaidžio plunksna; prie to pa- 
puoszalo buvo pririszta virvu
te, kurios viena gala jis laike 
kiszeniuje kad. patraukus vir
vute, plunksna ant jo galvos 
judintus). Delei tokio szposo 
visi, ir jauni ir kartais seni, 
juokdavosi kad net pilvus so- 
pedavo. Karužele, kur Zavoc
kis rodydavo savo szposus, bu
vo labiausiai lankoma visudai- 
liausiu tarnaieziu. Taigi tenai 
ir ta jauna verge pirmueziau- 
>ia paregėjo Zavocki ir pralei
do visa diena 
’^eszimta valanda

gi ji dar buvo 
valanda.

ji tarnavo tūloje 
; viena sek-

puse gelto- 
raudona.

.10 draugijoje, 
vakare jos

lauke
parke
Teisybe pasakius

namie, 
ir vienuolikta

, ji buvo par
ke per visa nakti, ir ryto meta 
ji bijojosi pažiūrėti savo szei- 
mininkei in akis. Nuo tos nak
ties ji jau ir laikėsi insikabi- 
nusi Plunksnuoczio, ir jau ne
bėjo daugiau tarnauti. Ir ka
dangi ji buvo tokia gera, tyki 
ir daili mergužtde, viena gra
žia diena tasai vaikinukas Za
vockis nuėjo su ja in miesto 
rotusze ir apsivedė.

vyrukas buvo
didžiausias latras visoje pla- 
czioje apielinkeje. Kartais jis 

nors mažiuką 
darbu pabūdamas 
(“balygu“) prie

Taigi, tasai

a t likdavo koki 
sąžiningą 
“kviesliu”
kokio nors balangano; bet daž
niausia, per isztisus menesius, 
jis prigaudinedavo savo drau
gus, loszdamas su jais kailiu
kais arba kortomis. Jei kur ka 
dailiai nuszvilpdavo tai nieko 
ir nebedirbdavo per visa laika 
iki grobio užtekdavo pragyve
nimui. Kartais patekdavo ka
lėjimai) kelioms dienoms, ir to
kiuose atsitikimuose jo mažiu- 

\ke žmona liuoba verkia per 
kiauras dienas ir naktis; nors 
ji ir žinodavo tuokart kad jis 
nepareis namo miegoti, visgi 
kas vakaras ji paklodavo jam 
jo guoli, szale savo loveles, 
lyg kad jis turėtu pareiti nak- 
vvnes!
galėdavo užsieziaupti savo bur
nos, net ir kalėjime, už tai jis 
ne karta patekdavo in baudžia- 
rnaja kamera. Bet viena karta 
jo drąsą pleido ji, ir jisai pasi
leido verkti ir vaitoti, vis kar
todamas pats in savo:

— Ak, argi mano likimas nė
ra kietas? Ar asz nesu didžiau
siai nelaimingas?

Namie nebuvo pinigu. Zavoc
ki n i buvo sarmata delei to. Jis 
jausdavosi labai nejaukiai ka
da jo mažute žmonele-verge 
neturėdavo pavalgymui nieko 
daugiau kaip tiktai sausa duo
nos plutele; bet moteris nepn-

Zavockis niekados ne-

prie jos veido:
— Tik tu pabandyk žlembti, 

kai matai nusuksiu tau spran
do ir sutruszkinsiu visus kau
lus!...

Tai tares, būdavo isžeinii 
kamaraites, užtrenkdamas dū
ris, pasislepia kur ndrs kičine 

verkia per visa 
Balt a veide iszblyszkttsi 

verkti,

ir graudžiai 
nakti. 
moterėlė nedrysdavo ’ . . 
nei pati viena likusi, nos, that, 
Phmksnuoczius liepė jai ne
verkti, —
si valdyt i nuo aszaru. Ir taip 
tai viskas ėjosi. Per kiaura 
diena viens apie kita mausto, 
bet Zavockis nei žodeliu to ne
prasitardavo. Tokiose valando
se, kad lengviau 
pasidarytu, jis 
sza kiemsargi, ar subado poli
ui jau ta ir pabėga. Jis buvo bai
saus budo, tikrai sunokęs sun
kiems darbams kalėjimo! *

Viena szesztadienio vakaru 
labai smarkiai lijo; Zavockis 
su kitu valkata sėdėjo ažukam- 
py>

moteris visgi gali ŠU- 
aszaru.

viskas ėjosi.

ant szirdies 
būdavo sumu-

pasislėpė, netol Erminos 
gatves. Jiedu abu losze korto
mis; lyjant losze. .Jau temo ir 
vargiai beatskirtom viena kor
ta nuo kitos. Teisybe, tai neda
rė jokio skirtumo Zavockiui, 
nes jis kiekviena korta galėjo 
pažinti isz užpakalio; antrasis 
draugas bet gi jau norėjo baig
ti loszima.

— Acziu tomistai, — tarė ir 
lipo sau isz duobes.

— Taip neteisinga,
ko Zavockis. — Man nesisekė 
loszti, tu pasiėmei visus mano 
pinigus, tu iszloszei isz manes 
trisdeszimti haleru! Eiksz at
gal, nebūk kiaule, 
dar biski I

Bet antrasis, aiszkindamasis 
kad lyja ir kad jau naktis, su
temo, ir kad jis mielu noru pa
los/. kita karta, traukėsi atbu
las ir nukiutino sau, pleszkin- 
damas basom kojom purvyne.

pasilikęs vienas, 
užanezio ilga

duona riekiama peili ir nuėjo 
sau, toli užu Erancuzu Gelžke
lio, ten kur yra KarsMszkojo 
Vengrijos Valstybes Gelžkelio 
pilimas. 
szituo

suszu-

paloszkim

Zavockis, 
iszsitrauke isz

kad ežia, 
Bincmanas, 

iždininkas, ne-

Tu dar esi jau
nute...

Julija tik lingavo galva, aki
mi lyg ir sakydama kad kaimy
nai tiesa kalba; ji net pridėjo 
žodžiais:

— Acziu lamintai, kaiihyhe, 
tamista buvai man labai malo
ni, |)ohia Brdunienc... Acziu la
bai, ponia Brauniene; acziu ir 
tamistnb pphia Sztufenbergc- 
rienė, visos jus buvot man 'ge
ros; acziu tamistai, ponia 
Brauniene...

Ir kas daugiau, ji dar pasakė 
ir sztai ka:

— Teisybe sakote, ponas Po
licijos Komisą Ve, 
kaip yra, 
sielai rimtybe!

Ji gėdijosi Policijos 
ninko už tai kad ji mylėjo val
kata ir padauža Zavocki, visai 
neturėdama tam jokios priežas
ties. Ir isztikruju, juk geda. 
Ryto mėta po laidotuvių ji pra
dėjo siūti hiažutėlius ji pradė
jo siūti mažutėlius marszkine- 
lius ir kitokius dalykuczius, 
ūesa žinojo kad kita menesi ji 
susilauks kūdikio.

Bet ji'c hetižkase 
Puodžin Lauke ta pavakarį 
bet jisai ten pasiliko ant žemes A • te tete A.^L

Dievo, valia*

a ežiu tamistai, ponia

geriau taip 
Dievas lai’duoda jo

vaidi

Zavocki
J

Mritiįu)
— Kilo esi vardh t — iihfeliiit- 

gė jd A^ldinihkas, hėi nepakel

Ąfik szirdies peili. Palikes pėilj par 
’ 7" . Vftriiii žehAlcfi,
su ineakymn daboti ji. Po visu
laiičytfiui, g&vd

dhthas hkiu nuo didėlio Įlipo tu formalumu jam lėista buvo 
gulejusicĮ priėsžais ji Ant stalo. * 
Ant to lapo buVb daug visokiu 
kblmttnu; ir valdininkas kaž ka 

. L ..».. ■' .i & y i.

gnĮėjusio priešais ji Ant stalo.
te . , k * *. . ‘ Aki J .... . >L te-

ant jo rašinėjo.
—Andrius Zhvockis.
— Kokio 'airtžiaim

Trisdešimts dvieju metu.
Kūf giirtėi?

neatsako.
t

Znvockis ’ niblco 
Valdihiiikas nepa žvelgė i n ji 
tik ĮiaktVrtdjd:

' — Gimimo vioth? Nožihoma?
Zavocki# tik galva linkterė

jo, kau tbfszke — taip. Paga
linus klmtstojhs pažvelgė in ji.

— Zavdcki, tau huteiktn pri- 
vilegijlP š’ugryžti dvidosžimts 
keturioiiis Valahdoms ton vie
ton isž kur atėjai, jei atsimeni 
koki nors neužbaigta savo nu
kala ar koki paskutini dalyku 
kiirib neatlikai ant žemes gy
vendamas. Tie kas mirszta nuo 

kaip ir 
gryžt i

na t h ra los p r i e žavies,

iszoiti. Iszejes pamažoli, jis ėjo 
ir ėjo, iki priėjo kanapių verp- 
iuVe Ujpestė. Mandagiai pasi
klausęs apie haszle Zavockiene 
kuri dirbo toje verptuvbjc, ga
vo visus nurodymus kaip ja 
surasti.

Jo žmona gyveno mažame 
namelyje kurs stovėjo eileje 
sZesziu tokiu pat nameliu. Bu
vo hekniadicnis, ir rytmetis bu 
vo skaistus. Prie lango sėdėjo

ii
■

P1, Sztai kas atsitiko su Zavoc- 
kiu....

Jo gi mažoji mergaite, in- 
cjusi kambarin pas motina, pa
sipasakojo :

— Tik ka czia buvo atėjės 
kaž koksai baisus valkata. Jis 
taip baišihi žiurėjo in mane 
kad turėjau užtrenkti duris 
tiesiai priesz jo veidą. Asz no
rėjau užtrenkti duris, ir jisai 
— ar tu girdėjai toki dalyku — 
jis sudavė man per ranka! Kad 
tu butam girdėjus kaip keistai 
.sutratėjo tas jo uŽdaviihas!

Senesnėj moteris žiurėjo i n 
grindis, lyg ko jieszkodania. 
Drebrtncziu balsu ji paklausė:

— Ir kas paskui atsitiko?
— Nieko.

liu. Bet asz visa drebėjau. Jis 
smarkiai sudavė man per ran
ka, bet man visai neskaudėjo. 
Tartum kas tiktai paliete ma
no ranka. Jo kieta ranka buvo 
jaucziarn lyg lupos arba szir- 
dis....

mergaite, in-

l
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ir siuvo moteris, labai panaszi 
lai iszbalveidei vergei isz se
novės laiku. Ant lango stovėjo 
dn puodeliu sn gėlėmis — ge- 
rnnijomis — ir ant langu kabo
jo mažiukes langtieses. Zavoc
kis mate ja labai aiškiai. Jos 
veidas atrodė szvelnus ir rim
tas.

Bematant duris atidarė jau- 
mergaite ir sustojo ant 

Slcnkszczio. Ji atrodo szcszio- 
likos metu amžiaus, 
kis buvo tikras kad tai jo duk
tė. Ji paklausė jo szaltokai:

— Ko tam i s ta nori?
Zavockis padengė ranka szir 

di kad ji nepastebetn dideles 
jo krutinėjo, po jo bruslotu, 
skyles, kuri perdare'anais me
tais peilis. Ir sztai blyktėrejo 
jo galvoje mintis: argi nebūtu 
geriau tuojau eiti sau atgal, 
pamaezius savo kūdiki? 
jis nurojo kar ka nors pasaky
ti.

Insikiszo desziniaja ranka in. 
kelnių kiszeniu ir iszsitraukc 
tris celuloido belinkės, kurio
mis jis mokėjo labai gabiai me 
tyt.

moku visokiu szposu.... eli....
Tr nusiszypsojo, 

sis kad ir jo dukrele 
juoks. Bet mergaite nesijnoke. 
Ji buvo rimta ir rusti kaip ir 
jos motina. Ji atsake trumpai:

— Eik sau isz czia!
Tai tarusi, pasiėmė už duru, 

lyg norėdama, uždaryti jas 
valkatos veidan. Jis pastebėjo 
jos maža balta rankele ir plo- 
nyczius pirsztus. Urnai jo se
nasis bjaurus būdas, sulaiky
tas per szesziolika metu Szveis 
taineje, pakilo dideliu smarku
mu ir apvaldė ji visa. To pyk- 
czio kartybe pakilo dideliu 
smarkumu. To pykezio karty
be pakilo iki gerklei ir pradėjo 
smaugti ji. Ir jis sudavė mer
gaitei per ranka kuri rengėsi 
užtrenkti prieš# jo veidą name 
lio duris aut amžių.

Pažiūrėjusi i n ji i szsiga n du
siom akim, mergaite spruko 
vidun ir uždare duris. Spynoje 
dar pasuko rakta. Zavockis pa
liko lauke. Jo pyktis pranyko 
taip greitai kaip ir atsirado, ir 
ji visa apėmė neapsakoma ge
da delei to kad jis užgavo savo 
kūdiki. Apsidairė ir pajuto sa
vo szirdy dideli sopuli, 
apsisuko ir nuėjo. Jis pats ne
žinojo kur einas.
rusieji žmones

na

Jis nuėjo sau ko

I
I

tiip

— Žinau, atsake moteris 
labai maloniai ir vėl ėmėsi sa
vo siuvinio.

Ir jos niekados daugiau ne
bekalbėjo apie tai ir gyveno 
iki numirė. Ir tai yra galas ma
no

n a n,
turi būti, nereikalauja 
atgal, nės jėi jie ir neatliko ko 
nors tai tas bebuvo isz ju kal- 
czios. Bet tie kas atima sau gy
vybe, gali ka nors pamirszti, 
nuo ko paskui kiti ant žemes 
pasilikę gali kentėti. Ka-gi tu 
ih tai pasakysi?

P(*r visa ta laika jis ruseziai 
žiurėjo in Zavocki; taip jis žiū
rėdavo in visus saužudžius.

Zavockis atsake:
--- Asz užmirszau palaukti 

kūdikio kurs turėjo 
mano szeimynoje. Man gaila 
kad asz jo nepalaukiau, nes no- 
reczian ji paregėti, bot dabar 
jau pervelu. Asz žinau kad tai 
labai liūdnas dalykas, bot asz 
esu vyras, ir kadangi asz pasi
traukiau tai ir busiu pasitrau-

Tai ir viskas; visvien, 
acziu tomistai.

Tardamas tuos 
atstato krutino ir žiurėjo valdi
ninkui tiesiai in akis; jo paties 
akys szviete taip 
kaip ir tasai virtines peilis,

ir Zavoe-

pasakos. —
Verto isz angliszko. K. V.iki pat vėlyvo vakaro. Žmones 

žiną apie Policijos taisykles 
privalo taip jau žinoti ir tai 

žalias vežimas, 
kurs kas naktis atvažiuoja prie 
Valkatų kalėjimo ir iszsiveža 
tuos kuriuos policistai surinko 
dienos metu. Taigi tėip pat kas 
nakt is prie kapiniu vartų su
stoja didelis žalias vežimas ir 
iszsiveža visus tuos vargszus 
nenaudėlius kurie dienos metu 
pasimirė, patys sau atimdami 
gyvybe. Turite žinoti kad jie 

t u szt įlojau n us turn i a mi 
Pragaran; jie pirmueziausia 
eina in Szveistaine kad persi
tikrinus kaip isztikruju su jais 
yra atsitikę ir kad ateityje ne
būtu su jais jokiu nesusiprati
mu. Juk net ir tu nelaimingųjų 
sziek tiek leidžiama ir in Rojų, 
arba Dangų.

Dabar tasai Zavockis atsidn- 
dideliame žaliame vežime, 

kartu su kitais, ir su peiliu ky- 
szaneziu isz krutinės. Szale jo 
atsisėdo koks tai bendras, szla- 
pias, nuo pakauszio iki kulnu. 
Jie, mat, buvo pasiskandinęs 
Dunojuje. Prieszais juos sėdė
jo moteriszke su virve ant kak
lo — ji, vargsze, buvo pasiko
rusį. Kiti vežime neturėjo taip 
jau aiszkiu iszoriniu savo miri
mo priežasties ženklu, bet už
tai viduriuose jie turėjo mažiu
kes szvino kulkas, 
nusiszovusieji. Taip tasai veži- 
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Buvo Velvkos

Jis žinojo 
keliu, 

odų dirbtuves 
szinas pinigus darbininkams 
isz kontoros; jis tirip ežia visa- 1 
dos, kas szesztadienis, eidavo. 
Pasilenkęs ties pilimu, jis lau
ke Lincmano ir mane durtele- 
jes jam paszonen ir pasigriebs 
pinigus. Bet jis lauke veltui. 
Jau buvo pervelu. Jis pražiop
sojo Lincmana, kurs sziuo lai
ku jau no tik buvo nnneszes 
pinigus dirbtuvei), bet jau bu
vo ir sugryžes namon, miestan. 
Prakeiktos tos kortos. Matai 
kaip del tu prakeiktu kortu 
žmogus turi pražiopsoti visu- 
svarbiausi savo reikalai

Zavockis užsilipo ant Kara- 
liszkojo Vengrijos Gelžkelio pi- 
limo. Jo purvinu veidu nurie
dėjo dvi dideli aszari; ir jis ne
tikėtai nubalo, baisiai nusi- 
szypsojo, suszukes: Julija Zele- 
riute! Julija Zeleriute! — Tai 
buvo jo žmonos vardas. Dru- 
cziai pagriebęs savo ilgaj? pei
li abiem rankom, atgryžo ji 
linkui saves ir insmeige ji tie-

eis

jie- buvo

szviete 
tasai

kurs kyszojo isz jo szirdies.
— Uždarykit ji, ta boszirdi 

’garsiai snszuko valdi
ninkas; sargyba pagriebė Za
vocki ir nustume žemyn, urvan. 
Visa tai turėjo atrodyti jam la
bai juokinga, nes jis per visa 
diena juokėsi, kvatojo, visaip 
pravardžiavo sargybinius va
dindamas juos jungo jaueziais, 
žalcziais, ir kysziu cinikais.

Sargybiniai atsilygino

skaiscziai

latru!

ap’ 
spardydami ji; vienas jn palai- 
'ke ir peili už rankenos kau 
iszsprustu...

ne-

rankom, atgryžo ji 

šiai sau i n szirdi. Kvaptelejes, 
jis bematant ir numirė, nusiri
tęs nuo |)iliino. Kalade taukinu 
kortu, tris celuloido skrituliu
kai, jo žaidimu-szposu prietai
sai, jo kiszeniuje, gaidžio 
plunksna dar prio kepurės, ir 
ant lupu jo mažutes tykios 
žmoneles vardas: Julija Zele
riute! .Julija Zeleriute!... 

o
Jie palaidojo Zavocki Puo

džių Lauke, duobėjo. Gali būti 
tikras kad Estergomb Arei vys
kupas nedalyvavo ir nelaiko 
pamaldų jo laidotuve.se. Bet jo

valo žinoti apie jo szirdies so-1žmona buvo jose, apsirengusi 
pūlius. Jis visados liuoba rė
kauja ant jos, rodydamas neva 
labai didele rūstybe:

— Tai tu vis praleidi visus 
pinigus, tu!

Ir baltaveide liuoba pasižiū
ri in ji tyliai, uuliudusi, vos 
susivaidydama kad nepravir- 
kus. Ir‘Zavockis tuokart su- 
gniaužia kumszti ir pnkisza

juodais rubais, kuriuos pati pa
sisiuvo, skubėdama 
nakti. Visi namu g
ramino vargsze iszbalvoide Ju

pereita 
yventojai

ma s leidosi kelionei). Bildėda
mas ir barszkedamas jis nuta- 
žiavo linkui Kereszturo kelio, 
kur pasisuko linkui pataisos 
namu. Czia jau nebebuvo gat
vių szviesos, visas kelias buvo 
tamsus.

Barszkedamas ir bildėdamas 
vežimas riedėjo tolyn ir tolyn 
iki pradėjo szvisti toli Rytuo
se. Ir sztai arkliai leidosi grei
ta risezia, vis greityn ir grei
tyn, paskui zovada, 
lėkti kai patrakę. Dirstelejes 
per skylute Zavockis pastebėjo 
kad vežimas rieda žemyn ko
kiu tai placziu plentu, in slėni, 
virsz kurio suposi rausvas 
ūkas. Vežimas jau neberiedejo 
keliu, bet lekc Oru, augsztai, 
ant žemes, žemai palikes kai
mus ir miestelius. Ir dėlei to 
viso Zavockis nesijautė nege
rai, — nesą turėdamas, kruti
nėjo peili tokiu menkniekiu 
žmogus jau nebepaiso.

Pagalinus arkliai sustojo. 
Vienas po kitam keleiviai isz- 

vežimo ir buvo 
. in dideli 

oficiales išzžiuros kambari. Tai’ 
buvoį(i prieszkambaiis, ir czia 
jiems liepta palaukti. Czia bu
vo pilna paraszu draudžianeziu 
rūkyti; betgi visame kambary 
bnvo sniarkus durnu *kvapas.

Netrukus įliejo vidun vyras, 
su akiniais, atrodąs lyg koks

si rioglino isz 
sargybos nulydėti

ir leidosi 
4

O 
O.

Zavockis iszbuvo Szveistai- 
neje szešziolika metu.

Visi kas jums sako kad va- 
lahczioji Szveistaines liepsna 
degina sako tikra melagyste. 
Szveistaines liepsna yra labai 
skaisti, rausva, rožes spalvos 
szviesa; tokioje sžviesoje mi
rusiųjų sielos turi iszbuti per 
daugeli metu iki visa kas joje 
buvo nelaba isznyktu. Ilgainiui 
ir Zavockis taip priprato prie 
tos szviesos kad jau skaito sa
ve visiszkai apvalytu. Teisybe 
pasakius, jis jau pradėjo dary
ti visokius planus, acziu jo szir
dies tyrumui, kaip jis pats sau 
tvirtino. Jis labai iszsiilgo pa
matyti savo kūdiki, apie kuri 
nei nežinojo ar tai berniukas 
ar mergaite. Taigi, viena die
na, pamatęs vyriausiji sargybi
ni apžiurinojnsi ar visa ežia 
tvarkoje, ar gal kas turi kokiu 
skundu ir kitu reikalu, Zavoc
kis pasipraszc leidimo pasikal
bėti.

— Meldžiu, jusū malonybe, 
ar asz dar ga-— jis prataro, 

leeziau vykti'ant žemes, vienai 
sąskaitai iszlyginti kuria pa- 
mirszau ? •

A Kadangi buvusiems Szvies- 
taineje per ilgesni laika duoda-

M • V < ’ ’ . . . tf. tu.ma yra kiek domes, vyresnysis 
sargybinis atsako maloniu bal
su:

Greit

Bet juk mi
nei negali eiti 

kitur kaip tik atgal in mirti.
Jau buvo gana vėlu kai jis 

parėjo in ta dideli tuma isz 
kurio buvo iszejes. Tenai jau 
visi žinojo kas atsitiko. Duru 
užvaizdą piktai suniurnėjo in 
Zavocki isz savo mažos kama
raites prie duru. Nuleidęs gal
va Zavockis palipojh laiptais ir 
nuėjo kontoroj) pasisakyti jau 
sugryžes isz savo keliones. 
Czia jau jo lauke vyriausiasis 
sargybinis. Atėmė jie isz jo va-* 
rini ženkleli ir padavė vėl ta 
didėli duona riekiama peilij 
sakydami: ‘

-- Tikrai, didesnio balvono 
už szi niekas nėra mates!... Tik 
ir užsimanyk tu eiti kitan paj 
saulin tam kad muszti sava 
kūdiki*! >

Jis nieko neatsakė. Jie inkii 
szo peili atgal jam in szirdi; jis

lyte, sakydami:
— Maloningas yra Viesz- teismo rasztininkas,ir li'epo vi- 

pats Dievas paliuosaires tavo siems, vienas po kitam, ėiti in 
isz to kankintojo Vergijos...
Dievas ji nuramino,;, Ir geriau|pacziamfe
taip kaip atsitiko... Tokio jau

kita kainbari.

ejes- ValdihinL

Kur moterėlė lustauna, 
Tai jau gana, 

Lustauna ant visko, 
Prie vvrn ir kieliszko.

Josios vyrukas užtruko tru
puti karezemo,

Parėjo pirma valanda namo, 
Bobules d a nebuvo namie je.
Turėjo būti kur besiedoje. 

Ant treczios valandos atsirado, 
Vyras ant greitos pokeri rado, 
Ir teip savo prisiegelia aptaise, 

. J og. n o g re i ta i pa s i t a i se. 
Vyras bei įninka gavo, 

Pusantro tukstanezio užbelavo, 
() kad ir bobule pasitaisys.

Tai pro va bus vys.
• • i

In Hamtramka nusidaviau, 
Nes senei Miezigane buvau, 

— diena dvi- 
deszimta,

'fojė dienoje buvo daug mun- 
szaines iszgerta.

Kokia tai mergica in czion 
pribuvo,

Tai mat suėjo ant iszleistuviu. 
Kelis galonus namines pirko, 

Tai nuo ryto lyg vakaro mirko. 
Pypė, kaip indijonai klykavo, 

Visaip dainavo.
Angį i kai apstoja žiurėjo, 

Spjaudė ir apie Lietuvius 
bjaurei kalbėjo.

Szirdeles, jau tame Ham- 
tramke bobos,

Tai nuo skausmo galvos. 
Girtuokles, 
Tingines, 
Sužlugia, 
Su r ugia.

Prasmirdia raugai u, 
Nuo dirbimo kailiu.t * e

Po Herrina važinėja mergina, 
Nes su tokia keliauninke tai 

jau gana, 
Atbėga kaip aitvaras,

Tai szirdeles žaras, 
Visus aploja, 

Ant vyru moja.
Bet vyrai nuo tokios saugojesi 

Nuo tokiu szalinasi,
Oj tu mergele nesivalkiok, 

Liežuviu ne nesziok, 
O jeigu nepaliausi,

Tai per szona su koezelu gausi.
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KELIAUK IN LIETUVA 
IR ISZ LIETUVOS 

VISADA PER

G. J. BARTASZIAUS
AGENTŪRA

C Jis parduoda Laivakortes ne tik 
z isz New Yorko ir Bostono, bet ir 
C isz visu kitu Amerikos Portu, 
Skaip tai isz Philadelphia, Montreal 
r Portland ir Halifax. 
\ Taipgi pasiunezia 
z pinigus in 
C szalis -pigiau negu 
S kiti. Iszvažiuojan- 
c ežiams in Lietuva 
S ar kitur parūpina
< Pasportus, padaro 
jAffidavitus ir at- 
Sšakancziai priren-
Cgia in kelione. Parduoda vietinius < 
S Money Orderius ir International J 
/Travelers Czekius. Tie Czekiai < 
% yra gcb’i po visa pasauli. Kėliau- < 
Sninkus pasitinka ant stoeziu New J 
cYčrke, suteikia nakvynes už pri- < 
įeinama preke. Reikalauk laiva- ’ 
/kortos, paminėdamas isz kur ar ( 
■Jin kur nori važiuoti. |

| George J. Bartaszius :
< 498 WASHINGTON, ST. ’ 
> NEW YORK, N. Y.

' "'Ik ■ '' am. ’’X1' tH*" M1 XI h ’L d1* * - n* ” * nr t . ii1

1!'"1', '""i' ji1į

CUNARD
AR MANAI PARKVIEST 
GIMINES IN AMERIKA.

Lietuvos kvota jau yra’pasibaigus

/Amerikos

visas

498 WASHINGTON, ST.

Ar žinote tevelei, 
Darote labai negerai, 

Jeigu dukreles neprižinrit, 
Norint s kėlės juju turit. 

Sztai viena mergele dora, 
Su senyvu vyru suėjo in pora. 
Jis turi apie 45, o jiji 18 metu, 

Na ir susipratu, 
Mergica pabėgo nuo tevU, 

Ir su tuom seniu apsiporinu.
O ka dabar padarys, 

Jau neatsiskyrs, 
Tegul dar sveiki sau gyvena.

X
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tini ženkleli ir padavė vėl ta
'L _ ~ *

Tikrai, didesnio balvono

l

bet dabar laikas prisirengt prio 
naujos kvotos kuri prasidės 1 d. 
Liepos 1924. Musu ofisas Kauno 
pagelbsti iszgaut pasportus, vizas

Kone. Nora reikalo Jauktio tiems * -z . . <. Alt I
laivai iszplaukia isz Europos kas

jr prirengįa juos tuojaus in ko- 

kurio turi Cunard tikietiis. Musu
t 1 . . • . ' O’

sanyaite. Cunard tikietai yra geri 
del koliavio ant; laivvu Aquitania, 
Berengaria ir Mauretania. Grei- 
ežiatisis mariu patarnavimas ant 
pasaulės. Del informacijų kreip- 

’kites prio musu vietinio agento

Viena saluninke prie baro 
inbego, 

Kur jos sūnūs už baro stovėjo,
Szauke: “
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tu padla kosze su-
• odai, 

Ar gal kam atidavei? 
Pradėjo SU kulokais mosuot. 

Per antausius »duot. 
Ir da: “tu szioks,

Tu toks!
Sūnelis nenorėdamas apsiieist, 

Priszoko prie motinos pra
dėjo su kuloku ėst. 
Tai tau sūnelis, 

Tai tikras szunelis.
Szuo to nepadarys, 

Motihbs su kojoins nespardys. 
O kas tame kaltas? — tėvai, 
Ba sūneli augina negerai.

Sziadien suhelis nieko nedbbja 
Motinėlei kaultis lainatoja.
To Viso’galis nedovAhos, 

Da ant szio svieto nukoros, 
Dievas tokius vaikus nelai- 

■ mina,
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Zavockis užėjo kita rytme- 
aubiasis sargybinis da- 
dvidie^feinits kbturiomb

Žinoma, Zavocki

ja. Užbik kontbran bile kada

iui karta, giliai. Paskui jie pa
sigriebė ji, ėmėte
Vežihia ii* nustubie tiekiai Pra
garan.
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J. G. BOGDEN
322 W.Long Avo. DuBois, Pa

Liotuviszkas Bankicrius 
ir Laivakorcziu Agentas

Nedeliojo atvelyki/
— Nedėliojo pripuola rus- 

naku, graikiszko iszpažinimo, 
Velykos. Mahanojui dabar tu
rime dvi cerkves.

— Neužmirszkite kad atej 
nanezia sanvaito prasideda pa
rapijos f era i. ‘ I

— Szindien Readingo ka
syklų mokestis^

Walter L.
Main CIRCUS

|KHB4mw*»«l«*’»«W***"'*'***,******’****,***>,*^,*B-,——**"**’*

Isz Shenandoah, Pa.r z

rytu kum•/

»

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St. 
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.
W iW W W i— mW ii 4 1 W 4S> W W W W <W W W WW

Nedclos ryta buvo i«z- 
keliave net 548 žmonis ant eks
kursijos in Atlantic City ant 
vienos dienos. Tąja diena tam 
garsingam pamariniam mieste 
atsilanko net 200,000 žmonių.

— Ant Szosztos ulyczios 
Stasys Slavickas nudure peiliu 
Adoma Gentosza po tam iszdu- 
me isz miesto. Palicije jojo 
jeszko.

— Daugeli žmonių

kursijos in

miesto.

buna 
praszalintais nuo darbu apim
li i nesia kas i klosią. New Bosto
ne praszalino gana daug žmo
nių, kurie turėjo jeszkoti dar- 

Matyt geri laikai

Andrew DownusTrainedWild AnimalShow

$
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EXTRA 
attraction 
downie s 
MIDGETS 
TINY MEN 

AND WOMEN 
25 PRANCING 

PONIES 
MIDGET 

ELEPHANTS 
PRESENTING 
A UNIQUE 

PERFORMANCE

WORLDS 
GREATEST 
HORSE ACT
HERDS OF

PERFORMING 
ELEPHANTS 
army of 
CLOWNS 
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. Pa n odelio 
Klevenas suriszo mazgu mote
rystes Martina Bambrick isz 
Gerardvilles su pana Izabele 
Babiniute, duktere naszlcs Ba- 
binienes.

— Stasys Faleskis, 26 W. 
Poplar ulyczios likos - baisci 
sumusztas per Frana ShoĮęki, 
kuriam perskele pakauszi ir su 
lauže du szonkaulius. Skulski 
uždare kozoje o sužeistąjį iszvc 
žp in Ashlando ligonbuti.

Prie Shenandoah kasik
iu, po anglineis karais, likos su
rastas deszimts metu Juozukas 
BuszkevicziuK, teip pasigeriąs 
jog isz pradžių buvo 
kad yra negyvas.
daktaras davė vaikui ant vė
mimo ir po kokiam laikui ji ad 
gaivino. Vaikas sake buk jam 
levas davė keturis stiklukus

manoma
Paszauktas

PRIBUS IN

MAHANŪY CITY

tlĮ HOW ■ I Iih.iwunowii n

DIDELIS BALIUS!
W»M9M

Subatojc, 26 Balandžiu 1924 1 
dideli balių ruoszia koras Szv. 
Kazimiero parapijos bažnyti
nėje svetainėje St. Clair, Pa. 
Del naudus bažnytines svetai
nes. Pirma syki St. Claire pa
sirodys Parapijos Koras, ku
ris padainuos in vairiu dainų.

Skaitlingas Lietuviszkas Or
kestras guijis Lietuviszkas ir 
Amerikoniszkas kompozicijas. 
Gardžius
go ros sze i mi n i n kės.
nuo 3 valandos po pietų. K

Szi praneszima skelbia Ve
dėjas Koto ir Koristai.

DIDELES PRAKALBOS, 
KRUTAMIEJI PAVEIKS

LAI IR SZOKIAI.

DIDELE PROGA.
Del Vyru Nusilpnejueiu ant 

Lyti saku Organu. h

geros
užkandžius gamins

Pradžia

Nusilpnėjo ant lyliszku organu vyrai, 
kaip tai nervu, paliks iszgydyti ant 
visados per vartojimą gyduolių Novo. 
Tai yra; galima pasakyti, eudaunn 
gyduole, kurios iszgydo jau tukstau- 
czltis vyru serganczlu lytlszkomls Il
gomis. Jei esate sergantis ant lytiszku 
nusilpnėjimu, kad kenkia jums betvar
ko nervu, kad nustojate vyrlszkumo, 
kad osato nusllpnejusiam padėjime, 
szaltos kojos ar kojos, galvos sopėji
mai, užkietėjimai viduriu, nevirinlmal 
skilvio, Inkstu liga arba k?os Ilgos 
pūsles, nemielus sapnai, baime sutikti 
žmones, kaip tai daro nekurto, palik- 
slct Užgydyti per vartojimą gydyoliu 
Novo. Gyduoles tos in trumpa laika 
padarys jus sveikais,

W. TRASKAUSKAS 
PHtMUTINIS LIETUVIŠZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunns numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikai 
tinju, veaelijn, pasivažinėjimo ir t.t 
020 W. Centre St. Mahanoy City Pa

to>

i

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

Mokame 3-czia procentą nnt 
Buddtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažus ar didelis.

JL BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prez.
Job. E. FERGUSON, Kasierius.

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU3 

JR BALSAMUOTOJAS

Laidoja kunue Numirėliu pagal Nntp

automobilius
jaotU mada. I^igl preko. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
ceikolama.
parduodu visokius paminklus, dido

ku kitur.
! pradeda jau užejtinet ir musu 

inesia.
Juozas Kalinauckas, bu

Iaphnki 
i i
ezeris ant E. Pine ulyczios pir
ko puiku Auburn Six automo
biliu.

priglaudoje— X’argRzu
Schuvlkill Haven mire Marti
nas Stankeviezius 
metu amžiaus, kurio pati mirė 
McAdoo ir po tam persikėlė in 
Mahanoju gyvendamas pas sa
vo arnika Juozą pas kuri kūnas 
likos atvežtas ir isz kur atsi
bus laidotuves. Lietuvoje pali
ko tik du brolius.

Parapijos Choras pada- 
i malonu inspudi ant 

savo gražum

(Stank) 64

re labai
meldžia neziuju
giedojimu Velykų ryta. Sugie
dota labai gražiai naujas Mi- 

Emerson’s Mass in C.” 
pagražino smuikos 
grajino J. Pnscrps- 

kis, J. Anccravicziua ir E. Ku 
bilius. Vietose solo gražiai isz- 
pilde Choro solistai p-le Kuber- 
tavieziute ir p. St. Vilkauskas. 
Didele dėka priklauso vedėjui 
bažnytinio choro p. K. Žalnie- 
raieziui už 

; szvent ima.
Keturi ižgamos isz Shr- 

nadorio, Juozas Andrulionis 19 
metu, Petras Bernackis 21 me
tu, Franas Truck 19 m. ir Ste
pas Paszkcviczius. likos aresz- 1 1
tavotais per Readingo kasikiu 
palicije už sužagejima 14 metu 
mergaites Mares Starinskiutes 
slavokes, gvvcnanczios ant 417 
W. Maple uly.

szias “ 
Giedojimą 
ant kuriu

naujas 
Mass in C.

jo energinga pasi-
i

Utarninke
Mojaus

. . . __ ________  tvirtais ir lai-
(t.3<) mingnia, tada-gl galima bun naudotis 

gyvenimu Ir jo ypatybėmis. Del atydos 
kad pertikrinti jus, apie tai, kad Novo 
gyduoles ta padaro, iHzalunaime jums 
dyknl kompletlszkn kursą tu gydyoliu, 
užtektinai ant 15 dienu, kada-gi pri
siusite mums savo adreaa Ir 50c stem-

Teipgi Rodys Sekancziuose Vietuose

Pottsville . . Panedeli, 5 Mojaus 
Mt. Carmel . . Seredoj, 7 Mojaus 
Ashland . . Ketverge, 8 Mojaus

Gedimino Kliubo balius 
atsibuvo Balandžio 21 

diena bažnytinėje saleje pasi
sekė kopuikiansiai. \risi kurie 
atsilankė praleido vakara link
smai ir smagiai.

Fern reikalai stumiami 
pirmyn. Bus proga visiems lai
mėti po gražumėli. Atsilauky- 
kit visi.

ANT RANDOS.
kuris

PRANESZIMAS.

28 Apriliaus bus

Po tai dienai

Panedeli 
paskutine diena užmokėti ran
da už vandeni.
bus uždėta bausme ant 5-to pro
cento virsziaus ir visos neuž- 
moketos randos bus sukolekta- 
voti pagal tiesu ir regulaciju. Į 

Mahanov Cit v Water Co.
ANT PARDAVIMO

.   '"ii* *1 411—* »• L

Namas del vienos szeimynos,; 
su visoms

Ižgamos likos 
uždaryti Pottsvilles kalėjime, ant czverties 
Prie Tunnel Ridge mulu tvar-; vigadoms, ant Kast Centre St

loto.

ftua ir mažius už pigiausia preke, to- to nuo kokio tai laiko isztvir-I Mahanoy City, Pa. Kreipkite
del jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipldtoa pas mane, nes aaz galiu ju
mis pifriaa geriaus parduoti negu kiti.
333*335 W. Centre St., Mahanoy Ci^y '

kia mergaites ir 
sirinkdavo ant 
jn. Palicije nekarta juos pra

Tusczios stnbos ant randos 
bėgantisdel dvieju familiju, 

vanduo stuboj ir visas intaisy- 
mas pagal szios dienos; 12 my
liu nuo Shenandoah ir tiek nuo 
M t. Carmel, Centralia ir Mid
vale. Jeigu savo 
važiuot in darba
dolerio ant dienos galima va
žiuoti su kitais, 
riai nedirbtu

karo neturi 
tai už puse

Jeigu breke- 
kasdien tai už 

randa galima atidirbi ant i ar
ines arba ir nuolatos dirbti ant 
farmos. Atsiszaukit asmenisz- 

su laisz-kai arba per laiszka, 
ku kartu ir rekomendacija nuo 
bizniavo žmonių.

A nd r e w A b ra c z i n s k y 
Pint* Grove Farm, R. D. • 
(t. 35) Catawissa. Pa.

PARSIDUODA 
AUTOMOBILIUS.

d

ižgamos su- 
naktinih

■•♦•♦•♦♦♦e « o ms 4^ *s> <■> wo

(Daktaras Juozas J. Austrą
* LIETUVIS.

(! BvtubIb daktaras kari amen e je. 
Gydo rlBotlas Ugas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.
12 QU 2 popiet. I Iki 9 vakare.
210 N. Main St Shenandoah

Mes žolių

SZTAt KA MUMS RASZO.
‘’Sirgau per 6 metus ir nieks man 

negelbėjo. Teko man progų bandyti 
jusu sutaisytu žolių No. 303, kurios 
man labai gelbsti. Sztai czion rasi 
“Money Order" moldžlp vėl atsiusti 
l>akeli No. 303. Su tikra pagarba, 

Anthony Morrison, Simpson, Pa. 
Mes tokiu panasziai visokiu laiszku 
gauname daugybe ir niszkiai matosi 
kad žmones su žolių gyduolėms yra 
geriaus užganėdinti, negu nuo viso
kiu specialiu gydytoju.
autaisymus turime pritaikytus nuo 
visokiu ligų. Musu krautuvėje ran
dasi daugiau kaip 600 gatunku žolių. 
Muau tai yra vienatine grynai liotu- 
viszku žolių vaistinyczla. Musu Žolių 
nurodymai ant kožno žolių pakelio 
yra nurodyta lietaviszkal ir angelskai 
nuo ko jos yra ir kaip jos vartoti. 
Atedask 10c o gausi visu žolių kata
logą. Reikalaujame agentu visoso 
lietuviu kolionljoBC. Teipgi ptis mano 
galima gauti Nauja Dideli Sapnoriu, 
drūtais kietais audeklinei* apdarais, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri- 
ninutimu tik 01.75. Teipgi turiu sa
likių ir apyniu del 15 gorczlu naminio 

pamokinimu kaip reikia 
padaryti-r Prake tilt*priaiuntimu f 1.80.

M. ŽUKAITIS, - '
Avr. - •Rnchost.r, N. Y.

M. ŽUKAITIS,

davė 
munszaines.

t Helena Truskiene atsis
kyrė su Hziuom svietu 11 diena 
Balandžio isz 
sižeidimo kokius aplaike 4 die
na Sausio, ejdama per savo kie 
ma nelaiminga parpuolė ir su- 

Likoa nuvežti! in 
Ashlando ligonbuti ir norints 
geriausi daktarai stengėsi jaja 
ižgydyt, bet nelaba mirtis savo 
auka paėmė. Velione paėjo isz 
Kalveliu kaimo, Vejseju para
pijos, turėjo apie 64 metus am
žiaus, paliko dideliam nuliudi- 
mia savo antra vvra J. Gasi- 
liaucka, o su pirmu vyru Ado
mu Truskum velione pergyve
no 31 metus, o su antru tris me
tus. Teipgi tris (lukterės Mari
jona Kabulienia isz Swoyersvil 
les, Pa., Paulina Žakeviczienia 
Lietuvei ir Helena Kazlauckie 
nia SLenadorije, suims Mikola 
ir Vinca Newarke, 
Motiejų Ackerman,
a. Helena buvo nuo visu mvle- 
ma, prigulėjo prie keliu mote- 
riszku draugužiu kaipo ir prie 
Szv. Kazimierio
Kaune. Laidotuvesia dalibavo 
daugeli žmonių. Kvietkines do 
vanos buvo puikios.
palaidota su bažnytinėms apej 
gomis ir palaidota ant Szv.

Pergyveno 
metu. —

priežasties su

Atsibus 25 Apriliaus imt A. pomis arba sidabru del apmokėjimu 
VasaicziQ sales, Frackville 
Pa., kurias laikys M. Paltana- 
v i ežius 
Paveikslai bus
Lietuva ir kalbėtojas 
nes daug akyvu žiiinc’ziii apie 
laetuva. Po paveikslu atsibus 
balius ir kiloki palinksmini
mai. Užsipraszo visu idant

salęs, !

isz Worcester, Mass, 
rodomi apie 

apsaki-

Prašiom atkasztu už persiuntimą.
kreipti atyda ant to. kad tai nflra maža 
dėžute, bet kompletiszkas kursas isz- 
gydymul, užtektinai ant 16 dienu, labai 
tankel yra užtektinai Iszgydymui. Ta 
proga tik ant trumpo laiko, todėl Ta
uzykite mumis tuoj ir nelaukite, teipgi 
praneszklte kokiam laikrasztlje skai
tėte szl apgarulnima o mes Įsisiusime 
Jumis tuojaus tas gyduoles.

Novo Company,

lauže koja.

ir 
kapiniu.

N. Y. ir 
Mieli. A.

draugijos

Velione

Jurgio
Szenadorije apie 30
Lai buna jiai lengva szios sza- 
lies žemele.

at
silankytu ant teip puikaus va- Į Dept. 43, Box 33 Brooklyn, N.Y 

suaugusiemsk a re Ii o. In žangu
tiktai 35 centai, vaikams 15c.

Gilbertone paveikslai bus ro
domi ant Jono \raliino salos 
diena 26 Apriliaus, Su bato jo.

(A 25)
CHAS. S. PARMLEY

Real Estate Agent. Notary Public 
Jeigu norite pirkti ur parduoti narna 
tai keripkitcH pa* mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas. I nsziuriniu

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR H0DGEN9, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAK INTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

>

i

namus ir forniezius, automobilius t.t. I
I 
I <

I

Kampas Catawi»»a ir Market St.
Mahanoy City, Pa.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
‘•ANIOLAS SARGAS"

Viioa reikalingo* maldos, Litanijos, į 
ir t.t. ] 
skurinais apdarais, auksuoti krasstai. 
Preke su prisluntimu tiktai $1.50.

Puikiai apdaryta minksztai* Į

W. D.'BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY. PA.

GYVENAMAS 
MARIJOS PANOS.

SZVENCZ1AU3IOS

Visas pilnas aprnszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
05 puslapiai. ' Puiki knygele. 
Preke su prisluntimu tiktai 25c.

W*- Hkm .»| .................. . .

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

i

MAHANOY CITY bns kožna Utarninke 
30 E. Centre St. ant antro floro.

Ofiso valandos] 9 ryto Iki U vakare, 
RODĄ SUETIKIA DYKAI.

DAKTARAS HODGENS
Phlledellplii* Specialistas 

Lislsesejusta Ir Chronlsika Liga
Eikite ten kur esate tikri kad ga«* 

alte tvirta rodą Ir atsakanti medlka- 
' lluzka gydime, per daktare kurta turi 
į daug metu pasekmingo praktlkavima.
Gydimą ka a p laikote auo menes jra 

; gvarantuotaa.
Jalgu esate silpni, nerriaxkl ar (1- 

guotl, nedarykite toe klaidos ka kiti 
, esą padare, atejklte pas mans Ir pas
laptingai patikai besima. Laukti yra

■ link* gydimo, per daktare kuria turi 1

pavojinga.
Viduriu netvarkos, aptrauktas lie

žuvis, uiklmlmas Ir sunkumas po vai-
Martinas Sa balių tieka s

21 metu pavogė 
prigulinti prie 
bet locnininkas 
važiuojenti, inszoko in kita ir 
pradėjo vytis, su gan damas ji 
Ringtone. Buvo tai treczes au
tomobilius kuri Sabaliauckas 
ketino prisisavint. Vagis užda
rytas kalėjime.

J 
automobiliu 

Potro Gibson, 
pamatęs vagi

MAHANOY CITY. PA

iglui, gazaL ■Talgulli, bIIpbbmm mIt- 
Jtei. (r vUoi viduriu tutvorkoe grei- 
tai palengvinti.

Odos Ilgos, litberimal, paproikoa, 
dedervines ir kitos odos ligos graliai 

, pasiduoda T>*r mano gydimą.
Silpni vyrai ar p&jegoa juta Jaanla- 

tea Jus apleidžia? Ar aaata nuvargę Ir 
silpni? Ar stokai Jums drūtumo, mit- 

Į rūmo tr pajėgos ka gamta jums pa- 
lenklloo. jeigu taip tai matykite ma- 

! ne.
Kamatlimas visokiuose padėjimuo

se, teippgi iaztlne ir aityvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

▲r esate nervuoti Ir trote nuodiju, 
silpai Ir nuvargę, pailsę 1st ryta, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pailstai, pikti, Isibllszkusls tr 
iszberlmal ant veido, pailsės, nuvur* 
skausmas pečiuose, skausmas kau
luose. skausmai gerkle ja, stokus ea- . 
e r gi jos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydilu katare, astma, 
dusuli, atimąs galvoje, trumpe girdė
jimo, lazttnima gerkles (goitre,) krau
jo. odos Ir speclales Ugas pUvo, lako
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite rausite rele dykai. Po tam 
Iszalszklaslu kokis skirtumas, gsree- 
nls Ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru. lojerlu Ir dvualszkuju. Tie . gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavotl per 
garslnglauslUji Europos tr Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgcns buna 
kožna Sereda tr jo ofisas lenais yra po 

Ofisas valandos 
nuo 0 ryte 1kl 8 vakara

b'ord Sedan uždarytas 4 du
rimis automobilius del 5 ypatų,

Ml

nauji gumai.
visais intaisy- 

v i ska s ge 
ram padėjimo. Alsiszaukite po 
adresu. (A. 25

1923 meto, j 
: iriais,

(M.2
2UD \V. Spruce St., 

Mahanoy City, Pa.
DIDELIS CIRKUSAS PRI 

BUS IN MAHANOJU.

ant adreso o
orgi- ;

~ Į
! sergate idant szalintusi nuo tos 
I vietos, bet isztvirkelei laike sa- 
; vo szuniszkus balius (
Ant galo palicije ’’ '
juju kada bjaurino mergaite ir ]<Usa 

' pasisekė suymti kelis. Starins- 
kiute kaip ir daugelis mergai- 

j ežiu (lietuvaieziu) tonais suej- 
davo ant tu 
kurias ant galo palicijei pasi- 

M ergą i te bus 
Gero Piemens

itoliaus.: 
užklupo ant

szuniszku ruju

seko iszvaikyt. 
nusiunsta in 
kliosztori in Readinga ant pa
kulos, nes tėvas negalėjo duoti 
rodą su jaja.

— Tai ir po rinkimu, bet da 
atejna svarbiause diena kada 
ant tikrųjų rinks kandidatus 
tai yra elekszion. Kongresme
nas Brummas, senatorius Heat
on ir legislaturas Watson likos 
iszrinkti. Birsztona musiszkei 
puikei suszelpe 491 balsais, bet 
kas isz to, kad kitos tautos už 
foreigner! nebalsavo. Tas duo* 
da mums suprasti kaip kiti 
szelpe musu tautieczius laiko 
rinkimu. Už tai galėsimo pana- 
szei atsimoket už skriauda lai
ke paskutiniu rinkimu. Guber
natorius Pincziotas, kuris teip 
smarkei “pinezina” musu lais
ve, gavo smarkei in kaili. Sny- 
deris pasilko užpakalijo Hca- 
tono apie 3000*balsais.

— Szv. Magdalenos Drau-.

i I

Didelis Walter L. Main cir- 
pribus szimet in Maha-j 

noju Utarninke 6 Mojaus ir ro
dys du perstatymus prie West 
End daržo. Priesz piet ejs per 

puiki paroda, 
teipgi bus 

Mt. Car- 
Ashlande 8

s

miestą didele 
Szitas cirkusas 
Pottsville 5 Mojaus 
mel 7 Mojaus, ii 
Mojaus.

rn

gyste aukavo ant fern lahar , 
gražia olektrikine lempa. I

816 K. Jtailroml St., 
, IM.Mnlmnoy City

ANT PARDAVIMO

314 
Pa. 

Teipgi du 
puikus lotai ant Maxwell St. 
Allentown, Pa.

W. O. Kleckner, 
314 Malianoy St. 

rn

llubeltavas
Mahanov SI.
Parsiduos pigiai.

namas prie
'l’aimuiua,r 11

Kreipkitės in

21 Fama qua, Pa.

Sz. JUOZAPO PARAPIJOS

AFERAI—
Parapijos Saleje Mahanoy City, Pa.

Prasidės Panedelije 28 Balandžio 
Baigsis Petnyežioj 2 Gegužio. 
Pradžia 7:30 valanda vakare.

Kas vakara bus duodama Dovana ! 
už inžangos tikietus. Visi parapijonai ; 
sziuomi yra praszomi atsilankyti in ; 
Ferus. RENGIMO KOMISIJA: A!

Penkiolikos metu Anta
nukas Bubonis isz Wm. Penu, 
likos sužeistas per suteszkini- 
ma dalinio patrono, kuris jam 
sužeidė kojas, rankas ir \eida. 

i Vaikiuką tuojausi nuvežė in 
i Ashlando ligonbuti.

Ludvikas Dildys, 40 me
tu, aplaike baisius 
Maple Hill kasyklosia kada ji 
pagavo eksplozije. Likos nu
vežtas in Ashlando ligonbuti. >■

/.aidulius

Musu tautietis Birszto- 
na aplaike gana daug balsu 
mieste— daugiau už kitus kan
didatus, ba net 1.065 kas parodo 
jog Lietuvei jo neužmirszo, bet* 
svetimtauezei už “polanderi 
nebalsavo, o bet geidže paszial- 

paniekintu atej- 
Gora 

kita karia musiszkei
su

C 4 i >

pos nuo t uju 
via idant juos suszelpti.
p ra dže, o
kitaip pasielgs su prieszais.
Juk tai buvo tiktai nominaeije 

galiniu už
•—-u i—

ANT PARDAVIMO.

o laiko iszrinkim.u 
tai atkcrszyt.

f

Szosziu ruimu namas prie 
grižkeliu * arti Brandonville, 
Pa, Geras tvartas 28 per 38 
pėdas. Geras vanduo. 60 vai
singu medžiu, 22 akieriai isz- 
dirbtos žemes. Parsidnos pi
giai. Kreipkitės ąnt adreso.

*Z. F; Rynykewicz
—• - - - - A.dvokata, 

Shenandoah, Pa.
-

(t f.)

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldoiszku, Pcrsiszku, Graikisz.kn, 
Arablszku ir Cigoniszku burtinlku. 
Isžguldlnejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katr"h Įsideda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Isz. Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru Ir moterų.

VISOS THIS KNYGUTES or 
T1KTA1 UŽ........................ Z.JC.

Prislusklte mumis 25c. Gausite 
visas trlą knygutes por paeita. 
Pinigus galite siusti stempomis.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY PA. No. 44 BROAD ST.

4

t

Dekite savo pinigus in
Merchants Banking .Trust Co. Banka

Mahanoy City, Pa.
. I

%

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

d6tu taupyti pinigus ir turėti banka va knygute szitam 
Merchants Banking Trust Co. Banke.

Szita Banka prigelbsti savo depozitoriume pirkti savo 
locnus namus.

Szita Banka prigelsbti jumis suezedinti pinigus.
-Nori kad jus bu t ūme tto Banko depozitorius. ------------




