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ISZ AMERIKOS
SŪNŪS 85 METU RADO MO
TINA 112 METU NEGYVA.
Goldsboro, N. C. — liauna 

Rogers, kuri turėjo 112 metu ir 
gyveno pati viena, mirė ana 
diena be jokios priežiūros. Jo
sios jauniauses sunns 85 metu 

surado lavonu savo

Chicago. — 
teisme priesz

renkami prisai-

senumo', 
motinos.

LIETUVAITE TEISIAMA 
UŽ ŽMOGŽUDYSTE.

Kriminaliniame 
teisėja Ilopkins

prasidėjo nagrinėjimas bylos 
jaunos Lietuvaites Onos Vala- 
niutes ir brolio Antano, taipjau 
Lucille'Marshall ir William D. 
Lydon, kaltinamu nužudyme 
gyvnaszles Mrs. Bessie Gaens-, 
slen, isz kurios jie norėjo atim
ti pinigus.

Dabar v ra
kintioji teisėjai (jury). Proku
roras nesako kokios bausmes 
jis ketina reikalauti, bet mano
ma, kad reikalaus kalėjimo iki 
gyvos galvos. Kaltinamieji ir
gi tikisi iszsigelbeti nuo kartu
vių, nes visi yra jaunamecziai 
— nuo 16 iki 19 metu amžiaus.
SZUO ISZGIALBEJO 7 YPA- 
TAS BET PATS PRAŽUVO.
Pittsfield, Mass. — Didelis 

szuo “Jack” iszgialbejo septy- 
nes ypatas isz deganezio namo 
bet pats pražuvo kada sugryžo 
in deganti narna paskutini kar
ta jeszkoti savo pono, kuris ta 
naktį nesirado namie.

“Jack” matydamas, jog na
mas dega, pabudino isz miego 
gaspadine ir szeszis vaikus, ku
rio gihikniugai iszbego laukan. 
Nematydamas savo pono terp 
iszgialbetu inbego vela in na
rna kur pražuvo.
PATI PRICZERIO SURASTA 
SUDEGINTA PECZIUJE. — 

JOSIOS VYRAS NUŽIŪ
RĖTAS.

Uolumbus, Ohio. — Da žmo
nas neužmirszo dvieju žudins- 
cž,iu, kur priezeris paliepė savo 
nri’lemai užtrucyt josios vyra 

galėt u gyvent i, 
kad sztai vela svietas daginio 
apie kita baisia žudinsta. .

U. V. Shcatsley 
Intorouiszkos

Jack

Jack *,

idant su jaja

NETURĖDAMAS PAJĖGU, 
SUDEGE ANT SMERT.

Luzerne, Pa. — Nelekiąs val
džios per paralyžn ir laukti su
degimo ant snn rl, buvo nelai
mi nga pabaiga gyvenimo An
tano Koszkoviczians, 42 motu, 
kuris radosi vargszu prieglau
doje Retreat. Koszkeviezius ta
me laike dirbo anl lauko greb- 
liodamas lapus in kruva ku
riuos uždegi*.
eme ji paraližiis 
jam visa valdžia, 
deganeziu lapu, nuo ko užside
gė anl jo drapanos, o negalėda
mas isz vielos pasi judvi sndege 
ant anglies.

iii
'rami* laike ap- 

al imdamas 
krito szale

SULAIKĖ SAVO 
LAIDOTUVES.

Xew York. — Jeigu Mare 
Sheriden nebūt u paskubinus 
namo in laika, tai ne imtu regė
jus savo laidotuvių. Bet ant gi- 
Inkio pribuvo 
lai* lot lives ir 
nii\*‘žti adgal in 
nyrzia. Nudžiugo 
sios vaikai kada motina pribn 
vo sveika ir gyva.

Sheridiene iszvažiavo atlan 
kyli savo pažystamus ir 
gryžo ant žadėto laiko. Tuom 
paežiu laiku kokia tai nežino 
ma motere likos užmuszta per 
automobiliu. Vaikai nuėjo pa 
žiūrėti lavono ir mane buk tai 
juju motina. Paėmė namo ir pa 

bet motina 
pribuvo in laika sulaikyti pa
lai* lojimą nepažystamos mote
rį’.s.

Jeigu

in laika, sulaikė 
paliepi’ lavone 

miesto la ve
il eina ža i jo-

renge laidui lives,

nesu

— Edita 
persiskyri

vaitia, apsivedė 
kel viri u vvru.

Per dvi para>

MAINO VYRUS KAIP 
PIRSZTINES.

Philadelphia, Pa.
Gibb, kuri aplaike
ma nuo savo vyro praeita sau 

ana diena su 
Edita turi vo*- 

trisdeszimts meteliu bet jau 
praleido per rankas tris vyrus. 
(>i lazdų lokiai bobai.
DIDELI SZTURMAI ANT 
MARIU, KELIOLIKA YPA

TŲ PRAŽUVO.
New \ ork. —

ant. mariu siautė didele viesulą 
kuri padaro daug blodes o su 
virszum deszimls ypatų pražu
vo, keliolika laivu nuskendo.

Szaltis buvo smarkus, jog 
iet turtingas žmogelis užmigęs 

savo aiitomobilinje snszalo ant 
smort o vargszas Elizabethe su

peczinje szalo .šluboje.
Pasažierinei laivai phuikenti 

Europos
nes viesulą buvo baisi ir laivai 
turėjo kovoti prieszais 
veja ir milžiniszkas vilui

Pati Re v. 
prabaszcziaus 
bažnyczios Bexely, kur gyvena 
turtingiausi parapijonai, likos 
surasta sudeginta
skiepe josios gyvenimo. .Josios 
vyras novos nusistebėjo kad jo- isz 
jo pati novos 
(liūsta tokiu baisiu būdu in- 
szokdama in pecziu idant save 
sudegint. Bot palicijo yra ki
tokios nuomones kaip motere 
su sveiku protu galėtu atsigul
ti ant ugnies, uždaryti paskui 
save dureles nuo peczians ir 
malszei sudegti. Palicije mano

papilde savžu-

Pakietu Siuntimas.

Su Kalėdų szventomis. dau
gelis žmonių nori siunsti drau
gams ir giminėms ežia Ameri- 
ke ir Europoje' dovanu, bet 
daugelis abejoja ta 'daryti ma
nydami kad per brangu ir per 
sunku. Bet, isz tikro nei bran
gu nei sonkh, bot lengva ir pi
gu

Kieki vienas Suvienvtu \’al- 
pakie- 

pasaulio 
pakiolu 

12 
nt kur 

siuneyia- 
i ne
bot

stybin paeztas priima, 
t us in beveik visas 
dalis. Mokestis už 
siuntimą, pacztn yra pigus, 
centu už švara, nepaisant 
pasaulyje paklotas 
mas. Tas yra vienintelis 
kastis del daugelio szaliu, 
del keliu Europos szaliu, kaip 
tai, Vengrija, Austrija, Rusija, 
CzokoslaVakija, Italija, Szvei- 
carija. ir del 
Azijoj ir South 

“pergabenimo 
kuris mainosi del 
szalies. Pa k i et a i in, arba 
Austrija, turi neszti “perga- 

centu 
centu, 
centu.

vra

vietų Afrikoj, 
Saloms 

mokestis 
kiekvienos 

per.
turi neszti “ 

benimo” mokesti isz 20 
ant svaro, Vengrija .30 
Europiszka Rusija 45
Szveicarija 10 centu, Czekoslo
vakija 10 centu ir Italija 
centu.

Szalis, 
czianuis, reikalaus muito kaip 
ant. kifu ingabenimn, 
šaut fakto kad daigtai dovana

Jei gm 
a d re

kur- pakietas si u n

nepai

(Mokost issiuneziamas. Mokestis yra. 6 
centai už pirma švara ir 2 cen
tai už kiekviena.
szaus. Ketvirtas juostas inima 
paežius nuo '100 iki 600 myliu 
tolumo ir mokestis yra 7 centai 
už pirma švara ir 
kiekviena švara virszaus 
mo. Penktas juostas 
iki 1000 mvliu —

švara v 1 r-

4 centai už 
pir- 

— nuo 600 
8 centai už

pirma švara ir 6 centai už kiok- 
virszaus. 

nuo 1000 
iki 1400 myliu, mokestis yra 9
centai už pirma švara ir S c.cn- 

dai už kiekviena, švara, 
szaus. Septintas juosias

viena atskira švara 
Szesztas juostas —

ir nebus parduodami, 
asmuo kuriam pakiotas 
suots nori gauti ta paklota, tu
rės užmokėti muitą, taip kaip 
czioii zlmdriko rcfkhv YnokHi I 
muitas ant daigtu isz Europos.! 
Galima siunsti maisto gimi 
nems arba draugams Vokieti 
joj be mokėjimo muito, 
siuntėjas gaus leidimą isz 
iziausio Vokietijos 
Jeigu žmones

Galima siunsti maisto

I

ISZ LIETUVOS
KIEK SZIA SAVAITE DVA

RU SUDEGINTA.
Vilnius. — Per savaite nuo 

Spalio 12 iki 19 d. registruoti 
puolimai sziu kaimu ir viensc- 

apskrity,
dvaro;1
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DU-KABT NBDELiINIS LAIKRAJ3ZTI8 “BAULBP
IŠSODINA KAS UTABNINKA

PRENUMERATA KABZTUOJA:
ip PETNYCZIA.

AMXRIKE: Ant tIbo meto |XM. Ant pum meto Si.M
' EUROPOJE: Ant tmk> meto $4.W.

MF1 Latakns ir piningus visnda siuskite tiktai ant nito adreso:
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PLESZIKAI — EIGULIAI
Girininkai, Kauno apsk r., 

Zapyszkio valscz. sz. m. isz 14 
d. in 15 d. Spaliu men., 
žinojau t i Joną Neceri, 
Agurkiszkes k. V. Rudos vai. 
M ari a m poles apsk r.,

....... -m —

M
■ta

36 METAS

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.
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vir- 
----))UO 

1400 iki 1800 myliu, mokestis 
II centai už pirma švara ir 10 
centu už kiekviena švara 
szaus. Ir kiekvienas
Suvienytose Valstybėse tolinus 

vie-
ir

vir- 
pacztas

dijii: L Chorovsko 
ant Chorovsu 
apiplesztas, 2. Lucko apskrity, 
Žalia bos viensėdijos, kuri api- 
plcszta ir sudeginta, 
lovieziu apskrity ant viensėdi
jos Marinki. 'Ten apiplesztas ir 
sužeistas savininkas Gister, 4.

Kobiliann 
viensedi- 

nužudvtas, o

O 
• >. Dun;-

1800 myliu nuo siuntimo 
tos, yra. asztuntamo juosto 
reikia mokėti 12 emitu už kiek
viena švara.

Galima pirkti, daigius per 
už juos 
vadinama

Cask on Difl i-1 ___ _ ♦ 4

— Pacztorius nepaliks

paczta, ir užmokėti 
kuomet gauni. Tas 
“C. O. D. 
vorv ’’
pakinta, pakol negaus pinigus. 
Už ta tarnyste reikia mokėti 
10 centu, jeigu reikia už pakie-
ta mokėti $50.00 arba mažiaus.

5 centai jeigu nuo $50.00 ikiir 2;
$100.00

Pakiotas su 
vorv ” 

A

Deli-“special 
ženkleliu bus specialiai 

atnesztas in namus.

IszVisu. Szaliu

bova- 
gy v.

in Kauna
su miszko medžiaga apie 1 vai. 
nakties miszke, 
k. užpuolė du ginkluoti 
iszkrato ir atome 64 litus.
kai J. Necoris pažino užpuoli
kus
Urėdijos Saliszkiu

ties Girininku 
vyrai 

Bot

Szveczioniu apskr., 
vaIscziujo Lapsiuko 
jos. Savininkas 
viensėdis sudegintas, 5. Szven- 
czioniu apskrity dar sudegin
tas viensėdis Mokszica ir 6. So- 
locznicko valscziuje sudegintas 
dvaras Gndelki. Nei vieno 
pasiseko.

tai buvo Kazlu-Rudos 
girininki

jos eiguliai: Kazakovirzius ir 
Szimaitis, — tai jie ome tvir
tinti buk Necoris vežas — 
vogtus medžius Nupjovė dvie
ju medžiu galus,
atsitraukė. Nueidami 
kad J. Necoris tylėtu.

prancsz-
ue-

BEDIEVIU AUKA.
Daujenai. (Pasv. apskr.) Du 

buvusiu kareiviu X dvare jau 
nuo daug metu (nuo pat ma
žens) pasižymėjo isztvirkusiu 
gyvenimu. Ypacz užpludus bol-. 
szevikams 1919 m. minėti pa
daužos labai griovė tikyba ir 
musu valstybe, ir visi aplinki
niai bijo ju, waipo arsziu kersz 
liniuku. O jie vare ir varo sa
vo bolszcvistinc agitacija. Rug 
sėjo 18 d. sutikę nieko nekal
ta Pa’dagii k. žmogų 
Vaižmuži taip smnusze. 
tas ta paezia diena mirė! Mi-

užpuolikai 
pasako, 

nes ki
taip gausia trejus metus kale 
ji m o.

Szitas atsitikimas
tas Miszku Urėdui, kad jis pa
darytu atatinkamu žygiu ir pa
trauktu užpuolikus atsakorny. 
be n.

PAjMISZELE.
Szakiai. — Czia dažnai 

tinki gatvėje pamiszele Tvar- 
žauskiene, kuri kai kada pra
eina ramiai ant kažin ko bar 
darnasi, tacziau labai
praeiviui ten ka iszgirsti 
jos nemaža keiksmu ir bjauriu 
žodžiu. Seniau ji buvo iszvežta 

, kodėl 
vieszosc

SU-

dažnai
isz

Juozą 
kad

Bayonne, N. Y.
anglu laiktaRZcziai padavė ži- 

jogei Pranas Kvodoras 
(lietuvis) nuo 288 Avenue C 
ana. va k a ra. nuėjo in 
(moving pictures) ir

5c. tikieta, sau gražiai 
krutaneziu

Violos

. j• * I

■ 1

nia, •%

•B 
judilas 

nusipir
kės už 
gėrėjosi isz 
veikslu. Iszejos isz teatro .— <tiį
cziiipt už kiszcnes, ogi nebe m’ \ 
pinigus su mnsznutc! Greitai 
nubėgo pas policmana, kuriam 
pasisako, jogei jam teatre isz- 
trauke kas $130. Policija pri
žadėjo joszkoti, hot dar ir szia- 
dion pinigai nosusirado.

Atsargiai teatro su savo kai
mynais! J. \V.

• *

*>r.
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iti

Iii

pa-
, i

■J

•I
■

' 4 ii'f

I
ji

I

1

Mahanoy Plane, Pa. —’ Zo
fija, trijų metu dukrele Kazi- 
mierio Vaszutos, inpuole 
viedra verdanczio 
baisui apsiszutindama pilvuką
ir žemutines dalis kūno. Dak
taras apžiurėjas nelaiminga 
kūdiki nusiuntė in 
ligonbuti.

m 
vandens,

Ashlando

į

ill

1
1y
i "1 
iii 
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Peoria, III. — Diena 10 Lap- 
kriezio, likos užmusztas per 
nupuolimą akmens kasykloje 
Aleksandras Szaputis, 48-me
tu amžiaus, pergyventas Amo- 

• t • j ir ‘

Diena 10 Lap-

Tauragėn. Nežinia tik, 
dabar duodama jai 
vietose leisti ant žmonių bjau
riausios ciniszkos kalbos ir 
keikti praeiviai. Tiem, pro ku
riuos ji liuobtos vaikszczioja.

4.,

rike apie 20 metu. Velionis pa
liko dideliam nuliudimia mote
rių. Ona, sunu Juozapa, posūni 

į ' ■—1 ■' .‘>..«4.ii"'1 —A' LKL..A tiAc" 'I*'4>"“" Į|jff ■ * | *iltor 41 "Ji . * jn'iilffR!*1 JI?

serin ir broli. Paėjo isz Kauno 
redybos, Tauragės apskriezio ( 
ir parapijos, kaimo Zigaicziu. 
Velionis buvo gero pasielgimo 
žmogus, o kad ir neprigulejo 
prie jokios parapijos, bet 
rūpesti savo draugu likos pa
laidotas su bažnytinėms apei
gomis ant Szv. Juozapo kapi
niu. Lai jam buvo lengva žeme
le szios szalies po sunkiam 
darbui ant szios aszaru pakal
nes. — Draugas.

I
I

11
uoli inuszeikos bolszcvikai jau 
daugy be žmonių yra smnusze, 
ir ta paežiu diena kliuvo goro- 

K. Kubi-
liuniu ir kitiems. Jau laikas 
musu valdžiai nuvalyti szali 
nuotokiu niekszn.

ir‘pMnKri> WTJJtlivojp pttssc-*'1** **•
t; ■ r ri * v o'" , A

tiesiog, reikia stipriu dirksniu 
beklausant jos žodžiu. Atitin
kami asmens ar instaigos turė
tu pasirūpinti ja. patalpinti 
psichopatu namu Ase. Argi ne

ini ūžime 
fizines

į

JAVOJE ŽUVO 600 ŽMONIŲ 
DREBEJIME ŽEMES.

Batavije, Java. - 
konsulio. [ džios suskaita, tai 

per;

kai nieko nekaltam
jeigu ;

ar

Europoje

Pagal val
ei re be j i me 

kuris kilo praeita Sero-i Europoje per : žemes I 
biedni ir negali užmokėti mni Į la žuvo siivirszum szeszi szim- 
to, tai galima siunsti pakinta 
kam kitam, kuris 
muitą, ir perduos 
asmeniui.

Idant muito ofisas szioje sza- 
ly.i^ galėtu sužinoti kas randa- i 
si pakiote ir verte, i ’ 1 
turi isz paczto gauti 
deklaracija“ (customs 
ration) ant kurio turi užraszy- 
ti visas informacijas ir pririsz- 
ti prie pakieto. Kaikurios sza- 
lys reikalauja tris deklaraci
jas. Nereikia mokėti už dekla
racija.

Suvienytu Valstybių Postai 
Guide, kuri randasi kiekviena-

lai žmonių.

1

i«;

i
'"■Ii

gali ji kartais savo
pavartoti * ir
priesz silpnesni už save ? 
dos Szakiai taip greitaiŽINUTES ISZ KAUNO.

‘Juodoji Kauko, 
kad

Apie dvideszjmts 
Žemo d a vis 

Irrba laikas nuo laiko.
užmokės kaimu sugriuvo.

adresuotai I

siuntejas į

i t

Kaunas. —
Isz Panevėžio

4 4
-

, 4 '.i" H

i ■ įi|

i

jėgos 
Ro- 

netu- 
retu pamirszti pereitu metu be-
proezio Szpangelio padarytos 
žudynes. (Szpangelis pernai 
žiema, užmusze savo motina ir 
seserį, o pats paskui pasikorė).

pranesza 
pirklys p. Subockis 
v ieno 
laiszku, kuriuose jisai 
praszomas padėti po

> 
gavo isz 

keletą 
buvo 

Panevė
žio tiltu 1000 litu. Už neiszpil- 
dyma reikalavimo jam 
grasinama nužudymu.

“Juodoji kau- 
Subockis apie szia istori-

o 
nepažinstamo'KAULAI SENOVISZKU 

KAREIVIU.
Bnkaresztas, Rumunije. 

................o kasamas 
mentas naujiems namams.'Isz- 
kasus duobe vienoje vietoje bu
vo rasta 15 kaukolių, o 
44. Jos buvo sukrautos pirami- 
dupavidale. Isz pradžių buvo 
manyta, kad tai senovės kapai. 
Tacziau tolimesni tyrinėjimai 
parpde, kad tai kaukoles tur
ku ir rumunu kareiviu, tarp 
kuriu 1844 m. invvko

muito iCzion Imv
dccla-

funda-

kitoje

M

buvo 
Laisz-

Szuniszkas Gyvenimas.

1 . . , .
susivėlino daugumo paczto, turi visas informa-

•’ ku.
ko i su

Paskutines Žinutes.

reikalauju 5(1 doleriu atlygini
mo.

Art i st a s vos nepasiuto isz 
piktumo, padėjo 25 dolerius pa
liepdamas savo svecziui eiti po 
velniu. Bet tasai nesijudino isz 
v iet os.

—: Tai tik 25 dolerei, o asz 
turiu aplaikyt 50. Pirmutinei 
25 dolerei tai už tai, kad lamin
tai pasakiau kas užmusze szu
ni.

Artistas užmokėjo kitus 25 
dolerius, kuriuos sveczes su pa
dėka vone insidejo in kiszeniu, • 
po tam tarė:

— Dabar turiu paskubyt. 
nes deszimta valanda turiu bu- * 
t i ant palicijos.

kai pąsirasžyta 
ke.“
ja, p ra nesze vietinei Krimina
linei Policijai, kuri prasze p. 
Subocki vieton 1000 litu nuro
dytoj vietoj padėti tuszczia 
voku, ka jisai ir padare. Nuro
dytu laiku atvažiavo asmuo su 
kauko ant vežiko prie tilto.

J’ulas dunskas artistas turė
jo szuni, kuri labai mylėjo. Ana 
diena rado ji gulinti be gyvas
ties prie duriu. Susirūpinės 
baisei, apgarsino laikraszcziuo- 
sia, buk padovanos 25 dolerius 
tam, kuris pranesz jam kas 
užmusze jo szuni. Ant rytojaus 
atėjo pas ji kokis tai žmogelis 
kalbėdamas:

MHRi -H"- Ml

4

'■ ii
M

III
. "'4 l; i; !:Umuszis.

cijas apie visits dąigtus, 
riuos galima siunsti in invni- 
rias szalis, ir kurie daigtai už
drausti ir kiek pakietai 
sverti, beveik del 
szalies nedaugiaus 

Siuncziant pakictus
Suvienyta Valstybių dali: žmo
nos ras kad gali pigiausia, 
gyoicziausin ir lengviausia var
toti Suvienytu Valstybių “par
cel post.“ Laiszkai siuneziami 
visur Suvienytose Valstybėse 
už 2 centus, nepaisant ar pa- 
cziftme miesto ar in kita gala 
Suvienytu Valstybių,; bot 
pakietais kas kitas. Paczto už
mokestis priguli nuo kaip toli

Jeigu pakiotas 
siuneziamas in pati miestą isz 
khr siunstas, tai mokestis yra 
5 centai už pirma švara ir pu
se cento už kiekvieną 
virszaiis pirmo svaro, 
pakiotas siunstas už 150 
jin už pinna švara reikės 
keti 5 centus — už k iokvienu 
švara virszaus pirmo, po centą 
ant svaro. Tos vietos vadintos 
pinnos ir antras juostas. Tre- 

juostas iniirta paęztus

turi 
kiekvienos 
oo

Turkai tapo nugalėti. Balkanų Greitai paemes voką insodo in
paprocziais einant, žuvusiuju 
galvos buvo nukirstos ir palai
dotos n t sk irioj vietoj.

vežiką ir važiuoja, bot ežia jau 
Tar- v •

ia
■h4IAtėjau t a mist a i pa saky

tinas užmusze jusu szuni ir ap-du kriminalistui ji seka, 
dyme pasirodė, kad tai esąs ži
nomas Sziauliu miesto gyven-

. 1

na i kitiems pirkliatrig^ pitna- 
szins laiszkus siuntinėjo.

' v /

— Užpuolė ir sužėide. Spa
liu 20 d. Augszt. Fredoj Finan
sų Ministerijos automobilio 
szoferi užpuolė nepažinstami 
asmenys ir sužeidė, 
dingo.

licija demarkacijos linijoj | e • « a -a m " ** • «

pereiti Vilnijon. Pas ja. 
intartinu dokumentu.

11 *!>■ H l>

miesto Apygardos 
atiįongfa parduotuve, kame 
pardavinėjama kaliniu iszdir- 
biniu ir kitu daiktu.

— Už bolszevizma. Spaliu 
10 d. Apygardos Teismas na
grinėjo Ukmergės gyventojo

laikyti paskirta dovana.
— Ar isztikruju 

iižmusze szuni ?
■<ij ■

nueinu me*

žinai kassvarai.
in bile

Mtojas Bžozauskas, kuris jau
Nesenei Chicago mire garsus 

.lamos Berwick For- 
dagyvonias puikaus am-

Atlantic Uit y, N. J. — 
Ugnis sunaikino du kotelius 

ir Bothwell ant Vir
ginia avė., dali Steel Pier, dvi

$

iai k jaja vyras pirma nužudo, Senator
sukapojo ir sudegino peczinje.

Motore turėjo apie 50 metu, ypalos pražuvo, 16 sužeista, 12
turėjo tris vaikus nuo 10 lyg 20 
metu. Josios vyras teipgi turi 
apie tiek metu.

Kada poliuije padaro krata, 
peczinje, rado keliolika apde
gsiu kaulu ir keliolika 
feliit auksiniu i 
rirts motore turėjo 
Vaikai taja diena buvo iszeja 
in mokslainia, o ponas prieze- 
ris rengėsi eiti ant medžiokles 
o kada novos suvuode deganti 
kinui ir nuėjo pažiūrėt kas de
ga peczinje rado jąu gerai ap-

teliu auksiniu
i szmo- 

papuoszu ku- 
ant savos.

"t
ngnagosiu sužeido o bledes ant 
dvieju milijonu.

* Paryžius. —
Iszpanijoi ant tikro prasidėjo 
ant numetimo karaliaus Alfon
so nuo sosto.

Maizville, Pa. — Mikolas 
17 metu, 

elektrikini d ra ta isz nctycziu 
kada nuėjo pažiūrėt ar visi 
karvelei sulėkė iii prieglauda. 
Likors užmusztas ant vietos.

Belfast, Irlaądije. — Kar
dinolas Logue, per 30 metu Aj-

Revolincije
SU

*

ranin,m dalypstejo

degusi lavonu savo paczios ir riszinis pralotas tonais mirė
tuoj pranesze apie tai palicijai.

lika valandų, bet nieko dau-
J I F ..r 11 !'

Noriijts palicije ji kvotė kelio-
nuo senatvės, nes turėjo 84 me
tus.

1

giau nuo jo nedažinojo. Sliect- 
,5 • n * a 1 f JJLILI • iJ ~ 1! — •

je tikisi surasti žadintoju.
va yra daroma tolinus ir palici-

I

Farmington, Mich. — Sze- 
szi banditai apipleszo czionai- 
tini batika ant 30,000 doleriu. 
Neapsiejo be szaudymo.

siuncziama.

švara
Jeigu 

my- 
mo-

ežias ;
nuo 150 iki 300 myliu tolumo

A — * A . .

biznieris 
gan, 
žiaus 72 motu.

Gulėdamas ant 
talo, atlanko ji

mirtino pa
il vaši szkasi s 

kuris pradėjo giedoti bažnyti
nes giesmes, o mirsztantis jam Banditai

rroip.
Na tai pasakyk.
Pirma duokie 25 delč

Bot pirma pasakyk pra-

Kodėl ?
Juk asz padaviau palici- 

jog t a mist os szuo

Aprigialbi'uėjo draugo ir susirin
kusi szeimyna. in trumpa lai
ka po tam mirė, 
lijonierium.

Pagal Szvehta Ilaszta

Mirė jisai mi

, tai 
mažai vilties turi Forgan gavi
mos! in dangų ir giesmes jam 
nieko nepagialbos, nes tureziuą 
turi mažiau vilties gavimosi in 
dangti ne kaip vorbludas por- 
lystie per adatos skylute* — 
Argi Forgano kalto buvo kad

Sulaikyta. Politine Po- 
j su

laikė moteriszke, kuri bando 
rasta

Kalojime. Prie Kauno
Kalėjimo

jisai mirė milijonierium ?
B. Vapniko byla, kuris kalti 

■k « * .r* *>" ' ‘ X j

Saule užmusza ligos gaivą* 
munszainelelius-mikrobus, —

namas platinimo komunistmin 
atsiszaukimu. Teismas ji nu-

nuo paczto isz kurio paklotas [užmusza kvailius.
baudė ptisantru metu kalėji
mo.

Na tai pasilik sveiks, — 
rengdamasis

J- —
■V •rins.

vardo.

atsiliepė žmogus 
iszeiti.

Loonininkas szunc sulaikė ji.
To tavo 25 dolerius, da

bar pasakyk kas man užmusze 
szuni?

A sz.
Ar iszejai isz proto ir

szuiu
1 / "

UŽ

jai skunda, 
bėginėjo po ulyezes be laisnu.

— Juk jau gana užmokėjau 
tau už ta prakeikta szuni!

— Teip, už hledo tamista 
man atlyginai, bet prižadėjau 
palicijai, jog pranesziu jai pra
varde locnininko szunc, o kad 
tik dabar dažinojau tąmistos 
pravarde, todėl turiu skubyt 
ant palicijos.

■'!i ii

1

■I

tai tau daviau 25 dolerius?
• If t , • I • . 1 1 L

Matai ponuli, reikalauju
25 dolerius del advokato. Jisai
tiek pareikalavo nuo manos ant 
užvedimo skundo prieszais ta
ve.

■f

lyginųuopiys tąmistos szuo su 
kandžiojo drapanas

Priesz mano ?
rreip, mat reikalauju at- 

su- 
mano vai

kams ir mane1 sužeidė. Už tai

Oi

Pasilik tamista 
—F.

Jeigu žmogus czedina pini
gus tai ji pramina szyksztuo- 
liu; jeigu juos praloidže tai va
dina ji neiszmancliu; jeigu juos 
gauni tai esi grafteriu; jeigu 
ju negali gauti tai esi valkata 

Kam po szitntsir netikėliu, 
notrių "inos rinkti ir czedvt ?

♦
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KAS GIRDĖT
Kalendorius ant 1925 meto 

konia kaip ir užbaigtas. Ugi 
bus smagus ir akyvas, jog ne
padėsite jojo pakol viso tuo-
jaus neperskaitysite. Daugelis 
bus nulindo szimet Uos jojo ne- 
aplaikys, ba užmirszo atsily- 
gyt su skola. Už tai in juju vie
ta plauke nauji skaitytojai isz 
visu szaliu Anieriko su pagyri
mais del “Saules” 
jimu būti skaitytojais pakol 
gyvi bus. O tai vis per pasisten
gimu musu geru skaitytoju ku
rio prikalbina savo draugus 
ant užsiraszvmo. Už tai aeziu 
musu mylimiems skaitytojams 
už platinimu savo laikrnszcziu, 
— bu tai jusu ir del jus raszo- 
me ir leidžemo 
nadimo suves.

ir prižade-

o no del uzga-

Sziadien Suvienyt i Vaisi i jei 
da turi valdiszkos žemes 186,- 
604,733 akoriu. Prie k to nepri- 
siskaito dideles girrios, Indi- 
jonu žeme kaipo žeme Alasko- 
je. Da tiek pasiliko valdžios 
žemes, norint s milijonus akeriu 
prisisavino sau 
kiti vagoi.

Daugiause žemes Dede Sa
mas turi Nerudojo, ba net 52,- 
282,278 akeriu. Po teisybei isz 
tosios žemes randasi daug to
kios ka negalima iszdirbt ant 
ukiu, bpt milijonai akeriu yra 
geros dirvos tiktai toli nuo ge
ležinkeliu.

Taigi, guli milijonai akeriu 
geros dirvos be jokios naudos, 
nes imigracijos politikiszkn 
valdžia neinleidže tukstanezius 
žmonių, kurie su mielu noru 
iszdirbinetu laja dirva isz ko 
turėtu ne tik patys nauda bet 
valdžia ir visas sklypas.

tusi nakties laiko kaip ir žmo
nis. '

Dabar varpai bus nutildo
mi nuo 7 valandos vakaro lyg 
6 isz rvto.

Ka daryt, k ozu a s sklypas tu
ri savo paproezius. Kad tai bu
tu Lietuvoje, tai žmonis saky
tu kad tai szventvagysta. Czion 
Amerike kitaip, net ir tikėji
mas turi turėt savo rubežiu.

Dabar paimsime paprotį ko
kis vieszpatauje musu aplinki
nėje, tai yra Skulkino pavieto 
ir kitur kur randasi kietosios- 
anglekasyklok: puse szesziu isz 
ryto pradeda ūžti gvoltu visi 
brokerei idant pabudyf isz mie
go anglekasius, rodos kad sud- 
na diena atėjo; szeszta valanda 
visi bažnytinei varpai pradeda 
skambėt; septinta valanda pra
deda szvilpt bravoras ir broke
rei, jog darbas kasyklosia jau 
prasidėjo ir kiti szviljiukai pri
sideda prie to riksmo (teip bū
na Mahanojui) ir tai kas diena.

Ka pasakytu gyventojai Mil- 
ir kitu miestu, jeigu .

pribūtu pas mus ant keliu die
nu 1 Isztikrnju 
atėjo pabaiga svieto. O bet 
mes isz to nieko nedaromo 
(‘same prie4 to pnpratia. 

, ■■

TEMYKITE BROLEI LIETUVIAI.

Szviesule.
sules kausznka 
bei barsuką ? ’ ’

<rAi, Saulute,

4 kodėl pagrio-

waukes

Da tiek

imigracijos

bus

geležinkelei ir

.\e visi bus laimingi idant 
dienoje Padekavones (Thanks
giving Day) kuri pripuola atei
nanti Ketverga, galėtu paval
gyt skanaus kalakuto arba 
kaip mes czionais vadiname 
turke. j

Bet ir tiejei gali apsiriki ku
riu masznos yra gerai iszkimsz- 
tos burnaszkoms, nes vietoje 
szviežio kalakuto, gali gauti 
suszaldyta, kuris jau nuo meto 
arba ir daugiau silsisi malszei 
ledinesia, 
dienos kada ji isz tonais iszvež.

Pagal ukystes departamento 
praneszima, tai ledinesia ran
dasi sukrauta 6,350,000 sąvaru 
Ruszalusiu kalakutu kurie lau
ke keliones in musu vidurius.

jog daugelis 
suszalusius vidu- 

po 27 dienai Novemberio.

czionais

laukdamas tosios

Nėr ko stebėtis, 
žmonių turi 
rius”

c t

pa liepdamas

Europisžki laikraszczei pra- 
nesza apie baisu szeimyniszka 
atsitikima kokis atsibuvo kai
me Porembu, artimoje Kroka- 
vo. Aukos tojo atsitikimo buvo 
kone visa szeimyna gaspado- 
riaus Povylo Pivoko.

Povylas sugryžes nuo atpus- 
ko namon gerai užsitraukęs 
pradėjo bartis su paezia ir da- 
ejo prie to, jog iszmete laukan 
paezia su dukteria kurios buvo 
vienmarszkines,
pernakvot po žvaigždėms.

Nelaiminga motore, kuriai 
vyras kerszino užmuszimu jei
gu drystu ineiti in grinezia, in- 
szoko in prūdą ir nuskendo. 
Penkių metu dukrele graudžei 
verke per visa nAkti sėdėdama 
prie prūdo. Kada Povylas iszsi- 
pa gino jo ir iszejo laukan, da- 
žinojo nuo dukreles apie mirti 
savo paezios ir teip tuom per
siėmė, jog nuejas ant pastoges, 
pasikorė. — Liūdnos pasekmes 
girtuoklystes.

Czionais asz
Gorus ir

Parduodu Farmns. Turiu surinkęs 
apie 30 geru farmu, su budlnknia ir 
sodais, prio vandeniu. Parduodu ant 
visokiu išmokoj i imi.
pats pragyvenau 12 motin

Gerai viskas užauga, 
novarkyte miestuose, 

neiszdavinčkito savo pinigus, nupir
kite farma, nedings nei vienas centas 
katra mokėsite už farma, neturėkite 
bosą ant savos, atvaduokite arba ra- 
szykite ant adreso.

Antanas Macunas,
Irons, Mich.

sveikas oras. 
Pirkit brolei,

IL 1, Box 51.

N. 30

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1

MUZIKE ARE S NOTOS 
DEL PIANO

Anuose laikuose, gyveno gar
bingas didvyris vardu Vien
gungis’, Jb daili, pilis stovėjo 
ant kalno ir savo gritžumu gar-

didvyris vardu Vien-

ar asz tyczia 
tai dariau! Sznrpiai began ir 
notyczia vienas sparnas užsi
kabino už kauszuko, antras už 

— abu man lygiai vii-barsuko
kosi. ”

“Ne tauzyk

iiWl* WliiOwm lflMW»|i 11—> 11W ^>—11 Į*— Į 1*11.IW

ta. Szviesule truputi pasilsėjo 
ir tada ženge ant treczio kal
no. Czia buvo dar sunkiausi 
prakaito lasžhi plūdo sziurksz- 
liais, iki rado treezia. rakta, ir 
szviesos kalaviją.

Ai kaip gražus szis szvie- 
Szviesule pati

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

manvtu kad 
svieto.

nes

darbi-
Naujoi

I u k st a neziu 
audinveziosia

tai yra, valstijosia,yra, 
Masaeziužes ir ki-

Szimtai 
ninku 
Anglijoj, 
(’onekt ikut,
tur aplaiko žino buk darbdavei 
numusze jiems deszimta pro
centą nuo mokeseziu. Uždarbei 
audinyezioje niekados no buvo 
užganadinanti. Dabar bus ar- 
sziau del tuja darbininku, o 
pragyvenimas kasztuoje 50% 
daugiau ne kaip priesz karo.

S TURYtflS:
ęSccita Polka '
5 Lietuviu Marszn§
c Suktinis Polkn
> Lastucz.a Polka
/Tu Mano Mieliausia Polka> - Iv
\ Vamzdeliu Polka
> Ducnty Polka
< Griož Polka
S Szvilpis Marszas
r JJ^impakojis Polkn
\ Marcele Polka
? I’adc-Espan Valcas
C Noriu Miego Polka
f Helena Polkn

I
 Mojavus Vainikas Polkn
Rasluca Valens
Mojavo Veszna
Augonele Polka

Ilgėjimas Tėvynės Mnrszas

Lietuviu Vestuvių Polka

Lietuviu Galopas

Pijonkelcs Valcas

Pampilionas Polkn

Nekaltybe Valcas i

Lietuviu Kadrilius

Muzike aiszku budo sutaisyta ir 
lengvai grajyti.

Preke su priaiuntimu tiktai 75c.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.MAHANOY CITY, PAt

t

JUSU GIMINES IR JUSU 
DRAUGAI LIETUVOJE 

LAUKIA JUSU 
PAGELBOS

Siuskite saviszkiams pini^rus 
in Lietuva dovanas del Ka
lėdų, per GEO. J. BARTA- 
TASZIUS SENIAUSIA A- 
GENTURA. Siusti pinigai 
per Musu Agentūra nueina 
greieziausiai. Tn Lietuva ke
liaukite tik per mus. Visus 
kelionei reikalingus doku
mentus padarome ir užtvir
tiname. Uužlaikome savo 
VIESZBUTI del keleiviu pa
togumo. Reikalaukite pas 
mus laivakorcziu kainu ir 
pinigu kurso. Pas mus pir- 
kusiems laivakortes ir siun- 
tussiems in Lietuva pinigus 
dabar mes duosime puiku 
Kalėdų dovana. Nepraleis
kite progos.

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST.

NEW YORK, N. Y.
Telephone: CANAL 7716

I
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T1KR1AUSES KABALAS
Arba Atidengimai* Paslapeziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
> uaidei«zKu. Per«iBzku, Gralkiazkn
Arabišku Ir Čigonišku burtlniku 
Išguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali bud su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra tszdeda žmogaus ateiti. Si 
Salamono Noso

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka Isz Egipto Rubliu 
Sulva Del vyru ir moterų.

25c.VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ......................

Prlsluskite mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta 
Pinigus galite siusti stempomlr

W. D. BOCZKOWSKI-CQ.
MAHANOY CITY PA.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

sėjo toli tolia tisini.
Didvyris srVo pilyje laimin

gai praleisdavo dienas.
Bot staiga skaudus likimas 

aplanke Viengungi: burtinin
kai savo 
barsnkn

varda ; dar 
sznektos apie

galybe pa verto ji. in 
—• žemes ardytoja — 

ir nugrimo Viengungio pilis in 
kalno gilme.

Berods dar ilgai žmonių bur
nose užsilaikė atmintis apie 
garsaus didvyrio 
ilgai dauginosi
nugrirnusia Viengungio pili; 
bet su laiku ir szio pasakojimai 
nugrimo in užmirszties juros.

Tik Saulute kas rytas ramiai 
apszviesdavo barsuku, kurs ap- 
siprakaitaves kapstosi kalno 
smiltyse, varo žemes isz kalno 
vidaus.

Rodėsi tarytum barsukas 
diena ir naktį kajosi, idant uŽ- 
crimusin pili iszkasti; bot Vla

dei gėdos vien 
, gyve-

£
kas velt u: jis
prispejo iszsikasti urvą 
nima kaulams suszildvti ir mi
gi insitaisyti. Saulute tai regė
jo; vakarais, in auksine eldija 
sėsdama, nuritėjo in tula si
dabro ažoroli, nuoszirdžiai lin
kėdama : “
— barsuke — auszta szviesos 
rvtas!“

Bent syki tavo urve

Laime pa- 
Svki

imimillHMil.'M

sos raktas! —
savyje suszuko ir tada pasiloi- 

gana asz tave pažystu; goriaus do in tamsybes — pakriauszio
niekus, Viesule

sakyki, kur padejoi kausznka, 
kur užslėpei barsuką?”

Viesulas nenorėjo ir nenorė
jo sakyti, bet ant galo turėjo 
pasakyti:

“Ten, anapus 
pakriauszyje, :

“Tad gerai 
Viesulo!

Saulute linkėjo;
klausė. Tas tai atsitiko:
viena mergina, vardu Szviesu
le, sapnavo, kad jai lemta už 
barsuko nutekėti. Mergina pa

dūmojo apie savo 
sapna. veik ji užmigo antru 
atveju ir sapnuoja isz naujo: ji 
turi (*iti laimes vandeni atjosz
koti. Atradus atsigerti, o tada 
galėsiant su savo barsuku lai
mingai gyventi; bet jei ne, ta
da laime pakriksiant i.

Szviesule in antra diena pa
siėmė auksini kauszuka ir pa- 
eziame dienvidyje iszejo josz
koti laimes vandens. Ji eina 
dirvomis, pievomis, paažeriais

kirdus ilgai 
Veik

ir paupemis; niekur 
Ant galo pasisuko in 
ir netikėtai priėjo prio to kal
no, kur Viengungio pilis buvo 
nugrimusi. Kalno kraszte tu
pėjo paršukas sudžiuvelis.

“Laba diena, 
jnežinai, kur galecziau atrasti 
■ laimes vandeni
I “Žinau, žinau, 
dykai tau neparodysiu. Ka man 
mokėsi

Užmokėsiu auksu, užmokė
siu sidabru — tiktai parodyk.” 

| “Ne, sesyte, nereikia man, 
nei aukso, nei sidabro: man 
reikia tavo^zirdelos. Ar duosi?
r■„ ... į »1 i I TFC1 1 11

mano!

i <

laidoja mirusius

t

nei aukso

siaurai 
pakrianszib,

link. Prisiartino ežia;
iszsirodo gilus
juodi vartai, baisingi takeliai; 
visur pelėsiai, visur vortink
liai. Szviesule suko vienu rak

voriink-

DruczUi Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais 
8ZTA1 KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

£
I 

f ■ ■

lakstantis Naktį

Iszbalsamuoja ir 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsanldo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas, 1373 M.

Veselkų

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public

miszko, kalno tu; Viesulas viduje suszuko:
Szviesule suko .Jeigu norite pirkti ar parduoti namą 

dabar gali eiti, trecziu raktu — durys atsida-
tini yra.

f 
Viesulas

! J 4 4 Kas ežia?”

nubėgoi”
kaip nuplaktas; bet Saulute 
pamokino Szviesule:

t <

I

dabarKlausykie, mergele, 
In turi žinoti, kaip tau daryti.
Pakriauszis yra užrakintas t ri
mis raktais. Teip in ji inoisi, 
bet miszko atrasi tris kalnus: 
Proto-kalna, Iszminties-kalna, 
ir Szviesos kabia.
greitai karkiu sziuos Kainus, 
tad iszkasi pirmame kalne viro
te rakta, antrame kalne iszmin- 

o treeziaine kalne 
szviesos rakta, ir szviesos kala- 

Paimkie t iios daigius ir 
už miszko pakriauszio 

a t raki n- 
raktais Viesulo 

vari us ir eikie dra- 
Paimkie ten savo 

kauszuka, pagriebkie barsuką 
už pirmutiniu kojų ir vilkit* ji 
ant szio kalno atgal, kur aną
dien ji regoje i. Viesulo nei kiek 
nesibailaukie; kuomet szviesos 
kalavijas prie tavęs, Viesulas 
tau nieko pikto nepadarys; jis 
tai jausdamas

Bet atgalios 
prieikie prie 
pasisemkie 
vandens ir 
mus.
daryta, tada žengkic ant kalno 
prie barsuko urvo ir kirski*4 su kydamas 

barsukui, svki 
Teip darykio tris sy

kas to-

re, ir piktas Viesulas, kaip vel
nias, norėjo ra k i n tojo i virszun 
mestisi. Bet Szviesule kaip kir
to szviesos kalaviju, tada Vie
sulas nulėkė, kaip plestoke.

Szviesule paėmė savo kau
szuka, sugriebė barsuką už pir* 
mutiniu kojų ir vilkosi namon, 

laimes
žingsniavo 

Barsn-

tai keripkitea pa« mane, asz jumii» 
ta reikalo atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius t.t.

Kampas Catawissa ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

Insziurinlu

lies rakta,

Pa kelyje
Nagingai ir 

sziuos kalnus

vija.
eikit4
joszkoti. Ta atradus, 
kie sir trimis 
tamsy bes -- 
šiai vidun.

neranda. I 
miszkn

barsuke!

sesyte f bet

tavos.
atsitrauks nuo 

gryžtant, 
laimes, szallinio, 

su savo kauszuku 
užgesinkie troszki- 

Kaip tas viskas bus pa-

sv k ikalaviju 
kalnui.
kius, o tada pamatysi, 
liaus bus.”

Szviesub4 padekavojnsi Sau
lutei, nuėjo 
jeszkot i.

nei sidabro: man

Lietuviezkas Graboriut
K. RĖKLAITIS

i

i 
I

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

atsigėrė isz 
szaltinelio ir tada 
su barsuku ant kalno, 
kas atsidūręs ant kalno įiade-
davojo savo iszgelbetojai ir no
rėjo lysti iii savo urvą, kad pa
silsėti, nes galėjo gala rasti to
kiame iszvargime. Bet Sz\ iesu- 

“ Balau-io neleido, tarydama: 
nesiskubinkkie, dar truputi, 

teip veikiai!’ ’
Ir tad Szviesula kirto su ka

laviju syki barsukui r r svki kai- 
Eroezia svki 

drožiant barsukas pasivertė in 
dailu žmogų ir anapu 
sudundėjo 1 renksma? 
perkūnui.

nui tris at vejus.
J

S

S, 
l’rumpame

I

už miszko kalnu 
Veik atrado pirma ji 

kaina. Sztai vikri mergina 
gingai pradėjo kasti.
tas liejasi, prakaitas plaukia,
bet Szviesule nepaliovo iki at
rado pirma rakta. Jau 
ninoja ant antro kalno. Isz ežia 
nėjo pakol neatrado antra rak-

na-
Prakai-

žings-r»

kalno 
lygus 
akiesT 

mirksniji4 pilis pasikėlė, ir isz 
kalno suskambėjo balsas: 
“Tavas

suskambėjo
senas

\'iengungis; tavo
Viengungiu pilis!”

Ta matant, ta girdint
gungis mėtėsi Szviesulei

vardas
pilis

buvo 
buvo

Vien- 
ant 

; li(‘-kaklo, džiaugsmo aszaras
dūmo szirdies sa-damas ir isz g

• Ai, Szviesule mano 
t n turejei Imt i, kam 

iszgel- 
darysi- 

teip
1 1

niy lirnoji, 
buvo le;nla mane visai 
boti. Nu, gerai, dabar 
me linksmybe teip gera,

I

dide, kokios dar neregėta.
Czia lai buvo linksmybe 

tikrai latviu potas. Ir todėl rei- j 
kia linksmintisi, nes:

“Pats kasiau vargu kalno.
Pats szia pile užgyvenu!”

SKAITYKITE SAULE

M

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

4

Pigi preke. Teipgi 
automobilius visokiems

Laidoja kuuus Numirėliu pagal Naa- 
lauida mada 
pristato 
"elkalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius Ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
133-335 W. Centra St., Mahanoy City

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

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

- -------------- ..................... ........— -.....  ' ..... —..........................................-... į ............................—■

W. TRASKAUSKA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY-

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

BALLBAND

Bažnytinei varpai ant kated
ros szvento Jono, Mihvaukeje, 
Wis., nutilo. Priežastis to yra, 
buk gyventojai tosios aplinki
nes ant Jackson ir Oneida ulv- 
eziu, užvedė skunda, tvirtinda
mi, buk varpai ne tik ka isz- 
muszinejo valandas bet ir 
ezvertis valandų, kas labai su
erzindavo nakties laike aplin
kinius gyventojus ir dabar pa
reikalavo idant ir varpai silse-

1

'■h1
Uerbemasls TainlBtai:-—

Sulaukiau nuo Jusu clunczlamos 
mano vardu knyga Tuksiantis 
Naktų ir Viena” už kuria tariu 
širdinga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip "Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nea man 
labai yra žingeidu skaityti visokia* 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma
giai praeina. Asz visiems llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes Ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada

vardu knyga 
ir Viena”

tada rodysiu.
Duosiu, duosiu, barsukoli 

Rodyk tik, kur vande
nėlis gaunamas.”

Barsukas nusivedė Szviesu
le pas gryna, 
sakydamas: 
vanduo — 
ka.”

Szviesule pasėmė gryno van
denėlio su auksiniu kauszuku 
ir priglaudę prie lupu. Bet kaip 
tik norėjo pradėti gerti, szjai 
— kur buvęs, 
baisusis Viesulas 
kauszuka isz ranku;
to, pagriebė ir barsuką — že
mes ardytoja — ir nunesze 
Dievžin kur.

m gryna, szaltineli, 
Czia yra laimes 

semk, kiek patin-

kur nebuvęs — 
isztrauke 
ir negana

jį

Szviesule persi
gando ir sudėjusi rankas pra
taro: “Ai, Viesule, baisuli, kam 
emei mano auksini kauszuka? 
Kam nepavelyjei man atsiger
ti laimes vandenėlio ? Ir tu bar- 
sukeli nekaltasis! Del manės

p.rnlr.ztl ir vlnokl rupe.c>l.l nor. fcrapuoląi. Ne, Vifesule, to nega- 
ant valandėlei, atsitraukia. f. 1 \ . ,, . . ~ .

Su pagarba. A. ŽUKAS, 
18 d. Gegužio 1921m.

Dv. Palazduonya, 
CzekiszkeH vai. 
Kauno aptik, 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirta# išdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėm# labai patinka. Teipgi galimų
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50. 
W. D. BOCZKAUSKAS OO. MABANOY CITY, PA.

,, • 1 j k i; '■; ... *

liu niikensti; eisiu pas Saulute 
, užskunstis už tavo nedorybes, 

tavo bjaurius darbus.”
Szviesule nuėjo pas Saulute

!: 'S1 - -.... - - ‘ ’■ir yiska iszpasakojo aiszkiai. 
Saulute pyko: ‘1 Tas bjaurybe! 
palauk, tuo jaus ji <i czia pa-, 
szauksiu;nedovanosiu tikram 
begeclžiuL”

Saulute pakvietus Viesulą, 
užklausė: “Ėodel emei Szvio-užklausė “Kodėl emoi Szvie-

Angliakasiu Ceverykai
Su Prailgintais Puspadžiais
Jie yra toki kurie nešioja ilga laikiį.

Žiūrėkite del Raudonos Bolgs ant kiekvienos poros kurios pirksite, 
gausite tvirtus drūtus ir smagius čeverykus kurie sutaupys jums pinigus 
dleto kad jie nešios ilga laika.

Lopac ir Himiuer 
bininkams.

čionai parodo yra padirbti ypatingai kasyklų dar- 
Juos galite gaut Kaltus, raudonus arba juodus.

Užkląuskjt keletą seilų Angliakasiu. Jie jums pasakys kad “Ball-Band’*

»

(Raudonos Boles) yra tos rūšies kuri duoda jums daugiau dienų nešiojimo.

Jus juos galite gaut beveik kiekvienoje krautuvėje kur parduoda gumi
nius čeverykus, 

I" * ■ • . 'll,

Mishawaka Rubber (^L Woolen* Mfg. Co*
460 Water Street, Mishawaka, Ind.
Namai kurio užmoka milijonais už ruAĮ. >
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< Nerono Soduose.
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Užmigo Roma.
Nakties szeszelyjc pasinėrė j 

stovi miesto rūmai, liūdnai žiu
ri ir mansio...

Ant dangaus mirga milijo-1 
nai Žvaigždžiu. Szviesus 
nulis žiuri in žeme i 
stebinsi isz jos gyventoju ir ju 

Tyla nžvieszpatavo. 
Užsnūdo graži gamta.

N e u žm i ega tiktai N e ro 11 a s ‘ 
puikiuose savo rūmuose, neuž
merkia miegas jo

me- I
ir, rodos, I
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blakst ienų.
Jo rumu languose szvieczia ži- Į 
burini, o jis neramumo vargi 
namas vartosi nuo vieno ant 
kito szono minksztoje savo lo
voje ir juodos mintys viena po ;
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m. iki 186Q m. cholera Jungti- ‘ 
daugumoje 

vietų buvo paprastu dalyku. 
Pirmutinėj devyniolikto am
žiaus daly, gydytojai apie ne- 
kurias ligas tik spėti tegalėda
vo, ir tai dažniausiai klaidin
gai. 1831-32 Europos aszttio- 
niolikoj miestu kuriuose buvo 
apskaitoma apie keturi ir puse 
milijonu gyventoju, isz ju 50,- 

Vengrijoj 
laike tos paezios epidemijos, 
cholera mirė vienas žmogus isz 
kiekvieni u kotnrias-deszimts* 
szesziu žmonių; Montrealy vie-
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TIKRA SZUNISZKA VESEILE. 
t'ameo” vienas isz iszmintingiausiu szuniszku 

“apsivedė su pana Freckles prižadėda
mas jai pristatyti kaulus ir kitokius szuniszkus gardumynus

Nicliol”, didelis szuo suriszo mazga. Svodba atsi- 
I loll\ wood, t ’alit’., kur vra • t

j

krulamuju paveikslu
savo

kitos skverbėsi in jo galva 
sus paveikslai vaizdinas! priesz 
jo akis...

Cezaras at<i<‘kia 
skersai ir iszilga i
po szalta marmurine asla 
miegamojo kambario...

aisiduria a-Ja 
miegamojo kambario...

baisias mintis ir jiaveikslus. Jis 
iszeina in gražius savo sodus, 
liudytojus kruvinu evzaro dur
im...

Neronas sėdasi netol cziurh 
nanezio fontano
ir giliai, gilini užsimanyto...

* *
Iszauszo.

aktorių

lyt; smert. 
bmo 
lai.

ezia!

daromi krutamieji paveiks-

Sza I i n i>z 
ežiai susziiko Nerimas: - 
I i u.

i pri<

rus-
i

a
’r-!5
Jbt j

TARADAIKA

Mot ores doros ir davadnos, 
Nokenczp surūgusios moto ros 

visados,
To kės per dantis traukiu ir 

visaip prasimano. 
Plovoje visaip, kaip tik isz- 

mano.
Iszjuokia jeigu šluboje szvaru, 

Jeigu noru kampuosiu sza- 
szluvu,

Ba paezios surugia, 
Ir vaikui s u niūria,

Pusnuogi kaip pyplei, 
Visuosia kampuosiu neszvaroi 

Motina per dienas plovoje 
O ir vaikeiei pusėtinai lojo. 
Szvarios moterėles nepriva

lo su tokioms užsidėti, 
Szalintis nuo ju ir ne kalbėti 

Su joms uesueitineti, 
Tik savo grinezos žiūrėti. 
Savo vaikelius nuolatos mo

kinti,
Nuo pikto ginti

P' n

m i ,.. iffitaMh
SIUNCZE ŽINES PER RADIO.

iszradeja's krulamuju ])aveikslu ma- 
szinos ir daugeli kitokiu naudingu iszradimu nesenei padirbo 
maszina su kurios pagialba galima siunsti atspaudytas žinu
tes per orą be jokiu drain szimta žodžiu per ininuta.

C. Francis Jenkins !

nas isz dvidoszimts; New Yor
ke vienas isz szimto; 
vienas isz
septynių. Net 1873 m. cholera 
siautė devyniolikoje rzior sza- 
Jies valstybių.

Sziltine būdavo lyg kokia 
rvkszte, kuria pasekdavo skur
das. < *;

Priesz civili kam geltonoji 
sziltine būdavo paprastu daly
ku New Orleans, 
Mobile, Key West, Pensacola, 
ir Charleston, S. C., apie kurias 
vietas, kai kurie raižytojai rn- 
szo, 
centrus. Philadelphija, Halti- 
more, Portsmouth, New York, 
ir kiti miestai liesdavo nuo 
daugybos epidemijų. Faktiniu, 
nemažiau kaip devynias-de- 
szimts geltonosios sziltines epi
demijų Jungtinėse Valstybėse 
pasirodydavo.

Kaip skirtinga yra padėtis 
sziandien. Modemine medici
na tikrai pradėjo veikti nuo di- 
džiojo franeuzo Louis Pasteur 
laiku, nuo 1857 iki 1885 
Pasteur sėkmingai iszriszo 
klausymą, kad puvimas, rugy- 
mas, ir panaszus procesai buvo 
pasekme, apie kuria kalbėdavo 
kaipo apie gyvenime žemesns 
formos “savaiminga generaci
ja,” tai yra, kad tokios formos 
galėjo atsirasti isznaujo isz ne
gyvos materijos. Pastenro dar
bas inemc ir iszradima kad ne
kurtos ligos žmoguje ir kad ku- 

sutveri- 
muose kila isz augimo ir nesu
skaitomas dauginimosi ju ku
liuose mikroskopiniu augalu, 
žinomi kaipo ligų perai ar 
bakterijos.

Tolinus medicinos 
sėkmingai vystėsi ir vis dar la
biau vystosi neszdamas žmo
nėms neapkainuojama pagel
ba. — F.L.I.S,

Albany 
septyniafl-deszimts

Galveston, *

kaipo , apie epidemijes
Žmogaus kova su 

ligomis.eromis.
-- ’Taip, asz krikszezionis, 

- atsikartojo tas patsai bai
li eina nyk, Cezarai, 
ka bloga padary-

r ft

molagi L.
>/. mano, kas

b jauriH Kas j
- 

((‘ziurkszlio) tfaji cezara !.’...
I Nebe 
I-ykezio, jis 
puolėsi ant n< 

Užtektinai ,-auliite apszvielep 
s v k i u 

žiliu is 
di 

apsaki- 
garyii." 

eina I

baisios
Žmones

<u

; I

miesto virszmies ir 
jos užtekėjimu 
pasiekė cezara.
džiair-iame i-zira-lyįe
nėjo \ iena- kitam, kad 
karvedi< Vindaksas, surinki 
tlidžiau-ia ka riuoinene, 
ant Komos, idant nuversti nuo 
-o-to cezara ir pat 
1 i imperatorium....

Nulindo li’oino- liaudis, 
kiu -u ja mi"imine ir eezai

Neramumo 
paliepė 

*5 < i I V t * <

>• ap>iszank

O

('t 'kankinama < 
vežioti save

. kad tuo si ist i p
rinti gyventoju dvasia ir aura

’ ‘‘let
pati .

žara" 
miesto

priesz < ralin ' -as, — bet

nuo
i kad asz tau
Įeziau... Krikszezionis niekadossusi valdydamas

įgriebė 
dto ir beginkli

:ivo lui no.... Nagozas krito ne- ,bijau.... O ar pažysti tu mane 
Į Asz Nermias!...
zudy t ojas!...

d.. Asz... asz....

pa 
•ka

peili ir bloga niekam nedaro...

■.... Kraujo
ni.'i rniurino

pikio \aldov.
bu... Sumisz.vs '

i ir y va 
j U i 11 < >
dams žvrne

< »

srove apmar 
grindis, lik

> <

ne... Asz neisiu... asz
a «• • 

K r i k szezioniu 
Nekaltųjų

nesavomis
ode-

'Tada isz Io

lar U-i 
Neronas metasi lupomis kartojo Neronas.

I per užpakalines dūri> laukan ir j 
užbėga kareivi. Nustebės karei- ■ h-is tau 

j \ i> ir nusiminė
Į\ iena< in kila. kol kareivis isz 

1 i<-<i:i in cezara ranka... 
ceza ra i,

Neronai, al
kai]) atleido

! a

Kaip seniai žmones pradėjo 
gydytis, kuomet serga, nėra 
til;rai žinoma.

Gilioj senovei, laukiniu žmo- 
pa ežius 

pagerinimui, 
nemo- 
protas

serga,
Ik

ęera pavoizda 
i u ros,

iip ant to visko prisižiurines.
* ;i-- *

Daiigiause vyrai rngoja, 
Kaip pas grinorkas ant bar

do apsistoja.
O ypatingai kur paoziuotu 

no daug,
Todėl negali iii kitur praRi-

I raukt,
Viralo gero ne t uri,

Kaip moszliiosia guli, 
Marszkiniu kaip reikia no- 

isZskalbia, 
Ba kožna diena iiaminia 

. sriaubia.
\t'l gaila žiūrėti ant tu var

gingu vyru,
Vaikinėti u davadnu;

Kaip vargsta kaip ant. vainos, 
Per priežnsi i bobos nevalios.

# >:< ♦
Kur ten Brnghamptono 

Kur daugelis Lietuviu apsi
gyveno

K:
y

Ir juju darbus pamaeziau.
O kur teip buvo? Ugi bažny- 

czioja, 
Teip apsiėjo kaip arkliny- 

czioja:
O jus pusgalves, 

Avingalves,
Argi tai gražu teip daryti 

Bažnyczioje žmonis juokinti
Negana kad žmonis užkabi

nate, 
Kaip pro šluba eina in lan

gus barszkinatc
Tai norint s Dievo name su- 

sivaldvkite, 
Roža nežili szi rd ingai kalbi'kile, 

O j pusgalves,
Na k t i nes bambilines.
pati užtikau Laka vanos 

paviete, 
Atsilankiau in viena vieta, 

Kur daug mergužėlių užtikau 
Ir kėlės kiaules suradau.

Kada in bažnyczia nueina, 
'Tai lilozniszkai apsieina, 
Szaiposi ir dantis rodo, 

Kaip tikros bCzdžionkos i$z- 
rodo,

Jau tas pasidžiaugs 
.Jeigu tokia už paezia gaus!
~ ANT PARDAVIMO^

m.

Nenuliusk, 
K risi us,

N e ro n a s ž i u r i 1 d i s s a \ o k r \ z i u o t oja ms.... • 1 sz- 
; pažink I ik Ji l)ie\’ii ir atsiža
dėk savo klaidu, 
tau!...

sa \ o

sa v o a I leis Jis
tfa

vieszos
Fgyptie-

Ni liaus
Ki va,

z paslėpsiu tave!... Begkbn!..
Bet Nerona."

niu protas seko tuos 
kelius sveikatos 
Visuose atsitikimuose 
kytas, neiszlavintas 
stengiasi liga apgalėti burtais,
magiku arba tiesiog sziaukian- 
tis prie Dieviszkos Galybes.

Historikai mėgsta priminti 
f akta kad senovės žmonių tar
pe buvo mėginimai 
sveikatos darbuose, 
ežiai filtriuodavo in
upes purvina vandeni. Juozapo 
szulinys, netoli Gizeli, buvo 
kastas tris szimtus pėdu, 
akmeni, kol prieita jirie tyraus 
vandehs. Visi žinome kaip fi
ziniai sveiki buvo senovės G ro
kai. Romėnai pirmiausiai 
prato ventiliacijos verte, 
atvede tyra vandeni nuo 
nu,
i szm a t u *n u t rau k i m u i.

Nora abejones, kad visi tie 
žygiai bito labai svarbus svei
katos palaikymui. Faktas, kad 
jie rėmėsi beeik vien ant intui
cijos nesumaižina ju vertes.

Vėliau, iduramžy,
bloga valdžia, fanatizmas,

bogkim, I i 
on.'...

n u Uebes ži uri
vilties, mani Ne, nebera

iiszganymo!... Asz prakeiktas!...
I — kartojo Neronas ir, iszspru- 

ranku, peši-

5

perI
I i h• 1 

po j ■

II »a 1
I g 11 > I

k :i rei v i ir kaip nesavomis 1 u 
į ponus prataria:

minti. B 
liūdino 
pa>tvbcju, kaip dauguma gy 
ventoju nepuolė priesz ji ant 1 
keliu ir net su panieka žiurėjo i 
in važiuojanti Nerona. Silp- 

os, teskambėjo

falai dar labiau nu 
veža ra, kada ii 

dauguma 
priesz

riuose žemesniuose'kės isz kareivio 
bėgt i...

Sza It as

I -y;

|‘ri. j leido ji( žmii"Zk
... ;isz...t k !

.'... I žmuszejas!...
i

maut1!...
a "Z... baidus žmo-

< i v vas-
•^jcziii alemejas!... I žmuszk ma- 

t 

ltet
[ iri i dedama

lir

prakaitas 
! Nerona, i r jis pabudi 
i buvo užmigęs 
i prie eziurlelianezio fontano.

apipylė
>... Cezaras

savo soduose

su- 
Jie 

kal- 
ir in taisė požemines srutas

V

važiuo jant i 
niau, kaip kitad 
balsai:
galingajam!“ — o tatai baisiai

szirdi puikiam Cezarui, ir
paliepė \’ežejui kuogrei- 

eziausiai pasukti in rumus...
Ir vėl jis vaikszczioja po 

erdvus savo kambarius ir ret-

“Garbe cezario, garbe Į»• * 11

vore
Jis

ka rei v is,
< 

i>z baimes Nci’ona savo olo 
ežiu ir veda ji jo patie> >oi 
■dainomis miesto gatvėmis, pro 
barius žmonių ir kareiviu, iesz- 

jo. bet nepažystau-

kaip ir to ne- 
apdmigia drebanti I

f

la is, PAJESZKOJIMAI. r> J

k a neziu 
ežiu...

l’ajeszkau Jurgi Dzevena gy- 
Paeinant is 
Nauja U ta

l’tiea, N. Y.
Para.,

Keli menesoi in ton grinor- 
ka pribuvo, 

balin

darba

Didelis namas su saliunu ir 
hoteliu, ant loto 121 pėdu plo- 
czio per 167 ilgio, medžiais ap
sūdytas. Name raudasi didelis 
saliunas ir 17 ruimu su vigado- 
mis, elektriko žibureis, szilu- 
ma, szaltas ir sziltas begaaitis 
vanduo ir t.t. Randasi Barnes
ville, Pa. tuojaus prie geležin
kelio stacijos prie Steito kelio 
einantis isz Mahanojans in Ta
maqua, arti Lakeside. Geriau
sia vieta apielinkejo ir gera 
proga pirkti pigiai. Apricz na
mo randasi ir kiti budinkai 
kaip tai: garadžius, tvartas, 
visztinyczia ir t.t. Kreipkitės 
in “Saules” ofisą. t.f

Ant josios “garbes” 
kas atsibuvo.

Daug naminio raugalo iszgore, 
Isz kur ten kolos bonkas mun- 

szainos nutvėrė,
O kas ten tolinus buvo, nesa

kysiu, 
Veluk da ailt tolinus pasiliksiu.* * /

Viena bobele nesenei pas vy
ra pribuvo, 

Isz pradžios labai gera buvo, 
Tris vyrus ant burdo laik’o, 
Nesenei du iszvare o viena 

del saves pasilaiko.
\nt galo ir josios vyras turė

jo iszeifi,
Ba rodos su bobele negalėjo 

gauti,
Tai jums vyruezei grinorka 

Tokia bjauri nedaverka.* * *
Ana diena Hazletone buvau, 
Ir sztai ka ten pamaeziau:

Dvi szlapnoses užtikiiu,

karai
ir 

begalinis isztvirkimas nustū
mė žmonių progresą keliais 
szimtmecziais atgal. Sziuo lai
ku, visos sanitares priemones 
buvo suspenduotos, ir žmones 
gyvendavo tokiose vietose kur 
buvo tinkamos tik gyvuliams. 
Jie retai kada prausdavos ar • *

: veno
| isz Priimu
Kaimo. Taipgi iiajeszkau Pet
rą ir Stasy Zini’i gyvenanti El
mira, N. Y. 
ant adreso.

Mike Minkevich,
67 Green Mount Ter.

AVaferbury, Conn,

r szs:

)

)
xi luotu monėlu 
rvikaUnjro M

Pat Ofise.

kuomet jutu* būtinai 
mental t

Ireg. & V.

Trynimt YiMdos Siltikii FilafriMUĮ!
NeaUiddktl ant riebaluotu

/
\
/

Sztai jiedu jau už miesto. 
Platus laukai, iszdabinti gėlo 
mi" ir mirtų krūmais, saldžios 

opia in

Tegul atsiszaukia

kmcziais pažiūri per langa in Į)(Jl>,kszcziu dainos inkv 
kiekvieno szirdi maloniu jausmiestą.

l inai ineina in kambarį Ne
rono isztikimas 
za.s. < 
so kariuomene nebetoli, ir pa- j tojo.• '< •f • •• • •

rnu ir tironiszkojo Nerono szir- 
*s spindulis 

eivio, savo iszgelbe-
tarnas Nago- My jc sužiba meile

Jis pranesza, kad Vindak- pn*e įo ]<ai

taria Neronui greicziausiai pa 
sisle])ti.

Kas lu esi. — paklauso 
jis kareivio, k,uris vis nepalei-

Baisu, labai baisu galiu - |do da jo rankos ir kur tai vede.
A>z esu krikszezionis,— 

suskambėjo 
l»a įsa v

Tu krikszezionis!!
vėl paklau

gasai cezarai,—prataria lui
nas, 
ku minios
rumus... Gresia mirtis... Jie
ri tave nužudyti....

Roma sukilo ir darbiniu i 
nori apsupti tavo 

IKI

malonus kareivio

— su 
se jo

Pajeszkau savo 
Onos Kreiven ienos, 
gyveno Mahanoy City, Pa., da
bar girdėjau kad gyvena 
kokios peczes. Meldžiu 
szaukti, arba žinantieji apie ja 
meldžiu man praneszti.

Petrone Bernataviczieno, 
110 N. Grant St., 

Shenandoah, Pa.

pusseseres 
pirmiau

ant 
atsi-

1

J

SZVENCZ1AUS1OSGYVENIMAS 
MARIJOS PANOS,

skalbdavo drabužius. Iszmatos 
būdavo metamos ant gatvių. 
Visos ligos buvo skaitomos 
kaipo Dievo bausme, ir

nusistebėjimu

VAISEI PASZELUSIO VAŽIAVIMO AUTOMOBILISTU.
Kada palicije pastato priesz sudžia Finnegana bambilistus už pasiūtiszka važiavima

■<

l A*

t

t

.< i..

ivaua pancije pastatu priesz. suozm r ninvguim imniuiusius i<4« |mi>nu4o«n«» »UUH, 
tai juos nusiuneze in ligonbuti del sužeistu vaiku, idant patys prisižiūrėtu kiek tai sužeidžo
vaiku automobilistai kurie netemina kaip važiuoju. Tokia bausme daugiau padaro gero ne
kaip užmokėjimas bausmes. Kaltininkai paregeja sužeistus vaikus prižada atsargiau važiuot.

l .*. r
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Visas pilnas apraszymaa apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai Z5c.

Puiki knygele.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANbY CITY. PA.

NAUJAS DIDĖLIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio

žmones 
re i kalin

tos li- 
buv.o 

raupais
? *-***• ****?^

i .■ ■> v
;;r .

***i

<'t

/
i

vimometouvopa^lbinKa iryduo!e< Tteyn 
puikiausia Ir labiausiai iMitikėtinas lini- ' 
meutaa, kokį tik pin irai rali nupirkti, j 
Nėra tik r ai h, jei neturi INKARO vab- f r batenkllo, * k

F. AD. RICHTER * CO. w . 
S 104-114 Se. 4th Su Broekly®. N. Y. f

vluuomet buvo i 
puikliuflln ir labiausiai u 
mentaa, koki tik pintinu

F. AD. RICHTER & CO.

I

II

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmagumu su

viję kaipo tai viduriu užklėtėjimą, 
perszalima, kosulį, dusuli, sunkumu 
po krutinę, katara, strėnų skausmu, 
kraujo tingumą, iszputimus, rugavi- 
mus, galvos skausmą, iszgasti, nesuo- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą nesmagumu, tai nesikankyk virst 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mus 
žolių o suteiks jum pagelba ir svei
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo valimo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
nervu ligos, iszgasties, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosies ka-' 
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių’ 
85c. Geriausi gumbalaszai 50c. Pn- 
lango trajanka 60c. Poplaiszkai 35c. 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
valimo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta $7.50. Atsilįskite 
10c. o gausite musu'visokiu žolių ir.

maža 
buvo daroma, kad apsigynus 
nuo ju. Keturioliktam szimme- 
tu užpuolė maras arsziausioje 
formoje, ir per trumpa laika 
užmusze ketirta dali visu žmo
nių gyvenaneziu tame laike ži
nome pasauly. Tas tęsęsi per 
kelis szimtus motu, ir isz prie
žasties to maro, arba “Juodo
sios Mirties,” kaip tuo laiku 
jis buvo vadinamas, 
buvo sujudinti apie 
guma apsisaugoti nuo
gos. Sziuo laiku raupai 
labai iszsipletoje, ir 
sergantiems buvo parūpintos 
vietos, kur jie buvo prižiūrimi 
ir atskirti nuo kitu.
. Iszpalengvo žmonių padėtis 
pradėjo gerintis, nors progre
sas buvo nepaprastai mažas. 
Prietarai ir ignorancija, tam
sumo dvynukai, visuomet pasi
rengė tbuvo sutriuszkinti tuos 
kurie dryso atskleisti 
lapus.

1628 m. Harvey turėjo daug 
sunkenybių, net isz mokslinin
ku puses, kol prierto pripažin
ai jo iszrasta kraujo cirvkulia-
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Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynes astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu sonraszoziu. Iszguldanti 
kiekviena sapne ir kas atei* 
tojo stosis. Su priedu plano- 
tii ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklinois 
apdarais. i

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

sas buvo nepaprastai mažas. •i
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PREKE $1.50
€1

•>
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01 ja. Kol Jenneno nebuvo su ^ygy kataloge. Reikalaujame parda 
manys 1798 motuose, raupai 
buvo taip paprastu dalyku, riu gromatoms. * * • 1 < 'd'M • • • A. A fcr k1 tr. A
manys 1798 motuose, raupai

kaip sziadien tymai. Nuo 1830

veju musu žolėms, knygoms ir popie 
> M. Žukaitia,

451 Hudson A ve. Rochester, N, Y,
'A

M
t
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ŽINIOS VIETINES.
i

i

1l i

■ji 
e

į

geleži nke 
ekskursijo

Leliigh Valles
didele
PitIsburga tiktai

po miestą

* —1 e

lis parengė 
29 diena in 
už $5 in ten ir adgal. Dirstelė
kit ant apgarsinimo.

— Eina gandas
kad East End Lietuvei mano 
sutverti katalikiszka pa ra piję 
ir statyti bažnytolia. Daugelis 
užtvirtino taji sumanymą ir no- 
užilgio atsibus tame.tiksle .su
sirinkimas, kaip girdėjome nuo 
tenaitinio gyventojo.

Kengkites visi ant pui
kaus metinio pokylio ir bankie- 
to kuri 
blaivininku < 
na Sausio .January, 19‘. 
te visi jog Joiiiszkei 
darbo ir pinigu idant tasai po
kylius butu vienas isz puikiau
siu kokius lyg sziam laikui pa
rengi liejo.

— Jonas 
pardavė narna 
szevskiui už $S,MUti.

Pardavė ir pirko sekan
tieji namus: Petras Laskov>ki> 
del Jono Geszeviezia us už $300; 

del Elz 
už $7,800; Jo

Szveiito Jonoiszkele
Ira ūgy st e 2U> die- 

27>. Žilie
nės i gaili

Szematoviczius
Antanui Kuli

Jonas Szamnlevirzins 
kietos Si

PUIKI DRAMA PO VARDU 
“BALTAS TAVORAS“ 

(WHITE CARGO).
Isz Shenandoah, Pa.

Then! re, 
persint ylas puikus

Mahanoy

no

—« Pumpuodamas
rata aut automobiliaus, Petras

♦ gyve-
Ferguson

gumini

Alarkoviczius, 12 metu 
nantis ant 307 S. 
uly., likos skaudžei sužeistas in 
ranka kada ratas oksplodavo- 
j<>-
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ŽALAIS KAILIJE
BURDINGIERIAUS

Isz tikro atsitikimo, kuris at
sitiko lietuviszkoje szeimynoje.

SERGANTI ŽMONES.

KREIPKITĖS PRIE DR. IIODGENS,
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS. 

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

CUNARD
IN LIETUVA

Trumpiausiu laiku/ kas Sereda, 
Trejais Flkspreso Laivais

AQU1TANIA

AS
vf ■'t

A merican 
Beauties 
Cigarai

Padirbti is ge
riausio Ame ri-

tį koniško tabako, j 
I ir Importavoti $

raperei. į

BERENGARIA 
MAURETANIA

Per Cherbourg ar Southamptona. 
Lietuviai kurio važiuoja in 
Lietuva pasisvoeziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
galos grižti in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.

^.4. v.y
Ii 
IŽmogelis vardu Juozas D - 

' gyvendamas Detroit, 
apsivedė dovini motai 
pergyvendamas f uos 
laimingai su savo 
susilaukdami tris 
sūnelius, dirbo abudu, sunkei 
susiezedino suvirszmu i^sztuo- 
nis tukstanezius doleriu, pirko 
automobiliu, gyveno laimingai 
ir sutikime ir rodos nieko dau
giau neroikejo.

Savo moteria. D. 
guodėjo, manydamas, jog toi- 
singesnios nesiranda, ant svie
to, nes buvo ant pažiūros pilna 
dorybes ir gera gaspadine, rū
pinosi savo vaikeleis ir vyru.

Bet velnias ne miega, , kur 
gyvena laimingai vedusios po- 

Jojo užduoto yra. sudras
kyt. meilingas ir 
poras.

Žaltis pagundė dora motore 
kaip pagundė Jova. Rojuje, bet 

pavidale

11*

Mieli, 
ii d gal, 
motus

prisiogolia, 
patogius

*

Detroit 1Įeidamas namo velvbam

Hamilv 
t'ity, Ims 
dramatiszkas perstatymas (ne
yra tai kriilaiuieji pavtukslai) 
per artistus, du vakartis, Pet- 
nyezioj ir Suimtoje, 21 ir
Xovemberio, o Sukatoje po piet 

“ Baltas Ta voras 
buvo rodytas Londone per du 
metus be perstojimo o X’ew 
Yorke per visa meta. Yra tai 
drama isz gyvenimo vieno žmo
gaus kuris radosi ant tūlos sa
los Afrike su trimi kitais bal
tais žnionimis. Ten radosi pato
gios juodakes kurios ne viena 
kalia žmogu prapuldė in pra
garu. Ir su szitnoni norėjo pa- 
nas/.ei padaryti, bet jisai atsis- 
pyiinejo su visom pajėgom nuo 
pagundos juodu akucziu. Bet 
kur tau baltas žmogus atsispirs 
nuogam patogumui, ant galo ir 
szitas inpnole iii slaistas pat 
giox juodilkes, o 
jam nubodo juoda zoboveh*, to
ji norėjo ji nulrucyt idant jisai 
nelekiu kitai merginai. -Jojo 
diaiiga- nzleiniim kaip juodu
ke jam pyle trueizna in gerv
ina. K a i p nuo 
i r t nrejo plaukt i 
\ i-. ( 7,ioii negalima 
ia<z\ti, ne- reikė paežiam ina

pt nst ai y n la 
sujudina

rodis teipgi.

perstojimo 
meta.

O-

kmla ant galo

t
laike, Szimas Sukockis likos 
užpultas per koki tai piktada
rį ir baisei sumnsztas. S/Jinas 
sako buk pažino savo užklupi- 
ka ir pakvies ji pas skvajeri.

— .Juozas Macziunas, 
motu, 125 XT. Lehigh uly., likos 
sužeistas Indian Ridge kasyk- 
losia in koja, ir peczins.
nuvežtas iii ligonbuti.

— Vandeninis kubilas už
pakalyje pecziaus truko baisei 
apszut indą mas
Alinskiono, 302 \V. Lloyd uly. 
Kukne iszrode kaip po vokisz-

Motero 
likos skaudžei apszutinta ant 
viso kurni ir gydosi namie.

42

Likos

Antanienia

kam bombardavimu.

ros.

/

mylėjo ir

MAHANOY CITY bun kožna Utar- 
ninka 30 E. Centre St. ant antro flo- 

ro. Ofiao valandos: 9 ryte iki 9 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

Musu ofisas Lietuvoje

ISZ LIETUVOS
Jei manote parBitrnukti gimines 

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar.
suteiks jiems pagelba ir rodą. Visi 
troezios klesos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, neprilygsta
mas szvarumas ir maistas. Apie 
daugiuas informacijos klauskite 
pas vietinius agentus arba nuo:
CUNARD LINE

25 Broadway
New York

><>li<‘lir.>
nas Milnuas del R. Bnjanaueko j 
UŽ $l>.000;
ežius d<‘l Antano K"li>z<‘\ >ki 
už $S.SIm.

Jona> Szematavi
(»

je-.zkoli kuri\Jotinai i>z<‘jn> 
karves, pasiliko namie ketnriii 
metu mergaite Veronika Me> 
nal gyvenanti Bow mano ka i 
m<‘lije, baisei apdegė nuo lėni 
pos kuri ek"ploda\ojo isz neži 
iionios prieža"t ie<. Ant kūdikio 
riksmo subėgo kaimvnai kurie

• I

užgesim* liepsna ant mergaite^. kaszt
Bredt tuojauDaktaru* įsredl limjaiH imvc 

že mergaite in Addando ligmi 
buto kur dideloia 
mirė.

kanke-ia

josios atsikratė 
namo pusgy

vi sko ap-

h y I i ir gi r< l<-1 i l a ji 
žmogu 

karszezini.
(leria ii>e

‘* Balta l’avora 
tikrinsite 
mas jeigu 
kai.

Manageri- < lane 
pargabeni i 

in miestą

lllieil i
I I

l< < i k i > 
>nprantate

f

Libt-i ! \ hra\ «»i a> l ama Į 
qua, Pa. Iiko> ant gero uždan 
tas < 
nuo darbo. Lovmiunkai wr\a 
Iri uždare.

P j

Iv g

pnžiuret i 
patys persi- 

tai per>taty- 
amrlisz-

nesi ga i )ej< > 
o pargaoem 1 teip puiku 

perstatymą iii miestą <l<‘l labo 
musu žnioiiiu kurie nivli gerus 
perstatymus.

I DIDELIS BALIUS
I < I • l 1 ' f.’’ (VIII * I ’ » I I f. * 4 4 I J *

o darbininkai pra>zalint i 1
Lak

S. L. A. Km>pa 211,de n gi a
Mahanoy City. Atsiims Sercdos 

..Kara 2l> X’ovmiberio
1 .\orkrviezian> sales.

klajos (

2d ant
11rajis pi r

• rkeslra. Visi yraV i siKOiisulmoiiai nutarė pa ! mos
I motorini palicijanta užpra>zyt i at silankyt i. I užauga 

paskui pažintis/ 
kus antomobi list in ir kitu 
prasižonireliiis.

Smb du gri nd i ” '
tojo medžio, friint iiioje. vai 
mani ruime ir kit ur pagal 
jau>io sumanymo. Mano 
bhs pats už save kalba, Ka 
retu sudėti kietas grindis O gul 
atsisZaukc pas Jokūbą M. Th 
ma>\ 330 W. Mahanoy A\ <-. 
*   "r ■'   — 1 1 ■ — ...........   —-----

>amd \ 1 
kuris* vvsis

i r

I -Z K ic

LJ < i 
nan
< la r
- 110
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r*
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į
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Puikus Dramatiszkas

Perstatimas

\ \ ranis oOr. Molerein^ir mer 
21iioni> 2">('. (2t.

ANT PARDAVIMO.
• •-te Hazletone, Pa.

• 1 m h la <I n lele
M i parsi- 

ale. Teipgi \ i>o- 
' kjn namu, ir bizniu >u namais, 

n i n
K J
Plate 
a< I re-i i.

žiu i u kreipk i t es ant
(1.97

40 E. Bmad Si.
\\ . Hazleton, Pa.

FAMILY THEATRE
MAHANOY CITY, PA.

Du vakarus, Petnyczioj ir Subatoj, 21 ir 22 Novemberio 
Ir Subatęj Matinee popiet, 22 Novemberio

IIARHY eoRT AND DAIINKY KLAWANS PKUSKNT 
Ily Arrauseincut With

EARL CARROLL
.................................... .. ,111 ___

Minersville, Pa. — Kada 
Otto Rizzardi atėjo kalektavot 
randa už st ubą pas viena žmo- 

uesuprat i- 
Uame atėjo An

tanas Gustaitis su keleis drau
gais insimaisze in ne 
kala ir teip

geli, kilo kokis tai 
mas terp joju. f p

savo rei- 
ILdi- 

jona jog tasai randasi ligonlm- 
teje ?sii perskeltu žandu ir pa- 
kausziu. Antanas uždarytas• 
kalėjime už insimaiszima iii no

lai- 
nepa- 

prdet, lai sli

. i papiksino

savo reikalu ir bus tonais 
kyląs pakol Kizzavdi 
sveiks. Bet kaip g 
/.(‘išlaši randasi pavojuje mir
ties.

b1 ra na .s
35 melu, likos užmusztas (įlen- 
< Io \*er kasyki 
ma augliu. 1 
sumauk iotas.
Panedeli bet kana vos 
ke surasti Seredoje. Joj< 
Jonnas Lapinskas apsisaugojo 
mirties bet likos sužeistas. Po 
szuviui visas (‘dingas sugriuvo 
ant Miszkevicziaus.

snlinkanczes

.Jonas

namie

tuom žalcziu buvo 
burdingieriaus.

Tuom žalcziu buvo
X - - - - žmogus lėto ir tykaus 
budo, jojo pasielgimas
liedavo suprasti idant po jojo 
kailiu talpytusi apga\ inga du- 
szo judosziaus ir negalėtu Imti 
szoiminardis ir bobvagis.

Karta teip atsitiko, kada t

M iszkeviezilis,

osm per siigriuvi- 
Kunas baisei likos

Nelaime al šit iko 
pasise- 

> bode

ANT PARDAVIMO.
Puikus dideli namai,dideli namai, ant 

dvieju lamilijii, po No. 101 ir 
403 \V. Mahanoy Avė., prie 
kampo, ir namai po No. 401) jr 

., su bjiczeruo ir402 W. Pine SI 
garadžius.
drauge ar pusiau. Atsiszaukite 
tuojaus ant adreso:

J. Sklora

Viskas persiduos

Fr.

(tf)
4(11 \V. Mabanoy Av<\, 

Mahanoy ('ity, Pa.

DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Specialistas.

Užsiscnejusiu ir Chronisiku Ligų.
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydymą, per daktaru kuris turi1 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikoto nuo manos yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, ncrviszlu ar li
goti, nedarykite tos klaidos kn ddti* 
esą padare, atejkito pas mano ir pa
slaptingai pasikalbėsimo. Laukti yra
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, guzai, svaigulis, silpnumas szir- į

• *
——

Parsiduoda po 
10c ir 15c.

Saluninkai 
sztominkai gali 
pirkti tiesog no 
iszdirbėjo bak- 
sais wholesale.

J. Penkunas
ST. CLAIR, PA
Bell Telefonas

J. M. THOMAS

ir

❖ ❖ ❖

Skaitykite “Saule
<• ❖ ❖

M

n

Kontraktorius ir Budarotojae 
336 W. Mahanoy Avė., Mahanoy City

Duodu preke ant visokiu darbu 
kas-link pastatimo nauju namu ir pa- 
taisinimu. Atsakantis darbas.

O 
visai burdiugieris ir gaspadi- 
nele nesitikėjo, kad vyras su- 
gryžes netikėtai namo užtiko 

ūžt ikda-
netikėtai 

žalti gundant Jeva, 
juos bjaurume padėjime.

Ka. turėjo daryti tokiam at- 
.’ Kitas žmogus 

bur- 
ap-

šit iki me D. 
butu ant vielos padėjus 
dingieri,bot. szis nenorėjo 
lept krauju Savo 
žudinsta. — iszvare
gieritt kaip sznni lauk 
tojaus ir jojo niotere 
pastoge yVro kur per devynis

raukas per 
burdin- 
Ant rv- 
apleido

metus laiinirlgai pragyveno — 
ibzvjo paskui priolaidini ir ap
sigyveno pas ji.

Teisinas likos užvestas

ant to. 
nusprendimas 

O.
į »n sek me !

dies, ir visos viduriu netvarkos grei- j 
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberimal, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydymą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunys
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę 
ir silpni? Ar stokas jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
mane.

Rumntizmas visokiuose padėjimuo
se, teipgi isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate nervuoti ir trote nuode- 
ju, silpni ir nuvargę, pailso isz ryto, 
be ambicijos, bo gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
tyvi, greitai pailstat, pikti, iszblysz- 
kusis ir iszbcrimai ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas pecziuoso, skaus
mas kauluose, skausmas gerklėje, što
kas energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau katara, astma, 
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimą, isztynima gerkles (goitre), 
kraujo, odos ir speciales ligas pilvo, 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
neuritis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geros-

/

I

Kolonijališkosios Dienos 
IMfWw Wa^iinrtono ir l^fayctto; 
Kum iuikoq h kaniH.iuw Jurgio, buvo 
pilimi iruHoj.ii 1 C"tu p;«|iro<Hu pnikioftit 
[‘OhbuiK jr j 
\y ratu** 
ži ii« penik »Ih. J<4 AWi* paproty* ifalio 
tų ligi Aio!, tai Aijundien 
žmonių galėtų paslėpti p nik u 
ulei Aka norui* upd'TigU* navo galvai. 
Tačiau vietoje to, jie Aiandi^-n naudoju

Ruffles
Pleiskanų mirtinąjį prleAi), kuri<, jei

karall.iiiii Jurgio. k*

gražhi a pMrfcHiusicni < 
paplukti savo galva* gra«

11 
daugelis 

, , , . i
plei*k a nomi* apdengta* savo galva*.

: /y
'I h
!\ hA

ri

*1

I 
į

Uhfwd Junml galvų kasdien prr *a [>
valtę nr dcAinitj dhnų ir vyliaus tik rrtkar<HaU inilig reikalo, greitai ap 
vaii4 odų i.,_
pranyko ir plaukai tuojau^ aigaiw imvo niituralį, normali grujhirną.

fFiillriiii iriint i t n 1.1 . . . /‘t.. -k . ..i - - ...-.t..!---

vai i •< jgalv«M o<lų
I / _ , ____________ _________ _ T ...........
RiitHf‘4 jruUnui giluti aptleko** po IkmiUm. arba iit 75c. prliiun
čLnnc paAtu Ucaial i A dirbtuvė, pj

F. AD. RICHTER 4 CO., 104-114 Sc. 4th St., Brockly*, N. Y. JjT

tino Mų erzinančių balty lupynų ; ja lėtėjimai tuojau*

Daugelis isz jusu kaimynių gali jumis 
pasakyt apie geruma

COLUMBIA
*

<1

4

EMBLEM-NEW CAPELLO 
JASPER - HOME COMFORT 

Kukninei Peczei.

♦

> Z ’

nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydymo. Padekavoncs nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Ilodgcns bu
na kožna Sęrcda ir jo ofisas tonais 
yra po No. 44 BROAD ST. Of isos va
landos nuo 9 ryto iki 8 vakare.

ant 
persiskyrimo, nes 1). turėjo ga
ila didelia. priežasto 
Teipgi bus ir 
aut. pasidalinimo turi

Ir kokia bus isz to 
Advokatai paims viską. Žmo
gelis neteko vaiku ir turto. 
Bet kaip ant to žiūrės vaikai, 
.j°R' j,l.in mylima, motinėlė per
žengė riibeži dorybes -ir mė
lynos. Kokia bus ju paguodo- 
ne del tosios juju gimdytojos 
kuri prižadėjo 
del savo vyro prie
Ar tiejei tris sūnūs daoja. iii 
protą gnodos jaja. ar paniekins 
sulyginant, purvo baloje 
tvirkumo.

A'yras pasiliko ant senatvės 
be pastoges, paežius vaiku ir 
turto.

Taigi, 
daug bledes 
czionais Amerika 
riai kuriuos g 
glaudže manydamas, jog už tai 
bus dėkingas už tai. 
tau! Suardo 
iszbeg'a po velniu su 
boba palikdamas vyra ' 
liam nuliudintia,

ir
— teipgi —

Heatrolas
Parlorinei Szilumos Hiterei kuriems 
nereike jokiu paipu. Parduodame ir

COLUMBIA OAK H1TER1US
Lehigh Valley

Nedeline Ekskurcija in

PITTSBURGA
NEDELIOJ 30 NOVEMBER

Dubeltavas
Tikietas
Tikietai bus geri tik aut specialiszko 
tieino važuojant in ten ir grįžtant..
Apleis Mahanoy City 9:47 Subatos 

Pribus in Pittsburg*
8:00 vai. Nedėlios ryte Nov. 30>to. 
(Pennsylvania Geležinkelio stacijos.).
Grįžtant specialiszka* treinas apleis 
Pittsburga 3:00 valanda popiet šuto- 
jnnt prie tu pat stacijų kaip ir važuo
jant in tonais.
Tikietus ir daugiaus informaciiju ga- 
Hinli gauti ant Lehigh Valley dypu.

Lehigh 5Ml€y 
Railroad

<CheRoute «f The Block. Diomenct

$5

iszt ikimvsta 
altoriaus.

Isz-
--- ------------------------------------------------------------ -------------------

Galima matyti pas pardavėjus

FLO ELECTRIC CO. *
(F. D. Boczkauakas, Locnininkas)

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

H. J. HEISER & Co.
Sztoras kuris suteikia jumis užganėdinima.

25-27 E; CENTRE ST. MAHANOY CITY
Lietuvoje 

arkliu vagys, 
burdingie 

’•aspadoris pri-

padaro
o

A
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^STRONGER MORE LOGICAL 
PLAY THAN R AIN '>7 Telegram

nakti 29 Nov.

WHITE
CARGO

By LEON GORDON 
2YEARS-DALYŠ THEATRE 

NEW YORK / 
ww II •  —!■ P /

V J 
<. JrIYEAR-PLAYHOUSE

LONDON
T

i

i

I

Bet kur 
szeimvna arba 

svetima 
dide- 

rupestije ir
varge, kuris lankei < paskandi
na savo rūpestir stikleli jo, lie
kasi girtuokliu arba 
isz akiu žmoniu.

Szis*aįsitikimas yra tikras, 
lies aplaikemo graudinga, gro- 
mata nuo tojo žmogelio, kuris 
mums viską dauesze apie savo 

kurio

pražūva

23

A VIVID PLAY OF LOVE IN THE TROPJCS
THE CRITICS ALL AGREE!

A Cloudburst of Sensationalism”.................... N. Y. Herald
<4The Best Play of the Season”........................ N. Y. Tribune
“Great, No Other Word Will Do”...................... N. Y. News
“Theatre Resounded With Hurrahs”...........N. Y. American

f ZL O^IGINAL CAST HROADWAY STARS
INŽANGA VAKARAIS NUO $1.00 IKI $2,50

Subatoj popiet 50ct iki $1.50 (400 geru Bėdinu po $1.00) 
Tikietus galima pirkti dabar priesz laika.

p 
CAPITAL STOCK $125,000 00 

SURPLUS IR UNDIVIDED !
PROFITS $023,858.02

Mokame 8-czla procentą ant į 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie Ju*u pinigu 1 Sausio ir 1 ' 
Liepos. Me* norim kad ir jus , 
turėtumėt reikalą su musu banka į 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentai.
Geo. W. BARLOW, VIce-Pr«».
Jo*. E. FERGUSON, Kaeieriue.

t

I

nolaimi ugit gyveni ma 
priežasto buvo burdingieris 
žaltis. t ‘

Daug panąsziu atsitikimu 
turime sziadien liytuviszkosia 
szoimynosia, o tumu 
gaspadiuo kad no

panasziu
i

kalta 
i turi suvijo 

tvirto budo ir neduoda su puo-
du per snuki tokiam gundyto-
4 ! ijui. \

PUIKI MALDA4KNYGELE 
“AN!OLAS SARGAS'* 

Viso* reikalingo* maldo*, Litanijos, 
ir 1.1.. Puikią!/ epdar^rta minkaatai*

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namui, Sztorua, Mokalainea, Baž- 
nyczea ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Szviesa. Teipgi parduoda 

FIKSCZERIUS
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite sztoroaia. Už
veda varpelua prie duriu, taiso elek- 
trikinius prosus ir kitokius elektrikin-

* (

ius intaisua. Ateikite pas mane jeigu 
manote užvesti saviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asz mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu iszpildyti didelius kontrak
tus ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycziu. Duokite pirmybia savo 
tautiecziui pakol ejsite kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
312 W. PINE ST., MAHANOY CITV

/JĮĮ'. --------------- ; J'.-JOfJ.-L—!J— Į4.L.Į! L

DR. T. J. TACIELAUCKAS

•kūrinai* apdarais, auksuoti krautai.
Preke sui. priduntlmu tiktai $l.S0.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., ii A VI A lirvir n*Bit AW ■ A

Pirmutinis Liotuviszkas
Dentistas Mahanojui.

2-ras Floras Klino Name
W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

=» Tavo Pareigai Jais Rūpintis. *=
Maži kūdikiai negali nicknoinl sau pagelbsti ! Kiionet ji) x du

riai uikivtčjat jie mitino kaa jiem* kenkia. Tai yra nikalah jus 
rnotinog! PrHiur^kit jum niiM^tiugai. Pridėliok i 11 kai jų vidutai 
veiktų kiekvienų dienų. Ir Jid apsi:vikrių nors
uftklėtėjimas, duokite Jicnia Bambino—Kūdikių <icrhu»i Dram a 
Kūdikiai mėgsta Jį. Jie net praAo daugiau**. Ji* i eiklu greitai, len
gvai, tikrai. Bonkų 35c. apliekme ar tralui U lalioratorih*.

F. AD. RICHTER A CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N.Y.

mjliiiupfc * Purių

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

■ 'M1*. •
*........ 9 ■ •1 • ir

3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigu yra geriaus negu lOtaš procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o

■v1*

MH

5 •■*r •»*R •

[• persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- 
► dauginimu procento.

j




