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IŠZ AMERIKOS
PIRKO DEŽUTIA KEN

DŽIU; RADO 867 DO
LERIUS.

Ottawa. James D. (’amp
bell, inejas in kendžiu sztora 
apie dvylikta valanda nakezia, 
pirko dežutia 'kendžiu už ku
rias užmokėjo $1.50. Kada ati
daro dežutia, nusistebėjo pa
matęs joje bumaszkas ir sidab
rinius smulkius pinigus. O kad 
lmvo teisingas žmogelis, mme- 
sz|' ant rytojaus pas sztornin-
ka kuvis su aszaroinis padėka- 
vojo už sugrąžinimą pinigu. > 
Kada James atėjo in sztora 
klerką ketino uždaryti bizni, 
iszeme pinigus 
ir inde jo iii 
padėjo in szali ir 
kostumerio. Dėžutė susimaisze 
su kitoms kuria (’ampbell pir
ko, nežinant kas joje randasi.
TURI TRUMPIAUSE PRA

VARDE ANT SVIETO.
Baltimore, Md. — 'Trum

piausia pravarde ant svielojti
ri studentas czionaitiniam me- 
dikaliszkam universitete John } 
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isz redžisterio 
kendžiu dežutia, 

lauki' ant

PravardeHopkinse.
lukningo žmogaus yra Mister!

VAIKU.
milijonirris 

isz Altaiita, Ga. stengusi užves
ti kožnam didesniam mieste 
ligonbutes ir priglaudąs del 
serganeziu ir paliegusiu vaiku 
kuriu tėvai vra per vargingi 

Kad 
daugiau ant

Forrest Adair,

per 
mokėti už juju gydymą, 
tokiu vvrn, butu 
svieto.

SKANDALAS PUBLIKINE- 
JE MOKSLAINEJE.

Toledo, ()hio. -
sliectva kas kiszasi nuogo szo-

Valdže daro

I. Philologai tvirtina buk tai ki<> siml.'iitu ant sniego, karia-
trumpiause pravarde ir litara 
kuri sunaudoję mažiause ai ra
mento.

Ponas I paeina isz Kinu, tu
ri 24 motus ir pribuvo in Ame
rika mokytis ant daktaro.
PENKĮ VALSTIJEI UŽLIE

TI, 9 PRAŽUVO, BLEDES 
DIDELES.

Atlanta,' G a. Devynios 
y pa tos pražuvo tvannosia koki 
kilo penkiosia va 1st i josią; Ge-a

du 
mergaites, 

k uric

orgia, Alabama, South Caroli-| 
na, Louisina ir Mississippi. Ke- 2; 
Ii trukei nusirito nuo tiltu, 
apie penki szimtai szeimynu 
pasiliko be pastogių, vanduo 
lilineszo daug tiltu ir gyvuliu. 
Blodes daeina ant milijonu do
leriu.
SZESZKAS TĖVAS, PALIKO 

5 VAIKUS DEGANCZIAM 
NAME.

Elk River, Mimi. 
Bedocz, taimeris, 
deganczio namo, patiKiiamas 
jame pei/kis savo vaikus kurie 
sudege ant smert, norint s tė
vas turėjo gana laiko visus isz- 

bet pats 
rūpinosi o ne apie 

vaikui, hikbs uždarvtas kalė
jimo už savo szeszkuma. Penki 
vaikai turėdami nuo 18 mene
siu lyg 7 metu, likos palaidoti 
vienam kape. <„* ■

nusirito
szimtai

— Fra nas 
iszbego isz 

namo, palikdama

gialbeli isz liepsnos 
apie save

TASAI MYLĖJO SAVO 
PACZIULE.

Schenectady, N. Y. —
areszlavojo *Aleksandi,a 

Znak, kuris vare automobiliu 
būdamas girtu, negana to, ka-

Pali-
t •

<*tjc

Ja ji palicije sulaikė užtiko ji
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New York, 
sitinka kad 
savo 
su 
wards kuris 
ninkus. Grand l’nion 

nedave jam 
kambario;

NETEKO KELNIŲ, — GAVO 
355 DOLERIUS.

X et a ūke i at 
žmogus netektu

kelnių, bet teip atsiliko 
prokuratorių Elvio 

apskundė loeiii- 
hot elio

Ed-

isz Saratoga kad 
rakto užraksi! savo 
vagis insigavo ir paėmė pono 

kelnes drauge 
Sudas pripa

žino jam atlyginti už paiieszla 
skriauda.

prokuratoriaus 
su 355 doleriais.

»w York.

susipažino nuo

APSIVEDĖ PO 40 METU 
— DRŪTA MEILE.

— (Ina Pankriu- 
te, 15 motu, dukrele Lietnvisz-
ko ūkininko gyvenanezio arti
moje Kauno, Lietuvoje, 40 me
lu adgal susižiedojo ir priža
dėjo savo meile Jurgiui Geidi, 
su k u viltom 
jaunu dienu.

.Jurgis buvo vargingu berne
liu. 'Povas Onos pasiprieszmo 
jam ir paliepi' Onutei pasijesz- 
kot turtingesnio jaunikio. Jur
gis atsisveikino su Onute kal
bėdamas, jog 

k u r 
o

iszkeliauna iii 
aukso randasi 

kada uždirbs kiek 
jai laivakorte.

A meri ka, 
del kožno, 
pinigo atsiims 
In kelis metus surinkias kelio
lika szimtoliu, nusiuntė laiva- 

bi't gromata 
isz Lietuvos neatida-

studentai ir
turtingu te

laukėsi in 
mokslainia Scott

prikalbino
I
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~ apie shvo mylima Onutia. Ana
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Pana Lila Buclimann, szokiko teatro, isz Atlanta, Ga.
Iszgialbejo Keturis Vaikus isz Deganczio Namo.
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fe-y.

ana diena iszgialbejo keturis v nikus isz deganczio namo. Ka
da atsiminė jog paliko savo masznelia su pinigais ant stalo, 
inhego vela in nania apimta liepsna ir iszejo sveika ir gyva. 
Mažinleli kuri laiko ant ranku yra vienas isz 
Knight, dvieju metu.

vienas vaiku S. Mc-

ISZ LIETUVOS
ATMETE LIETUVOS PRA- 

SZYMA ANT ATGAVIMO 
VILINAUS.
-- Lat viszki lai k rasz-Ryga.

ezoi skelbdami apie nota / 
basadoriu Posėdžio kas kiszasi 
Lietuvos aut atgavimo adgal 
Vilniaus. Buvo tai dhlžiauses 
smūgis Lietuvai. Badai Lietu
va dabar veda slaptingus posė
džius ant 
Lenki je.

ISZSIVEŽE BRANGIA 
MISTRANCIJA.

Kokiszkis. “Vienybes” koy. 
— Vietinėje bažnyczioje priesz 
kara buvo labai brangi 'mis 
trancija, kuri kainavo 60 hiks- 
tahcziu rubliu. Ta brangia mia- 
trancija klebono vežėjas pasic-

Am- -mCH RU savim važiuodamas iii

padarymo taikos su

VAGYS DARBUOJESI.
Rokiszkis. “VionvbosH kor. 

— Sziojo apylinkėje labai daug 
priviso vagiu; nėra tokios nak
ties, kad kokio nors kaimo no- 
apvogita. Lapkriczio 15 d. Batu 
liaukos iszvogfy sziono. 20 d. Pu 
grundos pavogė kiaule, bet svi
linant sugavo. Kauszoliu kaL 
me 22
O paeziame miesto kiszenvagiu 
pulkais randasi.

Rusija, ir kas su mistrancija 
nutiko, niekas nežino, tik žino, 
kad nebėra. Gudrus kunigai, ir. 
varpusTszkavoje nuo rusu ran
ku, bet kai Rokiszkio kunigai 
tokio mažo ir brangaus daikto 
nežinojo kaip pakavoti. Dabar 
vėl yra renami pinigai, ant 
naujos mi stronci jos, kuri
nuoB 4,000 litu, bet rinkim^M- 

tokia, suma.
* ii ■ Ii ' *IIW

NAUJAS ŽMONIŲ PLE- 
SZIMO BUDAS.

f '' '[j," r • * i. i " S’* Į " "*

~‘ ‘ Kamajų
kaimo gj^yentojas/ Antanas

baįnosiseka, ir va r gi a i surinks 
tokia suma. i

Li T II : * '' . **' wil'!'’

Rokiszkio apsk..

isz vogta rugiai ir mesa.
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Szczuka Spalįp.r- tjapkriezio 
men. laikotarpy gavo nežinomo 
piktadario 4 anonimius laisz- 
kus, kuriuose buvo reikalauja
ma pinigu. Pirmame laiszke bu 
vo reikalauta paskirta diena 
tam tikroje vietoje padėti 10,- 
000 litu; antra ir treczia karta 
už “reikalavimo” noiszpildy- 
ma pareikalauta 12,000 litu, o 
jau ket vi Ha karta gauta laisz- 
kas, kuriame reikalauta 15,00() 
litu. Pinigai prMilejo’bnti aL
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RETAS 2VERIS. 
4 '• * M W; *I11

Vieszvilc. — Vienas vieszvi- 
lietis pastebėjo Juravos misz- 
ko labai rota žveri, vadinama 
Szcrna. Sztomis dienomis ^nsi- 
ttaise 13 Szauliu ir apspiete 
žėri. P. Rodaieziu Vioszvilcs sę

reikalavimo
įIsz Visu Szaliu

—*• *** ■<*— » * —

LATVIJOS KOpSŪLIS PA-

KAREIVIS PERGYVENO 9 
METUS UŽGRIAUTAS 

FORTECE. >

Wirszava.

korte ir pinigu,
sugryžo 
rvla.

Jurgis uoapsi\ede visai. Per 
ketnresdoszimts moju gyveno 
nuliiidimia, inislindnmas liktai

kos žvori vionu szuviu
Ii. Szcmas yra maždanjk 6 mo
tus senas ir svefia 340 svaru. 
Jau per 31 meta nebebuvo so
kes pagftutn toki gyvuli Jura- 
yos miszkę.

* 4.^1 k* ? 1" 1 ■ :" ,l *1. * « * -

Pinigai pKvhlejo būti at- 
neszti Ijipkriczio 
prie Rokiszkio daržines ijr, palu

i

ihon. 30 d.Isz Osovecko 
tvirtoves,, kuri buvo smarkiai 
apKzamloma vokiecziu karo 
mete, ateina ve kokia žinia: 

Bevalant fort ii s ir 7 juos tnl 
šaut, lenkai surado žemomis 

kazeme’to 
kuris,

II1'

lept i pp akmonais. Jei fizis rei
kalavimas nebusiąs, • iszpildy-

o jo visas turtas ^įdegintas. ,
Pil. Szezuka, prape^oB. apie 

tai policijai, paskirtu Jaiku nu- w a < a a • a

DIRBINEJO IfETIKfcUS 
PRASZPARTUS.

Gdansk. - Palicijc 
nei sznipinejo kas tokis iždavi- 
nejo neteisingus 
del žydu kurie norėjo važiuoti 
in Amerika. Ant galo snsoke, 
buk Latvijos konsulis kokis tai 
Iluszkevicz padirbinėjo 
sius praszpartns ir perdarine 
jo po szimta doleriu.

'Tasai konsulis gyveno gerai 
ir praleisdavo laika su paleis
tuvėms, o toipgi 
kokainu in Franciji 
ra i. pa pel nydavo.
szalintas nuo dinsto, o kada ji 
ketino aresztavoti, pabėgo ne
žino kur.

me daly ha vo 
k ei ios 
vn vaikai 
aug.sztesiiia
School. Studentai 
mergaites idant >zoktu su jeis 
bet visai be jokiu drapanų 
nuogi.
daryti isz sarmatos matydami 
toki nepaprasta szoki.

Xuo mergaites palicije daži- 
nojo, buk vienus isz tn st aden

itu Simus habkierio, turi mieste 
kelis kambarius iii kuriuos su- 

vaikinai >u merginoms 
v i >oki pasiūt isz- 

girt uokliavi- 
laro tolimesni 

aresztavoji- 
prasižengelin kurie 

iszvede isz doraus kelio kelio
lika jaunu mergaiczi u. 
merga iczi u 
turtingu ižgamu.

$12,000,000 UŽ DU LOTUS.
Xew York. — Kaip yra bran

gi žeme Xew Yorko vidurinėje 
daly, galima suprasti isz szio- 
inis dienomis invykusio pirki
nio. Žinomas ’aldorf-Astoria 
Kotelis, kurio i.. J.’.......
milijonieriai Vincent ir \Val- 

tapo 
d vieni korporaci jom 
ar i r Du Pont;
lotu žeme, po szi.io buteliu sto- 
vinezia, 12,000,000 doleriu.

SUDEGINO BREKERI.
Morgantown, \V. Va. — Bro

keris, arba 
minkszt u 
“t ipelu, 
prie Francois Coal (’o. kasyk
la arti Lowesville.
likos padegtas kaip rodos 'per 
darbininkus prigulinczius prie 
unijos, nes kasyklos neprigule- 
jo prii‘ unijos. Palicije naudoje 
szunis ant susekimo kailinin
ku.

Praei-iaj nežinojo ka sanvaitia,

eina 
kur atsibuna 
k i linksmumai ir

Pa Ii riję < 
yrinejima, tiksle 

k i t ii

mus.
♦

m< >

dorf

nuo

» # 
apszamloma

? •;

'Tėvai
spiros! nubaudimu

savininkai laivo

A s t or,

1 I

parduotas 
-- Booin- 

gavo už dvieju

kaip ji 
augliu aplinkinesia 

likos

vadina

sudegintas

jojo draugas Stepo- 
St abi ūgis paprasze Jurgi 

pas save 
s

paprasze
Jersey City, kur 

utiko jau pasenusia ir suvar
gusia rnoteria 
jiji vadinasi Ona Pankriute ir 
pribuvo in 
savo m v limo bet Iv• • 
kni jojo nesurado.

Sukliko Jurgis isz džiaugs
mo, prispaudė 
mylipia Onntia ir 
dienu mylinti pora 
riszta mazgu moterystes. Jau
navedžiai apsigyveno 
brook Heights kur .Jurgis turi 
užsiėmimą kaipo 
fabrike areoplann.

NESUSILAUKĖ SAVO PA- 
OZIOS IR VAIKU.

Allentown, Pa. — Gyvenda- 
deszimts metu, 

ska t i kel i, 
<ad tik ‘surinkti kiek pinigu 
ant pargalienirno savo paežius 
ir vaiku isz Lenkijos kuriu ne
inate per tiek metu, o kada jau 1 • | • l !• 1 • I •

nas
in

praszpartns

sakvdama kad

Amerikn jeszkoti 
g sziam lai-

prie krutinės 
už dvieju 
likos su-

II as-

moka nikus

t nn-

prist at inejo 
ant ko go

ld kos įira-
I? 
v

nas A marike 
ezedindamas kožna

nematvda mas
Matvti kad

szoviniiii,

trankoni savo paeziulo už plau
ku ant ulyczios ir baisei jaja 
Hiimusze. Motore likos nuvežta 
in ligonbuti kur randasi mirti
nam padėjimo o žveriszko bu
do vyra uždare kalėjimo, už 
iszmetjma savo prisiegeles isz 
automobiliaus pasielgdamas su 
jąja nežmoniszkai.

RŪKYMAS PAPEROSU 
PASIDIDINO.

Washington, D. C. — Ameri- 
koniszkos moterėlės ir mergi
nos labai priprato prie rūky
mo paperosu, todėl juju praei
ta meta daugiau surūkyta no 
kaip praeituosia metuosia.

' Praeita meta Amoriko surūky
ta net 63 bilijonus paperosu. 
Japonijoi toipgi pasididino ru-

Brokeris

nas 
smert savo,

NUŽUDE PACZIA IR 
BURDINGIERI.

Everett, Mass. — Italas Fra- 
Ferrasti, nuszove ant 

paezia ir Povyla
Lombardi, burdingieri, po tam 
pats sau atomo gyvast į. Franas 
labai buvo užvydns savo jau
nai pacziidei kuria pasiutisz-

kymas paperosu.

kai mylėjo ir lankei jai kalbė
davo idant su Povylu visai ne
kalbėtu, o kada juos užtiko 
skaitant knyga teip insiuto, 
jog abudu nuszove.

buvo surinkias keliolika szim- 
teliu nuvažiavo in Allentown’a 
isz;pirkti laivakorte ir nusiunst 
pinigu szoimyneliai ant atva
žiavimo in
Oko, 45 metu eidamas namo 
laike sniegines viešnios negir
dėjo, nę neinate einanezio trū
kio kuris trenki' in nelaimin
ga, sumaldamas ji ant szmote- 
liu netoli Macungie.

Palicijc pranesze paezei ir 
nelaime josios

218,000 VAIKAI UKRAI
NOJE VALKATOMS. •

Lvavos. ..- (’entraliszkas
komitetas kuris užsiėmė ap
globė. vaikais t’krainojo, pra- 
nosza. buk lenais randasi 486,- 
000 vaiku kurie neturi pasto
ges, kurio valkiojosi isz kaimo 
in kaimu ir isz miesto iii mies
tą, vogdami kas 
nagus ir ubagauna.
skaitliaus 73,000 vaikai 
diagu“ patalpyta in 
das, o 199,000 randasi po pri
žiūra. komitetu del likusiu 
rado jokios priglaudus,
žiema tasai skaitlis daug, labai 
daug susimažins, nes suras vie
ta kapuosia o apie tai sovietai 
visai nesirūpina.

apversta viename 
blidazo, rusu kareivi, 
pasirodo, iszbuves tam skiepo 
devynis metus, 
d i ('ims szviosos.
plyszus vokiecziu 
skiepas buvo užverstas žemes 
sluogtsniais, kartu su kareiviu. 
Kareivis papasakojęs, kad visą 
meta jis maitos duona, bet ji 
po to nuo drėgnumo pagedusi. 
Vėliau jis maitos konservais, 
kuriu gana daug buvo kasemo- 
to. Buvo ir žvakių, kuriu užte
ko keturiems motains, o po to 
penkis metus jis gyvenos be 
szviosos. Iszvydes dienos szvic- 
sa jis apako, bot vejiąu pnpra-

batus, 
“amata.

darbu
rodytojo vietojo padėjo popie-’, 
riti ryszuleli, o tuo paežiu me
tu arti daržines pasislėpė kri- 
minalos policijos sargyba..

Ta paezia. diena apie 6 vai. 
rak. kažin kas atė jo prie įerzi
nės ir lamputemis szyiofĮįįmi 
pradėjo jeszkot i padėtu Įįtyini- 
gu.” Policija įsz kitos-»nyses 
norėjo “laimes“ jeszkoto 
suimti, tacziau jie miktie^inm-

szyiofįįkjmi

jeszJketpjus

Lenkai
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Amerika, Mikola 
eidamas

soje pasislėpė... 'pedfeaku 
rasta, kad tai butą 2 zniqnin. 
Einant ju pėdomis rasta nu

į
J
J

f

Paticije 
vaikams 
vvro.t

apie

Paryžius. — Sovietu am
basadorius Leona Id Krassin, 
iszkoiiavo in Moskva. Kaip ro
dos torp Fraipnjos o Rosijos 
diplomatiszki Tysziai bus per
traukti.

high Valley Coal Co., pirko nuo 
Dorrancu anglini szmotn že
mes nž $1,350,000. Anglis dau- 
gieitBO randasi po Susquehan
na Upe.

Chicago. — In dvi san-
vaitos vienas palicijantas likos 
nžmusztas o septyni paszauti 
per banditus.

Wilkes-Barre, Pa. — Le-

•*

papuola iii
Isz tojo 

“bro- 
priglau -

IIP-
In

c i
- Ang- 

llong llwa, 
czionais 

sugryžo su

kiniszkus
kurie

MARINEI RAZBAININKAI 
APIPLESZE LAIVA IR 

PASAŽIERIUS.
Hong Kong, Kinai, 

liszkas laivas
kuris ' iszplauko isz 
tris dienas adgal 
nepaprastu1 apsakymu apie jo
jo apipleszima per 
mari n i u s ra zba i n i n k 11 s,
apiplesze visus jpasažiorius ir 
sudaužė laivo kasa, pasieniia 
visu turtą, priverto kapitonu 
idant juos iszsodytu ant pa- 
kraszczio isz kur dingo kitur.

Razbiiininkas nuėjo in laivu 
kaipo pasažioriai, o kada lai
vas buvo iszplaiikes ant mariu 
puse dienos, užklupo ant visu 
ir apiplosze.

i r r
to. Jis buvo apželes plaukais 
ir pražilęs, t-enkai mano ji de
portuoti Rusijon, nes tai Dono 
kaži J\as.

ATSIŽADĖJO TURTO NE 
KAIP SAVO TAUTOS.

Dak- 
szia-

Bėrimas, Vokietija, — 
taras. Maxas Wuechter 
dien pastojo didvyriu ir goru 
Vokiszku patrijotu, o tai isz 
priežasi ies nepriėmimo 150,000 
doleriu, kuriuos jam paliko'jo
jo dode kuris
bet po t n iszly^u, kad Dr. \Ya- 
ecldoris iszsižades savo tautos 
o pasiliks 
“Goriau pasilikti vargszu no 
kaip už pinigus Imti ižgaina ir 
iszsižadoti savo tauto

mestas szaunamas ginklas^-pa
darytas isz rusu karo Krautuvo 
su naminio darbo rartkena ir 3

k • » e •* *

szoviniais, kuriu l buvo tutoję. 
Reiszk ia,. kad p i ktadai'iai fpi vo

su naminio darbo raAkcna h

* • • • Vfc * 1 Y-Fprisirengė gintis. Be tę*. Ka-

mirė Anglijoi,

Angliszku pilioeziu.

kai- 
bėjo daktaras, ir paliktiQ'jurto 
nepriimie.

Jojo dede Sir Max M itchier 
dines

£
Stotine, iszkoiiavo in 

Anglijo 1857 mete kur sui'jnko
• >'

didelius turtus ir pasiliko An
gliszku padonu, mirdamas tu
rėjo 87 motus.

New York.
<>

’* New York. — Per lojimą 
didelio sziinc, 20 szeimynti isz- 
sigolbojo isz deganczio namo 
ant East Side, Szuo teip apde- 

.!<>£ ji reikėjo nnszaut, — 
Gera užmokestis.

Tokio, Japan i jo. — 2000 
žmonių iszbego isz deganczio 
Engiza teatro, be jokiu sužeidi
mu ir nelaimiu. Teatras sudege 
lygi pamatu,

*

I

majų laukuose rasta; aj^tas 
rusu karo szautuvas.. ■ > 

Gruodžio men. 2 d. siilailryta
-

HbCa 
, ataMiikn 

laiszkįMis, Sįijm-

rusu karo szautuvas.. •

PABĖGO KALINIAI.
Isz Kauno sunkiųjų 

kalėjimo pabėgės ir iesenai su
imtas pleszikas J. Rutkauskas 
prisipažino padaręs labai daug 
vagyseziu. Vogti pradėjęs 21 
m. amžiaus. Pirma karta pa
vogęs odos ir pasisiuvęs sau

Nuo to pradėjęs savo 
” Visa laika gyvenos

Kauno, ploszdamas krautuves, 
sandelius, buvęs insimylejes, 
tris kartus sėdėjos kalėjimo ir 
viena karta pasiseko pabėgti. 
Buvęs perėjos ieutralo juosta 
in Vilnių ir patekės in lenku 
raukas, kur buvęs intartas, kai
po lietuviu sznipas.
esą ji labai muszc; karta isz ju 
ranku pasiliuosavoš ir ton ne
turėdamas isz ko gyventi su- 
gryžes in Kauna, kur ir buvęs 
suimtas. Be to, jis yra intartas 
užpuolimuose ir žmog'žudyste-

UGNIS PADARE DAUG 
BLEDES.

Vilkeliai, Naujamiesezio V. rasta 
Vilkeliu kaimo, Naujamiesezio 
valscziaus Gruodžio 8 d. anksti 
ryta ūkininko Smailo sudege 
(klotis) ja vynas ir giyczia. 
Nukontcjusis, matyt, buvo tur
tingas ūkininkas, nes javyne 
butą daug grudu, spėjama, kad 
grudai buvo net koloriu motu 
ir nemažai mėsos Jau tarp de
gėsiu rasta keletas kumpiu ir 
laszhiiu palcziu, nespėjusiu su
tirpti.
dukters kraieziu — audeklu ir 
pinigii; nes iszgelbeti nesuspė
ta. Užsidegus javpmi tuojau 
užsidegė ir gryczia. Szeimihin- 
ke Smailiene, norėdama szi ta 
iszgelbeti, smarkiai apdegė ir 
guli Panevėžio ligoninėje. Prie
žastis gaisro galima pasakyti 
sziksztumas ir tamsumas, nes 
Smailyssavo 'gyvenime netu
rėjo žibintuvo (liktarnCs), o t i w a & « * *

Sudege irgi n'otnažai

lili

Bronius Budzilaviezius, .JP"'- 
Rokisžky, ir Lionginas Janu vi- 
ežius. Padarius pas juos fotata 

rankraszcziai,\ atatjnka 
anonimioms laiszk'ams. Spjm- 
tioji oliau prisipažino kalti

V l llir pasodinti, kalėjimą^.H
’•4" "■ 11 $ ’a* **,* ■ '**' h n

PALESTINA NO&I LIE
TUVISZK0 KONSULO.
KaunAs (Nuo “Vien.”‘fcor.) 

— Už sienio Reikalu Ministeri
ja gavo isz Palestinos vgW.ios 
praszyma. insfeigti • Joriizaly 
Lietuvos konsulatu. Pasirodo, 
kad Palestinoje esanią* jipie

'd| _ A . w 1 * »

.liti*

8,000 Lietuvos piliecziu,su
prantama, žydu, isz kuriu apie 
tūkstantis darbininkai, o ‘kiti • ii* " j • • L ‘n a. * * i *, A •
kirkliai. Daigelis sziir turi pa
like Lietuvoje namus, žemes ir 
invairius reikalus.

Todėl jie pageidauja, * kad 
Lietuva prisiųstų konsulą,,ku-

į k ii
— inteligentai ir pasiturinti ij;ii

* iru1 •L

OI
į
I

r

■

i
ris padėtu jiems daryti dokiu 
mentus, paveldėjimo. . rtisztus, 
ingaliavimus ir taip toliau. '

Wilkes-Barro, Pa.

1 i
rfn* || 1

I*ta ryta. Smailionoi reikėjo nu
eiti in jaVynh^ tai užsidegė ba
lana, indejo ja in puofla ir taip 
ojo. Sugiyžus jai iii į ‘ 
pamate, kad jau javynasr dega, tilto ant užszidusios upes ir už-
ėjo. Sugryžus jai in gryczia,

Laimingai vėjo nebuvo ir dau
giau’ nieko nesudegė.

, IN ”
L

Morgan, 35 metu ulwzoko- nuo
*

simusze ant vietos. Patiko pa-
■* '''ežia ir tris vaikus

• ''Iltį>
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ISZ AMERIKOS
PIRKO DEŽUTIA KEN 

DŽIU; RADO 867 DO
LERIUS.
— James D. (’amp

in kendžiii sztora
Ottawa, 

bell, inejas 
apie dvylikta valanda nakezia, 
pirko dežutia ‘kendžiu už ku
rias užmokėjo $1.50. Kada ati
darė dežutia, nusistebėjo pa
matęs joje bnmaszkas ir sidab
rinius smulkius pinigus. O kad 
buvo teisingas žmogelis, nnne- 
szc ant rytojaus pas sztornin-
ka kitaiį su aszaromis padeka- 
vojo už sugrąžinimą pinigini 
Kada James atėjo in sztora 
klerką ketino uždaryti bizni, 
iszemo pinigus isz rodžisterio 

kendžiu dežutia, 
sza Ii ir

: $ T
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VAIKU.
milijonieris

PRIETELIS SERGANCZIU

Z
NETEKO KELNIŲ, — GAVO 

355 DOLERIUS.
Xetankei at- 

žmogus netektu
kelnių, bet feip atsiliko 

prokuratorių
apskundė locni- 

liot elio

Kivi n Kd-

Xew York, 
sitinka kad 
savo 
su
wards kuris 
niūkus. Grand l’nion 
isz Saratoga kad nedave jam 
rakto užrūkyti savo kambario; 
vagis insigavo ir paėmė pono 
prokuratoriaus 
su 355 doleriais
žino jam atlyginti už paneszt 
skriauda.

k (diles drauge 
Sudus pripa- 
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ISZ LIETUVOS ISZSIVEŽE BRANGIA 
MISTRANCIJA. «

Kokiszkis.

yMM

!i*iH

ir indejo in 
pailejo in szali ir lauke ant 
kostumerio. Dėžutė snsimaisze 
su kitoms kuria Campbell pir
ko, nežinant kas joji' randasi.
TURI TRUMPIAUSE PRA

VARDE ANT SVIETO.
Baltimore, Md. — 'Trum

piausia pravarde ant svieto?u- 
ri studentas czionaitiniam me- 
diknliszkam universitete John • 
Hopkinse. Pravarde 
lukningo žmogaus

Korrcst Adair, 
isz Atlanta, Ga. stengėsi užves
ti kožnam didesniam mieste 
ligonbutes ir 
s<‘rganczin ir paliegusiu vaiku 
kuriu tėvai yra per vargingi 
mokėti už juju gydymą, 
lokiu vvrn, butu 
svieto.
SKANDALAS PUBLIKINE- 

JE MOKSLAINEJE.
Valdže daro

APSIVEDĖ PO 40 METU 
— DRŪTA MEILE.

New York. — Ona Pankrin
te, 15 motu, dukrele Lieluvisz- 
ko ūkininko gyvenanezio arti
moje Kauno, Lietuvoje, 40 me
lu adgal susižiodojo ir priža- 

»
nuodidesniam 

priglaudus del

111 1

Kad
daugiau ant

tojo gi ;
yra M ister ; slie<-t va k

L Philologai tvirtina buk tai kio studentu ant sniego, kuria-

Tolrdo, ()liio, - 
kLzasi nuogo szo-Kas

irumpiause pravarde ir litara ni(. dalvbav 
kuri sunaudoję mažiause ai ra
mento.

Ponas I paeina isz Kinu, tu
ri 24 motus ir pribuvo in Ame
rika mokytis ant daktaro.
PENKI VALSTIJEI UŽLIE

TI, 9 PRAŽUVO, BLEDES 
DIDELES.

Atlanta,' Ga. Devynios
ypatos pražuvo t valiuosiu koki
kilo pen k i ošia

A A « ’ I

o dil 
mergaites, 

k u rie
OS 
va iika i

studentai ir 
turtingu te

laukėsi in 
mokslainia Scott

St admit a i prikalbino

va 1st i josią; Ge-
palicije daž.i- 

■isz tu studen-

susipažino

I i 11.

gis 
bedamas, jog 
Amerika, 
del kož.no,
pinigo atsiims

kur
o

dėjo savo meile Jurgiui Geidi 
su k u rujom 
jaunu dienu.

Jurgis buvo vargingu berne- 
l’evas Onos pasiprieszino

jam ir paliepė Onutei pasijesz- 
kot turtingesnio jaunikio. Jur- 

atsisveikino su Onute kal- 
iszkeliauna iii 
aukso randasi

kada uždirbs kiek 
jai laivakorte. 

In kelis metus surinkias kelio
lika szimteliu, nusiuntė laiva
korte ir pinigu, bot gromata 

isz Uotu vos .neatida-
liet

sugryžo 
rvla.

Jurgis neapsi\(‘de visai. Per 
ketnrosdeszimts moju gvvcno 
iiidindimia, mislindamas tiktai 
apie shvo mylima Onutia. Ana 
sanvaitia, jojo draugas Stepo
nas Stabingis papraszo Jurgi 

in Jersey Cit)1, kur

orgta, Alabama, South Caroli
na, Louisina ir Mississippi. Ke- 
Ii t rūkei 
apie penki szimtai 
pasiliko be pastogių, vanduo 
nunesze daug tiltu ir gyvuliu. 
Blcdos daeina ant milijonu do
leriu.
SZESZKAS TĖVAS, PALIKO 

5 VAIKUS DEGANOZIAM
NAME.

Elk River, M imi, 
Bedocz, farmoris,

namo, palikdamas 
jame peitkis savo vaikus kurie 
sudege ant smort, norints tė
vas turėjo gana laiko visu 
gialbeli isz liepsnos — bet pat 

rūpinosi

deganczio

li ilsi r i t <» nuo tiltu, 
szeimynū

— Pranas 
iszbego isz

keli
VU
augsztesnia 
School.
mergaites idant szoktu su .įeis, 
bot visai be jokiu drapanų — 
nuogi. Pyaeigiaj nežinojo ka 
darvti isz sarmatos mat\(luini • •
toki ih'paprasta szoki.

X110 mergaites 
nojo, buk vienas
t n Simus baUkierio, turi miesto 

I kelis kambarius in kuriuos 
eina vaikinai 
kur atsibuna 
ki linksmumai ir 

(ia r 
yrinejima, tiksle

kitu prasižengėli 11 kurie 
iszvede isz doraus kelio kelio
lika jaunu mergaieziu. 
merga iczi u
I art i ngn ižgamu.

S IS Z-

apie savo rūpinosi o ne apie 
vaikus? Likbs uždarytas kalė
jime nž savo szeszkuma. Penki 
vaikai turėdami nuo 18 mene
siu lyg 7 metu, likos palaidoti 
vienam kape.

TASAI MYLĖJO SAVO 
PACZIULE.

'Schepoctady, N. Y. — 
cije aresztavojo ^Aleksandra

Pali-
aresztavojo

Žjnak, kuris vare automobiliu 
bijdamas girtu, negana to, ka
da ji palicije sulaiko užtiko ji 
t rankant savo pacziule už plau
ku ant ulyczios ir baisai ja ja 
suihusze. Motore likos nuvežta

V ■ I

iii ligonbuti kur randasi mirti
nam padėjimo o žvoriszko liū
do vyra uždare kalėjimo, už 
iszmetima savo prisiegeles isz 
atitomobilians pasielgdamas su 
jaja nežmoniszkai.

i

RŪKYMAS PAPEROSU 
PASIDIDINO.

Washington, D. C. Ameri- 
koniszkos moterėlės ir mergi
nos labai priprato prie rūky
mo papo rosiu todėl juju praei
ta meta daugiau surūkyta ne 
kaip praeitiiosia metuosia. 
Praeita meta Amerike surūky
ta net 63 bilijonus paperosu. 
Japonijoi teipgi pasididino rū
kymas paperosu.

t

nias.
4

mo

Palicije

SU
SU merginoms 

visoki pasiūtisz- 
firt nok lia vi
ii tolimesni 
areszlavoji-

pas save
atiko jau pasenusia ir suvar

gusia moteria
ji.ji vadinasr (>na Pankriute ir 
pribuvo in
savo mylimo bet ly 
kai jojo nesurado.

Sukliko Jurgis isz džiaiu

S
sakvdama kad

Amerika jcszkoti 
g szi a m lai-

O’

Tėvai
spiresi nubaudimu

$12,000,000 UŽ DU LOTUS.
New York. — Kaip yra bran

gi žeme Xe\\ Yorko vidurinėje 
daly, galima suprasti isz szio
mis dienomis invyknsio pirki
nio. žinomas Waldorf-Astoria 
Hotelis, kurio savininkai buvo 
milijonieriai Vincent 
dorf Astor, tapo | 
dviem korporacijom 
ar ir Du Pont ; gavo 
lotu žeme, po szi.m koteliu sto- 
vinezia, 12,000,000 doleriu.

SUDEGINO BREKERI.
Morgantown, W. Va. — Bre- 

arba kaip ji vadina 
augliu aplinkinesia 

1 i k o.s

tapo. h *
. ir Wal- 
pard notas

- Boom- 
iiž dvieju

koris, 
minkszt u

tipelu,” likos sudegintas 
prie Francois Coal (’o. kasyk- 

Lowesvilli*. Brokeris 
likos padegtas kaip rodos per 
darbininkus prigulinezius prie 
unijos, nes kasyklos neprigule- 
jo prie unijos. Palicije naudoje 
szunis ant susekimo kaltinin
ku.

i i

Iii arti

mis 
smert savo,

NtJŽUDE PACZIA IR 
BURDINGIERI.

Everett, Mass. — Italas Fra- 
Fvrrasti, nnszove ant 

paežiu ir Pwyla
Lombardi, bu rd ingi ori, t>o tam 
pats san atėmė gyvasti. Pranas 
labai buvo užvydns savo jau
nai pacziiflei kuria pasintisz- 
kai mylėjo i y tankei jai kalbė
davo idant šu Povylu visai ne
kalbėtu, o kada
skaitant knyga te i p 
jog abudu nuszove.

juos užtiko
insiuto,

gs- 
krut ines 

už dvieju 
likos sii- 
\s. Jau

navedžiai apsigyveno Has 
brook Heights kur Jurgis turi 
užsiėmimą kaipo 
fabrike areoplanu.

NESUSILAUKĖ SAVO PA- 
CZIOS IR VAIKU.

Allentown, Pa. 
deszimts metu 

czedindamas kožna
•surinkti kiek pinigu 

ant pargabenimo savo paežius 
ii‘ vaiku isz Lenkijos kuriu ne
inate per tiek metiij o 
buvo surinkias keliolika szim- 
teliu nuvažiavo in Allentown’a 
iszpirkti laivakorte ir misi mist 
pinigu szoimyneliai ant atva
žiavimo in Amerika, Mikola 

eidamas namo 
laike sniegines viesulus negir
dėjo, ne neinate einanezio tru
kiu kuris trenkė in nelaimin
ga, sumaldamas ji ant szmote- 
lin netoli Macungie.

pranesze paezei 
apie

mo, prispaudė 
mvlima Onutia ir 
dienu mvlinti

prie

pora 
riszta mazgu moteryste 

a (įsigyveno

mas A marike

kad tik

in 
Oko, 45 metu

Palicijo 
vaikams 
vvro, •>

me k a ni kas

Gvvenda-
I 

skat i k e I i,

i kada jau

* ir 
nelaime josios

*
basadorius Leona Id Krassin

Paryžius. — Soviatu a in- 

iszkoliavo in Moskva. Kaip ro
dos tarp Fraucijos o Rosijos 
diplomatiszki Tysziai bus per
traukti.

Wilkes-Barre, Pa. — Le
high Valley Coal Co., pirko nuo 
Dorrancu anglini szmota. že
mes UŽ $1,350,000. Anglis dau- 
giauso randasi po Susquehan
na Upe.

Chicago.

*

Chicago. — In dvi san- 
vaitos vienas palicijantas likos 
užmusztas o septyni paszauti 
pet banditus.

“Vicnvbos” kor.
— Vietinėje bažnyczioje prie»z 
k a ra buvo labai brangi..: wis- 
traneija, kuri kainavo 60 tuks- 
taneziu rubliu. Ta brangia niis- 
trancija klebono vežėjas pasie-

...................... fflfl,
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( trancijn klebono vežėjas pasie- 
'mes su savim važiuodamas in 
Rusija, ir kas su mistrancija 
nutiko, niekas nežino, tik žino, 
kad nebora. Gudrus kunigai, ir 
varpusiszkavojo nuo rusu ran
ku, bet kai Rokiszkio kunigai 
tokio mažo ir brangaus daikto 
nežinojo kaip pakavoti. Dabar 
vėl yra renami pinigai ant 
naujos mistrancijos, kuri kai-
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Iszgialbejo Keturis Vaikus isz Deganczio Namo.
Pana Litą Buchmann, szokiko teatro, isz At tauta, Ga.
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ATMETE LIETUVOS PRA- 
SZYMA ANT ATGAVIMO 

VILINAUS.
Byga. — Latviszki laikrasz- 

czei skelbdami apie nota
basadoriu Posėdžio kas kiszasi 
Lietuvos ant atgavimo

Buvo tai didžianses 
| smūgis Lietuvai. Badai Lietu- 
I va dabar veda slaptingus pose- 

padarymo taikos su

•Vilniaus.

džius ant 
Lenkije.

ana diena iszgialbejo keturis v nikus isz deganczio namo. Ka
da atsiminė jog paliko savo masznelia su pinigais ant stalo, ■ 
inbego vela in narna apimta liepsna ir iszejo sveika ir gyva. 
Mažiuhdi kuri laiko ant ranku yra vienas isz 
Knight, dvieju metu.

Isz Visu Szaliu
LATVIJOS KOĮ4StlLIS PA

DIRBINĖJO NETIKRUS 
PRASZPARTUŠ.

- Palicije nuo(bbuisk.
nei sznipinejo kas tokis iždavi- 
nejo neteisingus praszpartus 
del žydu kurie norėjo važiuoti 
iii Amerika. Ant galo susuke, 
bu k Latvijos konsulis kokis tai 
IInszkevirz padirbinėjo
sius praszpartus ir pardavine 
jo po szinita doleriu,

'Tasai konsulis gyveno gerai 
pal(»is-

pristat inejo 
kokainą in Francijo ant ko ge- 

\Jkos į>ra- 
szalinttis nuo dinsfo, o kada ji 
ketino aresztavoti, pabėgo ne
žilu' kur.

so-

1 uo

ir praleisdavo laika su 
t u veins, o teipgi

ra i papel nydavo.

218,000 VAIKAI UKRAI
NOJE VALKATOMS. •

L va vos. 
komitetas kuris 
globa, vaikais l’krainoje, pra- 
nesza. buk tonais randasi 486,- 
000 vaiku kurie neturi pasto
ges, kurie valkiojosi isz kaimo 
in kaiina ir isz miesto in mies
tą, vogdami kas 
nagus ir ubaganna.
skaitliuos 73,000 vaikai 
diagu.” 
das, o 199,000 randasi.po pri
žiurę komitetu del likusiu ne
rado jokios priglaudos. In 

labai

vienas vaiku S. Ne

KAREIVIS PERGYVENO 9 
METUS UŽGRIAUTAS 

FORTECE.
Tsz Osovecko 

tvirtoves,, kuri buvo smarkiai 
1 vokioeziu karo 

ateina ve kokia žinia:
juos tal-

Varszava.
’ I r'

apszijudoma
mote, a......

B('\m la 111 fort its i r
šaut, lenkai surado žemomis 
apversta viename 
blidaze, rusu kareivi,

kazemate 
kuris,

pasirodo, iszbuves tam skiepo
devynis metus, 
d i (mos szviesos.
plyszns vokioeziu

nemnt vdamas 
Matyti kail 

szoviniui, 
skiepas buvo užverstas žemes 
sluogtsniais, kartu su kareiviu. 
Kareivis papasakojęs, kad visą 
meta jis maitos duona, bot ji 
po to nuo drėgnumo pagedusi. 
Vėliau jis maitos konservais, 
kuriu gana daug buvo kasemo- 
te. Buvo ir žvakių, kuriu užte
kt' keturiems metams, o po to 
penkis metus jis gyvenos bo 
szviesos. Iszvydes dienos szvio- 
sa jis apako, bet vejiąu pnpra-

adgal '■1

i

Kent raliszkas 
užsiėmė ap

to. Jis buvo apželos 'plaukais 
ir pražilęs. lankai mano ji de
portuoti Kusijon, nes tai Dono 
kazokas.

VAGYS DARBUOJESI.
Rokiszkis. ‘‘VionvbosH kur. 

— Szioje apylinkėje labai daug 
priviso vagiu; norą tokios nak
ties, kad kokio nors kaimo ne- 
apvog^a. Lapkriczio 15 d. Path 
liaukos iszvogė szieno. 20 d. P4 
grumtas pavogė kiaule, hot svi
linant sugavo. Kauszeliu kai
me 22 iszvogt a rugiai ir mesa. 
O paeziame mieste kiszonvagiu 
pulkais randasi.

misz-

RETAS ŽVĖRIS.
K .. •' ■!> 5I >1 -.-i

Vieszvilo. — Vienas vieszvi- 
lietis pastebėjo Jurnvos 
ke labai reta žveri, vadinama
Szcrna. Sziomis dienomis^¥msi- 
ttaisė 13 Szauliu ir apspiete 
žėri. P. Rodaieziu Vieszviles se 

iU ' i "n A i n

1 . . .7....... /
t i. Szenias yra maždaug 6
kės žveri vienu szuviu nudieg
ti. Szenias yra maždatig 6 me
tus senas ir sveria 340 svaru. 
Jau per 31 meta nebebuvo so-

' 1 * f *
kės pagautu toki .gyviili Jura- 
vos miszke.

. H e. * 1 , ,, n ''į4|i ». 11.1 ii 1
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PABĖGO KALINIAI.
Isz Kauno su ūki uju 

kalėjimo pabėgės ir iesenai su
imtas pleszikas J. Rutkauskas 
prisipažino padaręs labai daug 
vagyseziu. Vogti 
m.
vogęs odos ir pasisiuvęs

Nuo to pradėjęs s^avo 
” Visa, laika gyvedos

darbu

pradėjęs 21 
amžiaus. Pirnut karta pa

šau
batus, 
‘‘amatu.
Kaune, pleszdamas krautuves, 
sandelius, buvęs insimylejes, 
tris kartus sėdėjos kalėjimo ir 
viena karta pasiseko pabėgti. 
Buvęs perėjės iontrale juosta 
in Vilnių ir patekės in lenku 
rankas, kur buvęs intartas, kai
po lietuviu sznipas.

su-

nuos 4,000 litu, bet rinki mUflla-
baįiĮOsisoka, ir vargiai.surinks 
tokia suma.
NAUJAS ŽMONIŲ PLE 

SZIMO BUDAS.
1 L ■''j1*'1 v

Rokiszkio iipsk.,R

Kamajų
kaimo g^ėjįt^aiv Anthnaa
Szczuka Spalhi.— Lapkriczio 
men. laikotarpy gavo nežinomo 
piktadario 4 anoniniius faisz- 
kus, kuriuose buvo rėikahUija- 
ma pinigu. Pirmame laiszke bu 
vo reikalauta paskirta diena 
tam tikrojo vietoje padėti 10,- 
000 litu; antra ir treczia karta 
už ‘‘reikalavimo” neiszpildy- 
ma pareikalauta 12,000 litu, o 
jau ketvirta karta gnyta iaisz- 
kas, kūrime reikįjąųta 15,000

reikalavimo

ĮJ,

litu. Pinigai privlilejoj;bnti aL 
noszti Ijapknezio ifion. 30 d. 
prie Rokiszkio daržiubs ir paš-
lept i po akmenaU. Jei szifi jnojĮ- 
kalaviipas nebusiąs. ■ iszpįM.v-

. hu^MW'tb'^f 1 
o jo visas turtas suJegiaUs., 

Pil. Szczuka, prapenzes apie 
tai policijai, paskirtu -laiku nu-

_ - A / -A. A * ’ - /

rodytojo vietoje padėjo popie-
riu ryszuloli, o tuo paežiu me- į 
tu arti daržines pasislėpė kri- 
minalos policijos sargyba..

Ta paezia diena apie 6 vai. 
va k. kažin kas atėjo prie darži
nes ir lamputomis szviog^mi 
pradėjo jeszkoti padėtu tįįpni- 
gu.” Policija įsz kitosjflįses 
norėjo “laimes” jeszketpjus 
suimti, tacziau jie naktie^tam-
soje pasislėpė* . I^z -pcijlsftkii 
rasta, kad tai bubi 2 žniąniu. 
Einant ju pėdomis rasta nu
mestas szaunamas ginklas} pa
darytai isz rusu karo szautuvo 
su naminio darbo rankena, ir 3 *.■ < • * 
szoviniais, kuriu l buvo tutojp.

rasta, kad tai būta

4*
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Reiszkia,.kad piktadariai bjuvo 
'««*• gkiav*^. <V,. iMi-
laukuose rasta aįtras 

rusu karo szautuvas..

mintis. Be to,. Ka-prisirengė 
majų 1

Lenkai 
esą ji labai musze; karta isz ju 
ranku pasiliuosavoš ir ten ne
turėdamas isz ko gyventi 
gryžes in Kauna, kur ir buvęs
suimtas. Be to, jis yra intartas 
užpuolimuose ir žmog'žudyste-

UGNIS PADARE DAUG 
BLEDES.

Vilkeliai, Naujamiesczio V. 
Vilkeliu kaime, Naujamiesczio 
valscziaus Gruodžio 8 d. anksti 
17ta. ūkininko Smailo sudege 
(klotis) javnias ir giyczia. 
Nukontcjusis, matyt, buvo tur
tingas ūkininkas, nes javyne 
butą daug grudu, spėjama, kad 
grudai buvo net keleriu metu 
ir nemažai mėsos Jau tarp de- 
gosųi rasta keletas kumpiu ir 
laszhiiu palcziu, nospojusiu su
tirpti.
dukters kraieziu — audeklu ir 
pinigli, nes iszgelbeti nesuspė
ta. Užsidegus javynui tuojau 
užsidegė ir gryczia. Szeiminin- 
ke Snuiilione, norėdama szi ta 
iszgelbeti, smarkiai apdega ir 
guli Panevėžio ligoninėje. Prie
žastis gaisro galima pasakyti 
sziksztumas ir tamsumas, nes 
Smailys, savo gyvenime netu
rėjo žibintuvo (liktarnos), o

«

I
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ATSIŽADĖJO TURTO NE 
KAIP SAVO TAUTOS.

Berlinas, Vokietija. — Dak
taras. Maxas Wyechter szia- 
dien pastojo didvyriu ir geru 
Vokiszku pa t rijo! u, o tai isz 
priežasties nepriėmimo 150,000 
doh'riu, kuriuos jam paliko*jo
jo dedo kuris mirė Anglijai, 
bet po tu isz lyg u, kad D r. Wa-

Gruodžio men. 2 d. sulaikytu 
Bronius Budzilaviczius, gyv. 
Rokisžky, ir Lionginas Jarift vi - 
ežius. Padarius pas juos lc/*ata 
rasta rankraszcziai 
anonimioms 1 
tieji cliau prisipažino ėsa kalti

T t 1

i 4

papuola in 
Isz tojo 

‘‘bro- 
prigbm ■

1

patalpyta in

, ■ tįtaHnkn 
laiszkions. Fįiįin-

-I

priglaudus.
žiema tasai skaitlis daug, 
daug susimažins, nes suras vie
ta kapuosia o apie tai šoviniai 
visai nesirūpina.

MARINEI RAZBAININKAI 
APIPLESZE LAIVA IR 

PASAŽIERIUS.
Hong Koug, Kinai.

1 isz kas laivas
Ang- 

” Hong 11 wa, 
kuris iszplauko isz 
tris dienas adgal 
nepaprastu apsakymu apie jo
jo apipleszima per
ma r i n i us razba i n i n k u s

, > 
czionais 

sugryžo sn

pasieni ia

kiniszkus 
, kurie 

apiplesze visusxpasažierins ir 
sudaužo laivo kasa, 
visa turtą, priverto kapitonu
idant juos iszsodytu ant pa- 
kraszczio isz kur dingo kitur.

Razbaininkas nuėjo in laivu 
kaipo pasažieriai, o kada lai
vas buvo iszplaukos ant mariu 
puse dienos, užklupo ant 
ir apiplesze.

visu

cchteris iszsižades savo tautos 
o pasiliks Angliszku piliocziu. 
‘ ‘ G e r i a 11 pa s i 1 i k t i va rgsz u no 
kaip už pinigus but i ižgama ir 
iszsižadeti savo tautas?’u kal
bėjo daktaras, ir iialiktįjurto

Įį. ,įMfc A 

nepriimu'.
Jojo dede Sir Max M if eb lifer 

dinos Stotine,
w ’ F I

Anglijo 1857 mete kur surinko

taiit^sp *£ kai-

Sudege irgi neTnažai

4 »' iszkoliavo in

didelius turtus ir pasiliko An- 
gliszku padonu, mirdamas tu
rėjo 87 motus.

Now York. — Per lojimą*
didelio szimc, 20 szeimynū isz- 
sigolbejo isz deganczio namo 
ant Kast Side. Szuo taip apde
gė, jog ji reikėjo nuszaut.— 
Gera užmokestis.

Tokio, Japanijo. — 2000
žmonių iszbego isz deganczio 
Kngiza teatro, be. jokiu sužeidi
mu ir nelaimiu. Teatras sudegė 
lyg pamatu.

ir pasodinti kalejimąp, • .
* ¥ > Ik 1 •<<. iaW**1 1 ('\ i** »♦ .

PALESTINA NORI LIE- 
TUVISZKO KONSULO.

• « •

Kaunrts (Nuo “Vien.”*jcor.)
— Už sionio Reikalu Ministeri
ja gavo isz Palestinos valdžios 
praszyma insteigti Joruzal.v 
Lietuvos konsulatu. Pnįii’odo, 
kad Palestinoje ešania apie 
8,000 Lietuvos piliocziu, su
prantama, žy du, isz kuriu apie 
tūkstantis darbininkai, n kiti
— inteligentai ir pasiturinti 
oirkliai. Daugelis sziu’turi pa
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ta ryta Smailienoi reikėjo nu
eiti in javynh, tai užsidegė ba-
lana, indejo ja in puolia ir taip 
ėjo, Sugryžus jai in 
pamate, kad jau javynasr dega. 
Laimingai vėjo nebuvo ir dau- 
giau ntako nesudegė.

gryczia,

tiko Metnvoje tiamns, žemes ir 
invairius reikalus.

Todėl jie pageidauja, kad 
Lietuva prisiųstų konsulą,,ku
ris padėtu jiems daryti doku
mentus, paveldėjimo. , rasztus, 
ingnliavimns ir taip toliau.

f1 Ji J 
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Wilkes-Barre, Pa.
IW"

— I.

M
Ljlffl]

■ |

■F

Morgan, 35 metu uuszoko nuo 
tilto ant užszalusios upes ir nž- 
simusze ant vietos. Pnllko pa
ežiu ir tris vaikus. _■ v

1 ' ini
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KAS GIRDĖT
Suvienyti Valstijei pripažys 

sovifttine Bosijo prie pabaigos 
szio meto, teip kalbėjo Kristi
jonas Bakovski soviatu pu- 
sinntinis Londone. Tolinus pa- 
siuntinis kalbėjo, buk Ameri
kos turės pripažyti Bosijo jei
gu geidže porvirszini savo ka
pitalo patalpyt Europoje ir

' I”1' m ' ' ' m a a m a •

Azijoi, todėl turės susitaikinti 
su Bosiję.

Ant susirinkimo metodistu 
kunigu Uhicage, 
Hughes pasakė susirinkusiems 
sekanti pamokslą:

“Dvasiszlkasis, kuris

bisknpas

mažai

Mete 1923 ateiviai iszsiunte 
isz Ameriko in kitur sklypus 
apie 35.0 milijonu dolerių, kai
po ir tiejeiyka isz czionais isz- 
važiavo’it pinigus pasiėmė su 
savim. Tiejei ka-in czionais at
važiavo/' atsivežė su savim 
1922 mote apie 30 milijonu do
leriu. O kad mole 1923 ateiviu 
pribuvo koitia du kart tiek, to
dėl atsivežė su savim apie 60 
milijonu doleriu.

Oaspadineles, šztai geras re-
ceptas ant jpyrago—koi'kso: 
Paimkite 99 svarus cukraus, 46 
svarus sviesto, 127 svarus mil
tu, 730 kiauszinius, 14 kvortų 
pieno. 28 uncijos sodos, 3 sva
rus kepimo sodos ir iszkepki- 
te, o turėsite 620 svarini koik-

darbuojasi klebonijoi prie kuy-lųn koki iszkcpe nl)t szhntmeti- 
gos ir neseme mokslą isz kny
gų idant* apszviest ne tik savo 
protą bet ir aveliu, yra pats 
grieszninkas ir tinginis. Szia
dien arsziauses ergelis su dva- 
siszkais yra jog daugiau tar- 
nauje del tnreziu ne kaip del 
praszcziokeliu ir 
yra prisotyti

gos ir neseme mokslą isz kny-

niekados ne 
tuom, ka turi. 

Dvasiszkieje kurie laiko atki- 
szia delnus, privalo būti pra-
szalinti nuo dinsto.

Tas prisiduotu ne tik meto- 
kitiems bet ir del 

daugelio katalikiszku kunigu.
distams ir

Nekuria valstijei czionais 
Amerike iszduoda daugiau pi
nigu ant apsaugojimo gyvuliu 
ne kaip užlaikymo kūdikėliu 
prie gyvasties.

Tūlas Angliszkas laikrasztis 
raszo sekanezia istorijele apie 
popiežių Pinsa II, kuris gyve
no tada, kada Lenfkijoi valde 
Jagellai: Popiežius priesz apė
mimu tojo dinsto daug keliavo 
po Europa ir du kart atsilankė 
Lenkijoj. Karta būdamas po
piežiaus pasiuntiniu atsilankė 
ir jam labai patiko Lenkiszkas 
alus. Kada pasiliko popiežium, 
aplaižydavo kas metas kelioli
ka baczku gero alaus nuo savo 
prieteliu. Prisiartinus valandai 
mirties, gulėdamas ant mirtino 
patalo, apsiaubtas kardinolais, 
apėmė ji didelis troszkumas 
pareikalaudamas alaus. Kardi
nolai manydami kad popiežius 
sžankesi prie kokio tai Len- 
kiszko szvento, pradėjo giedot: 
“Sancto Pivo da Polonae, orą 
pro illo.” (Szventas alus isz 
Lenkijos, melskis už ji.) Po
piežius negalėjo susilaikyt isz 
juoko ir mirė su nusiszypsoji- 
mu ant veido, negalėdamas ap- 
malszyti savo paskutinio trosz- 
kimo.

Trilekos motu vaikiukas li
kos aresztavotas Bostone už 
siuntinėjimą žmonim kerszi- 
nancziu gromatu kuriosia rei
kalavo pinigu kerszindamas 
mirczia. Pastatytas priesz vai-
džia prisipažino prie raszineji- 
mo tu j u kerszinancziu groma
tu, paduodamas palicijai adre
są mokslaines kurioje įszmoko 
yispkiu prasižengimu.

Vaikas gyveno Bostone tris 
metus. Gimė Lietuvoje, o kada 
jojo tėvai mirė, likos priglaus
tas per gimines Amerike. Lan
kydavosi lankei ant krutamu- 
jti paveikslu isz kuriu mate ir 
iszmoko kaip tai piktadarei 
siuntinėjo kerszinantes groma- 
tas su pareikalavimu pinigu 
nuo savo atiku — viską ta ma
te aiszkei ir iszmoko kaip da
ryti panaszei.

Abejotina, ar 
sziokia ar tokia bausmia: toji 
jauna duszia jau yra nubausta. 
Užsikrėtė nuo krutamuju pa
veiksiu. Moralistai cenzūruoja 
.jeigu paveiksluosią už daug 
meilinga porele bucziuojesi, 
bet papiktinaneziu paveikslu, 
kuriais persisemiu jauna szir- 
dis, tai prąleidže pro rankas.

Paveiksią! padaro ta pati po 
visas dalis Ameriko del vaiku.

vaiku nubaus

Sziame sklype randasi apie 
keturiolika milijonu ypatų gi
musiu kiturt isz kuriu daugelis 
iszsiuntineja in savo tėvynės 
pinigu del savo giminiu ir pa
žystamųjų.

--------- ....................................-- -------------------------------- -- ■

IR VALANDOS

arba

DARBAI 
NEPILNAMECZIAMS IN- 
VAIROSE VALSTYBĖSE.

Darbo Valandos.
Septyni didžiausi industri

jos centrai sureguliavo naktini 
darba ir paskyrė1 valandas nc- 
pilnamccziams 16 metu 
viražus

Indiana ir Pennsylvania pas
kyrė darbo valandas mergai
tėms, bot ne vaikams. Indianoj 
mergaites, tarp 16 ir 18 metą, 
gali dirbti 8 valandas ant die
nos arba 48 kas savaite ir tik 
6 dienas in savaite, iszskiriant 
tikiu ir namini darba. Naktinis 
darbąs nuo 7 valandos vakare 
iki 6 tos ryte uždraustas. Ponn- 
sy Ivan i joj valandos ilgesnes. •B JT * • . t

nes atminties uždėjimo miesto 
Elkhart, Indiana.

Jeigu norite davada jog lai
kai persimaino, tai galite nu- 
sistebet, jog ana diena fabri -ana
kas isz Maine, aplaike užkal
binimą per radio, ant pristaty
mo vagonu dantų krapsztukn 
in Japonije ir užkalbinimas li
kos iszpildytas.

Trisdeszimts tukstaneziu to- 
rielku, svercnti arti penkis to
nus, likos sumusztos in laika 
szesziu dienu per avcczius ku
rio valgė Wembley Parodoje, 
Londone. -—
Lietuviszka veseilia.

Tai pervirszina

Banairias Spooner, gyvenan
tis ant 87 Front ulyezios, New 
Yorke, in kuri szauta apie du 
tukstanezius kartu yra gyvas 
ir sveikas — visai nebijoda
mas kulku.

Spooner iszrado kainzole 
kuri žmogų apsaugoje nuo szu- 
viu ir iszbande jaja po didžiau
sius miestus Amerike. Sun-1 
kiaušiu‘jojo darbą yra surasti 
žmogų kuris in ji szautu kada 
užsideda taja stebėtina kani- 
zolia.

iszrado

in mokykla paskirtas valandas 
ip savaite

' New York’e vaikai tarp 16 ir
18 motą, turi ląpkyti mokykla

j
1 n . . . - w - I

(jeigu dirba 20 vai. in savai
te). ’ '

Illinois reikalauja nuo vaiku

; New York’e vaikai tarp 16 ir 

>nąo 4 iki 8 valandų in šavaite
*

Lietuviszkos Pasakos.
■ " ft I 111
' ,i07i i / ■

SURINKO Dr. J. BASANAVICZ1US.
. • h - ; r,f ■ ■

Mersgaites nuo 16 iki 18 motu 
gali dirbti 58 valandas 
savaite arba 10 valančiu 
diena, fabrikuose, 
ir kitose pažymėtose instai- 

Naktinis darbas toms 
mergaitėms uždraustas tarp 9 
valandos vakare iki 6 tos ryte. 
Suvirsz 18 motą merginos prie 
telefonu gali dirbti nakezid.

Massachusetts, vaikai, nuo 
16 iki 18 metu, mergaites, nuo 
16 iki 21 metu, gali dirbti 48 
valandas in savaite. ' 
darbas Uždraustas nuo 10 va
landos vakare iki 6 
Michigan’e, vaikai, nuo 16 iki 
18 metu, ir mergaites, nuo 16 
iki 21 metu, dirbantieji fabri
kuose. dirbtuvėse, ir kitur, ga
li dirbti 10 valandų in diena 
arba 54 valandas per savaite. 
Naktinis darbas uždraustas 
mergaitėms nuo 16 iki 18 mo
tu tarp 6 valandos vakare iki 
6 valandos rvte.

Ohio, mergaites, nuo 16 iki 
18 metu, dirbanezios 
kuose. dirbtuvėse ir kitose in- 
sfaigose, gali dirbti tik 8 va
landas per diena arba 48 valan
das per savaite isz 6 dienu in I 
savaite. Tos mergaites negali 
dirbti tarp 6 valandos vakare 
ir 7 valandos ryte. Mergaites, 
nuo 18 iki 21 metu, gali dirbti 
9 valandas per diena arba 50 
valanda per savaite, ir 6 dienas 

nuo 16 iki

per 
per 

dirbtuvėse

goso.

Kaktį nis

tos ryte.

fabri-

Kare laike pakajaus kasz- 
tuoje daug pinigo. Valdže ko
vodama prieszais szmuglerysta 1 in savaite. Vaikai, 
guzutes ir kitu svaiginaneziu ! 18 metu, gali dirbti 10 valaiglu 
gerymu padirbo flpta greitu Į in diena, 54 valandas per sa- 

i savaite.
ir ! Tiems vaikams naktinis dar-

laiveliu gerai apginkluotu, ką- Į vaite ir 6 dienas in 
rie gaudytu szmuglęrius 
butlcgerius. Toji flota kaszta-1 bas uždraustas mio 10 valan-’M W • # z * • 1 * • a A mA /v Z\ Z-X W • E • zTb*« > "t Jdos vakare iki 6-valandos ryto. 

Now York’e, vaikai, tarp 16 
ir 18 metu, kurie pasamdvti 
fabrikuose ir nirklvbinoso in- 
staisrosc. gali dirbti 9 valandas 
perdiona, arba 54 valandas in 
savaite 6 dienas in 
Naktinis darbas tarp 
nakezio ir 6 valandos rvte už
draustas. Tas pats lieo.zia mer
gaites, nuo 16 iki 21 motu. Mor 
gaitoms naktinis darbas už
draustas fabrikuose nuo 9 va
landos vakare iki .6 valandos 
lyte, dirbanezioms pirklybine- 
so instaigORe naktinis darbas 
uždrausta r tarp 10 valandos 
vakare iki 7 valandos ryte. 
Mergaites, tarp 16 ir 21 metu, 
dirbanezios restauranuose, ga
li dirbti tik 9 valandas in die
na, 54 valandas in savaite ir 6 

Kalendoriai turi didumo 11 col dienas in sąyaite Naktinis dar-

vo valdžei 4 4 tiktai” 12,000,000 
doleriu. Argi ne kvailybe!

Suvienytu Valstybių tabako 
produkcija sziais metais buvo 
mažesne už 1923 m. 
produkuota 1,243,000,000 sva
ru sulyginus su 1923 m. 1,515,- 
000,000 svaru. Cigarams taba
kas sumažėjo 24,000,000 svaru 
ir kramtomos, rakamos ir uos-

Isz viso savaite. 
vidur-

tamos tabakos 248,600,000 sva
ru. ‘Priežastis yra sumažintas 
pasodinimas^

Da turime keliolika setu 
Kalendorių, kurie susideda isz 
keturiu paveikslu Szv. Szeimy- 
na, Geras Piemuo, Kristusas 
Darže Alyvų ir Aniolas Sargas.

iu ploczio, o 14 ilgio, sąriszti su 6as uždraustas tarp 10 valan-
smilkiniu szniureiiu, ant kąlon- dos vakare iki 6 valandos ry-

* . —r b— > e • a -m

dorių nesiranda jokiu apgar-: te* Yra speciale rogidiaoija del 
ginimu.
tiktai vienas doleris su prisiu- rios dirba kaipo elevatorių 
ntimu. Kas vėlintu sau pui 
kius garbinius kalendorius, ga
li aplaikyti teipgi keturis už 
doleri. Siunskite užkalbinimus 
jn redakcija Saule, nes ju ma
žai jau turime. (t.f.);

Visi keturi kasztuojo | merginu nuo 1.8 iki 21 metu ku- 
i 

operatores, jos dirba 9 valan
das in diena, arba 54 in savai
te ir 6 dienas in savaite. Nak
tinis darbas uždraustas nuo 10 
valandos vakare iki G valandos

j Wisconsin valstijoj visi vai- 
kai, neturinti 18 metu, kurio 
dirba'nrio iszdirbimo cigaru,dirba prie iszdirbimo

Vftlglll Gammimąs. eidami krautuvėse arba fabri-n

Namu Prižiūrėjimas
kuose, gali dirbti 8 valandas 
in diena arba 48 valandas in 
savaite. 
'I •» 'ii '•

Kožna moteris ar mergina
privalo turėti asla knyga
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu
didelio formato. Drūtais 
audekHneh apdarais. Pre- 
ke tilrtai \ . t
fli" i ' ■' į " '•

W. D. BOCZKUWSKI-CO.
m ahanoy4 city, į ra.

ke tiktai ;. ILSO

t arp 16 ir 18 iftemt senumo, lan- 
kyma mokyklos isz 8 valandų 
in savaite Tąs in statymas, ku
ris lieczią vaikus iki. 18 metu 
senumo, tik rados veikti nuo 
Rugs. 1, 1925, dabartinis aprū
pinimas inima vaikus iki 17 
metu senumo, Ohio reikalauja 
4 vai. in savaite vaikams nuo 
16 iki 18 metu.

Indiana aprūpina jog vaikai 
nuo 16 iki18 m. senumo turi 
lankyti mokykla nuo 
vai. in savaite.

Wisconsininstątymns asz- 
tresnis, reikalaują 8 vai. nuo 
vaiku nuo 16 iki 18 metą senu
mo.

Missouri vaikai, nuo 16 iki 
18 metu, lankyti
vai. In savaite. Tose visose val
stijose laikas praleistas 
kykloso priskaitytas prie lega- 
liszku darbo valandų

jtytnssaohnsetts nepilna me- 
icziąi, nuo 16 iki 21 motu, turi 
gauti certifikatns dirbti iszdir- 
ibystes insteigose. Jeigu ccrti- 
fikatas nerodo kad nepilname
tis sutinka su mokykla szesztos 
kliasos reikalavimais, jis turi 
lankyti vakarine mokykla jei
gu vra viena jo mieste.

Michigan’o, vaikai, nuo 1G 
iki 17 metu, turi lankyti mo- 
kvkla 8 valandas in savai!e.

—F.L.I.S.
:: GALAS ::

senumo, tik rados veikti

4 iki 8

mokykla 4

mo-

PAJESZKOJIMAL

Nepilnamecziu Lankymas 
Mokyklų.

Asztuoni didžiausi industri
jos centrai reikalauja kad nc- 
pilnamecziai, kurie apleido re- 
guliariszkas dienines mokyk
las ir pradėjo dirbti, lankytu 
taip vadinamas li continuation ’ 

^mokyklas, tai yra, jie turi eiti
f

- ------r -i.................«i------------------------------ <--------------

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkos Graborius

kot nevidono, o Žalnieriaus sū
nūs, kaip kulka pasileido jot 
namo. Drūtoji ’karalaite paju
to, kad per jos karalyste joja, 
išzoko vėl vytis. Seno Žalnie
riaus sūnaus žirgas pailso ir 
sustojo pas ragana antra; toji 
Įragana pavertė ji in zerkola. 
.Sztai ir drūtoji- karalaite pė
doms atsivijo, iszgriozde vi
sur, iszjeszkojo, niekur nera
do, klausė, kodėl 
nuilsės; ragana atsake: 
'jausi nevidoną, alė nepavijau 
tai dėlto ir snszilo.” 
toji karalaite iszejo 
savo
nioriaus suims vėl užsėdės ant 
žirgo joja. Ale drūtoji karalai
te vėl pajuto, kad per jos ka
ralyste nevidonas joja; vėl 
sžoko vytis. Žalnieriaus sūnūs 
paspėjo pas paskutine ragana 
apsimainyt žirgą, ir joja. Sztai 
jau netoli rubežiaus drūtos ka
ralaites; pati karalaite jau ant 
kulnu lipa, ale Žalnieriaus su-

žirgas pailso ir
MILL & PATTERSON STS. 

ST. CLAIR, PA
yA"

J*.i-' ■ ,' •" .

iszejo garsas apie 
dru'ta karalaite pana, labai gra
žia, ir kas ja apvtijavos, tas ja 
gaus už paezia. O ta pana savo 
karalystėje turėjo toki soda, 
tam sodo obuoliai buvo toki, 
jeigu kas ju koki suvalgė, tai 
tas labai drūtas buvo, ir tam 
sode toks szaltinis; jeigu kas 
isz to szaltinio vandenin apsi- 
pranse, tai tas labai gražus bu
vo. Daug tenai karalių ir ga- 
lincziu eidavo prie tos gražios, 
drūtos panos, ale kožnas gala 
sau gaudavo. Seno Žalnieriaus 
sūnūs vyriausias iszsirenge ir 
iszjojo prie tos drūtos panos, 
ale kaip su juo buvo, niekas ne
žino, tik da ir sziadien nepar
jojo; po motu ir antfąs iszjojo

Paskui

žirgas teip
*4 vi-

Kada d mi
namo su 

morgu vaisku, seno žal-

lazbalsarnuoja ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztynlu Ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas. 1373 M. 

.. . ............. ....

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

Lietu vi szkas Ban k ienų* 
ir Laivaknrczin Agentai

T nr *

1

I.

H
I
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Lietu visska* Gre korius
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokala 
Turiu pagalbininke moterių.

Prieinamos prekes

■ J’.

■i

ir tas dingo. Po kitu motu ir nūs suspyrė isz viso vieko žir- 
treczias Žalnieriaus sūnūs isz
jojo žiūrėt, kur
Nujojo in ta jos karalyste pas

ta karalaite.

viena ragana, tai pąsipąšąkojo, 
kur jis joja:44Et, Žmogeli, kam 
reik ir tau joti, rasi tu ne smer- 
ties nebijai; jau kiek ežia jojo, 
o visi gala gavo.” — 44Na, kai 
gausiu, gausiu,” 
riaus treczias sūnūs, 
manės klausysi, 
liksi nors gyvas, 
sūnūs 
klausyt, 
pasakot:

v

M ___  44

pasako žalnie-
44 Jeigu 

tai da gal isz- > > r
galinczius
o ragana pradėjo jam 
“tavo žirgas, kad ir 

puikus, nestengs bėgt teip to
li; asz duosiu savo žirgą, kurio 
niekas nemato, o kaip szituo 
keliu josi, prijosi kita mano se
serį, pas ta apsimainyk žirgą ir 
vėl jok; paskui treczia da ma-

Žalnieriaus
prižadėjo

Mano pussesere Elzbieta Pa- 110 ■Mese.ri prijosi, vol žirj?a

ga ir paspėjo parbegt in savo 
karalaite. Po metu ta drūtoji, 
gražioji karalaite 
vaikeli, kuri grąžei užaugino; 
kada jau tas vaikelis užaugo 
didelis vyras, syki klausė mo
tinos: 44mamyte, kiti vaikai tu
ri motina ir tora, o asz motina 
turiu, ale tėvo neturiu — kur 
mano tevašF’ — “Vaikeli ma
no, atsake motina, tu tėvo ne
turi.” — 44 Ei, mama, išgali
mas daiktas, kad asz tėvo ne- 
turecziau; asz einu tėvo jesz- 
kot; ar tai asz be tėvo busiu? 
Pasakyk, mama, jeigu susira
dęs tęva paraiveseziau, ar pri
imtum?” -—■ 44Na, kad tik tu 
parsivesi, tai asz su džiaugsmu 
priimsiu,”
iszejo drūtos karalaites sūnūs 

Ka tik prieina,

surilhuke

atsake motina. Ir

slavicziuto (po

616 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY. PA.

Teleponas No. 149
I

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmaguma sa* 

viję kaipo tai viduriu užkietejima, 
pcrszolima, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutinę, katara, strėnų skausmo, 
kraujo tingumą, iszputfrnus, ragavi
mus, galvos skausmą, iszgasti, neeuo- 
luma, nusilpnėjimą, meneainiu perio
dą neomaguma, tai nesikankyk virsz 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mus 
žolių o suteiks jum pngelba ir svei 
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo valimo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliyszo, 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 bait-liges del moterių 
85c. Geriausi gumbalaszai 50c. Pa- 
lango trajanka 60c. Poplaiazkai 35c 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
valimo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
< - -a — . aa as -b

knygų kataloga. Reikalaujamo parda 
veju musu žolėms, knygoms'ir popie
rių gromatoms. M. ;Žukaitis, 
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.
------ ----  y.. . - ....  V „ Į F'

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BAL3AMUOTOJAS

H
1
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ill

tevo joszkot.
vis klausia: “ar nematei mano 
tėvo?” Priėjo prie tu raganų 
ir tu klausia. Raganos tos pa- 
ozios, kur ta seno Žalnieriaus 
sunu mokino, kaip prie kara
laites prieit, teip jos dabar ta 
drūtos karalaites sunu pamoki
no, kaip tęva susijeszkot. Drū
tos karalaites sūnūs ėjo per 
karalystei ’ jeszkodamas tėvo;

tėvais) isz1 apsimainyk, paskui prijosi prie 1 i 1 < T 4\ *♦/% / J • t triKA i . » vi •
Teipgi delis aržuolas, tos panos myli-

Kauno gub. Panevėžio pav. PX) <Įvaro, netoli ten yra toks di-
MeguczionivL kaimo.
mano szvogeris Andrius Szvit- 
ra isz Suvalkų gub. Seinų pav. 
Vii k in i nik u kaimo.

A n d r i u s. A n d r u s z u n a s, 
L. Box 196 Frackville, Pa.

M l

Mano broĮts Petras Adama- 
viezius, 
Adams, paeina

o gal jisai vadinasi 
t isz Suvalkų 

Red., Sąinu , Apjikr,, Kuczunu 
Para, ir Kaimo. Jeigu kas apie 
ji žino meldžiu praneszt ant 
adreso lt

John Adomaitis 
Box 356 Pawnee, Ill.

Mano seseris Ona Savoikie- 
ne (po tėvais Mikeloniute) ir 
Teofile Mikeloniute jos pirma

~ ‘ . (7gyveno Pittsburgh, Pa.
Juozas Mikelionis
332 IV. M t. Vernon St.

Shenandoah, Pa.

DENTISTAS O PALICI- 
JANTAS.

skirtumas—■ Kokis yra 
terp dentįsto o palicijantcd

— Vienas isztraukc, o ant
ras intraukia. *

Gudrus TeisSjas ISgęl" 
bč]o Šeimyną.

Namą svininkas užganėdintas
Visi linksimi!

Tula lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta i teismą, ku
riame ėjo byla <|elei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yr,a erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei-

nesenai buvo pašaukta i teismą, ku- 

iš namų. Principialiais Hudininkais 

kad jie nuolatos^ yjra erzinami ver- 

mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis

I 

todėl prašę damų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną i* tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verKjaąčių vaikų nutildinti, 
peš jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio jr 

jiems pagelbėti. Išipintingas teisė
jas Įsakė jai tuojaus nueiti j aptleką, 
nusipirkti už 35c. bdbką BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, .kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė .viską kaip buvo jsa- 
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra tržgančdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir

» 1
' .t

miegoti deki tp kūdikiu verksmo ir
A" a 1 v ' > .*■ • « i • * . •

šią lenkų šeimyną is tų namų.

dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 

nes jie verkia kankinami mėšlungio, 

užkietėjimo ir ji .nežinanti }kaip 

jas Įsakė jai tuojaus nuciti j aptiekę
nusipirkti už 35c. bdhką BAMBI
NO ir jo 4uoti kūdikiams, .kuomet 
tik užejs tie skausminei simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė yiąką kaip buvo jsa- 
Ryta. Dabar kūdikiai oktmMf jau 
neverkia, kaimynai yra Užganėdinti, 

visi sau Vpksmai gyvena.

draugu. Kūdikiai mėgsta 
.. i . w I T' ■

ttwlwWta**) '

BAMĘlNp. yra Jųriikįu periąudu

prašo dauginusi f '■ ■'

M perjAUsm 
Il I uet

Į

mos, tu in to aržuola insiiipk ir 
laikykis druezei. Vakare ta pa
na atvažiuoja po tuo eržuolu ir 
važinėja, o kaip ji suszvilpia, 
tai lapai nuo kitu medžiu nu-
krinta ir tas aržuolas sudreba. 
Paskui ta pana eina in savo 
dvara gult ir labai kietai už
miega; savo pakajuj apstato 
sergėt ketu ros mergas aplink 
—- levus.
pasakojo, davė

Ta vidka ragana isz- 
savo ark ii ir 

seno Žalnieriaus sūnūs iszjojo; 
prijojo antra stubele tos raga
nos seserį, ten žirgą apsimainė 
ir vėl joja. Prijojo ir treczia 
ragana, pas ta vėl žirgą apsi
maino, o ta da paklausė: 
tu, žmogeli, joji?” — 
drūta pana karalaite! 
joja; prijojo ta aržuola; žirgą 
pririszo, kurio niekas neinate, 
o pats insilipo in aržuola. Sztai 
ir pavakare, o pana atvažiuoja 
psivaikszcziot; Žalnieriaus sū
nūs pamatęs jos gražuma net 
apleipo, ale kaip ji sąszvilpe, 
tai jis ka tik isz aržuolo neisz- 
dribo. Paskui sutemo naktis; 
pana graži parvažiavo in savo 
dvaru, viskas nutyko,‘tyhi. Se
no Žalnieriaus sūnūs iszlipo isz 
aržuolo ir eina in ta dvara. 
Dvaras apvestas' auksztu Ihu- 
ru ir varip durys užrūkytos.
Seno Žalnieriaus sunns pasi
spyrė ir perszoko per ta ąiura,

! 1

U

J J

“kur 
O pas 
Ir vėl

10c. o gausite musu visokiu žolių ir

W»i!

t

iki atrado, daug vargo mate; 
kada atrado, 'pgrsivede namo. 
Drūta karalaite 
prasidžiauge: paskui susipora
vo; buvo puiki veseile. Asz ir 
ant tos veseilios buvau, val
giau ir geriau, per barzda tau
kai varvėjo, burnoj nieko ne
turėjau. Kada prisigėriau, at
siguliau in pakulas ir užmi
gau; paskui anuotas provijo, 
tai su pakuloms kaip kimszo, 
tai ir mane inkimszo, paskui 
kaip szove, tai sziezia atszove.

I ....

pamaczius

visokiem*
Pigi preke. Teipgi 

automobiliu*

ii)

i

48.
Viena vakara trys merginos 

ėjo vakaruszkan ir sutiko tris 
ponaiezius. Kaip jie pralenkė 
merginas, viena sako: “kad 
tas jaunikaitis mane vestu, asz 
už jo eiezia.” 
ir treczia sake: 44ir mes ei
tum.” Kaip nuėjo ant vaka- 
ruszku, szokant, ome ir atėjo - « a • • . 'a i

Laidoja kūno* Numirėliu pagal Nau
jausia mada, 
pristato 
reikalam*.

Parduodu visokiu* paminklu*, dide
liu* ir mažių* už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkite* pa* mane, ne* a*s galiu ju
mis pigiau geriau* parduoti negu kiti. 
333-33B W. Centre Si,, Mabaney City i

ėjo vakaruszkan ir sutiko tris

viena sako: “kad

Teip lygei antra

> Kaip nuėjo ant vaka-

pasiemetie trys ponaieziai, 
žedąas po merga ir szoka ir
szoka. Pavargo net tos mergi
nos ir pažino, kad tie trys po
ną iezei yra velpei t kaip užmin
davo ant kojų nebūdavo kojos

pavalgė isz to sodo obuoliu, czebate ir jos insižiurejo, kad
sunusiprause su tuo szaltinio 

vandeniu. Paskui priėjo prie 
drūtos panos pakaju, sergėto
jas užmušto, inejo įn panos pa-
kitjų; pana miega, Žalnieriaus 
supus nuklojo nuo jos patalus 
ir daro, ka jis iszmane, paskui 
apsitruses bągo namo. Atbėgo 
pas ta ąržjipla, rado savo žir
gą, užsisėdo ir joja. Atjojo pas 
ta ragana ir jau maino žirgą, 
o kaip pana pa'budp, pamatę, 
kad jos sergėtojos (p^ipu^tos, 
obuoliu skintą ir vanduo pri-

jus už mus
” Ir kaip

į

* •

SURPLUS IR UNDIVIDED
CAPITAL STOCK $125,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $623,858.62

Mokam* 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie ju>n pinigu i Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikale »u muau banke 
nepaiaant ar maža* ar .dideli*.

t *

■*

tęrsztas, prisako vytis. Eąga- 
ua pamate, kad jatt atsiveja ir 
paverto ta žailnieriaąs sąnu in 
ądąta. Iszgriozdo visur, isz- 
joszkojo, nidkąr ąię^o nerado.

nosis tik su viena skyiele. Kaip 
palaido, tom mergom sako tie 
velnei: 44dabar už musu turė
sit tekct, nes prisižadejot: kai 
sutikom ant kelio, sakėt, kad 
mes jus Jvestume,
eitumei^ tai turit eit.
tos merginos eina namo ir jie 
seka paakui. Jos ome ir inbego 
pas tokią..boba; ta boba ąžri- 
szo duris su linu plosztu. Ir 
atėjo tio velnei, sako “leis
kit.” Boba suko: 44palaukit, 
asz jum ‘linu muku iszpasako- 
siu, tai (tada leisiu.fJ Ta boba 
sako — sake, kol gaidžei pra
gydo; volnoi ir pranyko! Po 

žemes ne

IH. BALL, Prezidentą*.
Geo W. BARLOW, Vice-Prea 
Jo*. B. FERGUSON, JKaderiu*.

1,1 ............... .............■■ ............................................................................ . ............. —

CHAS. S. PARMLBY
Real Estate Ageat. Notary Pabli*

If
I

III

pas tokia..boba;
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'll1
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Drūtoji paną kląusj), kodai tas
žirgas sąsziles, o ragana ątsa-v 
’ i; “vijausi tą nevidoną, tąi ir 
SUSZiloJ1 i Ir ni*al a i4'z>

nubėgo po savo karalyste jesz-
'•■'•L* ■ ’i- ' ' *' '* ■ ?’i ■ JI '•'n

ko
Drūtoji karaląito vol

gaidžiu įvelnei ant 
vaikszc®ioje.

Tolinus -bus.
i 3 .4*

SKAITYKITE SAULE
.tu F. '■ 'J' % 'r!! 1 ■' i ' . ■ ' i,! ' I

Jeigu norite pirkti ar parduoti nam* 
tai keripkites pa* mane, a** jumi* 
f “ ‘ ... . “ * ‘ ‘
ir kolektavoju randas.
namu* ir forniedus. automobiliu* Lt. 

Kampa* Catawl**a ir Market St. 
Mah«b y City, Pa.

W. TRA8KAUSKA8
PIRMUTINIS LIETU VISIKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
Ineaiuriniu

Laidoj* kūno* numirusiu. Pa-*T»do 
automobiliu* del laidotuvin <rikn- 
tiniu, vMeliju, paslr*^ <imo ir Lt.

W« CeaUt >»• W <2J»r Fu.

«
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KARALIENES PRIŽADAS.

Angliukai Par»eze Mary T- 
Waggaman, Lietuviszkai 

verte Jonas Tarvidas.
f*

(Su Daleidimu Benzinger 
’Brothers.]

Kripiene užžiebėPaskui 
lampa. Žibinys apszviete stala 
ir sęnus nudėvėtus rakandus 
Vargsze keleive sėdosi in sofa 
o Kripiene su dede Jonu paty- 
liai derėjosi.

Tai reiszkia
M>

daugiau
— tarė Kri-

____ <4

darbo ir pinigu 
piene.

— “Tu tiek ir težinai 
suriko Dilionas.

— “Asz tau sakau bus. Rei- 
, bus

daugiau

> 9
9

kęs mergaite prižiūrėti 
daugiau skalbimo, 
virimo....”

“Ji gales pati sau pasida- 
9 9

“Jonai Dilionai! Ar tu 
savo brolio dukterį paversi pa
versdamas tarnaite?
nenoriu, kad ji maiszytusi man 
po kojų!

___

k

ryti.
Jonai Dilionai!

Ne, asz
•I

I 9

4 <

— at- 
penki

99

Gerai, kiek?”
Penki doleriai! 

kartojo Dilionas. — 
doleriai? Ar pakvaiszai? Pen
ki doleriai nž ta mergsze! Ne 
verta trijų!”

— “O ka tu žinai apie mer- 
gaieziu darbus? Penki doleriai

— tarė sena mo-arba nieko 
teriszke.

Gerai, bus kaip tu nori
— piktai at

“SAULE”

TARAPAIKA

SERGANTI ŽMONES.— isz brangiausios, linksmiau
sios vietos!”

“Isz vienuolyno! 
kripiene. • 
Nostebetina, khd tave Jonas 
Dilionas kaip nuodėguli isz 
trauke isz ugnies!
nas! Bet ne isz Rymiszko vie 
nuolyno kur girdėjau vienuo 
les gyvena ?

— “Taip,” - 
prataro Katryte.

— “Tai!” 
na mo teriszke. — 
tu vaikeli, tonai kentėjai?

“szeszis mc 
tus; o nesakyk, kad kentėjau
— tai buvo dangus; bot daba’
— dabar iszrodo, kad niekad 
o niekad nobegrysziu tenai.”

— “Bet tu ne dėlto verki!’
— nustebus tarė* Kripiene. — 
“nesakyk kad verki tos bai 
sios vietos ir nori tenai gryžt 
kur moteris surakino 
skiepuose ir 
sudėjo palaidoja.

Kati’yte, kuri niekad negi r 
dėjo tokiu kalbu kurios iszs: 
platino tarpe tamsuoliu ir pai 
kiu, nekaltomis, bet nustebu 
«inmis akimis žiurėjo in Kr’ 
piene.

— “Asz nesuprantu ka tam 
sta sakai.” — ji tarė. — “As- 
mvliu vienuolyną labiau ir 
viską ant žemes ir, o, kaip mat 
gaila ji apleisti...”

— “Gaila!”...
j Kripiene, tie žodžiai rodosi su 

judino kokias tai apmigusia* 
mintis. — “Ka tu žinai, k: 
reiszkia gailėti ? Kas, jai butu 
mei kaip asz: vyra užmuš?/ 
kasyklose ir sunu, vienai in 
sunu po akiu susukino?”

— “Ar tai tamstos sūnūs ai 
vežo mano knpara?” — meili) 
balseliu pratarė Katryte.

— “Taip, mano sūnūs — ar 
kas isz jo lik<

metai

’’ — tart
— iš viojnm^y110

Vienuoly

dusaudam:

Szeszis metus 
damas atsake: —

— sumurmęjo sc 
“Kaip ilga’ 

9 9

verk

laik< 
gyvas in karstu 

9 9

— ji tarė. —

atkarioj'

Il i

Tu szyksztuole! 
sake.

Supykęs Dilionas atsisėdo: o 
vargsze Katryte, 
veideliu ir drebanezioms lupo 
lems, tyliai sėdėjo ant augsztos 
sofos, suprasdama, kaip ji ne
reikalinga jiems; ramiai sėdėjo 
vargsze nykaus kambario tani 
šiame kampo.. O, argi ne vakar 
vakare ji sėdėjo prie gelemir 
pąpuoszta Szv. Urszules vie 
nuolyno stalo, tarpe linksmv 
draugiu, linksma Gegužes Ka
raliene! Tiktai vakar vakare’ 

” 3Tažal našzlaifei, kuri sėdėjo 
dėdės Jono nykiame kambary
je, iszrode kad tai i n vyko pra
eita savaite, praeita menesi...

* Neilgai trukus Kripiene pa

deganezir

szauke juos vakarieniautu. Di
delis valgomas kambaiys taip-
gi atrodė tamsus ir nykus, szo 
szeliai slankiojo apie platu sta 
la, szeszcliai judėjo kampuose 
— visur szeszeliai, — lampa ju 
negalėjo iszvaikyti.

Katryte užkimo, 
valgyti, akys aptemo, kad var
giai ji galėjo ka matyti. Ji pa
juto nepaprasta palengvinimu 
kuomet Dede Jonas,

ji negali

iszgerer

o Katrinai ge
Kripiene

tris puodelius juodos arbatos, 
atsistojo ir pasakė, kad turi 
eiti rasztinen pažiūrėti, kaip 
viskas einasi, 
riau eiti miegoti.
užvede ja laiptais augsztyn in 
kita dideli kambari, kur stovė
jo augszta lyg katafalkas lova. 
Kur didelis veidrodis atmusze 
žvakes szmeklia szviesa. Tenai 
buvo rubine —* didele augszta 
rubine, kurioje galėjo tilpti vi
si baisiausieji sutvėrimai, ku
rie prisivaidena mažoms bai-rie prisivaidena 
lioms mergaitėms.

Katryte atsiminė maža bal
tai apdengta Szv. Urszules 
akademijoje lova, kur raudona 
sziesa nuo Saldžiausios Szir- 
dies altorėlio miegruimy, visa
dos szvituriavo, rodos kad ser
gėjo mažas, nekaltas lelijas — 
mergaites. Ji puolė in kede ir 
apsipylė aszaromis.

— tarė Kripiene 
žiūrėdama in ja. — “ 
tu mergele, verki. ’ ’

— 110, asz negaliu
— negaliu!” — verkdama tarė 
Katryte. — “Tamsta nežiūrėk 
manės; asz negaliu gelbėti.

O, asz nepaisau!”
“Verk, jei

— “Ko!”
Ko dabar

gelbėti

f t

— at-\ 44

sake Kripiene: — 
taip nori. Bet man iszrodo, jog 
tu turėtumei būti linksma, kad 
taip dede padarė: tu esi nasz-
tu turėtumei būti linksma, kad

laitę, ° i**tave paėmė isz prie wfanrlna >,
Į 1 .

4<O , ne, ne!
■' TnM‘1! ■' - H-

glaudosnamu.

Katrytę
. J” ■

Isz vienuolyno,

<;

vyra 
su 11 u,

ba tai viskas 
taip, keturi metai atgal, isz 
trauke isz po tavo dėdės rulio’
— piktu drebaneziu balsu tar»

— “Tai mano su 
nūs, ji viena turiu pasauly.

— “O, man labai gaila! 
re Katiyte. — 
biu, kad ji sužeidė czionai to 
ki baisi vieta, zlr visados taip
— ugnis ir dūmai ir užimąs i) 
karsztis? ’ ’

— “Visados,” — atsak< 
Kripiene, — “nakti ir dien* 
nuo metu pradžios iki metu pa 
baigai. Tai yra plieno ir gelt 
žios iszdirbvste ir kokso 
ežiai; nei su nuožmiais 
liais, kurie turi 
pilni, kad auksu tavo dėdės ki 
szenes pripildžius. Penki szim 
tai darbininku lieja prakaitu i1 
dirba; ir visi su neapykanta 
szirdyse, su neapykanta tam 
kuris cziulpia ju gyvastį. Bet 
aąz perilgai szneku”. — Ji sus 
tojo, ir rukszletas veidas, kurs 
buvo rodos kiek persimainęs 
vėl pasidarė rustus,

“Laikas tau miegoti”
O, bet szis kambaryj 

nykus Kripie-
Katryte atsistojo ir 
paėmė moteriszkes 
“Brangioji, ar asz 

negaliu miegoti kur nors neto
li tamstos?”

Kripiene pažvelgė in saldu 
jauna veideli ir jos rastus vei
das nuszvito.

— “Ar tu bijai? Vargsze tu.
Asz nesistebiu: bet, vaikeli asz 
negaliu Timotiejaus 
Asz niekados jo nakti nepalie
ku vieno nuo to laiko kaip ji 
sužeidė. Jonas Dilionas sutiko 
mudviem duoti darbo ir užmo
kesti iki mudu gyvensime, už
tai kad sužeidei nors asz gir
dėjau, kad advokatas 
mums i szgaves daugia u kaip
tūkstanti doleriu. __
czionai busime, vaikeli, 
kitame kambaryje ir jei tau ko 
reikes tiktai pabelsk in tas du
ris. Taigi oik in lova ir nesibi
jok!”

Ir Kripiene isznyko, 
žingsniai girdėjos žemai kam
baryje. Vargszas kreivas TL

Kripiene.

< t

trus. —
___  H

taip didelis ir
ne!” — 
priėjus 
ranka. —

t i

9 9

> 9

!”ta 
Asz nesiste

pp 
gurk 

visada but

nekan

palikti.

butu

Bet mudu
tuoj

mo tie jus sugryžo namo prie 
savo mbtynos.

Ta mintis, kad Kripiene ki-
• — verke tame kambaryj^, sumažino Ka-

try tęs baime. Ji

prie lovos ir su nepaprastr 
Dievotumu atkalbėjo vakari 
nius poterius, praszydamr

velgti in maža naszlaite
gėlę. Pankui atsistojusi, atri

poterius, .] 
Gailestingumo Motinos” paž 

me r

szo juostele, kaip staiga kasžii 
kas nupuolė po jos kojų.
ėmus ji pažino maža lapuoti 
isz pumpuru szakelo, kuria Mo 
tina Paųla iszvažiuojant užki 
szo jai už juosteles.

<— “Karalienes Prižadas,’ 
— brangus Karalienes Prizą 
das! Ta szakele, rodos, nosz< 
žinia nuo brangios senos hop 
lyežios kurios Įauga donge, — 
vilties ir linksmybes 
Kati j te prispaudė 
siau nuvytusią szakele prie lu 
pu, ir paękui in stjkla prileidu 
vandens, instate ja.

Lauke, nuo inžinu 
nuo garo plaktuku spiegimo i

Pa

Karai ienos Prižadas,

žinia 
mąža pu

užima0

kitokio trenksmo nerimo tam 
sa. Augszti kaminai verto ugn 
ir durnus in vos matoma žvai 
ždeta dangų? Dede Joną 
sėdėjo rasztineje ir skaitė pe) 
na, o jo darbininkai dirbo 
nagieža ir neapykanta szirdy 
se. Bet jo nejaukiuose namuo

Dede

S1
T

se buvo nauja gyvybe. Auksą 
plauke maža mergaite miegoj 
augsztoje lovoje. Ant jos ma/j 
pirszteliu buvo apvyniotas ra 
žanezius, o prie lovos ant sta
lolio stovėjo stiklinėje “Ifarr 
lienes Prižadas su nepražylienes Prižadas” 
dusiu pumpuru. 
. 6.

Blacks tonas.
Ant rytojaus nelabai malo 

prikeb

pirmiau nebudi 
nau maniau, esi pavargus. Da 
bar gaspadorius iszejo, kelki 
pusrycziu!” •

— “O, isztikruju jau volu!’ 
— atsikeldama ir braukdanu 
savo garbiniuotus plaukus nu< 
veido tarė Katryte. Ji va landė 
lo su nuostaba dairosi aplinkui 
lyg netikėdama savo akimis.

Isztikruju, buvo tai gražus 
Gegužes rytas, net ir dvide 
szim t is Dėdės Jono rūksta n 
ežiu kaminu negalėjo visai ap

nūs Kripienes balsas 
Katryte, — 
kalbėjo. —

c c

4 4
Kad ir miegi!

anglių, geležies, vario sudėt) 
nt lentynų gabalai, ir kad ji 

m žvelgus .per langu in juodi 
įęgjšiais iszpįlta laka kurįi
vędg prie dideliu gejož.mm 
;u, -n
ąd Blackstone “poma 

tikrai yra labai liuxlnu.
U žaidė j us juroi v iszfka kepu 

raitė, ji iszbegp in kjpme, Jfop 
keletas nustebtu cedaimt euuu 
gusi u in gauruotus strampui 
da gyvavo palei .narna, bot vis 
kas kita aplinkui buvo juod^ 
ir tuszczia ir kieta kaip uola 
Gegužes saulę nuoszirfižiai sžil 
de, bot ir ji negalėjo i^įsyiliot:

~ Katiyte pradęjo ipapytj

keletas nustebtu cedaru, ąpftii

F *. » «> | A •» » f f * « - *•!». ■ t,;

isz žemes iięi lupelio, nei žple 
les czionai, kur baisus dvįgal
vis milžinas, Pelnas su Qpchl 
mu vieszpatavo. Nors, isztik 
ruju, senovės milžinas deiyii
pasakose, dabar jau nebemini
mas, vienok yya nauji baisus b 
galingi milžinai. Pidęles Di 

kvėpuojam 
1 nu<

liono dirbtuves, 1 
ežios ugnimi ir durnais 
kalno, buvo vienas ipz tu bai 
siansiuju nauju milžinu.

Žiūrėdama pro Dėdės Jom 
varies in juodus durnu debe
sis, kurie tempde mėlynąjį Žy

r*

garsiu trenksmu ir inžinu als» 
vimu
rakusiu trobesiu mūra, kurir 
deganezios akys diena nokt

druji dąngu, ir klausydam.'

matydama daugybe su

niekad neužsimerko, musu ma 
ža “Gegužes Karaliene” jau
tėsi taip, kaip toji karalaite
1

milžinas laike uždaręs tamsio 
je kalno pilyje, kaip czionai

Gegužes Karaliene

senovės deiyiu pasakose, kuru

de sudraskyta knyga. — 1 ‘ Min- ' 
gai tu turėtumei gerai gauti už j 
ta, nes žinai kad asz neturtu i 

>” 
**(), ne homuszk 

linksmai tąre Katry-
jo UŽ

tai,” — i .. , (
te. — “Jis nekaltas. Asz turiu 
pradžiamoksli galėsiu tau duo-

—'*4 Taip ? ” — paklausė ber
niukas; ir jo veidelis vėl nusz
vito. — ^0, labai aeziu! Ma
ma mane mokino biski;ma mane mokino biski; bet 
tiktai trumpus žodžius, nes B-
gesniu ir ji noisztaria. Isztikru- 
ju, yra ilgu žodžiu ir sunkiu, 
bet asz kasdien mokinuoshi dvi 
•valandas, kada tie szunys man 
1ei|džia, ir man neblogai sekasi.
Galiu paraižyti jau daug rai
džiu ir gerai! Pažiūrėk!” — Ir 
berniukas isztraukc isz kisze- 
nes szmoteli sutrinto poperio 
ant kurio buvo 
kreivos ir visokio dydžio 
dės paraszu:44 
pas. ” Juokdamasis pridūrė : te- 
44Asz pats taip paraszinu.”

— bailiai pa

iszbraižvtos * 
rai- 

tiMotJcjUfl kRi-

— “Tikrai? ” 
klausė Katryte. Ji daugiau ne-
galėjo nieko sakyti; bet nega-
M ' '-O* 1(1 J' • • te. ' , A ▲ ~ ** J- A

lodamas patemyti pasigailėji
mo bei nusiminimo jos balse, 
szitas galius mokinys insidejo 
popięra in kiszene ir tarė: — 
“Taip man gerai sekasi! Ir jau 
galiu paskaityti. įfama sako,

mo bei nusiminimo jos balse,

Taip man ^ęrai sekasi! Ir jau 

kad ji norėtu mane matyti mo- 

cziau advokatas arba teisėjas.

KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIAH3TAS.

ATSAKANTIS JR ČRE1TAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

ATSAKANTIS IR GREITAS

MAHANOY CITY bua kpžn* Ut*r- 
įlinka 30 E. Centre St. ąnt antro flo- 

ro. Ofiso valandos: 9 ryte iki 9 
vakare.

KODĄ SUTEIKIA DYKAI.
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Da turiu biski nuo Kalėdų, 
Užsilikusiu naujiena, 

Girdėjau, kad susirinko vie
name name, 

Niudžerzes steite, 
Gauja girtuokliu, 
Pusėtinu latru.

Begerdami kaip insiuto, 
Net iszbyrcjo langai isz viso 

buto,

'■ii|,i

'I

-i
i
I I

1

buto
Linksmas dainas giedojo, 
Gaspadorius apmrtlszyti ne

galėjo.
Vajei, va jei!

Baube kaip gyvulei
O katrie pro st ubą ėjo, 

Sustoja žiurėjo, 
Iszsidyvyt negalėjo.

Ant galo gaspadoriui dakako 
Atsistojas teip sako: 

“Szelauk isz mano stubos, 
“Gąna bus tps svodbos!

Del mu.nszainines gaujos, 
Negalėjo duoti rodos.

Pradėjo su nagais draskyti, 
Drabužius in skutus taisyti.

Tokios Kalėdos ne kas, 
Ba ne vieno buvo sukirptas 

kotas.
Patys vyruczęi pamislykite 

Ar gerai jus darote?
Kada ta girtavima paliausite, 

Ir kada protą gausite? 
Dirbate sunkei ant kitu 

Ant munszaininku, 
Metate pinigus ant provu 

Ir lojeriu, 
Oi beda, beda, 

Jr didele jums geda!
■ * ‘ « ♦

Bzęnadorio apygardoje!
Šluboje vienoje, 

Dayadm vyrai randasi 
Ka per naktis valkiojesi.

Pareja naldi duris daužo, 
Ir laužo,

O kada kokia ten bobelka 
atkeliavo,

Sztai vienas pas ja ja nuke
liavo, 

Mat norėjo prisikalbyti, 
Su bambilium pisžketi. 
Turim t nieko nenaudojo, 
Badai isz stubos iszjojo,

Už tai parejas duris sudaužė 
Ar sulaužo.

Gaspadoris nuo burdo ispvare, 
Ir da pas vaita padavė, 
Kur bausme užmokėjo, 
Ir liaujas duris inde jo.

♦ ♦ ♦

O darote labai negerai,
Jus pasenia girtuokliai,

Nuo daug metu Amęrike gy
venate, 

O suvis nieko neturite.
4. ” " Li' uit 1 ' I! '1’ 'k l! Ii 'H N' f “

,"N

* •

DAKTARAS HODGENS
Philadelphia SpecialittAs.

Užaiaenejuaiu ir Chroni«zku Ligų.
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti tnedika- 
Itezka gydymą, per d ak ta ra kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka nplaikate nuo manės yra 
gvnrantuotas.

J algų esate silpni, nerviszki ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esa padare, ateikite pas mano ir pa
slaptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas pp val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas szir- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

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

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunys* 
ir silpni? Ar stokas jums drutujno, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
tos jus apleidžia? Ar esato nuvargę 
mane.

Rumatismaa visokiuose padėjimuo
se, telpgi isztine ir aztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate nervuoti ir trote nuode- 
ju, silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, *ar?aat- 
lyvi, greitai pailstai, pikti, iazblysz- 
kusis ir iszberimai ant veido, paisęs, 
nuvargęs, skausmas paežiuose, siaus
mas kauluose, skausmas gerkleje, 
stokas 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.

Ataikit* gausite rod* dykai. Po tam 
Uzaisgkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydymo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiausias Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Ilodgens bu* 
na kožna Sereda ir jo ofisas tanais 
yra po No. 44 BROAD ST. Ofiso va
landos nuo 9 ryte iki 8 vakare.

’■J
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■ ™lkytu. Ji norėtu, kad asz bu- 

ar taip kas nors. Nes dauginu 
asz nelabai kam tikes. Ar jus 
szunes, nenustokite czipe? Ne, 

.. . r , ‘
vandens. Turbūt reikės ciŲ. 
Gal tamsta norėtumei kartu ei- 

— mandagiai paklausė

asz nelabai kam tikės. Ar ju

iki narsusis Jonukas iszgolbc , 
n ■ SJF •• ' ' *

jo ja.
Bet czionai nebuvo vilties 

apie Jonuką. Nematydęma nie

jie nenustos iki nenuvesiu prie
9

4 a
I
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ko ypatingo už variu, Katryte 
atsigryžo gryžtu, kaip garsu r 
szunu lojimas ir kieno tai iszsi 
gandes balsas atkreipė jos aty- 
la Riksmas plito is? gauruotu 
cedaru. J u kreivos 
smarkiai sujudėjo.

Ar tu eisi szalin?

mojo ir kas tai smarkiai iszbe 
go. Katryte nusigandus paszo 
ko in szali. Du dideliu szunir 
iszbego, o paskui juos sulenkė.”

Vicnar 
dantyse 

apdraskytu knj^ga. Visi puolė 
si prie persigandusios Katry
tės.

___  u

žiūrėk ka padarei?

temdyti Gegužes ryto Saule kuprotns bcmiiikati.

per Katrytės kambario du lan
gu nugra mžd odam i i szsk 1 a i d y 
darni visus baisius szeszelius 
kuriu vakar pilna visur buvo.

Paveikslas ant sienos, kurie 
vakar nesimato, dabar 
szvietes aukso 
aiszkiai spindėjo, buvo tai gra 
žios moteriszkes baltai apsire 
džiusios atvaizdas; szale jo 
stovėjo prie kėdės juodplaukis 
vaikas, o kitas mažas gelton
plaukis vaikiukas sėdėjo ant 
keliu. Isz visu atžvilgiu daly
kai szi lyta atrodė daug ge 
riau net ir maža pavytusi rožes 
szakele atsigavo vandenyje ir 
iszrode žaliuojanti graži. Kat
ryte nuėjo in dideli valgamaji 
kambari; ten rado ant stalo 
pumpuszkn ir sirapo, buvo tik 
rai geri pusrycziai. Per kiaura 
dienele, rieturint ko veikti, Kat 
rytei diena iszrode liūdna ilga 
Szv. Urszules akademijoje bu
vo užsiėmimas, — kad ne mo
kytį tai žaięti.

-7- 44 Ar asz galiu tamstai pa
dėti suplauti indus?” — pa
klausė Katryte Kripienes, ku
rios veidas szviesoje iszrode

spinduliai skverbto skverbės gzno jftirie

a p si 
spinduliais,

dar labiau rukszletas, kuomet 
toji eme indus nuo stalo.

— “Negali,”
ežiai atsake Kripiene

szakof

Pa
— Suszla-

— “Matai, matai! Matote 
ka padarėte!”— barėsi ber 
niukas, traukdamas apipleszv-

— bareąi ber

.ta knvga isz szuns dantų. Pa
matęs jis Katryte apiplyšusia
nusiėmė savo kepure ir tarė* 
Porsipraszau, — “Bet tie szu
nys tokie nemandagus”.

— “O susimildamas vesk 
vesk tu juos tolyn” — tarė 
Katrytę, nes szunys žąizdam^ • 1 • "? 1' 1 • ♦ * '•

ti?”
naujas Katrytės draugas.

O! manai asz galiu?”— “i 
paklanse.

Nežinau, koklel ne— “Nežinau, kokie! ne”, — 
linksniui tarė Timotiejus. — 
“Nelabai toli, gal puse varsto. 
O tenai yra žoles ir medžiu.

kaip ežio-Ten daug gražiau 
nąi ”.

— “O, tai asz eisiu!” — tarė 
Katryte, atmindama, kad czio
nai nereikia praszyti “paveli-nai nereikia praszyti
jimo.”

Ir jie visi pasileido kelionėn,
— szunys ązpkinedami ir links
mai lodami; Katiyte su savo 
kuprotu draugu. Jos lengvi
- - * T ’’’T- J ■> _ . , *' ,
kuprotu draugu.
žingsniai nenutiko su jos drau
go szlųbavimn; varganas

bet ir apszlubintas mtožmaus 
rulio.

Palike dirbtuves, jie nusisu
ko taku in kaina. Takas dar vis 
buvo iszpiltas degėsiais ir pele
nais, bet kada nusisuko už kal
no, juodu, kieta pluta pranyko.

I1

go szlubavimu; vargszas Ti
motiejus buvo netik susuktas, 

A. f

y ' v 1 ' * * ~
Žaliuojanti žole ir krūmeliai 
puosze žeme. Nors trenksmas

ir lodami szokincio apie kreji- ir užimąs girdėjosi nuo kalnp,
i i t t \Tz^rjL- oorrlsi _ A  .1 k.1._ _ a _ • _ _ • • i t lVesk, asz bi-va j i bernioką.

jau ju!”
— “Lauk! lauk! sakau! Min- 
gai, Maksai, szalin! Nematai, 
kad mergaite bijosi?
nieko nedarys! Ne, niejcaęl! Jie 
paskui mane; ar jus ne ? Jie 
man neduoda ramybes. Nore- 
cziau žinoti; kaip kas gali isz- k. . * ■ 1 • a - .. * . . . '“ii

” t 1 yri'

arba skaitliuoti kada pora

Bet jie

mokti skaityti arba 'raszyti
r >'

*

Jszunu vięadog sžokineja aplin
kui?”— Ir jo veidelis nepa- 

• prastai nuszvito. *‘Žinai, ”

jie nori plukAy-

— sziurksz- 
’ ’ — Man 

užmoka už darba, ir asz visa
dos pildau ka prižadu. Ir tu, 
vaikeli, neieszkok darbo”, — 
tai’e ji kiek meilesniu balsu: 
— “Jonas Dilionas turi pinigu,

kui?” — Ir jo veidelis hepa- 
nvnofni nnamtiėA 44žinai ” 
— jis tarė, suguldes szuniš prie 
jo kojų; —y?
tis Asz kvailas buvau, kad nū-

bet pakalnėje taipgi girdėjosi 
vandens puolimas. Szunys link 
amai nulėkė; ir Katryte eida
ma paskui Timotiejų, szuszuko 
isz irtžiaugsmo pamaezius ora- 
rykszte ir Blackstono vanden- 
puoli, smarkiai bėganti 
kalno in maža pakalnyje upeli.

Mingas ir Maksas nieko nę- 
laukdami sžoko in vandeni, o 
Timotiejus ir Katryte susede 
ant samanuoto akmens, gęrę- 
josi kaip szunys plukdesi.

isz

Alksniai puosze vingiuoto 
upęlįo akmeninius krantus, tai 
placziau pasilieja pakalnėje tai
siaurai, giliai.

>

9
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Jus pasenia girtuokliai,

J

Yra senu jaunikiu, 
Pliku kaip tilviku, 

Ne gęro surdoto neturi 
Kaip driskiai iszžiuri. 

0 vaikinę, gerus laikus turėję >

tel

I
Vi' 
lid11

rJi

* i
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H a

tame ji kiek meilesniu

gali tąvo laikyti kaip ponia, ir 
tegul laiko ”.

Bet kada Katryte susidėjus 
savo drabužius in stalczius ir 
sukabinus kotus iii rubine, 
kur rodos negalima buvo nei 
matyti jos daiktu, nes rūbines 
ir stalczioi buvo dideli; kada ji 
iszvaikszcziojus visa troba ir

sukabinus kotus in

vedžiau juos kelios kartus in
užtvanka. Jie be manos niekur 
neeina”, — kalbėję linguoda-
mas galva. — “ 
ta. Jie žino, fkad niusu žmones

Tolinus bus.

Jie ta supran
’ . te • r f . T ' ■ |( j,, • ; " ' » • i*

szipję ap.ielinkęję nelabai ge-
A A * ‘ ♦ * t ’ A ' A A *.-.y n- < yry T" '• l( * ,1, • r -■

ri, ir kas nors gnli jiems nuo
du užduoti. Jie suprapttĮ, - 
mano .draugain. ' ‘ ■

Kodql tu juos vadini

du užduoti. Jie ęupra^,

4 4 Draugais,” t 
Katryte.

— 4 4 Taip, 
saldžiai nusijuokė. —

99
• •

r* II-— Jie

—- pakjaupe
4: ' p’ '' ' ’

r— ir berniukas
Taip4‘Taip 

darbininkai vadina ta, kuris 
areziausia prie jo dirba kasyje-

apžiurėjus visus kambarius, lose arba prie pecziu. Asz tik-
I r„, ,, 

gos buvo tik apie kasyklas,1 geri — geresni nž uekuriuos 1* • • " T • _ •• ' lAj • - 4. . • * U, I teito 1 ‘i

knygyną, kuriame visos kny- tai juos turiu, — bot jie gana
I

tirpiniam arba liejinyęzios įmopes. Jie apie knygas nieko 
darbus raižytos knygos, 4r. toji neiszmano. Tik pažiūrėk P’ r— 

atsiklaupę | knygyną puosze tiktai dideli | Jr, taip sakant nęokinys, paro-
neiszmano. Tik pažiūrėk,

r-r*
M*

.•r
1 persunkus Nei

• r«f

* *
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I SUNKUS DARBAS 
e y nekenkia Mi . vimin,

I eeahdiiiin geroje fieUkoje
nekenkia n<l . vimm, 

4 4 « 9 f t ’ _ f _ A M J' J

liaijjtyjo. ■Viiaikyli^iiavo 
tvirtumų ma<ia2tiix!atnAa 
luii-o niiwknlus I:i«kv1aną 
vukarij elpant cult!.' iBtii- 
trinkite gwai au Kurtai 
ilnomu Ir patlkCtlnu 1

vakarų elpant pulti/liti!.

in'g. s. v. rtpyąi 
Pat. Otke.

Ir 1&VRNG- 
KITE nuovar
gio, ijkaų4ai«'J

• muskulų ir

I tJ6r«ienklk^
d vkm

■ ' , į  

'•I'':. Į
W 5 V t' H ? Ji |f

rtl - ’ ' 11 " 'Todėl sudėti pinigu galėjo,
Bet sąiadien nieko neturi,

Ir da, baisęi iszžiuri*
Apie paeziuotus nėr ka kai- 

beti,
Kurie pbo girtavimo negali 

susivaldyti;
Bankrptai ant proto, 
Iszrodo ant vęrijoto,

Ant galo tokeis ir pasiliks, 
Kaip gyvulei pastips.

Jęigu dU katras paezia ir 
vaikus turi,

Tai da susimylejima apturi, 
O tai negerai daro,

Gerinus tegul pavaro.
Girtuokliu vaikai daug kenoze,

ABet s^iadien nieko neturi, 
Ir da bąisei iszžiuri.

C

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

1

ii!įl

I

ii
.ji'į

; Pirsztais visi kaiszioja, aj-
9boeze 

Girtuokli, juk pastipsi, 
Paęąįa ir vaikus paliksi, 

Pekloje dusze garines, 
No pati ne vaikai nesusimyes. 
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’ MARIJOS PANOS.
Vitu pilnai aprąsEymaa apie
GyvąnUna 8zv. Marijos Panos. 
05 puslapiai Puiki knygele.
Pręk« prUJuntinau tiktai 2Jc.

MAHANOY CITTi
W. D. BOCZKAU3HA3 CO. 

MAHANOY CITY, PA.

Pigiau negu fabrlkos preke 6 pulkus 
daiktai preke dar tiktai S&55 yra tai 
labai pigi preke nes tie daiktai yra 
verti nemažiaus kaip $12.00. Tik pa-* 
rnislyklt ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vldurei, pulkus isz- 
margintl nikelio luksztai, gerai rodo 
laika lr gva rantytas ant daug metu. 
Gvarantyti balberio kliperei plaukams 
kirpti. Revolveris B.C. 22 kalibro dru- 
ezei ir grąžei padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, ir galite apsaugoti aavo na
mus. Peilis 2 geri geleiela, kanuztue 
traukti ir stiklą pjauti Gražus lencu- 
gelis gold-filled su kompasu ir labai 
gera safety.britva. Tie visi daiktai yru. 
gerai padaryti ir kožnam patiks.-Lai- 
krodelie pats bevelk tiek vertas,Klek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisiusklte 25c siempo- 
mis o $5.55 užmokėsite kaip gausite 
tavora in jusu namus. Adresavokite: 

PRACTICAL SALES COMPANY.
1219 N. Irving Avc. pept. 602. Chicago.
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PUIKI MALDA-KNYGEL1 
“ANIOLAS SARGAS” 

Vilo* raikalingo* maldo*, Utasljo*, 
ir t.t. Puikiai apdaryta 
•kūrinai* apdarai*, auksupti kraastai. 
Preka «u prUiuntimu tiktai SĮ»*O« 

W. D. BOCZKAUSKAS.COm 
MAHANOY ęiTY, PA? 
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Isz Shenandoah, Pa.
t

— Utarninko vela nupuolė 
kelios pėdos sniego.

— Neužmirszkito,
užtemimas

jog Su
batoje visiszkas 
saules kuris pasirodo kas 140 
metu. Galite matyti puikei per 
rūkyta stiklą.

— Palieijo suradę ant plen
to artimoje Kolso peczos, gu
linti apsvaiginta Sz.ima Mai- 
hina isz New Philadolphios. 
Atvožė ji in viotinia koza, kur 
paszauktas daktaras ji adgai- 
vino ir nusiimto namo.

— Irena Kisęlauckiute, ku
ri dirbo redakeijoi “Record” 
kaipo reportere, padekavojo už 
dinsta ir iszkeliavo 
teta in Newarka kur 
goresni dinsta.

— Du anglekasiai 
Stoezkus, jojo bode ir mulas li
kos užgriautais North Maha
noy. kasy klosiu per kolos va
landas per nupuolimą anglies 
gongvoje. Nelaimingi nežinojo 
kad juos užgriuvo ir dirbo inal-

Kitas anglekasis alėjas 
dirbti ant naktinio szipto užti
ko griuvėsius ir tuo praneszo 
bosui apie nelaimia ir po trijų 
valandų pasiseko juos 
g\wais ir sveikais.

— Per kelis metus žmonis 
kovojo prieszais anglines kom
panijos idant mokėtu daugiau 
taksu o sumažintu taksas del 

Tax 
užvedi* 

api»‘ 200.990 ant 
ant 

szuo nunosze ant
nes augszcziauses sūdąs pripa
žino, jog teismas yra neloga- 
liszkas. Žmonis szimet vela mo
kos dideles taksas kaip ir pra
ėjusi meta. — Ka cze vargszas 
darbininkas pasistatyts prie- 
szais kompanijos.

— Salnninkas Motiejus Bla- 
žis, kuris sirgo kolos sanvaites, 
prftjdeda pasveikt.

’ -J- Mikas Jannlovieziiis, 128 
W. Market uly., 
džei sužeistas 
syklosia..

4 i

r»

Record

pas savo 
aplaike

Stasės

szei.
t r t

ai kast i

prapertninku. Susitvėrė 
Association,

teismą, iždą ve
kovos nn ir
a i

Payers

viską
T 1

galo 
uodegos.

likos sknn-
Bukmauto ka-

• «
— Nikalojus Sidaravicz, ka 

mi-
11110 

Velionis 
ilga laika, 

motina, bin

roivis'isz avietines kares, 
re Ashlando ligonini t ej<> 
uždegimo plaueziu. 
pergyveno miesto 
Paliko tėvynėj*' 
liūs ir S4»sores.

- - Lietnviszkas Szv J11 ozą 
parengt* 

. viena isz puikiausiu koncertu 
buvo parengtas 

szioje aplinkinėje, kuri laikys 
Toumship High School, Petny- 

. ežioj*' 2<l diena Vasario.
.... - ' ---------------- -.-.-1:1- ■ ■

JUS GALITE SUCZEDINTI 
PINIGO.

po parapijos choras
Al • A « • A

kokis kada

. Jeigu ateisite didelio 
iszpardavimo 

Pardavimas

ant
Sauhio menesio
Seivcrto sztore.
prasideda V t aru i n ke Jau. 271 a 

iki Pet n vežios «ir trauksis
i ■ «r »- Ji va-

Amo- Mes parduosimo kotus po 
$3.95, szl(‘h<‘s po $3.95, mot ori u 
gražus žiurstai po $1.00, 
kams siutelei po $1.00, 
kams sveteroi po 79c. Korsetai 
po 79c. Flaneluotos szlebes 
$1.29, vaikams džeketlikai po 
69c. Middy jekutes 
tems 79c.

vai- 
vai-

rnvrgai-
21.

Seiverts
29 E. Centro, SI.
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi- 
szaukite in 1 ‘Saules” ofisą.
PARDAVIMAS PRASIDEDA 

UTARNINKE IR TESIS 
PER TRIS DIENAS.

Ateikite anksti Utarninko 
• lyta. Musu Sausio menuo isz- 
pardavimas ta diena prasideda 
ir tesis iki Pctnyczios vakaro. 
Labai numažinta prekes ant 
visokio tavoro. Visoki aprody
mai del moterių, 
’ A *

vaikams. Tik per kotu ros die
nas.

4
merginu ir

21

Mi11

■ i

Seiverts
29 E. Centre, St.
Mahanoy City, Pa.

— Franas Pangonis, 52 mo
tu, įniro pas Joną. Jadeszki, 235 
E. Centre uly., sirgdamas kė
lės sauvaitos. Laidotuves atsi
buvo Utarninko ryta, su baž
nytinėms pamaldomis.

Luszczinskas
lietuviszkas

diena atsisveikino su pa
žystamais ir giminėms iszko- 
liaudamas in Lietuva, kaipo at

kilus

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU.

Tuscarora, Pa.

Vladas

<..........  ■nu. 1 >, . .................... ... -........... .

Scranton, Pa. -

musu 
ana

daktaras

europiszkus

1331/2 E.

su bažnytinėms
V i sa. m o k s l a i n e s

Jankvs ir 
sklypus.

— Juozukas, 11 metu šune
lis Jono Balaiczio,
Coal uly., likos palaidotas Pa- 
nedelio rvta.
pamaldoms.
klase, po dirokeije daraktorkos
Helenos Lleckiutes dalvbavo 
laidotuvesia savo mirusio 
draugo.

- Tamoszius Stankeviczius
Konertono, pasižeido koja 

laiko darbo prie karukii Gir
ardville.

— Pranas

savo

i sz

praeitos

M iszkoviczius, 
baisei likos sužeistas in koja 
West Shenandoah kasvklosia. er

Sirgdama paralyžu nuo 
Dekavonos dienos,

mirė naszlo Rozalijo Sarokiene 
419 W. Washington uly. Velio
ne turėjo apie 54 motus ir gerai 
žinoma, visam mieste, 
vedusia, dukteria
keturis suims namie.

— Salnninkas
40 motu, kuris laike

Paliko
Detroite ir

Andrius
Kuklis 
bizni ant kampo AVhite ir Cen
tre ulycziu, mirė. Paliko paezia 
ir penkis vaikus, 
atsibuvo ketverge.

Laidotuves

PIRKITE ŽIEMINI KOTĄ 
DABAR.

Tuscarora, Pa. — Praeita 
Stibata atsibuvo laiRotuves Pe
tro Kazakevieziaus, 42 metu 
kuris sirgo konia. meta, laiko, 
su bažnytinėms pamaldomis 
Szv. Rafolo bažnyczioje prie 
kurios velionis prigulėjo. Pa
liko dideliam nuliudimia pa
ezia. Ęmma, tris vaikus ir seno
ve Jo va Saluckienia. ir
Vincą isz Maryde kaipo tris se
sutes Lietuvoje. Paėjo isz Vil-

Traku apskr.,

M i kola.s 
Szeszkeviczius, kuris pabėgo 
isz kalėjimo Old Forgo ana die
na, likos suimtas Plainse ir ve
la. uždarytas kalėjimo. Szoszke- 
viezius su savo draugais buvo

KfRr.... R M 'M**-*** ARR*MIHRlfcOwB ■< mu■■ ■ BI. n> iflklBW

REIKALINGAS.

Ženotas žmogus 
fanuos.

broli

niaus guber., 
Matukiszkio kaimo, pribuvo in 
Amerika 1903 meto, buvo skai
tytojom “Saules” 
metu, malszaus budo žmogus ir
geras krikszczionis kaipo my
lintis vyras ir tėvas savo szei- 
mvnolos. Lai ilsisi amžinam at
silsi.

per daugeli

Kulpmont, Pa. — Septynio
likos metu Jonas Urdikas insi- 
mylejo in Julia Szolinsku, try- 
lokos metu mergaite, duktore 
Kztorninko, ir nutarė iszpysz- 
kyt isz miesto in Filadelphijo 
po tam in Detroito praleist 
savo svodbinia. saldžia kelione. 
Bet tėvas suvuode užmanima 
savo dukreles pasivijo lyg Ma- 
hanojaus kur suome dukrele o 
Jonukas užtemimas lova mer
gaites dūme isz Roadingo sto
ties atsižadėdamas vinezovo- 
nos ir savo m y lemos, bot poli
cija ji greitai suome ir nusiuntė 
adgal in Kulpmonta. Tėvas pa
siėmė savo Julia ir nuvažiavo 

Badai mergaite szia-
dieu negali sėdėt malszei ant 
krėslo, nes tėvas sudavė kelio- 

“pleisteriu,” o kaip 
kaimynai sako, tai Julijai iž- 
gariavo isz galveles apsivodi- 
mas ant kokio tai laiko.

namo.
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Paskutines Žinutes.
dirbti ant 

l'žmokestis nuo $.350 
iki $1,200 ant metu ir pragyve
nimas. Šluba su begaiicziu van- 

inejas in. salima kur šukele Idoniu ir maudykle. Užmokestis

Chicago, - 87,000 darbi

mo koscziu,
nuo I Ivir

musztino ir likos awszt.avotii.

Maizville, Pa.— Salimi i n kas 
Kapcziunas, iszlanžo koja parp 
lysdamas ant ledo kada nesze
lavona numirusio Juozo Levn- 
lio kuris užsitrucino ant. Vesel
kos.
ja.

Brooklyn, N. Y.
Brazas, 38 metu,

nasimiro Sausio 14 
d., buvo laidotas Sausio 17-d. 
isz kun.

Dr. Donahue sutaiso ko-

--r Pranas 
gyvenęs 13

gale trepu

Kodžio hažnyezios, 
Szv. Trejybes kapinėse.

— Jonas Quinto, gyvento
jas namo 286 Wythe Ave., rado 
negyva, kuna Antano Buroko, 
47 metu amžiaus,
vedaneziu in skiepą minėto na
mo. Detektyvai tardo jo mirti. 
Jis rastas su perskelta, galva. 
Spėjama, kad Burokas nupuo
lęs tropais.

Jo kuna palaidojo graborius 
Garszva Szv. Trepybos kapinė
se. Bažnytines 
Sausio 19 ta diena.

— Brook lyno

bažnyčioje

Sausio

Onės Brazai-

pagal gabumo ir mokshj. 
sz y d a m a s ne u žm i rsz k 
szitios dalykus: kaip 
dirbos ant lamui ar

Ra
pa raszyt 

, ar 
jeigu

ft

ninku prie 52 geležinkeliu ap 
laiko padidinimą

3 eolu ant valandos.
Kompanijoms tasai padidini
mas kazsutos ant meto arti 4 
milijonai doh'riu dauginu

“......' ■ , Pa. -— St raiko

Tangier, Al geri je. — Isz- 
panai vėla pradėjo užklupinet 
ant Mauru su 
naujausio v?zradimo bomboms.

• Pliihn 
rvi czionaie'in

areoplanais ir 
pizradimo homhoms. 
delphia. — Butl<‘ge- 

kelis menesius 
laiko uždirbo apie 1()() milijonu 
doleriu 
arielka.

ant kontrabandos Hu

''

seiiąs

dirbos lai kokias maszinas gali ne bus, 88 lokalai isz 90 nuliai 
savo dirbti. Keužilgio sngryž 
iii darbu 1 1,000 anglekasiu ku 
rierns nubodo straikuoti 
nieką.

Now York.
snbniarinas kas Subata atga
bena iu czionais apio 3000 do- i 

sziam laikui 
jojo nesiiga-

valdyti ir pataisyt, ir teip vis
ką ka‘tik gali nuveikti, ar ant
farmos girnos ar tik dirbos kiek į
laiko. Jeigu dirbai apie 
n i us medžius, pa raszy k ka mo
ki. Darbas daiigiau.se prie vai
siu ir daržovių ir toip kas tik 
ant farmos reikalinga, karvių 
melžt nereikia. Praszom para- 
szyt. pirmam Jaiszke už kiek 
pirma mot A ‘ norėt mn dirbt i i r 
iszlygas. Darbas adai’W^abar 
ir iki pirmam Aprilians. Raszy- 
kite Lietuviszkai ar Angęlskai. 
Taipgi reikalingas bitininkas, 
praszom duot i iszlygas. ,

vaisi -

(H

•\II(||-;.W Abrjji-Ziiį^fc^

R.D. .\o. 2 Catawissa, J*ii.
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Scranton

n ubodo ii z

Vokiszkas

Skaitykite “Saule”

GEO. J. BARTASZIUS 
Lietuviszka Užeigos Vieta 

Arba Kotelis.

ll

žiu arielkos. Lvt 
valdžios pa t rule 
vo.

Wilkes-Barre, Pa.

laikui Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.

J!

i!

— Va
gis isznesze 400 svaru geležine 
szepa isz sztoro Frano Jlatko, 
kuria sudaužė ir iszeme 350 
doleriu. Szepa. surado ant ady
mo t uszczio loto.

George J. Bartaszius 
498 WASHINGTON, ST. 

NEW YORK, N. Y.
Tcleponas: Wakcr 4335

y. gag 
jWll» S ■! - *

Mes iszpardiiodamo už labai 
pigos prekes . visus žieminius 
kotus musu sztore. Prasti ir.su 
kailiniais apsinvimais visokiu 
kolom, teipgi viso kailinio ko-v 
tai. visi iszsipardiios už labai 
numažintas prekes, 
žiemini kotą dabar 
žiemos. Ateikite 
pamatysite kaip 
dint i pinigo, 
kės
angszezian.

Seivert s
29 E. Centre, St. 
Mahanoy (’ity, Pa.

lika geru

Philadelphia, Pa. 
delfijos 
niu Sauryszis

.$19.95,

Pirkite 
del kitos 

peržiūrėti ir 
galite sueze-

Pardavimo pre- 
$29.95,

pagarbinti at-

$39.95 ir
2t

— “ Phila- 
Lietuviu Krik szczi o~ 

” savo metiniam 
sysirįnki.DJC, d.ięnn. 4 Sausio,
svarsto, kaip
minti didvyriu, isztoriko Djin- 
kauto, Kuilriko ir Bugio. Snn- 
ryszis tft’ klnusirtui (ipsvaršte 
vienbalsei užgyre melsti Lie
tuvos vyriausybes, kad butu 
iszleistos
pacztiniu markiu su 
lai s didvyriu, kaip 
daro kitos tautos.
kreipėsi prie visu, be skirtumo 
pnžvalgu, toip iszejvijoi, kaipo • -w • ■ • « « w ’ a • ♦

atminimui serijos 
paveiks- 
panašioj 

Draugove

DIDELIS BALIUS
Rengia S.L.R.K.A. kuopa isz 

St. ('lair, Pa. Balius atsibus 24 
diena 
Parapijc

Kazimiero
pobužnytineje sale-

1925, Szv
>s

je. LioluvisZka orkestrą grajis 
smagiausius szokius. Prasidės 
7 vai. Tnžanga moterims ir vai
kams 25c. vyrams 50c. Visus 
szirdingai kviecziame 
11

O

Rengėjai.

ANT PARDAVIMO.

dideliPuikus dideli namai 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Alahanoy A ve., prie 
kampo, ir namai po No. 400 ir 
402 W. Pine St., su buezerno ir 
ga rudžius.
drauge ar pusiau. Atsiszaukitc 
t u d ja us ant adreso:

Fr. J. Škic ra

W. Mahanoy Avė.

ant

Viskas parsiduos

<

401 AV. Mahanoy Avė.
(tf) Mahanoy City, Pa.

DIDELIS PARDAVIMAS 
FONOGRAFU.

.Visokiu modeliu 
fonografu parduosiu už labai 
pigias prekes, iki 15 Aforeziaus. 
Suczedinsite keletą desetku do
leriu pirkdami fonografu pas 
mane. Kad ir reikėt u mokėti 
$20 už tikieta atvažiuoti isz to
liausi, tai vis užsimokėtu atva
žiuoti nusipirkti fonografu ir 
suczedintl pinigo. Teipgi par
duodu, visokius'naminius daig
ius. Senus daigtus pataisau 
kaip naujus. Ateikite pamaty
ti mano tavora.

L. WASCH (Vaszkieviczia) 
Upholstering nnd Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ant akersynes, 12-tos ulyezios) I
MAHANOY CITY, PA.

ir d id įtino

A

ir Lietuvoj ir moldže, 
Sa n ryszi mora 1 e i 
me iižtnanyme, ] 
Lietuvos A'yriansybes, kad to
kio paCzto ženkleliai butu isz-

Phila. L

kad jie 
i paremtu ta- 
kad praszytu

leisti. — 
szio Prosds Kam i si je.

- K. Killin'-

Coaldale, Pa. — Turiu už 
garbe praneszti visiems aplin
kiniu kolonijų Lietuviams kad 
Coaldale, Pa. Szv. Jono Para
pijos svetaitiejė buvo atlosztas 
labai puikus perstatymas—te
atras “Botlojans Stainele” ar
ba 
tis” 
Vertei u kiekvienam 
ezioniu pamatyt g.vvai, atvai
dinant. Rerkiit pasakyt kad 
aktorei labai gyvai vaidino ir 
prirengimas kanuopuikiauses. 
Tad-gi ant nekuriu praszymo 
kurie negalėjo dalyvaut del in- 
vairiu priežaseziu bus atvai
dinta dar antra syki Suliatoj 
Sausio 24d. Prasidės 7:30 Va- 

kviecziam visu

Bet loja ns Stainele” 
Gimimo Nak- 

rogi uis. 
kriksz-

4 4

“Kristaus
Labai puikus

kure, Tad-gi 
aplinkiniu kolonijų kurie dar 
ne yra mato to perstatymo da
lyvaut ant virsz-mineto Vaka
ro o pilnai nžtikrinam busit 
užgauedyti. Tnžanga 50c. 
nas Szv. Jono parapijai, 
praszo visus,

Rengimo Komisija.

Pel-
Už-

SzioNew Philadelphia, Pa.
miesto jaunimas rengia szoki 
del naudos serganczįo draugo,

laikraszt is 
“The Standard Nidon”
15 d. indojo platfi apraszyma 
apie pabėgima.
eziutes ir Mares Loveskiutes
isz namu, kaip jau buvo apra 
szyta. Laikrasztis spėja, kad 
jos pabėgo ir instoje 111 kuria 
nors teatraliszka. rnokvkla, nes 
Brazaicziute kalbėdavusi apie 
tapirna artiste. Ji mokėjusi 
ra.i pianu skambinti ir 
graži mergina.

— Charles 
vys, 86 m.,
Evanston, Sausio 6 d.

damas vožimii Evanstone neti
kėtai nukrito’ nuo vežimo ir 
Jiek sunkiai'susižeidė, kad pa
gailojęs keli/rs dienas pavieto 

, l.igon J J) C j. parimi rę n u n ža i žyli 1.
, 50 m.

Avė.,
liko atiduotai grand jury, kai
po kaltinamas nužudymo savo 
paezios Liud^ilkos 47 m., kuria .M ► r 11 _

Merginos — Jusu

Atk"

Jeigu norite kad jusu I

t

.□U.

J

Jt
•

kava butu kaip tik gera

tai pirkite

X':B.

X.'”

1 
JT

* «•*»

ge- 
buvusi

Sirokas, lietu-
2131 AVeslev Avė., 

važi lio

— John Braztiuskas 
Amžiaus, 3139 Emerald

* - ’ 'I • I I 4 1 • I 
rasta. negĄ’V’d Gniodžio 28 d., 
nova buk sušzalusia. Jos ku-nova buk suszalusia.
pas buvo sudaužytas, o gayva
perskoltji. Pats BrazJiuskas bu
vo visiszkai girtas. Bet prie 
žmogžudystes jis noprisipažy- 
sta

vn visiszkai girtas.

Pereito szesztadienio va 
kara Mažosios lietuvos lietu
viu Zono Dukterų Draugija isz 
West Sides turėjo szokius Mil
dos didžiojoj svetainėj. Tarp 
szokancziii buvo nepaSitimki- 
naiiczin orkestrą, kurie pradė
jo jeszkoti priekabiu ir ga
linus pradėjo lėkti kėdės estra- 
don in orkestrą, isz kokilo sa
vu tarpines szokiku peštynes 
ir keli tapo taip apkulti, kad 
reikėjo ligoninėn gabent i. Trys 
policijos vežimai isz Door ingo 
gatves nuovados nusivožė 
sus “cingelius” 
ton kiekvienas turėjo užsista- 
tyti laido o $25.00,

Karas mat visuomet ne tik 
krauju pralieja, o ir kiszenius 
pakrato. Negerai su juo biezin- 
liautis.

keli tapo taip apkulti,

vi
au o vadon ir

r ’ • Jį
W». , II- ,1.1-—.. i     , ■ „ J ^i.mii ■■■—». .III.MIW

SEIVERTO SAUSIO MENUO 
ISZPĄRDAVIMAS.

Jan.
27ta ir tesis.Sorodoj, Ket verge
• Prasideda Utarninko

ir Potnyczioj. Milžiniszkas nu
mažinimas prekes ant viso ta- 
voro sztore. Visokis žieminis 
tavoras, kaipo tai kotai, vai
kams aprodymai, Likucziai ir 
t.t. iszsiparduos už labpi pigos
prekes. ’ 2t

*• im. 4ir.
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1 Rūpesčiai Užsibaigė! į
• Bino lilkni, kuomet niekas nellnojo Į 
I yra plehkaiMis ir kaip ųuo jų | 
I 11’ F f I ♦ • i iu «a H ~ 1 ’I atsikratyti, šiandien yra vtaUkai pa

prastu (Liljku uflidkyti
I kus ir galvon ndi)

I 
t 

t

staro plan* Į

ISvarioje ir svei-
• padėtyje.

Ruffles
»iint giilvt) kas va kam einant ftu’H 

pi r savaitę ur de^indj diHitj.
ir paragini 
Po 10 

lOPlb s tik r< 1 \ a n’ iai m

Ištl'l

I 
k ii.s ple iskana* 
plaukų augini.).

i

JUSTRin
.. CioffeE .■

c.

r.
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At Your Grocer’s In Your

h

J f

hhi.H
| k Ii 4 pleiskanai ir paragint jn-u
I plaukų augimu. Po 10 nainh>kitr 
! M tik rrlkan’iais <nliįf r« ikalo
[ ir d.u:glun neturėsi to Jokių nesmagu- 

hin mi ideiskamunis.
Itonka aptltkose, arba už 75c. |
priMiunėiuiiie stačiai i* dirbtuv* <

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St., Brooklyof N.Y.

I 
.i 
i

/?

i

5

f
‘A

m n mi ptehkanomn.

T

DR. T. J. TACIF.LAUCKAS

Pirmutinis Lietuviszkas
Dantistas Mahanojui.

II
I

l
i
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2-raa Floras Klino Name
W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

M

'J

Merchants Banking Trust Co. Banka
Į » t 1-I* ’4 , ,,H. ..

< Mahanoy City, Pa.
> ■ ■ ■ -S r •
| 3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 

I c pinigu yra genaus negu lOtas procentas be jokio saugumo,
< į Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pn*
> centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas kart

i • <• w» i » • • • « e w • • I _auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento,

BALL^BAND
/Z-’ Paklauskit Seniausio

Angliakasio Kasykloje
Jus negalit daug ka pasakyt apie guma

Budas del pirkinio guminiu tave.

(Raudonos Boles) Guminiai 
čeverykai del angliakasiu turi ’gera vardą 
del ilgo nešiojimo jier daugelį metu.

bile kasyklos darbininko kuris 
nešioja juos jis jums pasakys kad jie tvirti, 
drūti ir smagus. 
Labai lengva juos pažint kada juos matysit.
Žiūrėkit del Raudonos Bolės. 
krieno Čeveryko ir Gebato.
Lopac ir Himiner čionao panxio yra padirbti 
del sunkausdarbo kasyklose. Juos galite gauti

I
i
i

I

kuris dabar randasi Ashlando 
ligonbuti. Todėl užkvieczia vi
sus apiclinkinius atsilankyti, 
OPt to szokio, kuris atsibus Su- 
balos vakaru 24 Sausio, ant 
Konnas sales. LiotuviszJka ka- 
pelija grajis smagiausius szo- 
kius. * (t.f.).’ ’.

Seiverts
' 29 E. Centro St.

.. Mahanoy City, Pa.

ANTPARDAVIMO
i A 1— ^.1 »

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
koseziu. Teipgi lotai minėtam 
miesto. Apio dauginus dasiži- 
jmkite apt adreso. . A . .. ....

V. Lapinskas
601 AV. Mahanoy Avo.

Mahanoy City, Pa.

Paklausk

460

Žiūrint į jį. 
rykli tai pareigalak vardu. 
“Ball-Band”

padžiai yra toki kaip jus norite.
Žiūrėkit del jų kita karta kada eisi į krautuvę.
Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.

Wntcr Street Mishawaka. Ind.
Namai kurie užmoka milijonais už rniį

.Yra ant kie*
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