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ISZ AMERIKOS
Trvs

TRYS VAIKAI UŽGRIAUTI 
PER D0RTBANKI.

Wilkes Barre, Pa. 
maži vaikai likos užgriautais
per daugeli tonu dortbankio 
prie Black Diamond kasyk Iii 
praeita Vtarninka.

Helena Keris, 9 metu, Igno 
telis Keris 6 metu ir Jonukas 
Bttdiias 7 motu, kasė skyles 
dortbankijė/krtd sztai staigai 
nuslydo visa siena užgriauda 
ma vaikus. Du kiti vaikai Ag 
nieszka ir Albert ūkas 
kurie stovėjo szale likos liepa 
gautais ir apsisaugojo 
mirt ies.

Ant riksmo vaiku subėgo 
žmones, dasiprasdami kas alsi 
tiko ir greitai ėmėsi prie alka 
simo vaiku. Xorints vaikus at
kasė in puse valandos, bet \ isi 
buvo neg' \ i, — visi likos už » • 
dusint i.

metu, k

Buduai

bailios

vaiku

Visi

NUŽUDĖ MEILUŽES 
MOTINA.

(’leveland, ()hio. -
Subata buvo suimtas tūlas Vla
das Sadauskas (Sadawski) isz 
Detroito, už nužudvma savo 
nuteisėtos mylimosios motinos. 
Tuoj jis buvo 
kalėjimą ir laikomas be kauci
jos iki teismo.

Sadauskas

Pereita

U Z

nugabentas in

papasakojo de
tektyvams kaip jis sekiojo Le- 

(ZigCKt^fr -4- meti: 
amžiaus, moteri kito vvro, ir
na Zigiene

kito vyro, 
atseke paskui ja in (’levelanda 
kada ji apleido savo namus 
Detroite.

‘‘Asz maniau kad kitas žino 
gus atsivežė ja iii (’levelanda. 
Asz prisiekiau nužudyti ji. Ji 
gyveno su manim per 1 1 mene
siu. Ji nemylėjo savo vvro. 
Paskui asz sužinojau 
jos tėvas ir motina

kad tai 
pagrasino 

jai iszsižadesiia jeigu ji manes 
neapleis. Asz atvykau jos pa
matyti ir nuszoviau jos motina.

Elzbieta Tvaskiem“ (Tvasko) 
gyveno su vyru 133
Ji yra motina Zigienes, kuria 
Sadauskas ir nuszove Lapkr. 7 
diena.

.Jis atsekt* iii (’levelanda pas 
kui ta moteri Ketverge, vyda
masis ta nežinoma nieksza ku- 

paviliojo nuo jo 
jam meiluži“. Ji 
Zigiene
sugryžo vėl Petnyezios vakare. 
Tvasko su kitais vaikais nuėjo

0.5 Svec avė.

ris jis tikėjo
s apsilankė pa- 

Ket vergo vakare, ir

T 
anksti gulti. Zigicne, jos moli 
iui ir Sadauskas kalbėjos 
vidurnakezio.

Tvaskiem? pasako jam : ‘ • Jei 
gu tu gryszi iii 
pasiskubint. ”

“Atneszk mano 
pasakė jis.

Zigiene tada nuėjo in kita 
kambarį atneszti ploszcziu. Pa
laikydama Sadauskui apsivilk
ti ji pajuto kiszeiiinjc rovei ve
ri. k*

“Motini jis turi revolveri,” 
riktelėjo ji ir licgo isz to kam
barin Begdama»iszgirdo sznvi.

i i k i

I >et roita, t uri

ploszcziu, ’ ’

’*11 w

Motini jis turi revolveri,
• B - - -

Ji išŽsjfOko pei‘ užpakalini lan- 
nubego pas kaimynus.

Sukelti kaimynai, 
girdėjo szuvius, 
giene szaūkiant: 
szauta! Gelbėkit 
mvnas

ga if

R
W. O. BOCZKOW8KI, Pr«(. A Iff
r. W. BOOZKOW1K1. Kilter R 36 METAS
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t. v.

I ’aveikslas 
pridirbo

parodo 
blede> ;

griivesins fabriko Baltrllc ir Kenwick 
aut <Ivioju milijonu doleriu

Isz Visu Szaliu

kur
5(H) szeiminu pasiliko be

DIDELE UGNIS JERSEY SUDEGINO KELNES SU PI- 
CITY.

Jersey ( it y, X. J. 
eksplozije k i) 
Batelio ir Morris ulycziu. kuri lestie.- 
sunaikino kelis blokus visokiu 
lirhtnviii. Ugnis apeini' dokus j 
Lehigh Valles 
kerszino

S(“S

prasidėjo
I >a stogus

ugnis kuris

()

(

Baisi •
dirbi uveje ant

NIGAIS — NORĖJO UŽ- 
SITRUCYT.

Allentown, Pa.
ir d įdėlios

ISZ LIETUVOS
Isz gai

re pešt ies, jog 
{sudegino vyro senas kelnes kū
rinsią radosi jojo visa meiiesi- 

geležinkelio ir'ne užmokestis, Mrs. I’Mward 
|<it u ' Daugherty iszgere triiciznos 

tiksli* atėmimo sau gyvasties. 
.Motere likos nuvežta luojaus in 
ligonbiiti kur daktarai iszgavo 

motere pasveiks, 
moterei nesako 

iižmoke-tis many

I

sunaikinimo 
lirbt uviu. Gyventojai ant pu 

mylios aplinkui turėjo ap 
leidinėt savo gy\'enimus iii sau 
KVMAVL.vieta. IMe^s daeis |\ 
keliu milijonu doleriu.

Apie devyni szimtai szeimv 
iietejco pastoges — \ iso 

2000 ypatų. Dvylika ugnace-iu 
likos sužeistais, kurie pribuvo 
i>z Hohokeno, New 
\ iso Jersey ( 'it v. - • « 
smarkiausi* ugnis

užmokėsi is, 
iszgerv 

sau

ežia
Atsižymėjo

nu

Ble^s

\ orl< o
Buvo tai

t r

kokios g v ■
'’eiliojai nemato iii daugeli me-

tu.

Nedėliojo kilo ant ra ugnis 
magazine Krie Pier Xo.-5, kuri 
sunaikino

I rucizna 
nieko 

į įaslepe

ir
V v ras 
kur 
dama kad kclniu daugiau ne 

sudegino su kitoms
szaszlavoms kada cz\stino na- 
ma.

Pirma Pradžia Žmonijos.

dėvės,

ARESZTAVOJO DU 
PESZTŲKUS.

Užpaliai, Utenos apskr. 
Spaliu 5 d., sekjųadieni, 
kilo pesztynes.
Kuszneriunu kaimo du broliai 
Raguocziai. Policija triukšma
darius siiaresztšvo ir patalpi
no szaltojon. * Policininkams 
pasiszalinus, Kuszneriunu vai

dinus 
paleido, 
narsuč

iu

kinai iszlauže kalėjimo 
ir brolius Kaguoczius 
Susigriebusi policija, 
liūs \ el sugavo ir gražino 
szaltaja.

VOGĖ ŽASI, INKISZO 
ARKLĮ.

Kaunas. — Užvakar, 
Spalio 20 durna apie (i valanda
vakare Nemuno Kranto katve 
vienas suaugės 
tas mažesnis vare buri 
Ta paezia gatve 
lengvasis vežėjas ir i n važiavo 
in žasu buri. Varovai stengėsi 
žąsis iszskirti ir padaryti 
lia, tacziau 
arkli ir greitai pervažiavo. 
Bevažiuojant per buri žasu isz 

sėdėjo du ar 
daugiau asmenų staiga iszlin- 
do paslaptinga ranka*’ ir pa
griebus viena žasi už 
insitrauke in vežimą. Pamatęs 
tai vyresnysis varovas puolėsi 
vytis ir szaukti. Vežėjas plie
kė kiek galėdamas arkli ir gal 
butu pasprukęs, tacziau laimei 
ar nelaimei privažiavo toje pat 
Nemuno Kranto gatvėje taiso
ma tilta. Viena puse tilto buvo 
skirta važiuoti, kita 
siaurojo gelžkelio begiu buvo 
iszardyta. Persekiojamas vežė
jas neapsižiiirejes užvažiavo 
ant iszardytos tilto puses. Ark
lys staiga sulindęs pakibo ant 
balkiu, o vežimas pasviro. Ve
žėjas puolėsi gelbėti 
važiavusieji mete žasi pasisza- 
lino. Varovas iszkilmingai pas
kelbė, kad vožėjo numeris esąs 
14 ir puolėsi gaudyti savo ža
si.

Nuardytas tiltas gal ir geri 
slastai vagims gaudyt, tacziau 
vis dėlto reiktu tokias vietas 
geriau apszviesti ir paženklin- 

knrtaHr 
gali

paezia

pilietis ir ki- 
žasu. 

atvažiavo

vezejas 
greitai

ke- 
suplake

vežimo, kaliame

galvos

a rėžiau

ark Ii, o

300 UŽMUSZTI PER DRE- 
BEJIMA ŽEMES.

Batavia, Java. — Sala Java 
likos baisei sukrėsta per smar
ku drobėj ima žemes.
szum trys szimtaj namu sugru- 
vo; daugeli žmonių nesuranda
mųjų*. Daugelis kaimu likos už
griautu per nuslydima kalnu.

visiszkai in- 
Upe Kampong

visa
SfL

■ >

**■'

NEPAPRASTA KURCZIA IR 
NEREGE MERGINA.

isz Ge-

Vienas kaimas 
slinko in upe. 
iszsiliejo po 
kurioje guli dau 
žmonių ir gyvuliu, 
telegramai pranesza buk dau
giau kaip trys szimtai žmonių 
pražuvo.
REVOLIUOIJE ISZPANIJOI 
— NE NORI KARALIAULS.

Paryžius. — Iszpanijoi ver
da re vol i nei je, kurios tikslu 
yra numetimo nuo sosto kara
liaus Alfonso ir 
publika panaszios kokia 
dsai po visa Europa, 
uždėjo rusta cenzūra ant žinių, 
todėl negalima isz lenais ap- 
laikvti ūžt ikrinaneziu 
kas tonais darosi. Barcelonijoi 
susirėmė revoliucijonieriai 
vaisku. Ant abieju pusiu dau 
užmuszta ir sužeista.

Sostas karaliaus 
dreba ir gal neužilgo 
panaszei kaip ir kiti sostai po 
kare L
PASIAUKAVIMAS GEROS 

DUKRELES DEL SAVO 
TĖVU. *

Viednius. — Mažam mieste
li je Gumpendorfe, gyvena se
nyva pora žmonių, kuriuos už- 
laikinejo juju duktė, dirbdama 
dirbtuvėje popieros, bet kada 
biznis nupuolė, fabriką uždare 
ir gera mergaite pasiliko be 
darbo. Kitokio budo ant iszsi- 
maitiuimo ne buvo. Ka turėjo

Tėvai turėjo

aplinkinių, 
lavonu, —

Vėliausi

sutverti re- 
ran- 

Valdže

žinių

su
<rF'

Alfonso 
sugrius

A

Helena May Martin 
neva, III., kuri yra kurczia ir 
neregi yra vienatine 
kuri iszmoko grayt ant pijano. 
Paderewskis jaja pagyre kai
po stebėtiniause mergina ant 
svieto kuris jaja girdėjo gm ji- 
nant. Pana Martin gimė kur- 
ezia ir nerege.

mergina

Akyvi Trupinėliai.
Ar žinot o kad telefonas 

su savo kai-
■»

per kuri kalbate 
mvnais susideda isz 202 szmo- 
teliu ?

* Pieno
M imat i, Ohio, m*fenka khs me
tas penkis milijonus pieno boil- 
kueziu.

Tūlas 
aparatu su 
žmogus panert in vandeni 459 
pėdas gylio. Toje gilumoje ga
lima matvti tiktai 18 coliu nuo 
saves.

d'nle, Meksike randasi 
storiauses ciprisinis medis tu
rintis 154 pėdas aplinkui.

Kada darbininkai suskal- 
akmendaužeje Penu-

kompanijos Cin-
ti, nes tamsoje kita 
nekaltas
sprandą nusisukti.

PLESZIKAI POLICIJOJ.
Vilnius, Szvenczionys. 20-10 

— Apie Liepos 20 d. buvo nu
žudytas užkininkas Martinke- *
nas su žmona isz Kniceriszkes 
viens., Czeikiniu vals.

skubėdamas

"1«l iszrado
kuriuom galima
Vokietis

NELYSK KUR NEREIKE.
tai 
in- 

l’aip ir bu
vo anot žmonių pasakų, per va
saros atostogas, su Z. U. rl\‘eh- 
nikumo kapelionu K. Dalykas 
tame, kad zakristijonas 
ji pas savo* paezia, 
atliekant, emes ir 
jagamasti. Po to zakristijonas 
keletą dienu slapstęsis. Davat
kėlės kalba nezios: 
vulis bandė 
kristijono žmona.

Pirma pradžia žmonijos ra
dosi ant ploto žemes didesnes 
ne kaip visa Sziaiiriue Ameri
ka, o 
Mu,

Ne velnias,

kuri buvo
paskendo [’acifiko 

mariosia su j< sios G4 milijonais 
gy\(‘iitojii ir tai trylika tul 
taneziu met u adgal. Bojus 

i. /•** \r o kuri apraszinejaties ir ekspresiniu ofisu Wells 1 . •'

žinoma kaipo

I )ot nava. — 
boba, bet vis viens tave 
trauks in nelaime. fl 1

tavoro, ke-\isok io 
liolika vagonu su maistu ir ke
liolika namu, ir kerszino persi- 
gaut ant dideles geležkelio sto-

Eargo. Szita ugnis teipgi padu*
re bledes ant dvieju milijonu 
doleriu.
NORĖJO SAVE PASIUNSTI 
PACZTU PER AREOPLANA.

t’zia tulasSan Prancisco.
biznierius sugalvojo pagarsinti 
savi* ir pasidarė Lz saves pasz- 
lo siuntini d<*l siuntinio oro 
pasztu. Stempu jam reikejo už 
$718.18, kuriomis save 
lipde ir lauke iszvežimo in \ 
Yorka. Bi*t paszto
atsiklau.se Wa.shingtono ir 
ten praneszta, kad 
žmogus negali but i 
'l’odel i r negaus 
areoplanu.

visa ap- 
e w 

valdininkai,

ši lini iiiis- 
priimtas. 

pa si važinėt i::: i,

NUMUSZE DARBININKAMS 
40 PROCENTĄ MOKESTIES.

Youngstown, ()hio. 
kęst v s
dirbt uvesia 
ant 40 procento 
fabrikai ne

plienjnesia 
likos

Mo
rin ko

kuri

l\S- 
apie 

per szimtus 
tosios žemes 
adgaI, o ne 

Azijoi kaip apie tai 
mokslinczei a p ra sz i ne ja.

Teip apraszineja pulkininkas 
James ('hnrehwood isz Mount 
Vernon, X. V. kuris atrado 12G 
loblyczes Indijoi.ant kuriu to- 

paraszyta. Ne
paeina da

melu radosi ant 
apie (>0,000 mot u 
Mažoje

radęs 
nuodėmės 
apmuszes

4 i rp 
kunigėli per 

? y

Tai Die
zą -

— Garnvs.
B

ji istorije buvo 
kurios toblvezailes 
n no .’’t),OOP mot h adgal.

kitados tarna- 
kariumeneje,

(‘hurcli wood, 
vo
pabaigė Oxford ir karaliszka 

Sandlį urste.

Angį isz k oje

Yra
kaipo -geolo-

KLIUVO VAGIMS IR JU 
“PATRONKAI.”

Ukmergėje byla
va-

universitetą 
plaezei žinomas 
gas, arkijologas ir metalurgisz- 
kas kemikas kaipo garsus isz- 
radejas.

Pirmutine
patystes 
džiause.
\’entojai priesz 10,000 metu tu
rėjo daug slaptybių. J uju ka- 
riumene isz 10,000 metu priesz

civilizacijų viesz- 
buvo di-

gv-
saules M u, 
Tiejci senoviszki

nagrinėjo 
žinomu visoje Ukmergėje

Į‘iu ir plesziku Prano Zubo ir 
Adolfo Macinavicziaus. Jie pe
reitais metais labai trumpu 
laiku Ukmergėje per įauga isz 
A bromo Arbeiterio ir 
krautuves pagrobė kostiumu ir

<r

labai

Lusco

paltu 9100 litu vertes; Mutni- 
kienes Chanos, iszplesze duris, 
isznesze moteriszku drabužiu 
4,000 litu vertes; isz odų dirb
tuves iszvilko visokiu iszdirb- 
tu odų už 1000 litu, isz Ameri- 

• y
, J ■

Del to 
užmuszimo pripažinti esą kalti 
(’zeikiniu policijos 5 asmenys 
su ju vadu. Liepos 17 d. isz 
(’zineziku sodžiaus Szvenczio- 
niu vals., L Gzinczikas rengėsi 
važiuoti Amerikon ir buvo atė
jės del dokumentu pas polici
jos vada in Szvenczionis. 
lionej isz to žmogaus

1 d. in Pasza-

M oriono

Klausinėjo 
Bukauską,

Ke- 
ateme 

150 auksinu, manydamas, kad 
su savim turi visus pinigus, 
laiškui ta žmogų pasodino ka
lėjimai!. Liepos 3
mines sodžių atvyko du polici
ninkai ir klausinėjo 
Abukancziaus, kas esąs apylin
kėj turtingiausias, 
apie dvarininką
ūkininką Blaži ir p. Vaitkevi- 
cziu. Tie patys paskui eme kib
ti prie kai kuriu ūkininku, kam 
nesergsti sodžių. Žmonose au
ga nepasitenkinimas ir poli
cijoj mato daugybe plesziku 
bet nėra kam skustis.

J

VAIKAI MIRSZTA NUO BA
DO BOLSZEVIJOI.

daryt mergaite?
būti iszmaityti, nes buvo seni 
ir reikalavo maisto idant isz 
bado nemirti. Turėdama ilgus 
plaukus pardavė frizijeriui, bet 
dabar nežinojo ka turi daryti.

Staigai atėjo jai ant mislies, 
jog kas tokis jai kalbėjo, buk 
garsus dent’istas Viedniuje mo
ka už kožna sveika pryszakini 
dantį po 300 rensku, jeigu jam 
kada prireiks del turtin 
uiti kurie pareikalaus**

jU žmo- 
anti.

Mergaite turėjo puikius svei
kus dantis; nieko nekalbėda
ma tėvams, nuėjo pas dentist a. 
Tasai dagirdes

Soviatinc'

Meksike

kurie irgi 
iszgirdo Zi- 

“ Mot ina nu
manė!” Kai- 

tuoj paszauke policija, 
ir saugojo Zigiene kad Sadaus
kas ir ten jo» nejeszkotu. Moti
na nurėpliojus in kita kambarį 
pas mergaites apalpo, buvo pa
rniūkta ligonines vežimas ir.ji 
nugabenta, bet jau buvo mirus.

Subatoj policija sugavo Sa
dauską stotyje perkant tikie-

ir 
niimusztos 

mažiau, įlies 
turi užkalbinimu

ant tavoro, todėl ir darbinin
kai turės Įianeszti 
nvbe.
ISZGIALBEJO KNYGA ISZ 

DEGANCZIO3 KLEBO
NIJOS.

Madison, Wis. — Ugnagėsiai 
iszgialbejo gyvastį 'I1. B. Jobn-

t a ja sunke-

šonui, prabusžcziiii katalikisz- 
kos bažnyczios szv. Itafaolo. 
Ugnis pmsidejo klebonijoi sza- 
le bažnyczios kurioje prabasz- 
ezius gulėjo, nes sirgo kele« 
dienas.

nes
Ugnagėsiai ji isznesze

Užgimimą 
areoplanus 
nęszt daug

Krist tiso
pi Įėjo pa-

Ant t uju

t urejo

«
de kaina 
sylvanijoi, kilo isz žolines szuli- 
nis, kuris in 
padare ežerą 
ir 70 pėdu gyli 

Siauriause
rike ramlasi mieste St. Augus
tine, Florhloi, 
Iszpanai 1585 mete.
ežia turi tiktai septynes pėdas 
ploczio.

Kada prūdas San Gabriel, 
Los Angeles, 
užbaigtas, tai bus vienas isz di
džiausiu Amerike ir kasztuos 
25 milijonus doleriu.

Kiiiczikas vardu Tsai-Lun, 
padirbo pirmutine popiera isz 
medžio 75 mete.

Didžiausi žmones gyvena 
Patagonijoi, Pietiniam Ameri
ke, kurie turi konia po szeszes 
pėdas augszczio. Mažiausi gy
vena Laplandijoi kurie turi tik 
po puspenktos pėdos.

*

laika 24 valandų 
400 pėdu ploczio 
o. * ■

ulvezia Ame- 
t

kuria padare
Toji uly-

4.

*
('alifornijoi Imsnuo merginos 

priežastį del ko nori parduoti 
dantis ir pasiaukauna del savo 
tėvu, net apsiverkė isz susi
graudinimo kada jiji apsakė 
apie savo gyvenimą. Netik ka 
jai neisztrauke dauti, bet pa
dovanojo szimta rensku ir nu
džiugus mergaite sugryžo na
mon apsakydama apie savo gi
lu k i tėvams.

Už dvieju dienu 
garsus dentistas pas 
praszydanias idant duotu jaja 
jam už paezia, kalbėdamas, jog 
ne duos iszt ra likti sau toki 
skarba, kuris teip pasiaukavo 
del meiles savo gimdytoju.

Ar daug sziadion randasi 
kiu dukrelių ?

at važiavo 
senukus,

*«

*

Svietineje karojo dalyba-
12,525 Indijonai, kone visi 

nes Indi jonu ‘

Kyga, Latvija. — 
bado kamisije Moskvoje, aplai- 
ke žino nuo Ukrajiniszkos ka- 
misijos ar negalėtu priimti du 

tenaitines 
kerszina 

Visi 
yra pri-

vo
buvo liuosnoriai, 
netrauko in kare.

Pirmiause kieta migli pra-

kioezi.il bendroves 
ryse skyles pagriebė 
prekių 21 litu vertes.

Dedama,dideliu
policija patyrė, kad pabėgusio
ji isz kalėjimo pleszikai prisi- 

priemiesty

iszgreže du-
v i šok i u sau

kurie
žmonių. Ant t uju 

toblyezeliu yra paraszyta kad 
jnju generolą 
atliko orine kelione isz (Jejlono 
in Indije. 'I'osios gadynes žino

jau žinojo apie paraka, 
bombas ir szaimamuosius gink
lus.

(’burchwood perskaito faises 
toblyczaites su pagialba Tibe- 
tiszkn dvasiszkuju.
sės 'l’ibete kur gulėjo per toks- tais, Pranu Zuba pusketvirtų 
tanczius'metu.o apie kurias te- 
nhitinei mokslinczei nieko ne
žinojo ir nesirūpino jtiju per- 4 I * į

uis

O’ pastangų

S Bam-chan-der

Bado jai-

laiko Ukmergės
pas miszke gyvenanezia Mari
jona Simplickaite. Padarius 
krata, buvo sugauti pleszikai 
ir atrastos kuone visas prekes, 
kurios buvo iszvogtos isz krau
tuvių.

Teismas
Macinavicziu szeszeriais

nubaudė Adolfu
me-

motu ir Simpliekąito už slėpi
mą. ir užlaikymu plesziku tre
jais metais sunkiu j u darbu ka- 
■I

milijonus vaiku iii 
priglaudos, kuriems 
badas ir iszmirimas. 
Ukrajiniszki miestai 
pildyti apleistais vaikais, nes 
tėvai patys neturėdami ka val
gyt apleido mažulėlius, 
dabar užsiima vagystėms ir vi- 
sokeis prasižengimais. Mergai
tes turinezios vos dvileka metu 
užsiiminėja didžiause paleis
tuvy sda parduodamoj 
silpnus kimus po kelis centus 
idant iszmaityti savo iszbade- 
jusius kimus. Tukstancxoi tų
jų nelaimingųjų yra užkrėstos 
bjauriausioms ligoms o siiszel-

Izn

kurie

sayo

to-

TURĖJO TEISYBIA.

užklausoSudžo užklausė Antano 
Prenskio: — Su kuom tu apsi
vedei ?

Antanas: — Ugi su moterių, 
ponas šildžiau.

Sudžet — Tu asile, argi kas 
girdėjo'idant kas nesivestu su 
moterių ?

Antanas:

dėjo naudoti Szkbtjjoi 1200 me
te, bet pradėjo kasti tik 1243 
meto. Visiszkai pradėjo naudo
ti 1591 kada atsirado stubosia 
kaminai.

Mete 1923 gyventoju Suv.
Valst. pasiditlino ant 2,000,000, 
o szimet in 0 menesius pasidi
dino ant 1,122,500 arba lyg pa
baigai meto 
000,000.

Aid svieto užaugina per

*

gal daeis lyg 3,-

t

i
t

f į

Sziur ponas sū
džiau, mano ^esuo apsivedė su 
vyru.

Slidžia* — Seskie kvaili. *

meta keturis bilijonus svaru ta
bako, o isz to skaitliais Ameri- 
ke užaugina didesne puse. Eu
ropa sunaudojo įpusti t a linko 
apie 80 procentą.
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KAS GIRDĖT
Isztikruju Rusiszkiems bol- 

szevikams 
Neganu 
ežiu,

telegramų

,« IW^ I III ■! $ III I—■! ■ ............................... ... ... .................--I. -......

Teksuosia ir Wyoming laike 
paskutiniu rinkimu likos isZ- 
riuktos'dvi motorus ant ghber- 
natoriu o Chicago iszrinko ni- 
gei’i ant siidžiivus.

‘Moterėles likos iszmiktbs ne 
del to, kad yra. ant to tinkamos 
ir turėjo politikiszka intekmia, 
uos l'oksuosia gubernatore yra 
pati vyro, kuris
metuosia pats buvo guborhato*- 
rimu ir taji dinsta toliidis pil
dys po dangstė
Antroji yra naszle po mirusi am 
vyrui kuris buvo teipgi gtil>or- 
natorium. Chicago iszrinko ni- 
geri aut sudžiaus, kuris visai 
ne yra juodu ir neiszrodo ant 
nigerio, nes
balto kraujo, 
buvo nevalninnke savo baltojo 
pono.

Tiejei pollt.ikiszki 
pasiliks istorijoj kaipo nepa
prasti atsit ikimai 
vam sklvpia.

Suvienytu Valstijų 
Prezidentai.

praeit uosiu

kia tai kaimieti* 
apsiszauke save 
\ o. ”

s u s i m a i s ze pro t a s. 
kad iszsižadejo bažny- 

Dievo ir Kristuso bet ir 
Jojo Motinos.

Pagal danvszinia
i>z. Rost a vos, tai Luganske ko- 

Uiui Serbiua, 
“Motina Die-

Prie jos susr.rinko apie de- 
szimis tukstanezin garbintoju,
kurie, jaja fanatiszkai garbina. 
Serbina likos suimta ir pasta
tyta po teismui, nes bolszevikai 

pavojuje idant toji ptasi- 
“Motina Dievo

retu intekmes 
idant 
prieszais valdžia. Teismas eina 
ant lauko, viename darže, 
jame < 
liūdintoji! ir žiopliu. — What 
next .’

\ ra 
minusi ’* nėtu- 

ant tamsuoliu 
nesukeltu revoliucijos

nes
dalvvauna tukstanezei

• i u,*-.

Suvienytosia Valstijosia ei
na namine kare, kokia, veda 
prohibieijos valdžia su szmug- 
lercis, butlegereis ir kitais. 
'I’oje karėjo jau žuvo apie suim
tas szmugleriu ir 
szimto virszininku.

Toji kare kasztuoji
metas

butlegereis ir
r r

moteriszkos.

jame randasi daug 
kurio moeziuto

nuot ikei

sziam lais-

PAJESZKOJIMAI.

Jungtiniu Vai-

kurie 
vieton

gavo 34

zidentu

vice-prezidentu.
vėl pre- 

John 
Tre- 
atsi-

-1SAULE

■4

SZAUDO VOVERELES 
IDANT PASIDARYT SAU

.

o Thomas

Kankinimas Gerumu.
• L.. . ................. -................ .. ............... ....... ........... .....................

Vyras su paezia jau per dau-
nosntikime.

viename bute,
bet

geli metu gyveno 
lied u gyveno 
kartais sykiu valgydavo, * • • • •j cziaip buvo visai svet imu viens

A

■' Il’V-

::.4 J ■< :

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Grabelius

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

*

valdžei 
kas metas daugiau kaip dc- 
szimts milijonu doleriu o gak 
da neinatvt. Matvt valdžia isz
rinko menka būda kovojimo 
prieszais szlapiuosius. Argi ne
imtu geriau ir naudingiau, 
idant valdžia butu pradėjus tą
ją kova dirbdami geresni alų ir 
vyną, o 
szmnglcrvi gautu greieziau ga
bi.’nes sziadien butlegerei už-' 
dirbinėja 
valdžių

Tada Imtu 
zka viela.

Dabar viso 
\ ra atkreiptos 
mo angszcziausio 
liuosaviino nuo kaltes kongrv

Asz Marijona Užuraitiike po 
vyru pavarde Butvidicnc 
jeszkau savo tęva Antana 
Užuraiczio, mes ji palikom 

lie
pa jeszkau 

dvieju dėdžių Fra na ir Juozą-

savo
mesapie puse

.įgyvenanti Saginaw dabar 
žinom kur. 'Taipgi

tada butlegerei ir

milijonus doleriu o

no.

pa-

pa. Kas apie juos pranesz bu
sime labai dėkingi.

Al. Butvidicnc 
709 Lawrence St 

Allentown

Pirmutinis 
stybiu prezidcntiis buvo didy
sis generolas, Jurgis' Vašing
tonas, szios szalies tėvas, kuris 
buvo iszriiiktas be jokios opo
zicijos 178!) m. Bal. G d. Jis ga
vo 69 renkamus balsus. Tuomet 
buvo dar 11 kandidatu L.
tikėjosi patekti It n trim
nes toks tapo Vice-prezidontn. 
John Adams, kuris 
balsus, liko 
1792 m. Vaszingtonas 

isz r i ūktas, o
Adams vice-prezidentu, 
ežiu kartu Vaszingtonas 
sake kandidatuot i.

1796 m. John Adams iszren- 
karnas prezidentu,
Jefferson vice-prozidentu. Pas
tarasis v ra 
deklaracijos 
metais, r!v 
Aaron Burr gavo lygiai balsu. 
Tuomet prezidenja rinko kon
gresas, knis Jeffersona iszrin 
ko prezidentu, o Burr’a vice
prezidentu. Po to invykio, isz- 
ejo naujas instatymas, 
buvo renkama 
vice-prezidentas. Nuo to laiko 

balsuoti už 
vice-prezident a.

Jefferson as

nepriklausomybes 
autorium. 1800 

riiomas Jefferson ir

kuriuo
prezidentas ir

(t.93)
M
Pa.

Juze Kiauleikiute pajeszko 
Igno Kiauleiko, 

o po 
karei iszvažiavo in Illinois, da
bar nežinau kur. Jeigu kas ži

savo tėvo 
pries kare buvo Ernest

i ne turi isz to jokio pel- Į no apje jį ar jįs gyvas ar miręs
vilkas sotus ir

A įnori ko akvs 
ant nusprendi- 

sudo ir pa- 
,‘S- 

mono Hill isz Baltimoros, kuri 
apskundė už dirbimą 

drūtesnių gerymu ne kaip pro
hibit-i je pavėlina. Kongresmo- 
nas buvo skunilženaas už 1)pa
dirbimą 25 galonu vyno kuria
me radosi 11.66 procentas al
koholiaus. 2)Turejimo namie 
uždrausta vaisiu. 3)padirbima 
39 galonu saidos kurioje radosi 
2.7 pro. 
s i nga

va Idžia

alkoholimis. 4)netei- 
turejima tojo gerymo po 

savo pastogių. 5)nepadoru pa
siilgima dirbimo 
dės.

J Įžiurę a t met e visus tuos už- 
metinejinius ir rado kongres- 
inona nekaltu.
matyt,
artinasi.

v v no ir sai-

Isz to duodasi 
jog galas prohibieijos

Iksas “Keleivije" raszo apie 
naudojimą suprantanezio rasz- 
to musu lai k raszczi nosia kad 
visi galėtu aiszkei suprasti ka 
skaito, 
bzeme 
leip:

Tarp Lietuvos ir Amerikos 
raszytoju yra labai 

skirt urnas. Amerikietis 
rūpinasi, kad jo 

su

Keleivije”

kaip ir mes apie tai ra- 
praejusiam numari, ir

szingai 
kiaušiu

sun-
da tvezia

h 4

1 Jet n vin
• I įdėlis 
raszvdamas «

laszlas butu kaip galima 
prantamesne kalba paraszytas, 
kad žmogus ir bemokslis galė
tu ji lengvai suprasti; tuo tar
pu Lietuvoje yra kaip tik prie- 

— raszoma kuo 
stilium ir

pridedama nesuprantamu liau
džiai žodžiu, kad rasztas iszro- 
dytu “mokslingesnis.“ Ir ste
bisi jie tenai,
Lietuviu laikraszezei toki dide
li, kodėl jie turi taip daug skai
tytoju, kuomet pas juos, Lietu
voje, laikraštukai menkuCziai, 
ir tie patys labai skursta! Kaip 
jie nešk urs, kad jie raszomi to
kia kalba, kurios nesupranta 
netik žmones, bet ir patys ra
ižytojai f’’

Szinlingai pritarėme ponui 
Iksui,“ nes cziohais žmone

lei ne jeszko “pilozopijos” 
laikrtiszcziuosia tik ji užsiraszo 
idant dažinoti kas 8Viete atsi
tinka ir del praleidimo laiko.

mokslingesnis.
kodėl Amerikos

* t nes 
jeszko

Už tai užmoka ir geidžo to, kas
jiems patinka o įie ta, ka išda
vėjai jiems nori priversti.

KAILINIUS.
Darata Hixson isz Nellsville 

prndėjo šzatidyI VbVereWis., 
les idant iiereiketu pirkti kai
linius. Jau turi apie 400 kailiu

< Inos
kot a. ’ ’

ir noužilgio 
puiku “

ILįsiuI i snu

«-• -M**-**.,

atskirai reikdavo 
prezidentą ir
1804 metais, Jelfersonas vėl 
iszriiiktas prezidentu, o George 
Clinton vice-prezidentn. 
metais, James Madison, prezi- 

, vieo-

isos

dentu.
prezidentu. 1S12 metais, .James 
Madison prezidentu, bilbridge 
Gerry vice-prezidentu.

iszriiiktas 
vice-preziden- 

Monroe 
auto- 

I S2()
Tompkins

George Clinton

1816

Balandžio 
15 <1. mire'. Andrew Johnson 
pasiliko prezidentu. Po Jolin- 
sono buvo iszriiiktas generolas 
Grant, Civilio Karo veteranas; 

iszriiiktas 
Sehnvler Colfax, 1SGS m. 1872 
metais Grant vėl iszriiiktas su 
Henry Wilson, 

metais

re, \rnszingtone, 
mirė'.

viee-prezhlentas

< >

kitam. Jiedu buvo labiau sve
timu viens kitam, negu skir
tinguose 
žmones.

Jiedu nesikalbėjo tarp savos 
įpie du dosetku motu. Niekuo
met ir niekas nemato jųdviejų 
(j:ru\'oje. Niekuomet niekas ne- 
clausdavo jo apie paezia, o jos 
— apie vyra. Vyro draugai ži
nojo, kad jis 
niekuomet jos nemato. Jųdvie
jų ženatvo buvo prakeiksmas, 

instatvmai ir 
jiemdviem 

ml nugaros. Prakeiksmas, ku
ri alui nuolankiai 
retežiais siiriszti, 
arba 
juos.

Pirmpradines jųdviejų nesu
tikimo priežasties niekas neži
nojo: ta priežastis buvo palai
dotu daugelio 
Bet kadangi ji inatydav 

• noterų draugijoje 
• isui naturalii) tai 

• nt jo buvo vereziama. Ypacz 
riežlai tatai tvirtino motervs 

žinoma, ne tos, su kuriomis 
ji maI vdavo.

, negu 
minsiuose gyvenanti

t uri paežiu, bet

kuri draugija, 
prie! arai užkrovė

vilko,' godos 
negaJediimi 

nemokėdami nutraukti

metu praeityje, 
o kitu 

(kas buvo 
visa beda

r

meldžiu praneszti ant adreso. 
Kaz. Yesinauckas

Box 258 Ernest, Pa.
■■ 1 - %

Pajeszkau savo kaimynu ir 
draugu Joną Guzi ir Joną La- 
paezinska, abudu paeina isz 
Panemunes Para., Kauno Aps., 
SuvalkuJtetL-. Girdėjome kad 

.... ...... Turiu 
meldžiu atsi-

gyvena apie Gilberton, 
svarbu reikalu, 
szaukt ant adreso.

Geo. Pakinis
417 E. New York St., 

Shenandoah, Pa.

Pajeszkau kurna Kazimiera 
Maszota paeina isz Naumies- 
ezio, apie 15 metu atgal gyveno 
Homestead, Pa., vėliaus iszva- 
žiavo in mainas. Jeigu kas apie 
ji žino ar jis gyvas ar mires 
meldžiu man praneszti nes tu
riu labai svarbu reikalu.

K. Bražinskas
141 E. 3rd Avė., 

Homestead, Pa.

(93

arbaGramalas, Vaclovas, 
Vaclovas G varnaitis atvažiavęs 
Amerikon 1910 metais ir tūla 
laika gyvenos Schenectady, N. 
Y., Jisai pats arba kas apie ji 
žinantis praszoma atsiliepti 
sziuo antraszu:

Lithuanian Consulate,
38 Park Row, 
New York, N. Y.♦

DAUGIAU NEREIKE.
Motina: — Jonuk, kodėl tu 

tik viena pirszta nuprausei ?
Jonukas

Szinitukas
: — Ba manės Mikas 
prasze idant ateitai! 

paežiu pinet jojo mažo broliuko 
nauja dantuku. *

Valgiu Gaminimas .. IR " WxJI
Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris «r mergina 
privalo turėti asla knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais
audekltaeis apdarais. Pre- 
ke tiktai .... S1.50

W. D. BOCZKOWSK1-CO. 
MAHANOY CITY. FA.

FUIK1 MALDA-KNYGELE 
“AN1OLAS»SAJtGAS”

Viao« ralftathigM ' maldat, Litanljoe, 
Ir t.t. Balkiai apdaryta mltkaktafo 
•karinai* apdarai*, aaktaoti krautai.

I _ .. J ’ L ...

Preke •« prieivatlaea tiktai SI.SO. 
W. D. BOCŽKAUSKĄS - CO., 

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

MAHANOY CITY, PA.

metais, prezidentu 
James Monroe, 
tu, Daniel Tompkins, 
istorijoj gi rimas kaipo
rims Monroe Doktrinos.
metais, Monroe ir 
vėl iszrinkti. Tuomet Monroe

renkamus 
iszskv rus

VISUS

kad nei 
negavo 

Kongresas

Y'iee-prezidonta,
ge-

New Orleans Musziu, 
nugalėjo Anglus, 
houn buvo

ga vo beveik
(electoral) balsus, 
viena, kuri balsuotojas jam lie
davo snebutu iszriiiktas vien
balsiai. 1924 metais prezidentą 
rinko kongresas dėlto, 
vienas isz kandidatu 
daugumos balsu.
prezidentu iszrinko John Qiiin- 
cv Adams, o
John Calhoun. I82H metais, 
nerolas Andrew Jackson pata
po prezidentu. Pastarasis pata
po populiariu kaipo laimėtojas 

kuriais 
John Cal-

vice-prezidentu.
1832 metais Jacksouas ve) isz- 
rinktas, o Vau Burren vice
prezidentas. Pastarasis prezi
dentu tapo 183G metais, o vice- 

Richard M. John- 
Harriso- 

nas prezidentu iszriiiktas 1840 
menesiui 

Vice- 
tapo 

prezi- 
vice-

me- 
p rezidentu 

;enerolas Zacliary 
Millard Eilhnore 

Taylor miro, 
viee-preziden- 
vice-prcziden- 

metais

Van Burren

prezidentą 
son iszrinko senatas.

metais, bet praėjus 
po inauguracijai mirė, 
prezidentas John Tiler 
prezidentu James Polk 
denkis ir George Dalias 
pezidentas iszrinkti 1844 
tais. 1848 metais 
iszriiiktas g 
Taylor ir 
vice-prezidentu. 
jo vieta užėmė 
jo vieta užėmė 
tas 1850 įlietais.
Franklin Pierce patapo prezi- 

William Rufus King 
1857 metais

! 852

pradėjo 
tvirtėti.

Federalist ai 
. antifederalistams 

Te
buvo

deutu, o 
vice-prezidentu. 
James Buchanan ir John Brec- 
kenridge buvo iszrinkti.

Nuo Civilio Karo 
partijos formuotis ir
Iki tam laikui'politines parti
jos kovojo už lai mojimą po in- 
vairiais Vardais, 
prieszinosi 
arrepublikonams. Pirmieji
pu bli k o n a i t i k re 11 y be j e 
ka dabar vadiname demokra-

Deinok rat a i pr i oszi uos i 
repu bli kohams. 

1856 rtietais susiformavo mo
dernine republikomi partija, 
kuri apsivainikavo laimejinin 
1860 m., 
eolu isžHnktas prezidentu 

vdcc-prezi-
vel iszrink- 

ias 1864 m. su A ndrew John- 
sot vice-prezidentu. 1865 me-

Gus. 
tautiniams

k u ome t A b ra luini Lijt- i* n
Hannibal ! landi n 
dPntu. Ijineolmis

lais Balandžia 14 d., lį ’. - — Lineobi
tapo pa szaii ta s ‘ ‘ Ford o * *, topt

\ icc-preziden 
tu. I87G metais republikonu 
kandidatas Rutherford Hayes 
iszriiiktas prezidentu 
Wheeler vice-prezidentu. 1880 
metais republikonai vėl laime 
jo kuomet Jame? 
tapo prezidentu, 
thnr vice-prezident u. Garfield 
mire I SS I 
vieta nžeme Arthur. Dmnokra- 
t u part ija pirmu! iniu sykiu po 
Civilio Karo laimėjo IS84 me-

ir Win.

iszlygino labiausia 
»'Zt rilis momentus, ir pamažu 
imivie.ju gyvenimas 

. 11

I .a i kas

11

iszsiliejo 
ramesnes formas. Bent taip 

• įrodė iszlaiikinis gyvenimas. 
Garfield pa- Jis turėjo savo užsiėmimą, savo 

asmoninius reikalus;
uo>‘: namais ir dukterimi, kuri 

jau susižiedavusi. Tėvas 
ra i d u k t ori my lej<>. M oi i

('liest ei* A r- Ji rupi

m. Rugs. 19 d. Jo

prezidentas

iszrink - 
vice- 
Hen- 

iszri aktas 
Ben-

o
tais. Prezidentu buvo 
tas (i rover t ’leveland,

Thoma 
drieks. IsSS metais
republikomi kandidatas, 
jamin Harrison, ir Levy Mor
ton vice-prezideiit u. 
tais,

iszvažia vo,

pra e jo gan 
I ik art imiaiisi 

»o vedvbu diik- 
namai paliko 

nemalo-dar
IS92 mv 

domo-rinkimus laimėjo 
kratai iszrinkdami Clevelanda 

St evensons ’a 
melais

ir
1S9G 

republikonai su Wm.
(larret

vienok

I lobąrt.
HMM)

prezident u, 
vice-prezident n.
laimėjo
McKinley ir
McKinley \cl iszriiiktas 
metais, su Theodore Roosevcl 
tu vico-prezideutn.
paszautas 1901 m. Rugs.
o mire Rugs. 14 d., Rooseveltas 
pasiliko prezidentn. 1904 mo

šų 
m.

M c kinio v
G d.

tais iszriiiktas W’. Taftas 
James S. Sherman. 1912 
iszriiiktas Wilsonas ir Thomas 
Marshall. Taip-pat ir 191G me
tais tie patys demokratai. 1920 
metais laimėjo republikonai 
Harding su 
vice-prozidentu. 
mirė Rugpinczio 2, 
.Coolidge lilyo jo vieton.
m. vėl laimėjo 
rinkdami Coolidge ir Dawes.

laimėjo
Calvin Coolidge 

11 a n liūgas 
1923 m. 

1924 
republikonai

buvo 
>a viii 
na del jos drebėdavo; lai liuvo 
vieiiinlulis jai artymas sutvėri
mą'.

Duktei- vedvbos 
paprastai, oiivo 
drangai. 'I aoj į 
te
liiszli. Pasidaro 
nian, dar nejaukiau.

Artimi paežiai žmones pas
kui M irtino, kad praėjus mene 
siui po dukters vedybų, motina 
baudė nusižudyti. Ja
pasiseko iszgelbeti. Ta atsitiki- 

buvo bandoma paslėpti: 
kažin kodėl sauž.udvsle vis dar 
skaitoma nedoru (lalvku. Rodo- 

t

si, kad net vyras apie tai neži
nojo. Jis bent nudavė nežinąs.

Pasitaikė taip, kad kuriam 
laikui man su ta pora prisiėjo 
persiskirti. Bet kai keliems me
tams praėjus asz 
kau, — dalyku 
visai pakitėjusi.

* j;.-

O susitikau asz su jiemdviem 
pavasario ryta ežero pakrantė
je. Isžeras radosi szalia to dide
lio miesto, kur mes gyvenami1. 
Asz sėdėjau ant suolo, peržiūri
nėjau laikraszti ir gėrėjaus ste
bėtino rvto ramumu. Maloniai 
blizgėjo molynas nuo dangaus 
mėlynumo vanduo, 'l'olnmoje 
asz pastebėjau aukszta pagy- 

stume

ina

moteri,

juodu suti- 
padetis buvo

von ilsiu moterį, kuri 
prieszais savo dideli pinta krės
la, koks paprastai yra vartoja-
mas ligoninis. Krėsle sėdėjo vi
sai žilas žmogus. Jo kojos bu
vo apklotos pledu. Veide buvo 
galima pastebėti dvejopa isz- 
raiszka, kuri paprastai yra pas 
para lit iklis. 
buvo gyva,

Stebėtinas Kalendorinis > 
Laikrodėlis. Tik $6.50 C 
Su lencugvliu ir peliuku > 
dykai. Parodo 7 dienas c 
sanvaites, 31 dienas ijie- J 
nėšio, 12 menesiu meto, > 

atmaina menulio, adynas, minutas C 
ir t.t. ir gerai rodo laika. Kožnam 5 
patiks, tikrai stėbtihas. Nikchioti c

ūuksztai gori Swiss vldiirbi, 'pilnai < 
*gvarantytas ant 3 metu. Mus spe- , 
!cialszka preke tiktai $6.50 ir tlis ' 
*lęiięugeli's su peliuku dykai ąu laik ! 
,1'Odeliu. Neaiutkite pinigu, tiktai 1 
varda ir adresa, užmokėkite gro- ’ 
'matnesziui $6.50 kada gausite per i 
pacztn. Jeigu nebusite užganėdinti ' 
'tni sugražinsime jilnigus adgalios. ( 
! PEKO COMPANY. Dept. 538 į ;

“ Chy !

nuitnesziul $6.50 kudu gairino per

PEKO COMPANY. Dept. 838 
j 11 kr s r32 Union Sq

Viena veido dalis 
kita — nuvytusi, 

bejege; nebodamas asz pažvel
giau in. ta pora ir staiga man 
dingtelėjo in galva, kad tai ma
no pažystami. Akylus pykti 
reiszkiantis žvilgsnis sustojo 
ant manos. Paralitikas sumykė, 
aįikszta moteris sustojo ir pa
silenkė — kaip iszdresiruota 
gailestingoji sesele. Vyras pa
dare koki tai ženklu, kuri ji 
teisingai suprato. Ji pristūmė 
krėslą prie suolo, ant kurio asz 
sėdėjau.

Iki to laiko asz nepažinau jo 
paezios ir tikrai maniau, kad 
t a i ‘ ga i lest i ngo j i nesole. Asz 
ėmiau kalbėti in savo sena pa-
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nepaprasTa mergina.
Fabrike Plymoiil h 

Co., Plymoidii, Mass 
czeš surado 
mokyta mergina Muriel Black, 
24 metu, kurios protas ir moks- 

i' mo- 
feres pagal tyriUiyjinra Harvar
do profesorių. Merginai davi 
nėjo darbu koki lik norui 
nž augszcziausc* 
neprieme. Ji ji mokinasi adv 

o vakarais prigialf

< 'a rdage 
, mokslin- 

neiszpasakyt inai

las pervirszina visas kit;

• 
Inzbahamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas, 1373 M.

ir

vosellu,

CHAS. s; PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalo atliksiu. Randnvoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius t.t.

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahan y City. Pa

(nsziuriniu

Lietu visikas Graboriu*

K. RĖKLAITIS

i

I

numirėlius pagalLaidoja 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagalbininke moterių.

Prieinamos prekes.

S!6 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Telcponaa No. J 49

I .1

u ir 
bet

(r 
katysles o vakarais prigialbs- 
1 i moksle apleistus vaiku> Bo>- 
lono universitete. Paveikias 
parodo jaja su vienu mažu stu
dentu.

mokest i.
Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

Pig.
visokiems

-'W<

preke. Taipgi 
automobilius

> *

- J1

Laidoja kunu» Numirėliu pagal Nau- 
lausia mada 
pristato 
elkalams.
Parduodu visokius paminklus, dido- 

•ius ir mažius už pigiausia preke, to-

ž\ šlama. *■

... Jis yra paralyžo
<

galit v 
vald

m-t ra-z<». Kai

tas.
teri>: - 
jam ranka, 
ranka.

ii/.gau 
m k."Zta mo 

paduot i 
o d. lel jeigu pirkaite POMNINKA taile>zinu . , ,

ramiai tarė
Jus

.l|s
dagi

bei i ji> negali.
A r >eniai (ai al>it ik 

paklau.'iaii

- — Beveik meiai, -
Ir daktarai si.

— Manon vyrui joki 
jaus nėra,* 
Ji*

■creipkites pas mane, nes asz galio jo* 
nis pigiau gerinus parduoti negu kiti
<33-335 W. Centra St., Mahanoy City

asz kiek >u'ima i-

- n t >;i kr ji. 
ako

o pavo 
vėl ji atsake — 

gauna visu, kas reikia. A>z 
pati ji prižiūriu.

Ligonis sumykė, 
iszeme isz kiszenes

W. TRASKAUSKA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

Pasamdo

Ji iniu, veseliju. pasivažinėjimo ir t.t 
<20 W Centre Si Mahanoy City Pa

4»

ji iszplesze 
popier<) lapelius

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankierim* 
ir Laivakorczin Agentas

ka pasakyti,

.mdoja kunuf numirusiu 
.utomobiliu»< del laidotuvių, krikti- 

ramiai 
raszoma ja 

knygute ir pieszuka ir padavė
pa ra I it ik ui.

'Tas greit eme raszyti. Ji lai
ke knyghte ir stebėjo jo rankos 
judėjimą. Paskui 
isz knygutes
ir padavė man.

Asz perskaieziau:
— Baisiausias dalvkas vra

« «

tas, kad asz esu jos globoje.
Asz nežinojau

bijodamas akis pakelti.
♦Jis vėl greit ka tai parasze, 
ji palaike knygute.
— Gerinu mirt is
gauti man nuodu ? Del Dievo 

meiles, gaukite man nuodu.
Rainiai ji padavė man lapeli.

akis taip ir vore

O

te
Ar negali-

įraukite man nuodu.

Jo sveikoji 
mane.

Asz supureziau galva. Jis su
mykė. Ji atsistojo isz užpaka
lio krėslo ir austume ji toliau.

Asz stovėjau nustebintas. 
Asz maeziau, kaip ji sustojo. Ji 
vėl padavė jam knygute ir jis 
greit ka Įai parasze. Ji perskai
to, nimieĮte lapeli. Jis vėl rasze. 
Ji nustūmė krėslą toliau.

Paimte vejas, du lapeliai at
sidūrė po mano kojomis. Asz 
pakeliam Ant vieno buvo para- 
szvta: u*

- z\sz neapkeneziu tave.
Ant kito.
— Asz neapkeneziu tave vi

sa savo prakeikta szirdžia. Ko
dėl tu hOduodi man nuodu ?

J t
------------.............. ,.... ..... ... .. --- - .

TEMYKITE BROLEI LIETUVIAI.

stovėjau

SZTA1 KA MUMS RASZO
Guodojamas Žukaiti:—

Jusu gyduoles No. 303 ir 305 man 
daro daug gerau ir tikiu kad asz nuo 
ju gausu tokia sveikata kaip kad pir- 
miaus turėjau. Tariu jums szirdinga 
aeziu už jusu gyduoles ir vėl dar mel
džiu atsiusti po du pakelius virsz- 
minčtu vaistu-žoliu. Su tikra pagarba 

Anele Kuncevicziene,
31 Hill Park Ave. Pittston, Pa.

Taigi jeigu kas kenezete koki nesma
gumą ir gal daktarai negelbsti, mė
ginkite gyditis su žolėms o tikrai pa
gelbės jums kaip ir szimtams kitiems 
pagelbėjo. Žinokit gerai kad isz žolių 
yra geriausi vaistai ir žoles greieziau- 
siai atitaiso žmogaus krauju nuo vi
sokiu noszvarumu, ba žmogaus visokį 
nesmagumai, visokios ligos vis paeina 
nuo susigadinimo žmogaus kraujo sa
vo sistema per ka kraujas nustoja sa
vo cirkuliacijos ir tada žmogus jau- 
cziasi silpnu ir kenezia visokiu ne
smagumu ir skaudulius, todėl nelau
kite ilgai ir nesikankykite su ligonis, 
atsiųskite 10c o gausite visokiu žolių 
ir knygų kataloga. M. Žukaitis,
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

/

Parduodu Formas. Turiu surinkęs 
apie 30 geru farmu, su budinkais ir 
šodais, prie vandeniu. Parduodu ant 
visokiu iszmokėjimu. 
pats pragy^ėnau 12 metu.

Gerai viskas užauga, 
nevurkyto miestuose, 

įieiszdavinėkite savo pinigus, nupir
kite farma, nedings nei vienas centas 
katra mokėsite už farma, neturėkite 
bosą ant saves, atvažuokite arba ra- 
szykito ant adreso. ‘ N.3Q

Hvcikus oras.
Pirkit brolei,

' y

Czionais usz
Gorus ir

■ Atitanos Macunas, 
R. 1, Box R1. Trbns, Mieli.

Mokame 8-czia procentą ant 
sudiltu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jut 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

# j'

ta, BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Viee-Prw.
Joe. E. FERGUSON, Kasierfae.

II
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Už Tėvynės Meile.

kaip mažas,

isz treczios puses atsigarse-
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JA rse- 
visa szirdžia bu- 

lirolio atsisakv- 
užmanymo, da-

— Vžmiiszk mnne ant vie
tos Arsenius dauginus užsideg
damas tarė: ir tai tau dovano
ju, tiktai n’eik priesz savo tau
ta ir neužmuszk tuksztanczius 
savo broliu!

—- Tu szneki,
vaikas. Saulius atsake, 
nius, kurs Mi 
vo laukes 
ino nuo savo
bar buvo kaip perkūno trenk
tas. Teip abu ilgai stovėjo, iki 
ant pagalės galo jaunesnysis 
isznaujo pradėjo melsti: Pa
skaityk mnne kuomi nori, tik
tai paklausyk mano meldimo! I į 

. davės savo— Esmių jiems 
žodi!

— Paimk ji atgal!
— Tas jau nebegalimas.
— Ir tu gali su

žiūrėti, kaip asz
už k i et ėjimu 

tave

» I ■ ■■ ~ ll.■ ............................ ...

senius atsake.
— Ar buvai kada ant kares ?
— Ti k tai d vy 1 ik a syk iii.
— Ir pagal savo paprotį vi

sada prieszakyjc?
— Kaip kada pasitaiko.
— Suprantu! priešza kyje, 

kada einate ant kares ir užpa
kalyje, kada reikia, atsitrauk
ti. Tas lengvai suprantamas, 
kad musu drąsus gehėrolo bro
liui nėra, galima kitaip tflgtiesi.

Ar n’esame, kada (susitiko
karojo?

— Daug sykiu.
Ar negalite pasakyti, kur 

t«
Pas Melance! — Arsenius

atsake.
— Kuriame sparne 

vote ?
— Tiesimajame!
— Kas bego nuo musuju i'
— Ne! bet tame, kas prispy

rė jus atsitraukti! Arsenius su 
pa s i d i d ž i a v ii nu a t sa k e.

Buvo garsi kare!
Apie tai jus gerinus žino-

gera kares pulkui,‘goda ir ge
nerolui!

Tildą abu aptilo ir ilgai tyle-
Ar.šeiiiiis vėl pradėjo:

< -te -te’ ii te - . 4 ,-r . . —. A

giliu jausmu. Tu neinspejei! — 
Žiūrėk, kaip asz pakiauktiiiju! ’ ’

Aficieriai, szuvi iszgirde, 
tuojaus subėgo. Sztai Percels 
ateina. Jis puolė pagelbeti 
mirsztancziam, bet veltui... Lai
tas syki atidarė akis, norėjo 
ka sakyti, bet lupos jiylejo nic-

r
k

ii
jo, iki

t 1

Tu troszkni būti generolai, jau 
esi juomi, bot tu apsirikai, rtiiš- 
lydamas, kad tu toks Sugry.s*zi 
in Posžta... tau reikiiPmirti!

— Ka, ar tu jau pasiutai? —- 
generolas suriko, 
kad brolio veidas baisiu pasi
darė.

mirti!

o

44 •; z

J'i'l ■

1'l- •

f'J Mb 1

jo.
Tada kampndantas sznekcjo 

in savo kareivius, kuriuos ra
gino būti isztikimais' savo tė
vynei, turėti viena misli,
apgalėti neprietelius. Juk ka
ros darbas yra greitas ir myris 
ant kares lauko vra saldus. 
Tegul ima paveizda nuo jo; jis 
esąs pasirengęs savo gyvyba 
aukauti del madžiaril garlies.

\Tisi džiaugėsi isz pnszneko.*- 
savo kameiidanto. Isz visti pu
siu buvo girdimas pagyrimas

Bet bubnu garsai sudundė
jo;, ir visi keliavo. Ponu uly- 
czia buvo pilnai pilna žmonių. 
Isz kožno lango buvo matomo: 
ž i pogy stos, a t sis ve i k in n n ežios 
su savais. Jaunas vadns szoki 
no savo dailu eržilą ir lingavo 

' in abi ulyczios pusi. Isz langu 
skarytes plasnavo ir velijo ka-

Sunku apra- 
szyti vado džiaugsmu, 
sztoje smegeninėje jau 
paveikslas, buk jis. 
pergalėjęs, 
rola, gryžta namon.

Szitoje žmonių minioje buvo 
ir Arsenius. Jis mate szi visno- 

girdejo

reiviams laime.
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Jo kar- 
rodesi 

prieszns 
pakeltas in

e

priesz
ant keliu puolu, meldžiu ir tai 

mano prn- 
prrmažai, 

kad priesz tave ant keliu puo-į

brolio sznekta, ir kada jis gry- 
žo namon, jis 
tokiu žmogum. Sz 
niszkas judėjimas 
jo inspaiida, ir brolio

i jam 
t a l ”esi , ’

negali paklausyti 
szvmo! Tai tu dar e

meniszka judėjimą,

puolei, .; 
Kas tau 
tas man

nega-asZ
duoto žo- ,

les meldžiu .’!
— Tavo valia; pat< 

pats gali ir atsikeli i. 
lengvu ir iszgalinm. 
visai neiszgaliinu... 
Jin atszaukti savo
<lžio! ir pamnes kepure 
iszciti.

— Tai teip mudu skiriamės! 
jaunesliysi< brolis persigandęs 
suszuko.

— Nereikalauk to. kas 
negalimu!

— Tai 1 n pasilieki prie 
užmanvmo!

I

gene-

kelia,

jautėsi visai ki- 
s visuome- 
padare ant 

sznekta
parode visai kitokį 

kuriuomi t uri cit i.
Antra dienos ryta 

kio, kuris trauke l’oszunu link, 
radosi Arsenins Nabakovicz.

Vilūną .jis
Arsen i u s 

per; Nuo l’oszunu
•'1 n j važiavo in Karlava.

sa \<»

ant tru-

Vakare priesz szvente szven-
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ko nciszRznekant. Dar syki sun
kiai atsiduso ir iszleido savo 
dnszia.

— Kas czia phsidare? — l\*r- 
celA apsižvalgęs klatise.

— Kits niekas, kaip 
nuszoviau — Arsenius tykiai 
atsake.

— Kodėl tu ji iižirtnsžvi?
— Todėl, kad jis iszliejo sa

vo tautos broliu kraujus, degi
no j n namus ir draskė bažny- 
czias.

— Man ding, kad ir tau pa
liks drauge su juomi keliauti.

*— kodėl ne, 
kelio laiszka... 
laug gerinus.

— Tad veskite ji paskui! — 
Percels pasakė, ir Arseniu fsz- 
vede.

Po 10 miliutu aficieriai pra- 
I’erceliui, kad prifiaky-

-i

I

reikiaežiaSakau,
Arsenins narsiai su- 

sžneko: turi mirti nuo mano 
rankos ir szioje minutoje.

Saulius griebė už kardo, liet 
Arsen i us, tai užUmtos, veik nuo 
skuomes paome abi szaudykles.

f i už savo nuodėmės, 
padaręs savo tautai!
nins, 
k e.

tau
asz ji ■ '■'lt

■ ii""■ iii

'jf
p!

jus bu- Melskis Dievop! fu tnirsz- 
ka tu Osi 
— Arse-

ni i o rydama s iii broli sa-

1 
pi

!

■: 'ii
'F ' 

iį ' M1
J

jei tik duosite 
dviem keliautiToje valandoje Sauliaus dra- 

at si peik ėjo t i k roję 
pilnybėje. Jis priesz broli ati

lt rūtine ir 
užmnszk

užmuszei tęva!”
— rJ’ada asz buvaiųsilpnas 

inrankis likimo galeji1, bet da-

3K‘- y ?’ z
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SZITOS MERGAITES TURI GERA ATMINTI.
Silvia Swen I I melu isz Eloodwood, Minu., ir Aina Kin- 

iiiien, U metu isz Angora, Minn., 
tūkstanti paragrafu isz biblijos.

M

B
*. c *

ant

M

i <
» f 0^141

ga I i
l ž ta

kelione in < ’bieaga. Mergaites niekados ne buvo iszvažiave isz 
nenaudojo telefoną, nevažiavo ant strytka- 

rio, nemato kriilamnjn paveikslu ir didesnio namo kaip trijų 
laipsniu. — Jau tokioms mergaitėms t ik pasilikt miniszkoms.

pomietes pasakyt i 
gera atminti laimėjo

si dvasia
(

namu, niekados

te.
— Gyvina kare isz visu, kiek 

asz esu mates! Jau mislijonie, 
kad apgalėjome, ežia akies 
mirksnyje priesz mus pasike
lia, kaip isz žemes iszlindos, 
sveikas narsiu kareiviu batali
jomis. Nepraslinko ir 
miliutu, žiūriu

iszsisklaido iii szonu 
tai batalijomis

poros 
jau musiejie

denge ;
‘SSzauk

savo
*

tam:
mane, kaip

nesza

Asz iii'galiii pm kesti szia atėjo pas Kovilio kliosztoriu, 
- vadas atsake ir, kala- 

norėjo sau
geda 
vija iszsit raukės, 
gala pailaryti.

Nabakovicz. Czia. tiktai Arse 
nius pažino prieszo lupinius ir

Aficieriai. pagriebė, isztrai.-' rius buvo 
n t -

bėga

♦
FlJ"

. imas iszpildytas.
r- •

užklauso.
— Visa i ka i p kad nemisly tu 

mirti! aficieriai atsake.
— Dy vina tauta, dyrini žmo

nes! — Percels suszuko. Jei jie 
daug tokiu didvyriu turi, tai 
mes niekad juos ncpergalesi- 
me!

bar iszpildau jo vieta pilnoje 
spėkoje.

Szuvis trinktelėjo ir Saulius 
puolė ant žemos.

Arsenins p riejo

Kaip jis mirė! Pergels
» I

prie brolio 
lavono, nubueziavo jo kakta ir 
tarė: “ Dabar asz einu pas l’er- 
celi, tegul su manimi apsieina, 

Bet viena žodi:
kad dainius negali

11 žga ned i n i m o sa v o

ir
szonus.
buvo

— Basara biezin

Koks
4i

isz K i kaitj žveriszkumo pėdas:
I lelenuose. 

iszdraskvti ir lavonai

kaip patinka! 
tu sakei, 

del

klioszto- 
grabai 
vis ap- 

į link iszmetyli; po szirmais me- 
i <

los.
— Ir jus ten buvote .’
— Asz kamendavojaii pirma-

:: GALASmirt ike kalavija ir ji mivode in 
sargia vieta.

Szioje valandoje baisiai bu
vo sužeistas pulkauninkas Ba 
konij, kurs komandavojo Alek- 

iszsi-

f

ja divizija!
— Bravo! - 

jusii-jie

Ižiais sukurtos ugnys.
Tas Arse n imi s szirdi 

\ o.
užga-n Bet sakykite

H ĮMi r J ’M

Gal busi katro pati kada.
O katrie jai neužpundina, 

Tuosius nuo visokiu išzvadina
Ne ant burdo nelaiko,

Laukan iszvaiko;
Dieve, Dievyti, kas bus

J

---- IJCl

ie nepasinaudojo 
musu 

kares sĮiekas galėjote paimti- 
iki paskuiimvmjam.

gerai žiuojo- 
buvo musu val- 

s. Tame laike, 
kada su jumis kariavome, mu
su paskuiinesnysis pulkas nu-- 
trauke Sakalu link, tolinus ir 
mes gavome prisakymu atsi- 
l raukt i.

— Labai esu linksmas svei
kinti teip narsu priesza! 
sakykite, kodėl man tokia guo
bine padarote, mane atlanky

dami mano liogeryje.’
— Meldžiu, pirmiausiai pa

velykite man pasiszneketi su 
broliu, paskui viską žino-

kodėl
isz pergalėjimo.’ — Jus 

sĮiekas

to Stepono dienos buvo nmszis 
. Tiktai pat

sai Dievas szitoje kovoji4 sau
go tos serbus. Asztunta valanda 
vakare kapitonas Biga >u B< 
rudines antro badijono 
riomis dalimis apsiaupc 
tamasza. Apsimiptiejic isz viso 
turėjo tik 1SOO szaudykliu ir 
1200 vyru, kurie I 
szarvoje vilycziomis ir dalge 

paskui 
i dažinota isz gromatu, buvo

— .30 tukstaneziu su 40 anuo
tu. Madžiarai iszszove pirmą
syk su pasitikėjimu, jog serbai 
bus apgalėti, 
nusiuntė 
in

- Nematau priežascziu. d< 1 P1'0 Sentamaszos.
kuriu pcrmainycziau.

Arseniu>, in dangų žvelgda
mas, suszukm — matote ir gir
dite 
mano spėkoje buvo!

Tai paxake>, Arsenins 
kele ir, in broli atsikreipt

suszukm — 
— a>z vi<ka dariau, kas ket u- 

Sem
pasi- 

?s, ta
re rusezius permetimo žodžius: 
Eik tad savo keliu! Plauk savo’ 
rankas broliu kraujuose! 1 
gink savo įfontainin ir draimii 
sodžių.” ir pili”! Mii”Zk ir kan
kink savo broliu ir seserų vai- 

ku- 
teisi- 

namas; tas tau nėra joks szven- 
t urnas! Eik ir daryk, kas tau 
patinka! liet žinok, kad pirma 
kulka, kuria paleisi in serbus, 
užtiks tavo iksziolaikini tikrą
jį broli. Tavo kardas, kuri isz- 
kelsi priesz savo tauta, perkirs 
paskutinius musu brolystes ry- 
szius! Eik, su Dievu eik grei- 

akvs dar

kus! Draskvk bažnvezia, 
rioje pats kriksztytas ir

ežiams, pakol mano 
nėra visai aptamsintos!

— .Jau matau, kad tau

Ir tas viskas galėjo pasi
ims t i mano brolio akyse, gal 

.jis sau

sand r i j< >s pnl k n .Sau I i u 
pra>z.e jo vieton, ka jam ir 
velijo ir Aleksandriecziai 

vadu e.įo szturman.
Szturmas buvo
toliai teip prisiartino, kad ne
bebuvo iszgalima szauti, 
k ėjo g

nauju
t i

(s

pa
su

e.|o
i baisus. Neprie-

rei-
;rii‘btiesi už kardu ir \ i-

buvo apsi- l.vcziu. Neprieteliai veržėsi ant

De-! uiis. Neprieteliu, kaip

ežia 
jau nėra tvarkos! Saulius sake 
ant kaktos rodvdamas. Gailv- 
Htauju, kad niekuomi tave 
galiu pagelbeti, kaip 
duoti patarme, kad
bintum pas daktaru! I’asitikiii. 
jog, ant rūsy k susitikus, 
pasigerejes. Su Dievu! Bet gir- 

skubink pas

ne
tiktai 

pasisku-

busi

j.)

pricžast ies
miesto isz 

Senta- 
buvo 

balius.

batalijonas

ant 
in ar-

vi sa s
Ant

di, veikiaU”iai 
barvjr.

Tai pasakęs, Saulius iszejo. 
Arsenius apsidengė rankomis 
veidą, ink rito lovan ir ilgai 
buvo girdimas verkimas ir ai
manavimas tamsiam jame kam- 
bryje.

Todėl jau buvo 
reikalingus daigtus 

Peszta did illiuminacijos 
(ant apszvietimo) 

paėmimo
maszo ir aut tos dienos 
rengiamas Borodine 
Emai jie su visa savo gale ]mo
le ant miesto. Aleksandrijos 
pėstininku pulko
tris syk szturmavo, bet kožna 
syki tapo atnmsztas sn didele 
pat rota. Tūlas drąsus madžia- 
ras pasidrąsino užlipti 
tvirtvnes ir insikabinti
mota, bet toji* pat minutoje jo 
ranka, buvo nukirsta ir 
perdurtas puolė žemyn.
nukirstos rankos pirszto atras
ta brangu žiedą. Ant galo ėjo 
szturmuoti tas pulkas, kuri 
Saulius valde. Dabar tie rėks
niai. visai kitaip iszrodc, kaip 
pirm keliu dienu Peszte. Tiktai 
venų vienas veidas nebuvo per

tas buvo patsai va- 
serbas, o 

pasidaręs

s i mainos:
das Saulius, gimimu
del godumo garbes
madžiarm Jis ris dar drąsino

primindamas, kad
Peszta

kareivius, 
jiems reikia gryžti in 
apgaletojais ir baigdamas pa
sako, kad eitu ant szturmo.

Tuomi tarini akies mirksny
je perszvilpe per ju rindas di
džios kulkos ir kareiviai krito, 
kai]) lapai; likusiejie pakriko 
iii visas puses, pamoto ginklus 

, virto in ve
žimus, kurie stovėjo prie toge- 

už' rio ,del ligoniu ir sužeistu, ir 
visai trauke in Peszta. Vadas stove- 

teip kad jo ant vietos, kaip snszales. Jo 
kliosztomus sienos sudrebėjo^ veidas isz gėdos paraudonavo 
“Ura” reke be pertrūkio visa|i’’ isz akiu sunkstesi aszaros. 
žiopsojanti minia, kurios bal- Keli aficieriai, prie jo prjsiar- 
sas atsigarsejo net kitame Du- (tino, pradėjo melsti, kad gryž- 
nojaua krante.

Karvedis
—* Karvedis —- < 

kitoje kliosztoriaus pusėje.
— Jis duos rojams (Kolioji- 

jno žodis, kuri madžiarai var
toja del serbu.) save pažinti!

Ant rytojaus deszimta valan
da pas Servitu kliosztoriu bu
vo susirinkęs didis žmonių pul
kas. Kliosztoriaus kiemi* jauni 
madžiarai rengėsi in kare. Tu- 
rijos kariaunos pulko dalis 
skaito savuosius, prie kurios 
kas minuta priauga skaitlius. 
Isz visu pusiu 
Bzauksmai: ura!

Kamendantas. 
kliosztoriaus sienos, 
minia suriko:

. ... KOlimįii

prie

buyo
fl •ura!...
iszejo

ir

• • • • •

° ura!”

girdimi ir patronu tarbas

I ir isz akiu sunkstesi aszaros.

tu atgal, 

atsigarsejo' troksztu mirti!
roko pulkas. No; paleiskite mane! asz 

__  ____ ] Saulius rus
ežiai atsiliepe.

— Isz priežasties tu 
pasturlakų, kurio teip 
diszkai pasielgė?

(

ir ant jo prisakymo!
szuekejo.

Senasis nubudimo
ei apdengė jo veidą.

debesys
Per

4

intnves, kaip inirte tigrai. 
Serbai juos patiko su dalgėmis 
ir pjovė lipanezius ant 
nes

mirte

t lives madžiarai

t virt v- 
arba su smiltimis akis už

bėrė. Paliko 40 lavonu prie gin
ai sitranke

nuo Sentamaszo; patsai vadas 
buvo inžeistas.

Aleksandrijos 
ziadien \ isi 
tas.

Madžiaru generolai už Sau
liaus Nabakovicz drąsybe la
bai drangiszkai su juomi apsi
ėjo, sakydami:

bntali,jonas 
u buvo iszkrikdin-

Jus sziadien 
iszsiteisinote priesz tuos visus, 
kurie nuo jusu atsitraukė gry- 
žo Pesztan. Jus ju geda nuplo
vėte savo krauju!

Didis kareiviu 
privertė madžiarus
linti nuo kares lauko in Boro
dina.
raiteliu

t rakamas
prasisza-

vvit
Ik

dabar,

Kad serbai Imtu taroje 
s, jie butu galėjo 

neprietelius ir tuos visai pa- 
krikdinti. Serbams truko žirgu 
todėl madžiarai galėjo laimin
gai pasislėpti nevieu 
bet ir kitais sykiais.

Serbus šzita laiminga kova 
labai sudrntino. Teip juos at- 
rad o i r A rsen i u s N a b a k o v i cz, 
ir tada nuėjo in linger i.

Teip vadinamoje Rugsėjo 
kovoje pas Sentamasza ypatin
gai atsiženklino tūlas jaunas 
žmogus, kurs tarnavo Michai
lo eilese. Per jo drąsini ir tvar
kiai vestas musztynes serbams 
pasiseko apgulėti priosžns. Tas 
žmogus buvo tai Arsenius Na
bakovicz, Saulius tikras brolis.

Saulius per nuopelnus pir
moje krovoje buvo pa keltas in 
pulkauninku ir neilgai trukus 
po tam jis instojo in 
armija jau generolu.

Kaip baisiai ir nemieliišzir- 
dihgai Pcrėelis už Sentamasza 
titkoi’szijo drąsiam Szaikasžos 
batalijonui, tai visai rtegalima 
apraszyti. Daugiausiai žiiuines 
keike koki ten madžiaru gene
rolą, Šauliu Nabakovicz, kurs 
visiems buvo pažinstamas savo 
nemiolasžiėdihgais ir žv'orisz-

Portfelio

* K

bailiu
begu-

pra- 
pavelijimo! —

;r \
tris dienas isz skausmo jis ne
galėjo niekur ro.d) tiesi. Jo szir- 
dis buvo baisioje kovoje. Ket
virtos dienos ryta jis atėjo pas 
pulkauninką, sakydamas, kad 
jam reikia riti Borodinen.

— Ka! ar jums jau gyvastis 
nebemaloni— pulkauninkas 
pasidyvydamas paklauso.

— Neimaž ne, bid asz 
szau iiuo jusu 
Arsenius atsake.

- K a tenai veiksite.’
- Nieko, kas 

gilėtu kenkti.
.. Ta žinau, bet žinau ir tai, 

kad ton vra nedrąsu eiti.
— 'foil), tai teip. Bet asz vi

sai (\su atsidavęs musu gyveni
mui, kurs gana pilnas 
bin.

-Todėl labiausiai reikia sa
ve saugoti!

Pons pulkauninke! Asz 
jusu meldžiu, iszpiklykite ma
no pYaszyma. Jeigu kada ant 
ko esu užsipelnęs, tai 
szitas pavelijimas bus priskai- 
tomas prie mano užpelną.

•— Jus esate ant ko geresnio 
užsipelno ir ta veik apturėsite!

— Bet asz jusu meldžiu, leis
kite mane pas Borodine!

Pulkauninkas,
kad szi jaunikli neprasznekes, 
paklauso ir ji paleido, 
czia diena vakarop 
atsidūrė*pas prieszu 
sargyba.

Ant jo reikalavimo kareiviai 
ji nuvedė pins Perceli, kur at
rado ir savo broli Šauliu, kurs 
nnsidyvijes apie brolio pribu
vimą, veik užklauso: kaip czia 
atsiradai ?

— Isz Maszarines liogerio — 
Arsenius atsake.

— Kas jis per vienas? Per
cels užklauso Sauliaus, maty
damas, kad juodu sznekasi.

— Mano brolis — Saulius at
sake. ;

Percels pąsikole ir pradėjo 
prisižiurinoti Arseniui nuo 
galvos iki kojų; tada atsikreį* 
pos tarė: Nėra ka klausti, kas

musiszkiems
<r

baisv-

tegul ir

matydamas,

. Ta pa- 
Arse uitis 
pirmąją

Mes ta gana 
me. Mat toks 
lomi paranguma

toliaus ir

f '*
’ 4

ga vome

Bet

♦

- <

BALTRUVIENE
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Ik

J
Ar jau vis teip musu moterė

les sius!

Tik tos bobos patramptos, 
Niekad neprisotytos,

Kada pamato, jog vyrai mun- 
szaines turi,

Tai per visus plyszius žiuri.
O kaip vyrai paszaukia:

■4

•i

nesupras-

Ii sake.

savo 
site!

Percels pažvelgė in genero
lą Nabakovicz, kurs, 
įlamas kodėl, drąsiom akim ne
galėjo in broli žiūrėti. Vienok 
Saulius paėmė kepure sakyda
mas: “Eiva pas mane!”

— t’ž minutos Imsiu atgal!— 
Arsenins, atsigryžes in Porce-

Jus nuo manes gau
site girdėti navatnu navatniau- 
siu dalyku.

Kada abu broliu buvo ineju- 
siu Sauliaus kambarin, jaunes
nysis veik apsižvelgęs patemi- 
jo ant skuomes dvi szaudyklės. 
Tmla atsikreipė in Šauliu. Jo 
veidas buvo tamsus.

— Tu neklausei manės, ejei 
pas juos, broli.-

— Tu ir vėl giedi savo sena 
daina! Jei teip, tai gerinus ne- 
sznekek!

— Ne, Sauliau, broli! asz su 
nauja daina, tiktai nežinau; 
kuri tau gerinus patiks: ai* pir
moji, ar dabartine!

— Nių tai sznekek!
— Tu mazgojai savas rhrtkas

te Ui." • • A " ' ■ i ’ A 1.''L t '’.A U .

broliu kraujuose!broliu kraujuose! Ątšbrthis 
szuekejo, bet Saulius tylėjo.

—■ Tu pražudei Szaikaszes 
ba tali joną?

Saulius tylėjo.
--- Iszsyjedei isz gnilio musu,

r . ‘.U!. -.4 »l * iii. g «• k''1 ■!' . 'i « l"'y
■į ' ■ „J ''| H .... į 'I

nemariojo Raickio kaulu
Saulius tylėjo.
— Tu mušu i 

veikšlariis isžbadei likis?
Saldins vis tyli.

.J" J' ( . i. a , . / l'i . " . ,r* J JhA’1: A '■

jis toks. Toki panasznma tarp
broliu savo amžiuje

■JUM*

sž vert tiems pa-

r y ,/ p.

Kodėl musu gimine lA’ta 
. ■ -

nemiėlnsziėdihgais i r 
kais darbais.

Kada Austrijos karalius ka- 
Haunos pulkauninkas Pufcrs 
tame pulke biivo ir

■ . ;I J1 7 4

nebuvau

tame' pulke buvo

Dvejos kūmutes ant Scott 
st ryt o susinipeziavo, 

Viena nuo kitos velniu gavo 
Savo vaiku neprižiūri, 

Ant ju mielaszirdystes neturi, 
Viena kitai visztoms nusuka 

sprandus, 
Po tam daro visokius vaidus.
Viena isz juju yra naszlele, 
Tai spaudosi su jaunikiu per 

naktele.
O tame visa kalte munszaines 

Kuri padaro daug bledes. 
Ant kojų negali pastovėti,

t

Žmonys ant moterėliu pasi
elgimu negali žiūrėti, 

Vaikai paskui jaises bėginėja 
Visokėis vardais szaukineja.

O j moterėlės Kulpmonto pa
sitaisykit,

Sarmatos Lietuvėms czionais 
nedarykit,

Ba kaip asz vela in tonais pri
busiu,

Tai szonus gerai iszkulsiu,
O jus sakalelei savo bobeles 

suvaldyk it e, 
Sėdynės su diržu suszildykite,

Nes sziadien ju varaus nemi
nėsi u,

Kita karta daugiau apie jai
ses padainuosiu.

* *

uTegul misiuke stikleli isz-’ 
traukia,”

Tai su visom keturiom grie
bėsi, 

Net seiles driekėsi, 
O kaip stikleli nutvėrė 

Akis iszvertus gere.
Jau ne viena nuo namines su

rūgus, 
Ir kaip rodos j uju paortiga 

liūdna bus. ~ 
* * «

Springvallej, girdėjau yra 
žmonele, 

Visai supuvusi bobele, 
Dantų senei neturi, 

Bet da drūta vyra turi. *
Tas vyras josios tai neiszmano, 

Nes savo bobos neiszgano, 
O ta kaip kiaule ka bulves 

knisa, 
Iszlando szen ir ten užkam- 

peli visa.
Kur tik namine gabena, 

Tuojaus pas ta ir nūbizdena, 
Atsigėrė invales, paszvoksz- 

czia, pameluoja,
Ir vakarui atėjus namon sau 

kliviksztuoja.
Namu neapžiuri, neiszvalo, 
O ten jau bambadieriu ir bla

kių yra be galo, 
J r da vis dejuoja, kad vyru 

mažai turi,
Ir kas pas jaja gali būti, kad 

suvis neapžipri ?
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Mano rūteles, ne daug 
džuUlgsmo turėsite,

ne daug
džiaugsmo turėsite, 

Jeigu goriau dukrelių noau-

ANT PARDAVIMO.
Didelis namas su saliunu ir 

lieteliu, ant loto 121 pėdu plo- 
cįio per 167 ilgio, medžiais ap- 
sodytas. Name randasi didelis 
galiūnas ir 17 ruiniu su vigado-

,4 * " V *-te 1 "W .L"4te * J. te

i

t Į
MliX,

lik te ? /4i '"Mt* « ’ 't a Ir l t- ■ '' ■ JI L / te ; i į'»ii AH' j.'".''" J 11 ||įį

PrięgĮgūdos pas dukra nylUrtfs.
0 prieį tamaiekurios motinos, 

Net uri jokios sa nna tos, 
Pati velkasi in karezoma,

M,‘da ant kėdes gale baro, 
; jr gaurus szposuš itaro, 

Bjaurius žodžius varo, 
i !l 11Jj'lMkJ i. te■« iiuilu'ii X .1 iv,, te

Pliikia paVėižda dukrelei 
dumia,

Pati geria ir dukrelei paduoda, 
jtMi’ k ■ m : ir < . a i.,į 1 •.. •» < « w ■ i ■ * IĮ ‘ " ■

i Ji' i|- ■' ' • J Tt ■ J! V'J ' W i i

Ba norikui sulauk ris senatv
JlV r w Į'Knli‘" > .ife *•> 4 ■ 'V , ’ . 1, * ik, i *4 %1'1 " ' ' '' tL ;l « n 1

•lę^Įaūdos pas du k ra nvturp

Neturi jok i<‘s sa rmatos,

Į

mis, oleic triko žibureis, szilu-
irta, sžaltas ir sziltas bėgantis

i r it -i. hy' j

vanduo ir t.t. Randasi Barnus- ■ji

■ I

f.
■I
I 

jli, L j. *M|

vllle, Pu. tuojaus prio įįolbžin- 
kelio stacijos pVio Ateito kėlio 
einant iš isz iiahanojaus iii *Ta- 
maqua, arti Lakeside.11 Geriau-

proga pirkti pigiai. Aprieto na
mo randasi ir kiti btidinkai 
kaip tai: garadžiu®, tVūrtate, j j i J' m • • • - • a • ihito M

in "Soules" ofisą.

Ir dulcrclin su savim pasiima.
keldama, yakūi’a guldama tnVė 
keikia? Tavi"!

— Ne :l'iVsž> tiška
Saulius ant ' galo atsiliepė

i.''

padariau.
'Hl ;|, L J# V ty " į , “ * j "

Jr liautus \zp(>suš daro
| * ■ . Ite . te .te , h.

Ii’*bimirts rtėtiždaro.

kelio stiicijps pHc Steito kelio
1!

šia vieta apielinkeje ir gera
i * te. =. te .i. . te , te te T W 1' 'k ‘W . Ik'J

bet inirszo kareivini
— Tai gana, tu osi geras gc-} 

savus kareivius! kares puftci 
guodone ir generolo ttf pati,'’bet

mates, įlei jis apsirougtu tavo
f ... «,> ■■ . . —M

tu, kad no tu! Ar jis kares vy-

Ne žpdžiu, bet darbu! Ar-

rūbais, tai nei vienas nesaky

Arsenius I
ras 1

nerolas, kad
i

<r

nogali suvaMrti
I ‘ItaTos piliko

■■'Ii
ii

rl‘f

Šiiit’dMė, žentolei pun 
dftia. ’'d'hia,

visztiiŲ’czia ir Lt. Ki^ipkites
1 t.L

■' 'ii
; j!



■

«■

į

Oį
1 Mu 
į ■ M

i !l'f

■ iW" 4

į1 W'1
I

r

I
I

ys
r
*

'v

«■>

I
i i'll

■■"K

SllTL® .

ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
*— Nedėliojo atsibuvo 

szventimas kampiniu akmeniu 
po Ajrisziu ir Vokįecziu panų 
piniu mokslainiu.

Nedelioj pasirodė pir
mas sniegas, buvo teipgi smar
kus vejas ir oras labai atszalo. 
Apie Philadelphia ir Washing- 

pa s i rodo praeitatona sniegas 
suhatn.

Szerksznis

plb

— VI i kola l^'Zorksznis ir 
Kazimieras Vaicziulonis gyve
nanti Trcntone, likos baisei su 
žeisti Park Place kasyklosią 
praeita Sereda. Abudu gydosi 
namie.

J Ketverge ryla mirė J e va 
(Szmnauckiene) 

metu nuo
Arlauckiene
po ilgai ligai trijų

Velione paliko di 
savo v y ra 

Marijona 
< hia

paral ižans. 
deliam nuliūdimi* 
Juozą, < 
Banione isz miesto ir 
1’iraszkienia i>z (’hieagos. se
-r-ri* Marijona Skaudiene. Kli-

I. ir broli Kazimie 
ra Deltuva. Wilkes Barre. Pa.

Plutiszkiii parapijos, 
Mahanojui 

met n.

Ivi (lukterės 
miesto

Žlibe t II, X
\\ ilkrs-Barre. I

Paėjo isz 
gimė 1 net uvoje o 
pergy \ eno apie .32 metu. Lai
dotuves atsibuvo szi ryta. Pa 
nedelije su bažnytinėm'' 
maldoms ir palaidota ant \ ie 
tiniu kapiniu.

pa

gv veAntanas (’zesna.
ant Kast Pine ulvezios, 

likos sužeistas laike darbo prie 
kasimo jjrabes ant (’. nl vczios.

na n t1?

sll ha t os
I 'erkauskas on me 

tu senmmn kuri?
prie 11 S . ( Cnt re Si.
ba>zninka> sin irsz met 
sirgo ant \ idurines ligi 

paezia ir

j" Praeita 
mirė Krana-

mikli.

laike salima 
Xa- 

a laiko 
>s. Pa

liko parzia ir suims, teipgi 
broli Mahauojiije, ir d\ i sesers 
ir \ iena broli llazlctoiie, 
Laidotuves atsiims Seredos ry
ta, su pamahlom- lietuviu 
bažny ežioje.

pamaldom

Pa.

— \ altej is Greszczak, 
. metu slavokas, pasikorė miršt

kalėjime Petnyczio? 
4 valanda ant diržo 
riuom buvo apsijuokins. Gyve 
no jisai Bukmante ir likos už 
dury tas kalėjime už 
lysta. Velionis paliko parzia ir 

(i ra I>ori ils I ras 
lavona ant pa

ša \žu

ant

.m 
o 

ryta apie 
su ku-

girt nok

— Benas Stankeviezius ir 
Juozas Zagurskis, du jauni vy
rukai gyvenanti ant Marion 
Heights likos aresztavoti 
apipleszima saluninku Antano 
Dombevskio ir Angelo Caput- 
ta. Teismas tęsęsi Pottsvilles 
sude ir kaip rodos bus už 
rustai nubausti.

Gilberton, Pa,

HZ

tai

Juozas Mi
lanas, "" metu amžiaus mirė 
praeita I tarninkn palikdama,s 
paezia ir keliolika vaiku. Senu
kas pribuvo in Amerika būda
mas jaunu vy ruku ir konia vi
sa savo amži 
na is. Priesz 
užsiėmimą

amžiaus

pergyveno czio- 
apsi rgima t urejo 

kaipo panaktinis 
prie .lames kasyklų. Prigulėjo 
prie Szv. Ludviko Liet nviszkos 
parapijos Meiz\ille. Laidotu
ves atsibuvo praeita Pelnyczia.

Johnston City, III. 
pasigeri u o. 
dirbti geriau, 
šiem* sunku
Laike rinkimu 
kmiia \ imi Kukluksai.

I kirbai 
prndej< 

ai\ ažia\ ii-
ka<y k los

bet
aplaikyt darbus.

Id<os iszrinkt i

» I

♦

kelis vaikus.
kauckas paėmė 
laidojimo.
dinstos v ra nežinoma.

I ‘riežast is

ANT PARDAVIMO.

Puikus dideli 
dvieju familijii. po X 

W . Mahanoy
ir namai po Xo. 400 ir

402 \\ . Pine S|., >ii buezerne ir 
\ jskas parsiduo< 

Atsiszaukite
*< •:

40.3 
kampo,

narna i,
<».

a 111 
lt H ir 

Avė., prie

ga rudžius.
drauge ar pol iau.
t imjaiis ant adre.> 

Kr. J. .Skiria.
Mil \\ . Mahanoy A ve., 

Mahanov (’it v, Pa.
♦ «

ANT PARDAVIMO.
H!)

I xdrlis narnas, ant \ iso loto 
prie kampo po -I.3K K. Centre 
»Nt., Mahanov ( ii v. Pa. 
kites pas: D r. Bissell
4.3S K. (’ent re St. Mahanov ('it v

K rrip

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
• IltimIii>•*»•!•■<IIIHKII

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
1G0 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikini dmeziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

•♦4# IIIMHIIIIIIIUIHHIIHHH f*

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

žmogus 
Knyga
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Szi', ilgas tiltas, 759 mylės nuo Winnipeg, Kanados, kuris sujungi* miestus Lethbridge 
su Mar Lemi, yra 5.327 pėdu ilgio ir kaip kur net ‘>14 pėdu angszczio. Kada ant jojo eina tru 
kis, tai i>zrodo kaip kokia vaiko zobovele
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ILGAS TILTAS PER LETHBRIDGE UPE KANADOJE,
nuo W’innipi'g

J /
<

A merican 
Beauties 
Cigarai

Padirbti iš ge
riausio Ameri
koniško tabako, 
ir z Importavoti 
raperei.

Parsiduoda po 
10c ir 15c.

irSaluninkai 
sztorninkai gali 
pirkti tiesog no 
iszdirbėjo bak- 
sais wholesale.

f/O'
ilvFTKiil*

J. Penkunas
ST. CLAIR, PA
Bell TelefonasKAIP AGURKAI RAUGINAMI.

* Colgate’s 
Dentalf)

pirkti labai I Agurkus) kuri iszleid 
vienok , tini” Valstybin 

■imininkiii pacziosi Departamentas.

I A 
J

.4* / ■.. . t <
J ’W;%' I

k
Xors ir galima 

geru raugintu agurku, 
dauguma szi 
juos raugina. Geras būdas 
merkt i 
koJungtiniu Valstybin 
kult uros 
met negalima 
vieton, kad leidus jiems 
kais nueit. ’Tokiuo bildu 
ma ju turrti, kada tildai 
ma.

J u n g-

pamatu ju sveika
tos ateityje.
Daugelis vaiku mė
gsta valyt savo dan
tis su “ 
Ribbon
Cream, ba Colgate’s* 
nuvalo ir pagražina 

ir palieka 
burnoj malonu sko
ni. Todėl nupirkite 
jiems triubele szia- 
dien ir pasakykite 
kodėl pie privalėtu 
jin naudoti. Jie isz- 

s Col-

(I

Agri kul tn ro> 
Xors 

mas vienlik szeimininkiii 
dai, ziss bullet inas

I vartojamas komeiciji 
I lams.

Fame

dantisskiria-
naii i.1X111 l I < < I I

gali Imt i j
>s roika-

yra 
sa4^ agurkus suryman,

A gri-1

Į 312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

'FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkauskas, Locninin kas )

K - n
£.5■

rei ka -i ligai pers i skyrė 
50 met u am

Szukait is, pa lik- į 
litlžiaiisiam niiliudimia

l r N suims ir v imi a
I .iri n voje pa I i ko tik

t I’ f > ilura 
su sziuom >\ iel u 
žiau> \likolas 
damas <
moteria.
{lukteria
ra broli Vincą ir du szvogorius. 
Pribuvo iii Amerika turėdamas 
2.3 metu'', ihrmiausia apsigymetii'', pirmiausia 
vemlama''Scranl(»ne. Pa. kur ir 
apsivedė.
su paezia per
gindamas sa\<> szmmynele pri- 
lerenezei. Velionis turėjo savo 

nameli. Laidotuves atsilmv 
Xovemherio 
kapiniu.
gvsczi u 
Dau kanl

l<zgy veno laimingai
.30 metu, iszau-

• > n • >
Liet uviszkuant

Prigulėjo prie drau- 
Keist uezio i r Simono 

o, nes buvo josią vir-
szininku. Draugystes paaukavo 
puikins vainikus ir visi sanarei 
palydėjo savo dranga ant vie 
los paskutinio atsilsio. Aulo 

buvo daugelis, 
su visais, sii-

mobiliu teipgi
\'eli'>nis suliko 
prato gy venimo reikalus ir isz- 

o katras
ir mylėjo.

mint ingai sanprolavo,
ii pažinojo guodojo

bnna lengva že- 
o jojo mint is pasiliks ant

terp jojo likusiu draugu.
— Ant. Xagrodskis, 

Sek r. I I.L.K.K.

'l’egul .jam 
mele, 
ilrn.

I n la ika t riju mot u ne la
uželis lietaus i lenu puolė t ’e n t ra 
liszkoi Australijoj.

Puikus Dramatiszkas
Perstatimas

DORA PATI.

Vvras: Ir kas vėl po k va-
raini iszgere mano buteli mum
szaiiie> .

Pilti:

)

Asz... ha įiekeneziu 
kad but u mano namuose ariel
ka.

SZVIESUS ŽMOGELIS.
A r matai ta žmo.gu .’ Ji

sai yra pilnas apszvietimo.
Ar trip

::........... )

(’gi užžibina lampas ant 
ulvcziu! *

Kuom jisai už-
suma ;

MOKSLISZKAS VAIKAS.
Zinystos daraktorka užklau- 

• studento; I hisak vk manS(

Pramik kokis skystimas nesu- 
szAla

Pranukas:
da iii kt orkos,

Praszau ponios 
žilius vanduo. *

GYVENIMAS
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas apraszyma® apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

W. D. BOCZKAUSKA3-CO.
MAHANOY CITY. PA.

SZVENCZIAUSIOS

Puiki knygele.

FAMILY THEATRE
MAHANOY CITY, PA.

Du vakarus, Pctnyczioj ir Subatoj, 21 ir 22 Novemberio
Ir Subatoj Matinee popiet, 22 Novemberio

HAllllY CO11T AND BARNEY KLAWANS PRESENT 
By Arrnuirement WKIt

EARL CARROLL
PL. XwXwX —XL1 Xyyir ,X.'t—A1 -------- ——.. - , - , ■■
|F ■**** ....... 11 ■dhwjwimiMiiiri !'"■»» iliio r'MiiW J die ■■

Departamentas, kuo 
sunaudoti,i .

į daug
į pustams. Žirniukai,

ffl bullet ine 
vietos agurkams

žalios to- 
meites, žiedkopuseziai 
flower) kornai, ir nekurie

i s 
patarimai!

sūry-j
duodami Partners’i

Bullet ini* 14.3S,
mentes Pickles (Kaip Baugint r! D. ('.

.1’1

n te-! 
gali -1 
nori i

< luodama
ir ko

(caul i 
va i

Informacijos ir 
kaip užlaikyti ^daržoves 
ūmose vra

iai kaip persikai ir kriauszrs į

tikro pameg 
gate’s.

Geri Dantis
Ger Sveikata

Making P'T-

ya minimi. Szi buletina galima 
uti pareikalavus isz Jungti- 

Valst\ bin
Aepartamento,

(» ! I 
r-'1 •

n i ii A griku lt uros 
Washington
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UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namui, Sztorus, Mokilaines, Baž- 
nyczei ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikinc Szvicsa. Teipgi parduoda 

FIKSCZERIUS
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite sztorosia.
j vedn varpelus prie duriu, taiso elek- 

trikinius prosus ir kitokius clcktrikin- 
ius intaiius. Ateikite pas mane jeigu 
manote užvesti szviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia stste* 

| ma o asz mielai suteiksiu jum prekes, 
j Apsiymu iszpildyti didelius kontrak
tus ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycziu. Duokite pirmybia savo 
tautiecziui pakol ejsite kur kitur.J. M. THOMAS 

Kontraktorius ir Budavotojas

JA

Už-
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fe 336 W. Mnhnnoy Avė., Mahanoy City j FLO ELECTRIC C0.
Duodu preke ant visokiu darbu į 3]2 y/. PINE ST., MArfANOY CITY
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kas-link pastatiino nauju namu ir pa- 
taisinimu. Atsakantis darbas.3 
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Daugelis isz jusu kaimynių gali jumis 
pasakyt apie geruma

t'-". ' ''^>1*******^

NEPAPRASTAS PASAŽIERIS ANT ZEPELLINO ZR 3.
> atgabeno su savim isz Vo- 

Varges. ”
ma res

COLUMBIAf

Du alkieriai isz oralaivioZB 
kietijos maža knnarkeli vardu 
pauksztis kuris atlėkė in Amerika per 
koji*.

k * Yra tai pirmutinis 
Imdamas klel-

Slogos arba Szalczei. galima V 
Žiūrėk kuomet

slogas 
kitas

EMBLEM
JASPER -

Kukninei Peczei.

NEW CAPELLO
HOME COMFORT

— teipgi —
Heatrolas

nežiūrint 
aivoj ar kru- 

Szis

Paprastos slogos, 
kur jos neimtu, gi 
tinej, yra užkreczianios. 
Taktas gal nustebins visus, ku
rie mano kad slogos yra isz 
priežasties kojų 
vėjo užpūtimo, arba oro atmai
nos, ar kito kokio dalyko, nors 
bile viena isz sziu priežnseziu 
gali būti siikurstoinu l’aktoriu.

Beveik visi žino kas tai yra 
porai, ir k a,d tam tikri 
atnesza visas užkroeziamas li
gas. Vienok, ir slogos

life
L; /

A

v,.w ’

SENSATION OF 2. CONTINENTS

4

WHITEt

"STRONGER MORE LOGICAL

I

K

PLAY THAN RAIN‘W.KTe/eyram, 
rn Klibi II1 į ... BĮ,*!1 ,rt "U f»4 m, 4. Iiau»sg;—•    if m J1

A VIVID PLAY OF LOVE IN THE TROPICS

CARGOvž,1

By LEON GORDON
2 YEARS-DALYŠ THEATRE

NEW YORK

iyear^Playhouse

LONDON

THE CRITICS ALL AGREE!
“A Cloudburst of Sensationalism” N. Y. Herald
“The Best Play of thez Season”...........................N. Y. Tribune
‘‘Great, No Other Word Will Do”....................... ..N. Y. News
“Theatre Resounded With Hurrahs”............N. Y. American

AN ORIGINAL CAST OF BROADWAY STARS

INŽANGA VAKARAIS NUO $1.00 IKI $2.50
Subatoj popiet 50c, iki $1.50 (400 geru sėdinu po $1.00) 
Tikietus galima pirkti pjriesz laika nuo Šeredoj.

•••••••••♦•••••••

•••••••(••••••••••••t

stove-

y ra 
suszlapimo,

pertu

paeina 
nuo peru lygiai taip pat kaip 
plaucziu uždegimas, 
ir kokiuszhs.
pat badu plee/iasi. Jei paklau
stam, koks dalykas labinusiai 
pereina per žmonių rankas, se

ni, bet yra 
žmonių

r->

difterija, 
l’aip-gi, tokiuom

kytumrte, kad piliig 
dar kitas dalvkas — 
seiles. Jei netikes.it, saugok ki
tus arba geriau, pats save. Pas
tebėk kiek sykiu dedi pirsztus 
prie burnos ii,* paklausk saves 
— “kur tie pirsztai pirma bu
vo?” Gal jais czinpinejai iluru 
rankena, ir liutrynei seile kuria 
kitas ten pirmiau paliko. O gal 
jais buvai paemes pioszeli kuri 
kitas buvo burnon insiderjes. 
Greit pastebėsi kaip lengvai 
galima užsikrėsti kito seilėmis.

' Apart piratu vnu kitokiu

bildu, kuriais 
gauti.
kosti ar cziaudi, ir matysi kad 
isz jo burnos iszeina kaž koks 
drėgnumas, kuris keliauja ke
lias pėdas 'per orą . Jei
turn priesz koszianti ar cziau- 
dinti, pats inkvepuotum perus 
kurie tuom kartu iszeina ir ne- 
poilgam pats turėtum slogas.

Nesenai, laikraszczinose bu
vo raszoma, kad Rusijos val
džia užgynė rankomis sveikin
tis ir bueziuotis nes tokiuo.bil
du ligos plecziasi. Vienok yra 
tiek daug bildu, kuriais ligos 
plėtojasi, kad ju
negalima, pa vartoti 
uždraudimą. Y ra tik vieni nte- 

isz

sulaik vmui 
valdžios

kiekvienamlis ko Ii tis —— 
mus laikyt omeny, kad neuž- 
kretus kitu.

Gale, atmenant kad pagauti 
slogas ir užsikrėsti slogoniis, 
reikia ta pati dalyku, niekųp- 
met nopamirszk, kad pagautos 
slogos yru užkroeziamomis 
slogom i

y ra 
s.

I
/j

DR. T. J. TACIELAUCKAS

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojui.

2-ra« Floras Klino Name
W. Centro St.» Mahanoy City, Pa.

Parlorinei Szilumos Hiterei kuriems 
nereike jokiu paipu. Parduodame* ir 

COLUMBIA OAK HITERIUS
Galima matyti pas pardavėjus

H.OJ. HEISER & Co.
| Sztoras kuris suteikia jumis užganėdinima.
I 25-27 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY
■ . ■
II—1 ■ Ulilllim I naII

ii
j

Merchants Banking Trust Co. Bankai
Mahanoy City, Pa. S

• 3-cziaš procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu > 
pinigu yra genaus negu lotas procentas be jokio saugumo. < 

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro- ? 
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart c 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris > 
dirba ir ozedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o I 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- <
dauginimu procento,

«

■1

M

netikes.it



