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bardavę peeziu su $245 už 
50 centu.

Newark, N. J. — Tūlas sku- 
durninkas turi labai brangu 
])ecziu, kuri palicije stengėsi 
surasti, nes tam pecziuje rado
si 245 dolerei, kuriuos paslėpė 
Mrs. Juoziene Bergamo, o pa
ežiu pardavė josios dūkti’
žinodama jog motina in ji pa- 

Berganai t aja 
diena kraustėsi in kitur, tame 
laike kada motinos 
namie, atėjo skudurninkas ma
nydamas, jog gales ka toki au

ne*
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pilieti. Duktė žinodama jog pe- 
czitis senas ir nekarta girdėjo 
kaįp motina sakydav 
pat’duos, pardavė 
kui už 50 centu, 
da žinojo k a < 
davė žino palicijai idant jesz- 
kotu skudurninka, bet jojo da 
nesurado. Kada viskas apsi- 
malszhio, 7)0 centus kuriuos ap- 
laike Už pecziu, teipgi kas to
kią pavogė.
Pfariaszauje minksztu anglių 

straika.
" Atlantic ('ity, X. J. I 
baigimui kontrakto 
vasara su minksztu kasyklų 
darbininkais, ketina užstoti di
delis straikas kokio da nebuvo, 
teip apskelbė A. Snead, admi- 
nisthitorius kurio. Anglekasiai 
negales susitaikyt ant trijų 
punktti, o tai yra: apie mokesti, 
czekof ir visiszkji- ko.D<

-* Hpernt <n-iit P m d* z t i k s
darbininkai laikysis prie

Spardė bleszine su $10,000 
Verties brangenybių.

Huntington, X. J. — Du vai
kai surado surūdijusia bleszi
ne ant ulyczios art i Bay Beach, 
kurioje radosi visokiu bran
genybių verties 10,000 doleriu, 
kurie buvo pavogti isz namo 
Henry Wilcox, 
vaieziu adgal. 
bleszinia prad(‘j<r spardyt ko
joms, o kada užtemino jog isz 
bleszjnes pradėjo byrėt visoki 
žemcziiigai, ziegorelei, auska
rai ir 1.1, surankiojo ir nuneszt* 
pas tęva, tasai vėliaus nunesze 
ant palicijos kuri pristatė loc- 
ninįnkui. Už suradimą vaikai 
likos apdovanotais 
t auti doleriu.
Girtuokle motina apsieratino 

penkis vaikus.
Chicago.— O kad motina 

Franciszka M uszinskieiu', 
metu, neatsikele isz lovos ap- 
mtUszvti verkenti 17 menesiu♦

kūdiki, Jonukas, vyriauses su
dus atsikėlė isz lovos pažinre- 
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ATIDARYMAS NAUJO PLENTO.
l'erp Amuriko o Kanados ana diena likos atidarytas nau- 

navo 
matoma. Kėlės 
rubežiaus.

jas konkret ini> plentas. Ueremonijosia dalyt 
žmonių kaip tai ant paveikslo 
tilto kuris stovi ant kanadiszko

ria
•< t i
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skudurnin-
Kada motina 

lukrele padare, t uk.M anezei 
prasideda nuo

fe

I

35 METAS '■f

’o pasi- 
ateinante

koptrakta.
o 

savo.
I

keliolika san- 
Vaikai suradę

po t ūks-

36

nūs atsikėlė 
t i, del ko motina 
pažiūrėti kas jam keiike, rado 
savo motina gnlinczia lovoje 
sustingusia — numirus.

Pagal nuomonių vyro, 
motore turėjo staigai mirti po 
trijų dienu nuolatinio gervino, 
b gavus nuo munszaines kvai
tulį atsigulė ir daugiau neatsi- 
kele isz lovos. — Taigi mun- 
sząine vela apsieratino penkis 
mažus vaikuczius ir tęva.

Minksztos kasyklos sustoję 
dirbti.

St. Louis, Mo. — Miiikbztuju 
anglių kasyklos sustoję dirbti 
Ulionjaus ir Indijanos valsti-

1 n i

josią, konia puse isz trijų szim- 
tu kasyklų jau sustojo, o to
sios ka dirba, tai tik puse lai
ko, ka ženklina, jog 25 tuks- 
tanezei anglekasiu randasi be 
darbo o.likpsieji “uždirba ma- 
žgi. Priežastis tosios bedarbes 
yra; jog kasyklos West Virgi- 
nijoi ir Kentucky kurios nepri
guli iii unije pai'duoda anglis 
pigimų ir kiti (larbininkiszki 

■.trgolei. . ..,!>rgclei;
,rf:

Iu>>

Brangi merginos koja.
(’Iiicago. — Džiure pripaži- 

i .’>5 t ukstanezius <
I įžiurę 

t ukstaneziusno .>.) t ukstanezius doleriu;
merginai Sibilijvi Triphan, 16 Į Hortsman, 

kurios

i

Padalino sanvaite terp.-dvieju 
paežiu; Nedelioje silsejosi.
Boston. E.

Kada a t si-

Svodbininkai užklupo ant 
palicijos.

Hazleton, Pa. - 
buvinejo svodba Mikolo Rap-
kevieziaus kaimolije Harwood, 
palicije atėjo be jokio pakvie
timo norėdami aresztavoti jau- Į 
niki ant paliepimo jaunos mer-Į 
ginos kuria suvadžiojo. Svod- I 
bildukai paregėjo palicije, iiž- 
klupo ant juju neduodami 
aresztavoti jaunikio. Bet kada 
steitinei pribuvo 
svodbininkais
tavodami jauniki ir svodbinin- 
kus už insiinaiszyma iii ne sa
vo veikala. RapkeVieziu pasi
ėmė su savim in Hazletona kur 
turėjo stoti ant teismo už nu- 
skriaudima mergaites.

kitaip su 
pasielgė, aresz-

s

metu, už koja. Kurios m 
automobiliniam atsitikime pra- 
ejta meta. Didelis trokas pri
gulintis prie Peoples Puel ('o. 
sutrynė mergaitei baisei koja 
kuria daktarai turėjo nupjaut. 
T rokas važiavo ne ant tos pu
ses pataikindamas in mergina.

No. 17 gyvenime szito žmogaus.
Berwick, Pa. - Numurus 

“17” atlO8Zi‘ svarbia role gv-
* * * 'I *' *

vonime Jurgio Thomas, kuris 
ana diena susilaukė 71 metus. 
.Jurgis gimė 17 Liepos, apsive
dė 17 Gruodžio su moteria kuri

>s.
gimė
vaikai gimė 

Thomas yra farnų'riu

rp

atloszc

Kd wardas 
kupezius gyvuliu 
; kėlės sanvaites 

adgal, kada jojo pirmutine pa
ti dažinojo buk dalinasi meile 
su kita, moteria, pripažino sli
di* laike teismo ant persiskyri
mo, bul< josios Kdwardukas 
padalindavo sanvaite ant dvie- 

su pirma

•teko areszta votas

ju daliu : t ris dienas• • •paczia ir (ris su antra, o Nedė
liomis
darbui - - - - Antroji pacziuh 
aplaike

silsejosi

J uju pir-
I Salan

gimė I eipgi 1 7 I aep( 
miltinis kūdikis 
džio 17 ir du kili 
diena 1 7. T
ir turi 17 visztu, 17 kiauĮiu ir 
17 margu lauko.
20 metu už užmuszima vaiko.

Jonas i*>lepa-New York.
nowskis, .59 metu likos nubaus
tas ant 20 metu in kalėjimą už 
nuszovima ant smert asztuoniu 
melu Pranuką Slavonika kuris 
vogė vyuvimges isz Slepanows- 
kio daržo.

Mažiulelis kūdikis.
- MareHouston, Tex. — Mare lio- 

19 dienu senumo kudikis, 
svėrė tiktai viena švara, 

prie gyvasties 
arielka ir

turi tiktai
kada apsivedė ture-

go rs, 
kuri 
yra užlaikoma 
t i kta i per pieną i r
kaip rodos gyvims.

Mariutės motina 
15 mot u, o 
jo 13 metu. Kūdikis užgimė po
sunkoj ligai mahnųjos ant ko 
motina sirgo per keturis mene
sius. Mergaite 
jog paprastas
užsimauna ant josios rankutes, 

kokio 
o

yra t ei p maža, 
žiedas lengvai

Todėl galite 
didumo yra tasai kūdikis, 
galvute mažesne už obuolį.

Paszove savo penkta vyra, 
t ’Ii icagn.

dasiprast 
lasai

Szimas Bulauc- 
kas, 1G13 Huron ulyczios, likos 
nuvežtas mirsztantis
butia nuo žaiduliu kokius ap-
laike nuo savo paezios. Kada ji 

sužeistasis 
mane, toji

in ligon-

veže iii ligonbntia
szauke: ‘ ‘ Užmusze
prakeikta boba kuri turėjo ke
turis vyrus priesz tai o dabar 

atsikratyt ir nuo ma

buvo
Bulauskas kerszino pa

norėjo 
nes. ”

Priežastis szaiųlymo 
ta;jog 
mesti savo prisiegolia su kuria
negalėjo ilgiatis gyventi. Toji 
isz piktumo paleido in ji du 
szuvius, o kad< Szimas iszbego 
laukan isztusztino paskui ji 
visus szuviu^ isz revolverio. 
Du sznv.ei pątu\ke Seimui in 
kaklu iv žemiaji ųzįrdies.
bį ' i * w '■
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BAISUS SZTURMAI ANT MARIU.

| ISZ VISU SZALIU
Rado deimantą verties 50,000 

doleriu.
Dydelis puikusLondon. — 

deimantas kurio verte apskait- 
liuoje ant 50 tukstaneziu do- 

I Joriu, likos surastas Wesselton 
■ kasiklosia, Johannęsburge, Af- 
j rike. Deimantas svėrė dvide- 
I szimts karatu, bursztiniiiio ko- 
! loro. *

Vela apvogė amerikoniszka 
konsuli.

Ryga. — Nežinomi pleszikai 
insilauže in bjura amerikonisz- 

konsulo, sudaužo geležine
' kasa isz kurios iszeme 7,500 do
leriu

ko

S

>
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po sunkiam
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persi skyrimą 
kada jiai Hortsman prisipaži
no buk turi paczia. Svetimotc- 

gyvelu) su dviems moteri
mis per tris 
apie kita nieko nežinojo.

Vaisei uždraustos meiles. — 
Nužudė kudyki po užgymi- 

mui. — Seni, bet kvaili; 
uždaryti kalėjime.

Elyria, Ohio. —- Robertas 
turtingas ūkininkas 

isz W('llingtono, 55 
žiaus, ir jo 
Mayers 
žiaus uaszle, yra po aresztu ir 
laikomi kalėjime be kaucijos. 
Policija sako tokio atsitikimo 
dar neturėjo. Ta seni policija; 
vadina ‘nežmouiszku žvėrim’. 
J u iszsi pažini me policijai pa- 
aiszkejo jog pirmiausia, kai ta 
moteris susilaukė kūdikio, 
uis buvo sumanęs:

teipgi

rvs

(i ranser.

metus, o viena

nietuam- 
kaimyne Priscilla 

ūkininku, 42 m., ain-

80-
Duok man4 4

ji, isznesziu in kiemą, ir isztasz- 
kvsiu jo sint 
medi.” 
pol icija 
apimta baimes
mvnai kad Imdama naszle susi
laukė kūdikio. Ji pasakė poli
cijai jog negalėjo klausyt to
kio senio sumanymo ir neleido 
jam taip daryti, 
nežmoniszka. ” 
nau.dnjo chloroformą
tymui savo trijų dienu kūdi
kio. Jiedu viską aiszkiai prisi
pažino. Pasakė kad kuomet bu
vo sutikta naudoti chlorofor
mas, motina atliko savo atsi
sveikinimą su 
pabueziavo 
atidavė vvrui.

‘genis rėždamas in 
Isz moteries taip daug 

nesistebi, nes ji* buvo 
k a sakvs kai- ♦

“nes tai buvo 
Jie gabaus pa- 

atsikra-

I >1 u oszt as u sula i ąty ta s 
paskui uždėta 

deže iszneszta iri 
Ve

kūdikiu; ji net 
kūdiki ir paskui 

Tada kūdikis 
indeta in daže. Ant jo uždėta 
vatos
chloroformu, 
dugnas ir 
tvartu ir palikta likimui.
linu dožo nuneszta ir nžkustu 
iii meszla pas to vyro tvartus, 
kur policija, ir atrado, po to'kai 
pasklido gandai jog ta naszle 
susilaukė kūdikio, o kūdikiu 
nežiniomis dingo.

Ta moteris yra motina sze- 
sziu vaiku. Keturi ju dabar pa
imta in prieglaudli, o ji su tuo 
seniu, uždaryta kalėjimam

, ' r—tD ir.

Turės gana juoku su savo • 
vardais kada užaugs.

XewYork. — Jeigu šuneli 
Urano J). Soli, kuris ana diena
atėjo ant svieto, susilauks Imti 
pilnamccziu ir turės linksma 
būda, tai jojo vardai, kuriuos 
aplaike ant. krikszto, duos jam 
nemažai nesmagumo ir ergelio. 
T ‘ ‘ j 
Washington, 
X e war k Sole.’ 
jam davė tokius 
vardus, tai to iiyiždave.

Surado vaika kuriam pri
guli $7,000,000.

- Advokatai ir 
detektyvai nuo dauginio metu 
jeszkojo t niekos metu senumo 
Gregorio Vaiasipiez, kuriam li
kos palikta septyni milijonai 
doleriu kaipo daji isz turtingu 
aliejiniu szuliniu Oklaliomoje. 
Vaikas likos surastas mažam 
kaimelije ant Filipinų Salų per 
advokatu kuris vaiko jeszkojo 
nuo senei.
amerioniszko 
apsivedė su l'ilipiniszka mer
gaite kur ir mirė, bet nežinojo 
jog ant jojo t'armos Oklaliomo
je surado turtingus aliejinius 
szulinius. 
vaika iii

Povai davė jam vardus ‘Krank 
Boston, Stop, 

Del ko tėvai 
ni'paprastus

New York.

*

v

Vaikas vra sūnum 
kareivio kuris

Advokatas atsivožė 
Amerika ii» stengsis 

darodyt buk jam teisingai pri
guli turtas apie kuri tėvas nie
ko nežinojo.

Eksplozije užmusze 9 o su- 
žeido 18 žmonių.

La. Devvni

Refinerv

Xew 1 beriju, 
žmon\s likos užmuszti, o 18 
sužeisti ir baisei apszutinti, ka
da garinis katilas truko dirb
tuvėje Vida Sugar
Loreauville, .10 myliu nuo czio
nais. Asztuoniu darbininku ne
suranda ir manoma kad jie 
teipgi pražuvo.
me laike dirbo suvirszum szim-

1

Dirbtuveje ta-

tas darbininku. Bledes padary
ta aut dvieju szimtu tukstan-
ežiu doleriu.
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Apdraudė savo gyvaste 
ant $1,000,000.

.June Mathias, garsinga ra
šytoja ana diena apdraudė sa
vo gyvJisti ant milijono dole
riu. Kas sake, jog moterėles nK 
yra brangios ?

Laivai plaukanti aut Atlantiko ir Paeifiko mariu nuo dau
geliu mot u net urejo tokiu szturmu kokie dabar kyla ant ma
riu. Vilnis pasikelia kaip kada szimta pėdu aukszczio. Pa
veikslas parodo Dėdės Šamo laivu kuris patiko ana diena di
deli szturma. Galima matyti kaip vilnis yra milžiniszkos, jei
gu net visa laivu užlieja.

— Rober-

Szitam žmogeliui nereikes 
peklos.

t 'inciiinati, Ohio.
tas Rechtel, 55 metu, isz New
port, Ky., atėmė sau gyvaste 
inszokdamas in boileri fomi
ežiu fabrike kuriam dirbo per 
30 met u.

Darbininkai ji surado pusiau 
Badai Rechtel sirgo

per daugeli metu ir buvo susi- 
rupiuias, jog nepasveiks iy isz 
tos priežasties užbaigė savo 
gyvasti tokiu baisiu budu.

Marei Spillane
Mare ra- 

szeimynoje per 
metu.

siu ><>• Hl.

Sudegino save ant smert.
Nutley, N. J. — Baisei nu

liūdus ir susirupinus netekimo 
savo vyro, t riju sunu ir dvieju 
(lukteriu iii laika deszimts me
tu, Mare Moore, 37 metu senu
mo, aplaistė save karasinu, isz
ejo laukan ir užsidegė. Josios 
sudegusi kuna surado kaimy
nai po keliu valandų, kada jo
sios nenžtemiuo namie. Velio
ne paliko du suims kurie yra 
kunigais, vienas czionais o ki
tas (’liicagc.

R e ve re li

Pastoris sužagejo 16 metu 
mergaite.

Shamokin, Pa. — 
das J. V. Wagner pastoris nje-
todiszkos bažnvežios czionais 
likos uždarytas kalėjime už su- 
žagejima 16 metu mergaites isz

Shore. Parapijonai 
tnom labai inirszo ant valdžios
buk juju 
kalėjime,

Jersey

dvasiszkaji uždaro 
bet kada iszgirdo 

merginos užmetinejima laike 
teismo, nukrato rankas ir nu
ėjo namo su nuleistom nosim. 
Re v. Wagneris kovojo labai 
prieszais nemoraliszkuma, bet 
nebagas buvo per silpnas ir 
pats papuolė in slaistus.
Dukrele nežinojo, jog nužudė 

savo tęva.
Duluth, Minu. — Penkių me

tu senumo Betty Harris, gal 
niekados nežinos, buk ji ji yra 
žadintoja savo tėvo Walterio 
C. Harris gerai žinomo sports- 
mano ir bankieriaus. Tėvas 
czystino karabinu priesz isz- 
ejnant laja diena ant medžiok
les, o kada pabaigė darbu pa- 
szauke in stovinezia dukrelių: 
“Na, szirdžiuk, karabinas jau 
iszezystytas, tėvelis tau dabar 
pavėlins patrauki 
szauk in mane.” 
trauke vamzdi, o isz karabino

bankieriaus.

vamzdi, 
Mergaite pa-

.* f

iszejo trenksmas, szuvis puo
lė tiesiog in tėvo szirdi, irž- 
muszdamas ji ant vietos. Tėvas 
buvo nžmirszes iszymti patro
ną. Motina 
ajszkys, 
jo tėvo mirties.

mergaitei neisz- 
jog jiji buvo priežtvs-

> \

40

Paliko tarnaitei 40,000 doleriu.
Elizabeth, N. J. — Testamen

te paliktam po mirezei Mrs. 
Mary Putnam, likos nžraszyta 
tarnaitei
tukstaneziu doleriu, 
dosi Putnam 
trisdeszimts metu. Tarnaites 
giminėms teipgi gavosi po ke
liolika tukstaneziu doleriu. Mi
rusi buvo naszle ir neturėjo jo
kiu giminiu, o kad tarnaite bu
vo vienatine prietelis veliones 
ir labai prisiriszus prie savo 
geros ponios, už tai likos gau
sai apdovanota.

Laiko
re-y

Kulkos atsimuszinejo nuo jojo 
pakauszio.

Goldfield, Nev. — 
musztiucs terp keliu vyru
volverine kulka pataikė in gal
va Edwardui Collet’ri. Kulka 
sutruko in dvi dalis bet žmoge
lio pakauszis nieko nenukentė
jo. Nuo sznvio žmogelis puolė 
ant. grindų manydamas, buk 
jam atėjo paskutine valanda, 

ji pakele ir apžiurėjo
persitikrino kad pakauszis cie- 
las, tiktai truputi kulka nulu
po skūra.

Kada

Trumpi Telegramai.

Philadelphia. — Ant viso 
geležinkelio

4

Pennsylvanijos 
praszalilita 40,000 darbininku. 
Daugeli szapu likos uždaryta.

*

Ugnis 
virvių

Readingo, Pa. — 
sunaikino dirbtuve 
Jacksons sons (’o., padaryda
ma bledes ant milijono doleriu.

Idiiladelpnia. — Vagis
apipleszo tūla milijonierka ant 
250 tuKstanczius doleriu ver
ties žemeziugu. Kam tiek boba 
nesziojesi su savim brangeny
bių.

gal inžinierių apskaitima, tai 
Su v. Valstijosia 99r< visu

Washington, 1). C. — Pa

Valstijosia 
augliu da neyra iszkasta.

džo užvedė slieetva priesz cuk
rini trusta už pabranginta ne
reikalingai cukrinas ir apvo
gimą anierikoniszkns gyvento
jus ant* 500 milijonu doleriu.

Tokio, Japonije. — Kada 
daginio apie ne

Washington, I). C. — Vai-

amerikonai 
laime Japonijoi nuo drebėjimo 

V J J 1 • 1 1 v *•žėmės, pastate ligon b u te už mi
lijoną doleriu in laika 43 die
nas. Ligonbuteje randasi 1000 
lovų.

stije kas metas mirszta nuo vė
žio. 108 žmonis ant kožnp szim- 
todūkstaneziu gyventoju.

New York. — Szitam vai-

in Amerika. Daku- 
vagys nepasiėmė, nes

amerikoniszkais pini
gą is,kuriuos konsulis buvo sū
riu kias nuo žmonių norineziu 
keliauti 
men tu
jiems buvo reikalingi tiktai pi
nigai, o gal norėjo teipgi va- 
žuot in Amerika ir žinojo kur 
gales geriause pasipelnyt ame
rikoniuku doleruku. Palicije 
vagiu da nesuseke.

Vela drebėjimas žemes 
Japonijoi.

Tokio. — Gana smarkus dre- 
žemes davėsi jaust

D

bojimas 
czionais, bet bledes jokios ne
padaro. Žmonis inbaugyti pan
ku t i n in drobėj imu, iszbego ant 
ulicziii. Drebėjimas tęsęsi ant 

miliu ir buvo jaustas per
vienuolika miliutu.
Atrado naujus skarbus Tuten- 

kamo grabe.■' » ■ I " '
Luxor, Ėgyptas. — Tolimes

ni jcszkojimai egipcijoniszko 
karaliaus grabe ejna toliaus. 
Tomis dienomis surasta labai 
brangios 
liaus kuris 
metu adgal.

Kurdai užklupo ant misi- 
jonieriu.

London. — Banda kurdiszku 
bandytu užklupo ant tuju ame- 
rikoniszku misijonieriu kalnuo 
šia Aratat, centraliszkoje Ar
mėnijoj. Banditai paleido ke
liolika szuviu in misijonierius, 
bet nei viena nepataiko. Palici- 
je nusidavė in kalnus jeszkoti 
banditu, 
juju nesurado.
Motina nukirto ranka savo sū

nui už vagysta.
Kijevą, Rosije. —

užliekos, tojo kara- 
vieszpatavo 3000

bet kaip ir visados,

papratimo

“gličias 
drauge sūdžiau, nebauskie ma
no motinos, paleiskie jaja na
mo, nes tai buvo mano kalte” 
— tokia tai gromatelia parasze 
Ivonas Ivanovicz Gregorijevas 
pas sudžia, idant iszgialbet nuo 
kalėjimo savo motina kuri bu
vo aresztavota už nukapojima 
rankos savo sūnui.

Ivonas turėjo
vogti kas jam papuolė in ran
kas, o motina norėdama ji at- 
pratyt nuo to ir nubausti sūne
li nukirsdama jam ranka. Po 
tam senuke teip gailėjosi savo 
ueiszmintingo pasielgimo, jog 
norėjo pati sau atimti gyvasti.

Ivonas pats paliepė motinai 
nupjaut ranka, nes sake, kada 
jos neturės tai nevogs.

Motina likos nubausta ant 
trijų metu kalėjimo, o Ivonas 
sziadien vra furmonu ir užsi- 
d irb i ne ja teisingu budu ant sa
vo užlaikimo, bet nepaliauna 
melsti sudžiaus idant paleistu 
jojo motina namo ir dovanotu 
kalte.

Kožna diena po visas dalis 
svieto žmonis apvaiksztineja 
Nedeldieni, nes Graikijoje Ne- 
delia szveuczia Panedelijc, Ko
si joi Utarninke, Asirijoi Sere- 
doje, Egipte Ketverge, Turki-
joi Petnyczioje, Žydai Subato- 
je o Krikszozionys Nedėlioję,’ j
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KAS GIRDĖT
Maistas vėla pakilo porvisas 

dalis
Sziadien reike mokėt penkes- 
deszimts procentą daugiau už 
muistą ne kaip 1913 mete. Pra- 
ejtuosia meiu'sinosia maistas 
buvo pakilias tiktai ant 45 pro
cento. Matyt kad kožna menesi 
pragyvenimas kyla nugszcziau.

Suvienyt uju Vnlst iju.

argi vienas žmogus — redakto- 
ris, gali intikti del keliolikos 
tiikstancziu žmonių, nežinoda
mas juju budo ir nematydamas 
juju? Bet tukslanczei vienam 
žmogui gali labui lengvai in-

Isz Lieturiszka Kaimelis

; įtikti.z I __

Pnprastai, nemėgstav v nu «
neszioti kokius ten hlizguezius

kimo kaip

> septynis 
zapaiku, ka 
minuta su-

Amerikonai per diena sunau
doja daugiau kaij 
szimtus milijonu 
reiszke, jog kožna
degina po puse milijono zapal- 

Kiek tai pinigu ejna su 
durnais kožna 
zapalkos padar 
milijonu doleriu kas menesis.

ku.
diena, o tosios 
o Medes ant

“World” 
L. Weitzenkoni

Laikraszczio
darbininkas
surinko žinias apie atvykstnn- 
cziu imigrantu apiplesziinus. 
Sako, kad pasauline kare Su
vienytoms Valstijoms prigim
do tiek žulikn, kiek ju nėra li
kusioje
dabar užsiima 
paleist u

ir vožėjai, ir bankininkai, 
darbininku samdytojai, ir 

ir notarai ir sziaip

sau

pasaulio dalyje. Gzia 
k a tik isz laivo 

imigrantu apipleszi-

prie Barge kantoro 
South Perrv ir neima 

nieką pavežėt kaip

mu 
ir 
advokatai, 
visokį szaldros. Yra vežėju, ku
rie stovi 
prie
daugiau 
tik imigrantus.
mis tokiu vežėju pa-sigavo isz 
Lenkijos atvykusi W. Lock, k u 

reikėjo važiuot in Den- 
Ta.s apsiėmė ji nu-

Neseniai vie-

riani 
ver. Cnl. 
vežt stotie ir iszpirkt keliones 
bilietu už $20(1, nes bilietas tiek 
kainuoja. Nuvežė in elevatorio 
stot in
plakatu, paėmė 
.šio lenko 
laukt 
tuom Denver”,

ir atneszes vicszbuczio 
nuo siiVargu- 

pinigus ir paliepęs 
pirmutinio trūkio ir
važiuot in “ 

psendo-amaritonas dingo. Ki
ta lenką pasigavo pseudo-ban- 

kuris pasisiūlė jam

Amerikos Lie-
t u vys. , *

mngran-

kininkas 
iszmainyt pinigus be nuoszim- 
czio, ir pigiau negu valdžios 
užlaikomas pinigu biuras imi
gracijos stotyje, l’ž trisz szim
tus doleriu lenkas gavo viena 
doleri in kuri buvo privyniota 
pluosztas cigaretu kuponu.

Kaip raszo “
tai apart to,.dar ji(‘sz- 

kotojai darbininku, kurie dau
giausia garsinasi aliuviu laik- 
raszcziuose, su žinia tulu ad
vokatu ir notaru, gaudo imi
grantus ir paskui juos laiko 
vergijoj, jei nėra, kur iszsiust. 
l’ž “davima darbo”
tai turi atiduot visus savo pi
nigus, o paskui iszvežiuni au
tomobilinio kur in laukus, pa
leidžiama parodant geležinke
li ar kokia trioba, liepiama eit 
dirbt ir taip paliekama. Kurie 
iii tokias kilpas papuolė nenori 
atiduot, toki yra bauginami ir 
kankinami, ir, bo abejones dau 

tokiu imigrantu ir už
kankinama.
gelis

Suvienytu Valstijų ižde .szia
dien randasi auksiniu plytų ir 
pinigu verties 684,204,769 do
leriu. — Kas isz to kad juju ne
matyt pas žmonis.

le
Sau- 

nes tieji,
i 4

prikalbyti 
k repszel-

Daug žada užsiraszyt 
” po Nauju Metu, 

kurie skaitė kitus laikraszczius 
priverstinai arba 
per kelia u jenezi ns
įlinkus, sako buk jiems nubodo 
skaitvti tokius 
kurie ėdasi 
terp saves ir tiktai apie savo 
biznius garsina. Tiejei suprato 
sziadien,, jog “Saule” yra iž- 
duodama tiktai del visuome
nes naudos, o ne del saves, gar
sindama apie kokius ten 
jus, l>endroves, savo piknikus 
ir siuntimą litus” 
daro.

Kožna diena aplaikome nau
jus skaitytojus su padekavo- 
nenis ir pagyrimais, 
siems atsakome 
a ežiu

laikraszczius 
kaip szunes 

ii* tiktai
4 4

4 4 pa

kaip tai kiti

už ka vi- 
szirdinga

” ir džiaugėmės, jog ga
lime intikti <kd musu tukstan- 
cziu skaitytoju.

Neapsiejna jr be Ukikeriu” 
kuriems niekas nepatiktu, liet .V

4 4

ir džiaugėme

F

ant savo
drauges.
taize špilkai e.
leneiugeli, žiedą

Philadelphia. — Praėjusia, 
sanvaitia mirė a.sztmmi žmonis 
nuo munszaines o arti du szim- 
tai randasi ligonlmtesia nuo 

Įgvrymo lojo sztopo, o dvide- 
szirnts surasta ant ulvczios ku- 
rie radosi be proto.

Anarkistai pakiszo diua-

Trachoma ir jos 
nukreipimas.

t,u jnju mitą po iszpaniszku ir italiszku
\ yrąs inkisz in nek- konsulatu Šubatojo. Siivirszutn

prie kumzoles 
aut pirszto, 

na ir visas jojo papnoszas ant 
padaMuimo kūno.

Bet ana diena Paryžiuje pa
sirodė 
k va i lys,

ant ulyuzios kokis tai 
kurio ausy šia radosi 

auskarai (koluzikai) ir tai ga
na dideli.
rejo niisistebejn 
galvio kuris isz 
nedarė, tiktai u

Mynios žmonių žin
ant tojo pus
to nieko sau 

•jo d rasei uly- 
czia, turėdamas laji užganadi- 
ma, jog gal ir 
paskui ji nesziodami auskarus.

tiktai

kit i vyrai seks

Gruodžio men. pradžioje Wa5 
shingtone Atstovybes ir New 
Yorko Konsulato personalai 
bus žymiai sumažinti o (Vzika- 
goje bus atidarytus naujas 
konsulatas.

Atstovybes
<z i o laiko

atstovo,

ai idarvtas

personalus, kli
šu si do jo isz 

patarėjo, 
ket tiriu raszt i-

ris iki 
dev\niu, 
sekret oriaus, 
ninku ir kurjerio-sargo yra su
mažinamas iki keturiu asme- 

atstovo, sekretoriaus, g(‘- 
neralio-konsulo ir vienos rasz- 
tininkes. New Yorko Konsula
te sztabas sumažinamas viimn 
raszt in in k n 
konsulato
konsulas ir sekretorius. Czika- 
gos konsulato 
sides • isz < 
konsulo ir sekretoriaus.

Ka r»»io apie knyga “Tukstantla 
Naktų ir Viena”

nu

taip kad dabar 
personala sudaris

(datai taipgi su- 
Ivieju asmenų

kuria mau pri-

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz eslu aplal- 
kes puikia knyga po vardu "Tūkstan
tis Naktų ir Viena”
siuntėt, norint asz prisiuneziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplalkiau kaipo dovana, už tai 
asz prlsiuncziu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
pulkus apraszimus. turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno. katras tik* 
tai gali skaityti lletuvlszkai kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszyroals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo mileraa szeimina. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, telpgi deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenime. Viso gfaro velijentis pasi
lieku "Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minetos knygos tai prislusklte $2 
in ".Saules” Iszleistuves o gausite tuo
jau* nėr paczta.

p $'' J
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TIKR1AUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagclba kazirom. Pagal 
Chaldelszku. Pei'siszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigouiszku burtiulku. 
Iszguldlnejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

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

penke.sdeszimts ypatų likos su
per sprogimą bombų, 

jau areszta-
žeistos 
Kelis auarkistus 
vojo.

i Wilkes-Barre, Pa. — Juozas 
likos iszrastasRuszkauckas 

per dziure nekaltu užmnszime 
savo paezios, nes buvo liudy
ta, buk Kuszkauckas likos per- 
szautas per savo paeze kuri po 
tam pati nusiszove. Asztuoniu 
metu sūnelis Stasiukas, liudi
jo buk

smge,

motina paleido szuvi 
pirma in leva po tam pati szo- 
ve in save. V eliones sesuo pri

buk josios sesuo buvo 
girtuokle, apleidinejo savo vy
rų, yaikus ir narna; turėjo prie 
laidini ir dare sarmata visai 
szoimynai. Kada atėjo namo ta 
diena nuo kaimynu Kuszkauc
kas iszbare savo motore, o szi 
isz piktumo paleido in ji szuvi 
po tam pati sau padare gala. 
Sudže padekavojo džurems už 
teisinga.
jog teisingai

v i roką, sakydamas 
apsudino iszras- 

dami Ruszkaueka nekaltu.

Brooklyn, N. Y.

VISOS TRIS KNYGUTES — 
TIKTAI UŽ . .....

Prisluskite mumis 25c. Gausite 
▼įsas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. B0CZK0W8KLC0.
MAHANOY CITY PA.

:UTE’25c.

Ar

Jeroni
mas Szimaitis, 42 motu, gyve
nos 251 Metropolitan Avė., pa
simirė Lapkriczio 20 d. Lai
dotuves bus ateinanti szoszta- 
dieni, Lapkriczio 24 d. ant Kal- 

Laidos pil..varijos kapiniu.
Juozas Garszva. Iszlvdetas bus •r
isz kun. S. P. Remeikos zažny- 
czios, 10 vai. ryte.

\’elionis Szimaitis paeina isz 
Lietuvos, Eržvilko valszcziaus. 
Ilga laika pragyveno Brookly- 
ne. Paliko naszle moteri.

— .Jonas M ardose, 42 metu 
St. Pasimirė

20 d. Laidotuv ’es 
ant Kalvarijos kapiniu,

d.; iszlydes nuo

apie savo

gyvenos 53 Java 
Lapkriczio 
bus
atoinanezio penktadienio ryte, 
Lapkriczio 23
10 vai. iszryto, isz kini. Pauliu
ko bažnyczios. Laidos pil. Juo
zas Garszva.

— Susirūpinės 
bloga sveikata, Izidorius Ma
na viežius, 59 metu, SIU Greene 
Ave. nusižudo su pagelba gazo 
paipos. Pereita antradieni jo 
pati. Teresa, paliko ji miegan
ti kreseje, o pati nuėjo ruoszti

Kuomet ji sugri- 
vakarionei, rado 

apsižiojusi
gazo pa i pa. Buvęs labai silpnos 
valios žmogus.

vakarienes.
žo pribuHiut

nebgyva,kreseje

Worcester, Mass.

gatves, susi- 
saviuinku lenku

Jonas 
Geronaitis, 35 metu amžiaus, 
gyv. prie Water 
bare su namu 
Toporowski, už namu netaisy
mą.. Lenkas Geronaicziui spyrė 
in pilvą.
parpuolė ant žemos, tada len
kas ji sumusze taip, kad galva 
likosi vienu skylių. Paszaukus 
kam policija ta Geronaiti nu
gabeno in miesto ligoubnti, gi 
muszeikai
pagis Geronaitis, galbūt tada 
Toporowski bus aresztuotas.

Nuo smūgio Jonas

nieko nedarė. Jei

Boston, Mass. — Ant kampo 
Broad wav 
mobiliaiis buvo sužeista. Pru-

Ji ėjo su
()na Kapoczione 

K street a; tuo tarpu

ir K st reido auto-

Mergina buvo

tu kakta

y 
dencija Zvingiliute.
sa vo sese re 
skersai 
visai netikėtai nuo Broadway
pasisuko in E streeta automo
bilius ir davė Prudeneijai tie
siog1 in szona.
parmuszta ant žemes, prakirs- 

ir koja kontūzyta.
Szita nelaime mate du poliema 
nai, 
liudijo, kad vežėja, iszteisint; 
v ienas j u pasakė girdėjos net 
to automobiliaus raga, kuomet 
isztikruju vežėjas rago visai

teeziaus teisme jie taip

impute ir dėlto atsitiko nelai
me. Bet vežėjas buvo airiszis, 
o suvažinėta mergina lietuve, 
tai už airiszi ir policmanai sto
jai .. i...... .... ........ ' _ ..

Szitaine staipsnyje Huv. Val
stijų Vieszos Sveikatos Biuro 
virszininkas iszdostys darbu 
Division of Domestic Quaran
tine, kuris lieezia sulaikymu ir 
nukreipimu trachomos.

dhaidiomu via užkreczinmn 
akiu liga, kuri randasi keliose 
valstiose. Liga yra tokia sena 
kaip pati istorija. Bet jos už- 
kreezimnumas pripažintas tik 
dabartiniais laikais, ir tik ne
šimai pastangos pradėtos su
laikyti iszsipletojima. Nei vie
nas trochoiha sergantis ateivis 
neinli'islas in musu szali. Dau
gelis valstijų baudi4 sulaikyti 
szita liga priimdami
mus ir regulaeijas, bet pirm 
priėmimą dabartiniu reguhici- 
ju ir pastangų prižiūrėti jas, 
trachoma tvirtai apsistojo in 
tolimas apiolinkes ir ten pasi
rodė per daugeli met u.

Mes nežinome koks organiz
mas pagimdo trachoma.

(

n

41

Pirkite Tiesiog

instat v- /

'Pik 
žinome, jog/koks nors organiz
mas, nes liga užpuola visa szei- 
mvna arba būrelius 
kurie draugia
ka. 3'rachoma užpuola visu am
žių žmones, 
budus kurie 
ma. Vandens 
akiu kurie trachoma užkrėsti 
yra pavojingi, ir liga gali būti 
perneszta pirsztais, skepetaite, 

s daigtais.
fie, kurie tyrinėjo liga vietose 

skaito paprasta 
didžiausia Im

žmonių, 
praleidžia iai-

Motore szerifu.
Minnosoloje randasi vienati

ne moterį1 pildo dinstakuri
kuri tai dinsta aplaikeszerifo, 

po mireziai savo vyro. Yra tai 
Mrs.1 Amui Lowe, toji motore 
pildydama saver dinsta niekad 
ne yra apsiginklavus kaip tai 
szerifai yra- papratia daryli. 
Da ne vieno kaltininko nepra
leido pro savo rankas.

Mes žinome apie (k‘j°

isz Kentuekv 
e

Sveikatos Biuro, pra
du rba

pernesza traeho- 
isztekejimai isz

abrusn ir imuiiriai
T‘ '
kur pasirodė, 
abrusa kaipo 
ehomos nesziol o ja.

Nesunku pažinti 
l’žkroslas jauezia aszlru skau 
dėjimą, akys 
gu kas inkristu 
povėliai apima akie 
niuszala,

t rachoma.

virszus
s

knrsztos lyg jei- 
in aki. Liga 

vokos pa- 
nelygiis ir 

greitai kraujas teka. Akies vo
ko pamuszalo kraujagysles ap
temptos, pasirodymas krauja
gyslių trachomos svarbia ypa
tybe. 3’as pamliszalas gali bū
ti aksominis arba pauaszus iii 
aviete, 
szv iesus, raudonas grūdelis. 
Nesyki pasitaiko, jog inkirszi- 
mas akies obuolio nuo to grū
dinio pagimdo votis. Tos votys 
trukdo regėjimą. Kartais aklu- 

pasekmes trachomos, 
gali trachoma 

per metus; gali atiieszti daų 
nelaimes szeimyuoms ir drau
gams.

Sulaikyti trachoma, pirmiau
sia reikia nevartoti abrusus ir 
pauaszus daigtus, kuriuos var
tojo toks asmenis, kuris su ta 
liga susincsza. Jeigu 
trachoma serga turi būti 
laikvti nuo mokvklos ir neturi 
eiti iii mokykla tik po tinkamu 
ir nuolatiniu gydymų. Tracho
ma serganc/.ins reikia nuo visu 
atimti. Vi(iszi abrusai, vieszus 
gervino stiklą, ir vieszns maz
gojimo skudurai turėtu but 
isznaikinti isz kiekvienos civi
lizuotos szalies. Jeigu tracho
ma pasirodytu kokioj nors vie
toj svarbu apriųiinti tai ligai 
klinikas, dalu gale, tie klini-

gaulo praszymo 
vaisi i jos

• t rachomos 
tucky. Vienas^ficierius Vie
szos Sveikatos Biuro tyrinėjo 
trachoma vienoje labai užkrės
toje vietoje, pranes/f, jog tik 
reikia pamatyti 
vietose suprasti 
baisumu ir Miprasti 
šiai tos ligos 
ežia. < 'zion 
kret imas 
Liga jeigu 
užpuola serganti per visa jo 
gyvenimu, bei visuomet užpuo
la it us ir su laiku tapsiu stip
resnis. Baisu yra gydyti ta li
ga per visa gyvenimą, aklam 
sulaukti senat\’es, ir but i sun- 
kenvbe savo szcimvnai ir drau
gams.

Per kant ruina ir I virt urna tu 
isznnikinta isz

Ken-

pranesze,
ta liga kalnu 

I raukomos 
ba i-k n i ]>

sergantieji ken- 
parodytu, jog už- 

baisiai pa vėjingas, 
neiszgy'dylu M'ti k 

per

mas yra 
Žmogus

arba gali būti žilas, 
raudonas

gali but 
tarpe t u kalnu žmonių.

Suv. Valst iu Vieszos Sveika
tos Biuras bendrai veikia su 
invairiu valstijų sveikatos biu
rais kur tik ta liga pasirodo.

K L. L S.

liga

PAJESZKOJIMAI.
sirgti

M

vaikai
su-

kIįnikus, dalu
kai atnesza daug gero, nes ne
tik tię kurie kenezia jjiio tra
chomos gauna palengvijiinja 
bet kurie i 
nuo ueątsurgiu ligoniu,

neserga apsaugoti 
( Tas 

syąrbu ypatingai Meduose vie
tose., ' , , ■■ \•_}.

įiuv’.; YgMlIju Vieszos Į5v.oi- 
kątos Bįu r( > D i v i sion of Qua r- 
antjup užsiima su darbą sulai
kyti ir nukreipti trachoma, Ta- 
me darbe, Viešuos Sv,eįkąU>s 
Iii liras veikia per daugeli me
tų. Perpitais metais bųvp szeszi 
ligoni,) u ežiai, kurie gydė tra- 

Tie dgo n Miežiai ran- 
iJąckson j r

eboma.
| V1

dąsj Gyceuville,
RikesviŲe, Ky., iVlaMoure, N.
IJĮ, liūsselville Arkansas, ■ ir
Morrjsto^ u, Tonu. /

»Rapoif nota,, j (>g per me t U s 
tarp keturiu ir penkių szimtu 
ligoniu iszgydyti. Tas rodo, jo^ 
užkrėtimas sumažintas. 1 ,<s

/TraeJiomųs gydyjimo vy- 
ligon būtis randasiriausias 

Louisville 1912 motais, Ky.
Vieszos Sveikatos Biuras stilyg

Paieszkau savp brolio Tituso 
(Antanas Gu;da- 

vich arba Tony Gudavich), 
metai kaip Amerike.
New Philadelphia, Pa., o pas
kui iszvažiavo in Waterburv, 
Conn. Paeina isz kaimo Red 
Ta viragos

Gudaviczio
09 —

G vve.no

• 4

Apskr., Skaudvilės 
Vai., ir Paežio, Sidagiu Kaimo. 
Meldžiu atsiszaiikt arba žinan- 

iK‘s turiu labaitieji apie ji, 
svarbu reikalu. (t.102)

Konstantas Gudaviezia
Box 77 New Philadelphia, Pa.

Paieszkau .savo draugo Fra- 
Kamincka paeinantis isz 

Sm alku Red., Mereslavo Para. 
Romeikin Kaimo, daugiau 
kaip 20 metu kaip Amerike ir 

dirbo apie kietas anglis. 
Jo moters vardas Agota o vy
riausio sūnaus vardas Juoza
pas. Jeigu kas apie juos žino 
meldžiu prancszt už ka busiu 
labai dėkingas. (t.96.)

Joe. Malinsky
Box 92 Weiirum, Ph.
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SAPNORIUS BUS UŽBAIG
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

Meldžeme nesiunskite mums 
pinigu už “Dideli Sapnoriu,” 
nes negalėsime ji užbaigti grei- 
cziau kaip už kokiu dvieju me
nesiu, o gal ir vėliaus, nes po 
atspaudinimui užims gana lai
ko apdarymas. Kada bus už
baigtas, tada visiems praneszi- 
me. Meldžeme pinigu nesiunsti 
nes tai mums padaro. daugiau 
ergelio, ir. užlaikymas nerei
kalingu rokundu.

KYlfŪ

na

vis

Kaimo,

lOo.

T".. . W I" ■ ,01111, | I

Knygele Draugveteme de) 
lezmokejimo pinigu llgenla- 
ma t «*>

KVITU Knygele DraugyetentM, del 
Kaaiariaue nog audetu pinigu ant 
tMielrinUmu - - * - - - - SOc.

D. ■•CZKAVSKAS-CO., 
„ MAMANUY CITY. FA.

Mazgok 
Nebraižyk 
Savo Dantų

/

Stiprus ir žvyruotas 
dantų valytojas g^li 
parodyt greitas pase
kmes bet visgi jis 
gali ir sužeist dantų 
paliva.

Jeigu nubrozdysi sa
vo oda, Gamta gali ja 
atauginti. Betgi net 
G a m tą neataugina 
dantų palivos syki ji 
buna nunesziota sti
priu, žvyruotu dantų 
valytojų.

Saugiausias ir geriau 
sias būdas užlaiky
mui dantų szvariais 
ir gražiais yra var- 
tuojan Colgates Rib
bon Dental Cream re- 
gularnei. Daktarai ir 
Dentistai visur re
komenduoja Colgates

Pirkite Tiesiog iš 
DirbtuvesSuuu^np:^erkup'

Mee prleluBline tieeioK i 
TainihtOH namuti tą nepa- 
pnutoti vertas NAUJĄ 
KABINETINI P MO
NOGRAPH A — kurio 
atvaizdą Čionai matote, au 
20 nauju lietuvišku 75c Co
lumbia rekordu, grojančiu 
40 jvairiukompozicijų ir 200 
geriaueiv adatų, —vieką už

$29.
Persiuntimą Apmokame

TIKTAI PAMĄSTIKITE! $29 nuperka Ta- 
mintai phonoftraphą, kurio padirbimas ir balto 

I garHumafl lyftinnid su phonogrraphu. kurie yra par* 
duodama po $150. Kabinetas labai gražiai padary* 
tas E. mahoninio medžio, turi stipru motorą ir aišky 
balsą. Galima ant jo grajint visokį rekordai.

PARDUODAME NEPALYGINAMAI PIGIAU 
UŽ KITUS, TAI TODĖL, KAD PARDUODAME 
T AM 1ST AI TIESIOG IŠ DIRBTUVES. Šis būdas 
pardavimo sutaupina išlaidas:pardavėjų, vertelgų, 
ngentu. olnčlio, pervežėju ir 1.1, ir, štai, tos visos 
šutau pin tos išlaidos atiduodama Tamistai.

Kiekviena mašina esti išbandomąją išsiyčiant-^ 
tat gi yru gvnrnntuojama ant 20 metu. Už $29 pri
siusime Tamistai M pulku kabinetini Iconogra
phy. su 20 nauju lietuvišku 75c Columbia rekordu, 
grojančiu 40įvairiu kompozicijų ir200 geriausiu a- 
datu. Užgancdinimy g va ra n tuo jame, arini grąži
namo pinigus. Prim u ak i to Money Orderi ar čekj.
UŽSISAKYK TĄ N E PAPRASTĄ r\ A R A RI 

j" PHSMOGRAPHĄ IR REKORDUS

General Phonograph Co.
2271 St. Clair c>lve. Dept. L. 21

CLEVELAND, OHIO

•t* i

.i 4'
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SZVENCZIAUS1OSGYVENIMAS
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas apraszyinas apie
Gyvenimą Szv. Marijos Panos.
'.’5 puslapiai. Puiki knygele.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

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

H
J.

I

Sveiki Dantis
Gera Sveikata.

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS. ;

ORDUNA” "ORBITA”
"OHIO” "ORCA”

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

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY.

2d Broadyu* .
arba t>as vietinius agentus.

<<
ft

. New York.
I

Valgiu Gaminimas |
$4------IR------^9

Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo (tureti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtaisi • r T >

audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . . . $1.50

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

CUNARD
AR MANOTE ATSIIMTI 
GIMINES IN AMERIKA?

2G29 Lietuviai atvazuos in ežia 
szi meta.

Leisk musu rasztinei Kaune pa-
J gelti jusu giminėms iszgauti pas- 

portus ir vizas ir tinkamai juos 
prirengti in keliono.

W Kiur.bl V4V* V IVVV.i, VMA.I1V

G Cunard Linijos laivakortes.
r .. :

■

sgS laukti del vietos
Nereikią 

turintiems 
. nes

Cunard laivas iszplaukia isz Eu- 
X ropos kas kelinta diena. Cunard 

laivakortes yra geros kelionei 
ant laivu Aquitania, Berengaria 

Mauretania, grcicziuusia juruir Mauretania, grcicziausia juru
Z kelione tarp Lietuvos ir Ame-

rikos. Del dauginus informacios 
paskreipkitės pas musu vietinius 

agentus arba musu rasztiinejc.
is

^CUNARD LINE, 
25 Broadway.

New YorL
Li-A !

8’"”
<i .

J %

Dr. Gedvylos TIKRA LIETUVISZKA TREJONKA 50c. 
Dr. Gedvylos MOTERŲ TONIKAS, vaistai sustiprinimui 

nervu,,kraujo ir viso nusilpnėjusios moteres sudėjimo 
bonka kasztuoja tiktai.................  $1.00

Dr. Gedvylos STOMACH BITTERS, geriausias vyduriu
valytojas ir sveikatos draugas, bonka kasztuoja . $1.00 ♦ 

li(‘tu\isrku j 
t J 

va i*! i:s * 
Adresavokite sziteip:

Didžiausias invairumas visokiu 
želiu, poiTumu, czirkszliii (IM motoru, 
Katalogu siuneziame dykuL;Siunczianie visokius 
per paczta in visas dalis p^wuilio.

GOODWILL i DRUG COMPANY,
12015 Jos. Campau Ave , • Detroit, Mich.

gyduolių, 
extrakt u H

I

T

Dekite sayo pinigus in
Merchants Banking Trust Co. Banka

Mahanoy City, Pa.
--------- .$---------

Ta Banka nori jumis patarnauti.
Moka 3-ezia procentą ant padėtu pinigu.
Nori idant.koznas vyras, nioteris, vaikas ir mergaite pra

dėtu taupyti pinigus ir turėti baukava knygute szitam 
^Merchants Banking Trust Co. Banke,

Szita Banka prigelbsti savo depozitoriams pirkti savo 
x locpusnliaimis. •
Szita Banka prigelsbti jumis snczediidi pinigus.
Nori\kad jus butnmCt to Banko depwitprius,

t

i
I

i
'ji

'V. '-j

* ii
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Juoda Pana 
L/ C. Puiki Pasaka

b .„mu,.

i
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Norint karalaitis Erelis buvo 
pas tęva vienatinis sūnus, o 
motina ji' mylėjo szirdingai o 
tėvas visame jam intikejo uos 
Erelis’kanecz norėjo pareget 
didelio svieto ir pažint žmonis 
teip, jog ilgiau namie negalėjo’ 
nusedet.

— Teve, motin — tardavo — 
ne pykite ant manes jog noriu 
nuo jus bėgt; juk vėla sugry- 
sziu noriu tik pažint visokius 
dyvus ant szio svieto, apie ku
riuos seni žmonis tiek pasako
je. Noriu iszbandyt savo drūtu
me pagialbet geriem o
ingalet; žmogus ant visados 
ne gyvena idant isz vietos ne
galėtu pasijudini.

Motina su 
t uju apsakymu 
norėjo leist
nes tėvas mistini

svietą apėjau jeszkodamas to
jo medžio, nes jojo negaliu su
rast.

— Ąsz ji surasiu ir obuoli 
tau atnesziu, atsake karalaitis.

— Pamatysim, maudyti ma
ža kirmėlė, 
taip lengva, 
auga <

surnsiu

ne mislyk jog tai 
Medis gyvasties

į,»darže, .ap.veatas dideliu 
mūru, o duris sergsti laukinei 
žv,ei;y s, o obuoli gal i t i k tas n li

»

«

SAULE ‘ j

piktus

verksmu klaust* 
sūnaus, ir ne- 

sunaus in svietą.
> jog ir pats 

tokiu buvo kaip buvo t uju me
tu, per ka suvisai tame nesi- 
prieszino ir isz to nesidyvino 
per ka tare in sunu:

— Ejk mano sūnau, <> su- 
gryžk su garbe. Svietas platus 
sutiksi jame niksztukus, milži- 

atsimink stok 
o piktybe 

paniekink. Niksztūkams neti
kėk, ba yra 
kiauše žmoni m 
piktybes
ir geri nes labai retai. Milžinu 
ne bijok norint jieji yra dideli 
ant kūno nes maži iszmintije 
o priek tam toli ne gali matyt. 
Ant galo turėkit* \ isados czys- 
ta ir narsu szirdi o 
niekados ne sudrebės galėjime 
atsimink ir tai jog geri darbai 
visada buna isznagradinti <> 
pikti tlarliai visados 
bausti.

Dave sūnui 
arkli ir palaiminima ant kelio 
o motyna tiktai apsiverke ir 
pakabi ho a nT kaklo b ra n itū į* i - 
lūki. Erelis atsisveikino su tė
vais, prižadėjo juju pamokini
mus atsimint ir in meta laiko 
sugryžt ir iszkeliavo linksmai.

Jojo 11 iena, antra ir treezia 
vis prieszais save navatna jam 
iszrodo viskas, rodos isz kalė
jimo iszsigavo rodos viską pa
imtu su savim teip jam puikei 
viskas iszrodo ba viskas kitaip 
ne kaip namie.

Nes o tlyvai! po gana ilgai 
kelionėje* paregėjo priesz save 
milžiniszka narna ir tuojaus tla- 
‘siprato jog tai turi būtie gyve
nimas milžino. Namas 
pastatytas isz eielu medžiu, 
norint ne buvo 
delis kaip kalnas, 
užrakintos, 
Erelis smarkei pabarszkino in 
duris o kad niekas jam tuojaus 
ne atidarė, atsisėdo priesz na
rna ant kalno ir dairėsi aplin
kui, ant kiemo gulėjo milžinisz- 
kos kulkos kaip žmogus, 
silsėjus truputi pradėjo kulkas 
viena ir kita szaut isz ko labai 
juokėsi kada pataikindavo ir 
tiek pridarė armiderio jog 
budino gulinti milžiną kuris 
pažiurėjas per Įauga pamate 
žmogų kuris 
traukt miega ir 
piktumu:

— Ach 
imiesi ant

nūs baidyklas 
apgynime teisybes,

tydamas tai užbaube balsei, 
priszokias.prie milžino perver
to ji ir atėmę žiedą.

Milžinas sugriežė

o
T / 

bet, turi czionais pernakvot 
tris naktis, ne persigandęs ir 
ne isztares ne vieno žodelio.

- - <1 llIVJVVf |JI »v 
gialbos Dievo, gejdziu tave isz- 
gialbot isz nagu nedoraiis ra- 
ganio. Juoda pana pasako jam, 
jog turi su levu 
pūtime su savim; karalaitis no 
laukdamas toliau atsigulė ant 
suolo, liepe užkuri ugni ir lau
ke kas toliau atsitiks.

Apie pusiaunakt pabudo 
staigai per garsu riksmą, durys 
atsidaro, visi daigiai sudrėbė
jo, ugnis prigiaso ir terp baisu 
riksmu inpuole in sale velnoi, 
žvervs kirmėlės ir kiti baisus 
siltverimai.

Karalaitis atsisėdo ant suo
lo druezei suspausdamas dan
tis, kad sztai suriko visos bai
dykles, o szoble iszpuole jam 
isz rankos, ba tame laike milži
niszka meszka priėjo prie jo.

Pagriebtas in glebi meszkos 
karalaitis puolė kaip negyvas 
ant grindų, nieko negialbejo 
jojo apsigynimai; likos sudras
kytas, badytas ir kastas per 
baidyklas pakpl suvisai neap- 
mire isz baimes, nes lupu ne 
atidaro ant tu visu kaukiu, o 
kada gaidis užgiedojo 
Jiaidyklos isznyko.

Anksti ryta atėjo juoda mer
gina su gydaneziu vandeniu, 
Mikrapino žaidulius karalai- 

ezio kuris atsikėlė suvisai svei
kas rodos nieko jam neatsitiko. 
Pasveikino jaja linksmai ir pa
eini no jog kojos josios buvo 
niltos nes rankos ir veidas da 

paliko juodi kaip anglis.
— Ar pasiliksi ant kitos 

paklauso mergina, o 
j°g 

atsiliks apsiverke isz džiaugs- 
no ir pati nežinojo kaip jam už 
ai padekavot už jojo gerade- 

jyste.
Atnesze jam valgio ir gery

mo idant pasidrūtintu ir nuve-

Po tam.paro.de in kairia sza
li, kur karalaitis paregėjo pa
loviu stovinti cicliboje tėvas su 
szeimyna sėdėjo prie vakarie
nes, geria isz sidabrinio kieli- 
ko ir liepia savo kareiviams 
apsakinet ka kas mate ant svie
to, o pats gal mislina apie savo 
šuneli. Motina stovi.ant augsz- 
to boksztelio ir žiuri per įau
ga ar gal kas no sugryžta ar 
sve<?zes koks nepabarszkins in 
bromą. Ko teip laukiai— leng
vai atmyt. Nes ne mato to jog 
terp medžiu paslėptas neprie
telius, kuris atėjo su tukstan- 
ezeis kareiviu idant sunaikint 
paloviu ant griuvėsiu o tykus 
jojo gyventojus paimt in ne
valos arba nužudint.

Palovi ujo niekas
minczia nelaimi1 ne žino; 
kas ne pasirengiąs ant apgyni
mo.

TARADAIKA

ir kitokius daigtus. yietiąp pa- 
trauke ji daugiau už kitus ir 
isztrauke jam ranka. Vėla ki
tas jmgriebo už kojos ir vilko 
tolinus; vienas 
galva rodos koki 
galva viską jaute o kūnas teip- 
g»«

•M''i
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-—■ Nebijau nieko. <o prieipa-dantimis 
isz piktumo, o naudodamas isz 
to, jog karalaitis buvo užsigry- 
žias, .pradėjo greitai apsiredi* 
net, norėjo ji paguldint kirti
mu. Erelis atszoko ant szono, o 
milžinas vėla uždavę smarku 
ypa karidaicziui per galvn'įjbg 
akys iszszoko kaip du stilęluy « A • *

iszsuko jam
szriuba nes

jiereiskirt I' >:

— Szank pagialbos nuo ma
nos, *o atsilsėsi! —-paszauke 
smertis kurLspakainui stovėjo 
pasirėmus ant (lalges.

Nes karalaitis noriais žino
jo gerai jog paskutine valanda 
jam iszmusze dirstelėjo tiktai 
su paniekinimu ant savo pa
gundos nes nieko neisztare.

Sztai gaidis užgiedojo ir vis
kas isznyko. Karalaitis tuo ap
mirė ir'atsiblaivino tada kada 
juoda pana atėjo 
gyvasties sugydė 
pridėjus galva ant stuobrio pa
klausė su nekantrybe ar da 
viena mikli pasiliks idant jaja 
iszgiulbetu isz ranku josios ne
prieteliu.

Karalaitis atsikelias sveikas 
ir drūtas dirstelėjo ant baltu 
ranku panos ir pasakė jai jog 
turi norą da pasilikt idant pa
baigt ka pradėjo 
jog dalai k ys.

— Nes tai bus baisiause nak
tis už kitas dvi —Jsztare vos 
girdėtinu balsu pana.

— Tik szeszkas iresi adgalios 
ant puses kelio, o narsus ejna 
visada pirmyn! — atsake nar
šei ir sėdo prie užkloto stalo 
kur jau lauke ant jo geri pusry- 
czei.

Diena perejo kaip ir vakar 
nes didelei akyvas žinot, kaip 
jam pasiseks szia nakt. Ta ka 
lyg sziam laikui iszkentejo ro
dėsi jam gana baise! ir žinojo 
kad da baisesnio galėtu isz- 
rast. Nes persi kaliojo jog smer
tis ant jojo ne turi jokios dru- 
tybes nuo kada pažino stebuk
linga gydymą vandens gyvas- 
czio ir dabar buvo tvirtu jog 

de ji ant. puikios lovos idant Įiszlaikys kaukes szios nakties, 
atsilsėtu priesz baisesne už
tinote atejnanti nakti.

Priesz v aka ra sėdos ant 
jam mislys 

>rasiblaivintu. Ne bijojo szia
dien nieko 1 
misles, jog gali patrotint 

n* adgaut u savo 
gal ir ne pamatys daugiau 
vo myleniu teveliu. 
-Tuom kari naktis 

<aralaitis naršei 
savo 
Ir vėla buvo tyku iki dvyliktaj |g”lvu. 
adynai, nes pusiaunaktyje su- 

1 . , • • ' spaszauke karalaitis

atsilsėsi! •>

ypa karalnicziui perigrtlvaĮgbK ( 1 . . • 1 1 • 1 1 • 1 n ■ 1J

kai.
Karalaitis 

skausmo: milžinas laimėjo.
— Atiduok man žiedą, esi šu

nį u szt as.
Atimk man gyvastį pirma, 

riktelėjo 
milžinas ir nunesze ji ant 
aukszto kalno, kur pastate ant 

kur kožnas žingsnis 
galėjo būtie karalaiczio smer- 

iimies. Ėjo per kalnus ir girias, t is.
Erelukas stovėjo malszei, ne

žinodamas kur randasi, nes ka
da milžinas atsitraukė ant szo
no idant karalaiti nustumt iu 
prapulto levas teip smarkei isz 
užpakalio trenke milžiną jog 
tasai pats nupuolė in prapulto 
ir iszteszkino sau smegenis ant? 
akmenų.

w Tada levas 
savo pono ir pusiau vesdamas 
ir neszdamas, gilukningni nu
vedė savo poną nuo stataus 
kalno. Czionais atsilsėjo abudu 
o ant rytojaus anksti pribuvo 
prii* szulinio, kuris takojo isz 
krisztolinio kalno. Kada saule 
pradėjo tekat, levas {jamcrki* 
savo koja in vandeni ir pakra- 
pino veidą karalaiczio, kuris 
norint ne suvisai neadgavo sa
vo regėjimo, bet pamate kas 
aplinkui ji ji darėsi.

Levas nesijudino isz vietos, 
o Erelukas mislino apie siigry- 
žiina namon. Ka dabar nieko 
netektas regėjimo? Kaip pa- 

žiedas tropins sugryžt pas tėvus? ka

skint katras sieks per geležini 
žiedą užkabinta ant medžio. 
Alano tėvas
toki medi, nes kad jojo ranka 
buvę {įer stora tai ne galėjo ir 
ka tik ne buvo 
per žvėris.

— Apie mane
duosiu sau rodą su jeis, — at
sake karalaitis.

Ir nuėjo džiaugdamas jog 
dabar atrado mieri naujos ke-

jau- kartu, atrado

slid rask intas

nesirūpink,

nustenėjo ISZ
4

— Tai pražūsi! — 
ir nunesze

kranto,
su vandeniu
žaidulius ir

apie arti-
nie-

Kaip in žentus ejni, 
Tai vienos.akies netenki, 

O kaip naszle ymi, tai abieju 
neturi, 

Viena bobelka užkuri turėjo 
Gera žmogų, o vienok ne

mylėjo,
Ir toki vargu kentėjo, 

Jog bobelei intikti negulėjo.
Vyro skrynele iszmete, 
In žydo tvartu pastate, 
O jau ka pludymas — ne

svietiškas, 
Rodos teip negalėtu plūst 

kitas, 
<) kaip {liūsta,
Net uždusta:

Asz tavęs tu balvone ne noriu, 
Suvis neapstoju,

Asz be tavęs galiu gyvent, 
Tokia ve pakulius nori ponaut

Tu esi del manes ne {)onas, 
Tokis kvailvs ir balvonas.
Ir parėjus isz darbo neturėjo 

kur pasidėt. 
Turėjo ejt in kitur burdo 

jeszkot;
Todėl bukite atsargeis su ap- 

sipącziavimu,
Ba neturėsite gero gyvenimo.

f
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'MS:

— Norėk, o 
nesziu tave ant mum palociaus, 
o apginsi visa sklypą ir kara
lių savo Ieva, 
tau parodžiau 
vela szetonas.

“Meluoji,

akimirksni je at-laukus ir upes, jog ant galo 
daejo prie puikaus daržo ap
tvertu auksztu muru. Aplinkui 
gulėjo visoki laukinei žvėrys 
mieganti, ba diena buvo labai 
............j o nakties laike sergėjo 
(larža, per ka diena buvo labai 
pailsiu.

Karalaitis pririszo savo ark
iniai prie medžio o 
vai persznkias per 
Ieva, užlipo ant muro ir radosi 
darže. Ant vidurio stovėjo di
delis medis gyvasties o auksi
nis obuolis szviete isz tolo. Ka
ralaitis be baimes inlipo in me
di ir vos siekt* po obuoliu pa
regėjo priesz ji geležini žiedą, 
asztru kaip kardas susukintas 
in kamuoti. Žiedas teip buvo 
mažas jog netikėjo idant ran
ka galėtu inkiszt, nes

‘ ‘ Kas nori ka kokio 
ingyt aKt svieto ne privalo la- 
sza kraujo paaukaut!“ -— ir 
draseh inkiszo ranka in žiedą 
jog ne nejauto kaip laszas 
kraujo puolė ant lapo, o : 
prilipo jam prie rankos, rodos 
jog toliais su juom užaugo. Ir 
tame paežiam karte jaute na
vatna drūtuma rankoje. Nu- 

nulipo nuo me-

. karszta

apsukrns ir tan- 
daro visokias 

nes randasi terp juju

ranka tau

isznagradint i 
buna nii-

auksini zbraju,

buvo
O 

puikus bet di-
Durvs buvo A

per ka karalaitis

At-

pa-

jam dry so per- 
pasžauke su

tu kirmėle, kam 
to ka ne gali in- 

veikt ? Tai ne del tavęs zobova.
— Juk matai jog bovijuosiu 

ir ne mislyk jog esi milžinu o 
žmogum, o

ir priesz nieką
asz tik maži u lėliu 
nesibijau tave 
ne prasiszalinu ir viską ingysiu 
ka tik sau geidžiu — atsake 
Erelis,
.— Matau jog esi narsus ir 

tvirtas savo drūtumo nes jaigu 
tikrai esi tokiu kokiu stataisi 
tai galėtum man patarnauti: 
nuskink man auksini obuoli 
nuo medžio gyvasties.

— paszauke 
man patinka, 

noriu
nauda asz turėsiu ?

•— Mano milema praszo jojo 
lino uianes, 
pasilikt mano paezia. Jau visa

11 t

— Del ko ne! 
karalaitis, tai 
Nes pirma žinot kokia

ba kitaip ne nori
♦

ir upes,

no sau: —

S

ir turi vilti

kuriu nelaime 
siisznabžde jo

i

pats leng- 
mieganti

pamisli-

skyne obuoli, 
džio i n be. baimes 
prie* geležines bromos, 
pakratęs tuojaus puolė 
trenksmu. Miegantis levas pa
budo, pažiurėjo ant karalaiczio 
o sumurmėjus isz tyko, nuėjo 
paskui ji kaip iszmintis paskui 
savo poną.

Linksmai sugryžo karalaitis 
pas milžinu, utneszdamas jam 
auksini obuoli. Milžinas nusi
džiaugė labai ir tuojaus nu
nesze savo mvlemai. Nes mvle- 
ma ne norėjo intiket idant jisai 
pats jaja nuskynė ir pareika
lavo idant parodytu jiai žiedą.

— Tuojaus ji tau atnesziu — 
atsake milžinas, mislindamas 

jaigu karalaitis jam 
ne atiduos tai atims

prisiartino prie

pasakis levai pamate ji nere
gi”

Sztai mato lakszt ingclc, ku
ri lėkdama nuo medžio in medi 
leke ir lankei susiniuszdavo ro-

visos

y *

atsimindamas

ir juoda
Už

ypa szeto-

Lucipieriaus, 
velniukai ir

Ii

»

9

uikties — 
cada karalaitis pasukt*

uiekadejau!
norėjo paszaukt karalaitis, nes 
vos susilaikė,
sau jog vienas žodis isztartas 
per ji, i n tvenk s save
pana in didesne nelaime.
pykęs jog szetonas ji norėjo ap
gavingu spasabu prigaut, su 
visu drutumu reže 
imi in krūtiniu.

Suriko sunūs 
pajuodo viskas,
baidykles mėtėsi ant jo, nes ji
sai atimdamas ypus, ne skupa- 
vo teipgi ir velniukams ir ant 
galo pailsins visas ant kūno 
{mole ant grindų tada, kada 

o o

ii;..

sa-
prisiartino dos kad ne mato kur leke, m* vo arklnko idant 

kuria visom pa jogom steng<*si dalekt 
su

4 i

— pamislino sau karalaitis,

linksmu

Kada naktis atėjo vela nusi
davė in savo kambari 
aut suolo, 
iszmusze,

nes atėjo jam ant ĮP’ie lango 
savo 

’■yvaste, o tada užkeikta pana 
adgaut u

ir sėdo 
Kada pusiaunaktis 
miegantis sziksz- 

noksparnis ant balkio prilėkė 
ir atidarė per kuri 

pradėjo inlekt visokios baidyk
les kurios savo regėjimu nar- 

pavidido o Isinuse szirdi galėjo iszbaidint.
sa- Tai milžino galva insirito ro-

sau, jog 
gorva lei 
nuo jo.

Paskubino 
pareikalavo nuo jo geležinio 

nes karalaitis nenorėjo 
ji atiduot, ba gavo ji su pralie
jimo kraujo 
at iduos.

■— Kas turi obuoli, tam pri- 
s! — paszauke mil- 

jaigu up atiduosi ger
velei, tai suspausiu 
musia.

— Parnatvsime atsake Ere- 
lis, ir isztrauke szobles.

Prasidėjo galėjimas, nes Ere
lis aplaikes navatna drūtuma 
isz priežasties gavimo žiedo, 
at k irt inejo smagius ypus mil
žinui, per ka ilgai terp saves 
galėjo, vienas kito 
ingalet.

Milžinas pirmiausia pailso o 
vijo apgavingu spasabu apsi- 
ejt su Ereliu.

— jAtsilsesim truputi ■— tarė 
milžinas in Ereli, galime tuom 
kart atsikvept per maudymą 
upėje, o po tam vela pradėsi- n • • •

prie szulinio.
f

(>j tu varginga pauksztele, 
ir 

tu ne matai, ir esi nelaiminga
kaip ir asz.’’

Nes laksztingalele lėkdama, 
trenkė in medi teip smarkei, 
jog net nupuolė tiesiog in szu- 
lini ir tuojaus. su
sziiilbejimu iszleke in virszu.

— Ar tai tavo siuntinis 
Dieve — 
susigraudinęs ir laimingas.

Tuojaus paskubino pas szuli- 
ni ir iszmazgojo gerai akis, o 
kada atsistojo dirstelejoiaplin- 
kui, mate 
priesz tai.

1‘asilsejas

vela

y

viską kaip ir

savo

žiedo:

guli ir žiedą 
žinąs— o

Tai milžino galva insirito ro
dos kokia kulka, tai vėl navat- 
ni žvėrys su žmogiszkom,gal

vele |vom inleke ant deganeziu spar- 
vieta ka vakar ant suolo. žmogiszki kiniai be

. Po
. Idvyleka velniuku, maži ir riks- 

skambejo lenciūgai, atsidarė |mingai rodos kad tai vaikai 
viena isz sienų kambario ir po
velei pradėjo inejtinet negyve

šu savim sun- i,

užėjo, o 
užėmė 1

tam visam inbego

lei, traukdami
kius panezius. Dūsavo ir keike |*( 
tuos ka 1

adbego ant pasibovinimo.

Visas tas susirinkimas atsi
sėdo ant vidurio

gaidis užgiedoj 
gauja isznyko.

Kada atidarė akis ir dirste
lėjo aplinkui, sauk* szviete pui
kei per langu ir apszvietinejo 
puikia sale kokios da savo gy- 
vasteje m* buvo mates. Auksi
nes, su brangeis akmenais ir 
perlais iszdirbli divonai kabo
jo ant sienų, aplinkui stovėjo 
puikus rakandai padirbti isz 
puikiu mariniu luks'ztu, o jisai 
gulėjo malszei ant karolinius 
lovos ir ne jaute jokio skaus
mo.

Laimingas, paszoko isz lovos 
ir tame iszgirdo saldžia muzi
kių ne žino isz kur paejnanczia. 
Muzike rodos artinosi prie jo. 
durys atsidarė ir inejo puikus 
pulkas stebuklingu merginu 
pu i kiausi uosiu apredaluose, o 
terp ju puikiausia už visas 
auksoplauke, deimantineje ka
maroje karaliene.

Prisiartinus prie
buk lingu karilione, atmetė nuo 
veido uždangalu ir tare in ji 
meilingu balsu:

— Asz esmių juoda pana. 
Dėkui už tavo drąsumą, adga- 
vau vėla savo pavidalu ir ka
ralyste. Kuom ti>u už tai atsi
mokėsiu? Noriu būtie tavo ne- 
valninke, o mano kai’alyste nuo 
sziadien priguli prie tavęs. Pa
liepk, o tavos kiaušis. :

Karalaitis stovėjo per valan
dėlė 4>Qgalednmaą > ne žodžio 
Įirakalbet. Isztrauke rankas,, 

in glebi ir

pekliszka

jojo, ste-

ir atradęs 
pas karalaiti ir arkluka leidosi vela in toli-

. tam paežiam karte pasirodonuo

o teipos-gi ji teip

tave kaip

ne galėjo

mesne kelione.
Pažino jau truputi svieto ir 

nelaimiu, nes neprisisotino sa
ve akyvumo, per ka keliavo to
liau jeszkodamas naujo atsiti
kimo.

J’eip jodamas užsilaikė vie
na diena priesz sena palociu, 
kuris buvo labai apleistas ir 
iszrodo labai liūdnai. Lietus ' 
pradėjo lyt

ras ne gyvos

v ienok t uszezias,

kaip isz cebėrio, 
per ka turėjo jeszkot priglau
dus senam {lalociuje o kuriame 
mislino jog ne 

’dvasios.
Ne buvo

kaip sau perstatiuejo, nes ant 
slenksczio patiko ji<jautw mo
tore, aukšta, puikaus pavida
lo nes juoda ant veido, o dirs
telėjus ant j^veczio tarė atsidu
sus: ,

— Ach, ar noretum būtie ma-

me pertraukta galėjimu.
Kareiviszkas Ereliu ne mis- 

lino nieko pikto ir pristojo ant 
milžino praszymo. Abudu nusi
rėdė ir szoko in vandeni, o ka
da karalaitis szoko in vandeni, 
milžinas greitai pagriebė gele
žini žiedą gulinti ant drapanų. 
Karalaitis žiurėjo ant to su 
d y vii ir ne misliuo jog milžiną s 
teip ji apgautu. Nes levas ina-

• ir Įiradejo 
Jgrajint isz kailiuku.

u z gyvasezio atėmė 
jiems Ii uosy be ir davė jiem nu
mirt su troszkimu neapykantos 
szirdije. Ant juju kalbos davėsi 
girdėt szctoniszkas juokas o

Tas ka
pragtajino atsistojas suszvilpe 
ir pasakė jog ne užmokės, del: 
to jog randasi žmogaus,clusze,1 
kuria savo draugams atiduoda 
už pragrajinima.

Tai pasaltos prisiartino prie 
karalaiczio, nes tasai spyrė vel
niuką, jog

Numirėlei godžei mėtėsi prie K ‘ -

raudona szviesa ba paduotas 
gerymas kielikuose kurie sto
vėjo ant stalo doge gerymas. tasai kelis kartus 

f

apsiverto ir vela stojo ant ko-
......... v..-. piue |ju Tiu|a visas sHBinnkimasMŽ-

gerymo nes vos pridego prie lu- 
pu, sztai sudrėbėjo sienos tru
ko kielikai ant szmoteliu r 
smertis kauluota stojo vidury-1^,~ fOm.

gerymo nes vos pridėjo prie lu- pykins pradėjo artintis ,prie 
karalaiczio, kuris su karszcziu 

° I pradėjo gintis su sugniaužtom 

jc su dalgiu. I su tTenksmu ,ir riks-
j — Per greit!, paszauke. —|mu persiskyrė grindys ir sto

jo milžiniszkas velnias su de-J<aip drystate siekt kielika ne
gyvųjų, kad akys gyvojo ant Igancziu bėriu rankoje, 
jus žiuri. y

Tai kalbėdama parode ant vilnys nusiyrė adgalios bai- 
karalaiczio.

Negyvėlei su laukiniu stati-

.1”?

karalaiczio.

— Szulin! — riktelėjo ir kaip

dyk los ir velniukai.
Po tain pa$ikloniojes .puikei 

girnų mėtėsi ant jo nes vienas Įkaralaieziui parode su bėriu in 
mažas kuprotas be rankos su- deszine szaįi. Karalaitis nene
ši laike priesz smerti ir užklaų-lpai apsidairė in ta szali ir vos 
se: .me paszauke isz skausmo ka

Kurnn atiduosime in tavo puvo mates.: Mate palečių.,savo !
ho ižgialbetojum. Žiūrėk koki vale, poni musu ir karaliene, 
prakeikimu mete ant manes į —
nelaimingas.

. nu, i^i

— taęe kapdaitia /
— Nežinot laimes 

n akt is saito je saloje.
— Ar tai viskas *
— Teip, nes nemislyk, 

tau tas lengvai 1___

Kuom galiu tau pagialbet

Kur ten buvo balius, 
Ogi vyreli liejo kraujus, 
Paskui da susiprovojo, 

Dzūkelis net 50 doL paklojo, 
e • •

Du szvogerei spikyzeje gere, 
Na ir ant pagalios susibarė. 

Ant žemes sugriuvo, 
\’iens kito plauku nepaleido.

Po tam daugiau „giminiu 
pribuvo. 

Kaip piktos dvasios pcsztis 
prade jo;

Tai mat, kokis ant peeziu gy
venimas, 

Argi norėtu teip gyvent katra
• • *

Juokas žmogų yma,
Jeigu kada atsimena, 

Mat Kanniszkei, 
Tai ne Vilniszl^ei.

S

Nori skirtis nuo Lietuviu, 
Ir laikytis staeziatikiu.
Nes per .praejta pede 

Atsibuvo blede, 
Terp vilniszkiu, 
Ir suvalkiszkiu.

Tai mat vis gražiau, 
Vis poniszkiau.

Turėjo ir gerymu invales, 
Tiktai bųyo be dalies, 

onai pribuvo,O kada vin

t

»

Tai ir -.seuvei girdėti buvo. 
In vikada vakare ne inejsi, 

Ba sziur bu plytgaliu gausi, 
Ten kone kožna supjausto, 

lt pataiso,
0 jeigu spikyaes nepasitaisys, 

Tai ko neinate pamatys. * • A
Viena bobelka namie pasiliko, 

Vyras in miestą nusivilko, 
Boba namie paliko, 

Kaip ilgai buvo nežino, 
O kada pareja dviasia, tai 

vaikine, 
Rado fajerbosi ir boba, 

Buvo ten zobova.
UL.., __

i
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pagriebė karalaite 
paszauke:

— Teip, t it priguli prie ipa-: 
nes Miklia like!‘''•M-lwi pasilikt 
mano pati! Tegul užvažinoję 
auksp.ie karieta, lįi geibiu ka- 
greieziausia atlankyt savo tė
velius ir tave permatyt del ju.

In tris dienas po tam palo- 
ciuje karalaiczio Erelio atsibu
vo veseile kokios da niekas ne
regėjo; visi buvo laimingi se
nas karalius gėrę ant sveikatos 
savo puilvięs sunienes, o kara
liene nuolatos prispaudinejo 
jaja prie szirdies.

Nuo tp laiko Erelis neaplei- 
dinejo senu teveliu ir gyveno 
savo karalystėje laimingai su 
savo mylepia paežiule.

■ • o ft įfcii
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liuvo ten zobova.
Tas man negalvoja, 

Du vyrai fajerbosi suteriojo, 
Ir da laukan iszrabantino, 
Tuojaus žmonių daugiau su- 

bego, 
Prie dagiu szturmu daleido.
Del trijų lietuviu davė iii 

kaili gerai,
gaja prie szirdies. Buvo riksm9.ii’ a j va i.

Daug nebageliams kasztuos, 
Kol isz to iszsikivinkluos.

( tėvo kuri neprietelius uždege.
Tegul mane ima in {Migiai * Tėvas ant žemes guli negyvas, 

,Jba. , . kuri neprietelįas užmusze; ka-
Nusijuoke nęgyvolei o .pa- Irnlkme,. jojo motina randąsi 

k.. Juu^e, r, yiroko 
aplink Įsmerties szaukdama vardus te-

užmuszti arba paimti ta neva- 
u ■ • c s, : J ’■ . ‘ ‘ *

Karalaitis žiurėjo ant to vis- 
p įjų- liko su ^UĮviVfg./adręUiib nze-

° PU-f v T'** r
emia už ranku karalaiti prade- ĮgęJpŽijiuuot^, 

; jjb szetoniszka szoki 1

\ 'Drūtas buvo ląirųlaitįy ..uvs

per tris
kambari.

i

j!

__  .... ' „ . nusidnos. No 
vienas kareivis jau dingo kurią turėjo sunkiu^, paneziuk

vq.ji:, sunau84r. įuju, visi tarnui 
Ji " ‘

jojo.drūtumas nieko Ajzionais
)ie4 žęnklino.^orint^ negyvėlei

bandė mane iszgialbcl. spaude ji su savo 
'ii‘n-nlbr/.tv» ei, If /ici i '!>
HpyUUV JI Hų Wcl;V<)

- 'rankom, sukosi įęn.ip „vieniju,,|<lejo
r.l 1 v! fi.. • * 'W ,11. . 4* h ' ii'Į I' I *

■ r •» * >
Keprieteliua mano yra dru 

tas. .Jaigu nori mane iszgial- daužydami jojo,galva in sienas
• • ■ • ■ 7 + v . ■ L

kauluotom Įitoi^s nusijtiokes garsei sznabž-

- l\i i a t e ji is!

" * |P 1 1 * *■ ’’I;

SKAITYKITE
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“SAULE”
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SOITYKITB ‘’SAULE“
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Naujos Puikios Maldaknyges.
*

Ka tik aplaikeme labai pui
kiu Maldaknygių. Skaitiniai po 
$3. Balsas Balandėlės po $2.50. 
Aukso Altoriai po $1.50, JTra 
labai puikiai, ir drueziai apda-

*

#•

SKAITYKITE te ?»•SAULE
vytos skurįnęis apdarais, auk- 

tf.snoti kraštai lapu.

:''" Ml

i -19
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I SAULE

f
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Ant. J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOT0JAS

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia ipada. Pigi preke. Teipgi 

automobiliuspristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir,mažius už pigiausia preke, to
dėl j^igu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkite* pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti.
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

■ ■ R ■ ■■ ■! ................ ..... -M I. ■

visokiems

Geriausia stambi trajunka 60c 
Puplalszkal 

Truk-

Knyr* $1.00.

Aukso 
senove?

ATSIUSK TIK $1.60
O'gausi sallklo ir apyniu del 15 gor
ėsiu naminiu alau* bu pamokinimu 
kaip padaryti ir prisiuntima apmoka
me.
arba 6 pakelei už $3.30.
35č arba 6 pakelei už $1.75. 
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40.

“Daktaras Namuose”
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikam* po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $G.5O. 
Altorius Maldų Knygele,
amagus dnikan, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celn- 
ioido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Ccluloldo $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popleros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Laiszkams

JONAS M. CISARIKAS 
JHra laaanaca Ageat

Aydraudilu (Insrurtnlu) Namus, 
Tavom*. Naminiu* Rakandus, e 

nuo Ugnie*. j
Gerlaaalo** KompanUoee | 

--------- - I 
tli W. Kahaaoy Avė, Mahanoy City $ 
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Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankoje negali 
pražūti. Priimu pinigus saugiam 
palnikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
statytame kainoms. Pampinu Pasz- 
portus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsakima. Adresavokito:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

U*tv visiką* Gratorl**

K. RĖKLAITIS
.Laideja Ndalrallua m tai 

'Baajaaala mada Ir mokslą. 
•Tari yagalblal&ke notare.

t

ilt "Wa«t Byraca Btraat 
MAMAKOT CITY, FA.

Bali Talayhoaas No. 14>

FrltiBuiM >r»k*a.

t

* CAfflAL STOCK Hlf.tot.M 
■uslaa Ir Profit*

"*5rh*w aatri frocenta *j*t *ud4ta 
ProoMt*. prideda** prie jus 

ptalsw i Bauste Ir 1 Liepos, aepal- 
ar ataaasat parodyt knyaut* 

ar aa. M«a maria* kad ir Ju* turd- 
t«*at ralkala *u musu baaka, ae- 
palaaat ar maža* ar dideli*.

Bank** atara* ano • ryt* iki 1 j

ŽINIOS VIETINES. Isz Lietuvos z

*•*!<. BabatMtl* l ryt* Iki 13 vai.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez. 

' Joa. E. FERGUSON, Kasteriu*.«

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 

'• GRABORIUS MAHANOY CITY.

— Ketverge Thanksgiving 
Day arba padekavones diena.

Apsisaugokite nuo viso
kiu kolektorių kurie valkiojosi 
po aplinkinių rinkdami aukas 
ant kokiu ten bnžnyczin ir pri
glaudu. Yra. tai apgavikai ku
rie žmonis isznaudoja.

t Praeita Petnyczia mirė
Ant. Kulinsku dvieju menesiu 
senumo dukrele, 
(lota

gro- 
nebalados 

padekavojo

Likos palai- 
Nedelioj popiet.
Tanias Mikenernis, 

mat neszis, daugiau 
iii jusli duris, nes
Dedei Šamui už (liūsta ir vmsis 
prie kitokio bizniaus.

Vietine kuopa Susivie
nijimo Liet. Kata.liku
dideli balių Scrėdos vakaru.

mazgu

Apvogė Amerikiecziu ben
drove.

l’kmerge. — Spalio 4 d. ket
virtadienio naktį apvogė Ame
rikiecziu bendroves krautuve 
vagiu insiplesztu per užpakali
nes duris niu?t-ightVeM. Duiyso 
iszgrežta. skyle per kuria, pas
kiau atkabintu sztoba ir atsi
daryta durys. Iszneszta isz 
krautuves daugiausia, isz rubu, 
geresnes rnszies gelumbe isz
neszta, pinigai isz kasos paim
ta, nors kasoj buvo mažai pa
likta. vedejo. Visa kas iszneszta.

krautuves apkainuojama 
2,000 litu. Vagys kol kas

nesusekti.

Maldinga Tarnaite

Dideliame mieste N. tarna
vo pas ponus jauna maldinga 
mergaite. Ji turėjo ypatinga 
maldingumo prie diisziu skais
ty kloję 
gelbėt i

lą i k v s

likos suriszti
per kum

Subatoje 
moterystes

Czesna Katre Drula su b^hvard 
Osenbackn. Priesz szliuba jau- 
navedis priėmė szventa Krik

ti k e j ima
vmezevone. 

vra duktė Onos

teismas
automobiliaus

szta ii’ katulikiszka 
po tam atsibuvo 
Jaunamai'! i
Druiienes isz 'TiTntono peczes,
o jaunikis isz Park Place.

Graberilius Sakalaucko 
už sužeidimą jojo ir 

suteszkinimo
per Rewlingo karukns arti Sta- 

brekerio 13 Gruodžio, 
1921 mete pasibaigė Pottsvilles 
sude. Sakalauckas skunde už 
demeuzius. Sudas teismą iszme
te isz sūdo.

Mahanojaus 
Kalėdas

del tuju,

niklio

bankoH 
iszmokes 1(15 

kurie
priesz 
tukstanezins 
mokėjo in Kahulini Paeziulini- 
mo Kliubus. Del tuju, ka cze- 
dino Ims linksmos Kalėdos bet 
del tu ka nemokėjo czedyt bus 
kaip ir visos dienos.

Marijona, milema pati 
Martino Laukaiczio, mirė stai- 

apie pirma va
landa po piet mime po 361 \Y. 
Spruce uliczios. Velioniu rado 
pdinezia ant so f kos, nes mirė 

pa ra Ii žau s.
Amerika apie 28 metai adgal 
gymns Lietuvoje 54 metus ad
gal. Paliko 
mia v\ ra.

gai petnyezioj

O*

nuo Pribuvo in

dydeliam nidiudi- 
viena dukteria < Ina, 

pati Jono Nešulio ir du sunūs 
Juozą. ir Mikola. Graborius 
Traskauckas 
veins.
rp

ir Mikola.
užsiėmė laidotu-

Albertas Bražinskas isz 
Plymouth lankosi pas tėvus ir 
gimines.

Gilberton, Pa.Gilberton, Pa. — Gerai žino- 
j inas saluninkas, Juozas Zubis, 
• mirė praeita screda, sirgdamas 
nuo kokio t ai lai ko.i Velionis

I

isz
v i rsz

Karkliniu dvaras sudege.
Karkliniai, Vilkaviszkio aps.

— Rng. 30 d. sudege Karkliniu 
dvaras jo savininkas pil. Krei- 
psas yra danas, buvo pavyzdin
gas ūkininkas. Sudegimo prie
žastis, kaip matyt isz tardymo
— kaimvnu kersztas.e

Kad jam teip kas butu padaręs.
Kaunas. — Spalio men. 4 die

na 10 vai. D. Vilniaus gatvėj 
maeziau toki regini. Koks tai 
žydas paemes gulinti telinka 
už uodegos, tempe ji augsztyn. 
Visas lėliuko pasturgalis buvo 
kruvinas. Isz svk asz maniau, 
kad lėliukas yra papjautas, bet 
pasirodė visai kas kita. Dar sy
ki patempus jam už uodegos, 
teliukas atsistojo.

'Tai galima buvo spręsti, kad 
lai baisus odos ir gyvos mėsos 

s jis bu-
nuo št um-

pleszymas prikėlė ji, nt 
vo jau suvargintas
dymo ir snkiojimo už uodegos, 
kuri beveik pusiau buvo uu- 
p’lcszta.
“Su tokiu barbariszku gyvu

liu kankinimu turėtu būti pra
dėta griežta kova, kaip milici
jos taip ir gyvuliu globos ko- 

atskiriems piliecziams 
Toks .žiaurus

m i t et o
padedant. Toks .žiaurus vie- 
szas gyvuliu kankinimas visais 
atžvilgiais neleistinas.

>Joms 
at likdavo 

daug geru darbu ir malda, bet 
ypatingai 
paprotį. Per 
vo 
gos ir nž sutaupytus pinigus 
kas menuo i... ........................
Miszias. Tu Misziu pasisteng
davo pati iszklausyti, aukoda
ma jas nž duszia, kuriai ma
žiausiai dar tebeliko kentėti, 
idant ji greieziailsiai butu isz- 
liuosuota isz skaistyklos.

Bet sztai aplanko ja Dievas 
dideliais bandymais. Ji sunkiai 
suserga, netenka vietos pas po
nus, atsiduria ligoninėje. Ilga 
laika sirgusi pasveiko, bet isz- 
ejus isz ligonines vargsze pa
juto turinti lik viena doleri ki- 
szeniuje, o ežia klausymas, ar 
gaus vieta ? Pasiteiravus dar
bo biure — ir gavus adresą po
nu reikalaujancziu tarnaites, 
pasitikėdama Dievo Apvaizda 
ejna sulyg paduotu adresu. Pa
kelyje reikėjo 
Eustachijaus bažnyezin.
dingą mergaite užėjo in bažny- 
ezia. Kunigas rengėsi eiti sn 
szv. Misziomis. Mergaite prisi
minė, kad szi rneiicsi dar nebu
vo sulyg savo paproezin užpir
kusi szv. M isziu
Kasgi daryti? Kiszeniujt 
nas tik doleris.
reikės likti be nieko. O jei 
greit rasi tarnvste, kas tuomet 
bus? 'T ‘ 
geros mergaites szi rd y je. K 
vojo maldingumas prie dusziu 
skaistykloje su protingu saves 
aprūpinimu. Bet galu gale mal
dingumas prie dusziu elne vir- 
szu. Mergaite 
“ Dievas

priederme.

kenezia neziu. 
mergaite

viena turėjo gražu 
menesi taupyda- 

skatika isz savo nu'iikos al-
(

Asz tik dabar nesenai paszali
nai! buvusia tarnaite, 
galėjai patikti. Bet dar naujos 
nejeszkojau.
Tamstai
jeszkau tarnaites.

“Jaunas auksztas
plaukis ponaitis.
ponaitis?“ Tuo tarpu mer
gina painat(‘ ant stalo fotogrn- 

ir rodydama in ja, tare: 
ponia, szitas jaunikai

tis man nurodė Tamstos adre
su ir pasakė, ^Tamsta esanti

“Szta'i,

užsakvdavo szt.

eiti pro Szv.
Mal-

ii ž dnszias.
' vie- 

Ji atidavus, 
ne-

Taip kilo dvasios kova
o-

sau pamanė: 
Geriausis neapleis 

asz visgi iszpildysiu 
$ >

kuria fe

Kas gi galėjo 
pasakyti, kad aszkai I

>> 4 4

szv lesia-
Koks tai

J'amsta 
reikalinga tarnaites.“

Ponia X. atsistojo, suriko ir 
veik alpdama puolėsi prie nier- 

: “Tai
priesz dvejus metus!“ Sa- 

kaip tai viskas

imino sūnūs, mi

papasa-

re s
kyk 'Tamsta, 
invv ko. “

M('rgait(‘ smulkiai 
k o jo visk’a kas buvo atsitikę.

Tuomet ponia X. aszaroda- 
ina apkabino gera mergaite ir 
tarė: “Nėra abejones, kad 
Tamstos malda ir pasiszventi- 
mas iszgelbejo
siela isz skaistvklos.

DOKAS GYVENIMAS DEL MOKSLEIVIU.

■į

į 1
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mano sunaus 
'Tamsta 

nuo sziol busi man ne tarnaite, 
bet duktė.’’ —

DIDELIS BALIUS. ::
Lietuviu Citizen^ 
isz Gilberton, Pa.

Seredos vakaru 28 Lapkriczio, 
ant

Ili Y klubas in kuri pri 
viu, kurios 1 ikslu yra gyventi 
riszkai. Paveikslas parod 
nijonis. /Sodyba tojo

»!«■ y 
apie milijonas jaunu mokslei- ll 

dorai, rzystai ir pasielginet vy
rauji sanan<» nauji sanarei priimanti su ceremo- 

kliubo randasi 'Tulsa. < Iklahoinoje.
• •

Rengia 
Draugyste

- I
5*

Valūno sales. Draugyste 
užpraszo visu atsilankyti. lū
žti nga vyrams 50c. 
ir merginoms 25c.

Moterems
(t.96

Daktaras Juozas
LIETUVIS. 

Buvusia daktaras karlumcnejs. 
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryto.
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakaro.
215 N. Main St. Shenandoah.|

J. Austrą
PUIKI MALDA-KNYGELE 

"ANIOLAS SARGAS”

Matykite szitus 
priesz pirkimą
Keeley Peczius
Estate Heatrolas
Maytag Skalbynes
Coffield Skalbynes 
Linoleumns arba

klijonkes.
Ant lengvu 
mokesežiu

h
. i ■ 
>■
i 
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rlnP'i'l ĮtOlM
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Viio> reikalingo* maldos, Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minksztaia 
skurinai* apdarais, auksuoti krasztai. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.50.

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

^.o

t

■fe J

< i ’
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M

.50
!n ten ir 
adtfalioM

Nedelioj 2 Decemberio
Ekskursija in Philadelphia

SPECIAL1S TREINAS SUBATOS NAKTĮ: 
Ihz Shenandoah .?................ 2:00 ryte

2:49 ryto 
3:1G ryte

Isz Mahanoy City ($3.25) . ....
sz Tamayua ($3.25) „............

Illi

^1 i

_ _  llJ

manės
savo priederme.“ Nieko 
lauktlanui, tuojau nuėjo in zo- 
kristija ir užpirko szv. Miszias 
|iž duBziaš.

Su kokiu karsztumn klausė 
gera tarnaite sziu szv. Misziu! 
Ji aukojo ' jas už duszia, kuri 
pirmoje i'ileje laukia pasiliuo- 
savimo isz skaistyklos kaneziu, 
ir prasze ja, kad ir ji jos nouž- 
mirsztn, kad užtartu už ja pas 
I )ieva.

Po 
isz bažnvežios 
gatve sutinka 
kuris jos paklaust': 
jeszkai vietos?“ — 
atšaki' tarnaite truputi nuste
bus.

“'Tamsta eik szia gatve ir 
priejsi prie namu No. 1056, ten 
gyvena pohia 
Jauja tarnaites.
kad ji 'Tamsta Įiriims

'Tai pasakęs jaunikaitis isz- 
nyko tarp žmonių einaneziu 
gatve. Mergaite nesuskubo net 
baidykles mėtosi ant jo, nes ji 
jam padėkoti.

Su drebanezia szi rd imi prisi
artino prię nurodytu namu ir 
nedrąsiai inejo in vidų.

'frepais lipo žemyn su ryszu- 
liais rankoje kažin kokia mote- 
riszke murmėdama piktai sau 
po nosia.

Ar ežia

ne- /ūži

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

Ara
Spaudine netikrus litus.

Kaunas. —Netikru puslyeziu 
pansdintojais pasirpde esą pi- 

\’ilius Miniotas isz 
\’ilius Bietkis isz * 

Musaieziu kaimo, abu isz Ma
žosios Lietuvos; Pranas Dovei
kas ir .Juozas Zolvs isz Nau- 
miesezio, Sodu 
sudaro “
kieti joj, Miuncheno spaustuvėj 

at spausdint' 100,IKK) 
už 24 miliardus vo- 

kiszku markiu (apie 100 dole
riu) ir kontr.ihanda pergabeno 
per Nemuną pradėjo platinti 
Szilutes ii- Naumiesczio apylin
kėj. Naumiosezio prad. mokyt. 
J orionas, pastebi'jes 
pinigus ir susiraszes su Emisi
jos banku, pranesze Virsz. Eis- 
inontui, o szis pagavo ju platin
tojus.

Pas suimtuosius rasta 60,000 
puslyeziu; kiti 40,000 jau isz- 
plat inta.

s
liecziai:
Gurgždu; t

> y

■S

gatve. Jie visi 
komisija, ’ ’

‘‘ Burkus’’
paliko pa.-zia ir szy'szis vaiku*. 1M>|llcl|<,tu
Prigulėjo prie Meizvilles lietu
vi szkos pampi jos.
atsibuvo Suimtos ryta su 
nytinems pamaldoms.

I

I

Imas automobiljum isz 
j dorio
praeita. Seredos vakaru, 
do kieravojimo

į mobilius trenke in telegrafini 
Trenksmas teip buvo 

g iszmete per lan
geli dreiveri saluninka Juozą 
Raisa (Razima) susižeisdamas 
gana pavojingai. Su Raiša va
žiavo teipgi Szimas Saroka ir 
kiti, bet ant gilukio 
kos sužeisti.

I Jiidot uves 
baž-

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikaz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City P*.

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stuba*, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavo j ame namus, 
kglektavojame randas. Parūpiname
visokius insurincus ir teip toliau*.
' Kampas Catawissa ir Market St.

Mahanoy City, Pa. -• * i

kuri Vo-
Misziu mergaite iszema 

ir kiek paėjus 
jauna ponaiti,

Tamsta, 
Taip“ —

k k 'p
i 4

Frackville, Pa. - Važiuoda- 
Shena- 

apie septinta valanda 
page-

ratas ir auto-

net ikrus
a., kuri reika- 

Asz tikiuosi, 
J J

stulpą.
smarkus, jo

mažai Ii-
PARSIDUODA LOTAI PORT 

CARBON, PA.

Turekite
Ar žinote kad mes iszsiun- . 

cziame pinigus kas tris mene
sius tukstaneziams musu kos- 
tumeriams ir kitu vietiniu 
žmonų?

Yra tai pinigai už kuriuos 
jiems visai nereikėjo dirbti. 
Yra jie uždirbti del ju nuo su- 
czedintu pinigu kuriuos turi 
investine in musu Preferred 
Stock’a arba Szerus?

Ar galite atrasti lengvesni 
spasaba už szita del padarinio 
pinigo?

Kodėl ir jus nepaimat keletą 
savo suezedintu doleriu ir pa
dėkite juos prie darbo del tos 
kompanijos o mes iszsiusime

■’’J . • • v ' Ii

ir kitu

tugepiute doleriu 
leas tris menesius

a
i

A įnori-

DIDELIS BALIUS
SEREDOS VAKARA 

I

Mahanojaus Susivienijimo, 
Liet. Rvmo Kataliku
ko, rengia dideli balių Seredos 
vakaru 28 Lapkriczio, Norke- 
vieziaus saloje. Apricz baliaus 
bus ir kitoki pamarginimai isz 

gales links
mai praleisti vakaru. Inžanga 
vvrams 50c. Motorams ir mer
ginoms 25c.

Kampinei lotai, turintL 50 
pėdu ploczio per 135 peldu il
gio ant Fitz Maurice St., szale 
niiesto Port Carbon, Pa. Nume
ral lotu yra No. 11, 12 ir 13. 
Norinti pirkti atsiszaukite ant 
adreso. (t.98

Adam Marcinkevicz
Box 143 Ranshaw, Pa.

“Ar ežia gyvema ponia X
— paklausė mandagiai mergai
te.

k k rn

') 1 y

ko atsilankusieji

SVARBUS PRANESZIMAS
In Ashlando ligonbute ne 

bus inleisti Nedeliomis jokio 
sveczei, tiktai artimiausi gi
mines ir ligoniai. Kas nori at
lankyti ligonbnti taja dięna, 
turi pasirnpyt paša nuo trus- 
tisu. (97

Heaton, Sokretoris, irTžd.

TEMYKITE’

Isz priežasties štoko van
dens, nevale naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
Lt kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos peš. bus
.tokiems vanduo sustabdytas.
t.f.) Mahanoy City Water Co.

, į \
t I ' «k IT » *1 ' *

“Tegul galas
nia X. Sau žinokis." — rus- 
cziai atkFrto nepažystama mo
teris ir iszejo trenkus durimis.

Jauna mergaite ejb toliau, 
kol nesurado tluru, ant kuriu 
buvo ponios X. paraszas, ' i 

“ [neikite“ — 
atsiliepė malonus ponios bal
sas.

Mergaite inejo. Prie stąlb sė
dėjo jau nebejauna motorisžke.

“Tamsta jeszkai tarnaites?
— pradėjo mergaite. ‘ ‘ Sziadion 
ryta pas Szv.. Bustachijos baž- 
nyczia tai sužinojau.?’

nustebus silszūko .
Sžiadien ryta Tamstai '

ima tavo po- 
y >

.'.'I

M

Pabarszkiuo.
I

‘ ‘ Kaip ? 
ponia. “I 
niekas to negalėjo prisakyti.

Į -

jumis už tuos pinigus ju už
darbi arba alga kas tris mene- 
uius. Pirkite musu Preferred 
Stock’a arba Szerus. Jie yra 
SAUGUS ir atnesza jumis 7-ta 
procentą per metus.

Szerus galima pirkti szitos 
Kompanijos ofisuose arba nuo 
bile kokio darbininko dirban
tis del to kompanijos.
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Pennsylvania Power & Light Company
I, 4

Prisiuskite szita kuponą o gan site knygute apie tos Szerus.

Pennsylvania Power & Light Co., Invetment Dept.; Allentown, Pa.
Please send me illustrated booklet “How to Put Monoy to Work” ant More Infor-
matiou about Your Preferred Stkoek, also Details of Easv Payment Plan.
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