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Isz Amerikos
Senukai mire in laika 

vienos paros.
Frankford, Tenn. — 

Malcolm McLean, 163 metu 
amžiaus, isz North Snyder pa
vieto, mire 
savo vvrui kuris 
metus, 
palaidoti vienam kape 
Boisdale kapiniu. Senukai pa- 

t risile- 
szimts anuku ir asztuonis pra- 
annkus.
Kokia ežia liuosybe, kad ne

gali plakti bobos!
Pasaie, N. J.

Mrs.
103

in 24 valandas po 
turėjo 104 

Abudu senukai likos 
vienam kape ant

liko dvileka vaiku.

Kokia ežia 
liuosybe, jog savo locnos bobos 
negali kaip kada suplaki. Duo
kle bobai per terla ant juoku 
tai tuo jaus bėga pas
iszima va rauta, na ir tave 
daro kozoje ant keliu narnėsiu, 

ra m v be isz sax o bo-

« i

1

>k\ajeri,
už-

Tai tau 
bos.”

Teip kalbėjo Ludvikas Ku-
kluski, kuris supere gerai kai
li savo prisiegoliai, ir vietoje 
tai priimti kaipo dovanele nuo 
savo myleino Ludvikelio, tai 
nubėgo in palicije apsakydama 
kaip su jaja vyras pasielgė. 

* Na ir dabar Ludvikas be reika
lo turės at sėdėt kozoje per sze- 
szis menesius, kur apmausi jies 
apie kvailas tiesas, kurios už 
daug duoda liuosybes czionai- 
tinems mot eroms. — Žada ge
riau “pataisyt” savo prisiege- 
1 in kaip >i t k u t os.
Norėjo pavieszyt savo lelukia, 

sudege ant smert.
('amden, N. J. — 

tu Stella Pasarelle
pavieszyt savo lelukia, verda- 

užsidege jokios 
szlebukes nuo pccziaus ir mer
gaite sudege ant smert. 'Tame 
laike motinos nesirado namie- 
je. Kaimynai sudego ant riks
mo mergaites, 
užgesyt liepsna,
skaudžei apsidegino.

Nužudė paezia ir pats save.
Portland, Ore. — Jurgis Le

sinski, 40 metu, nuszove ant 
smert savo paezia Petronėlė

J

Szesziu me-
noredama

ma arbata,

stengdamiesi
bet patys

6
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- Pasirengimas priesz iszsi- 
liejima upes.

Kada Potomac upe 
isz loxio Virginijoi, 
sukrovė maiszus

fa rmeroi 
su pieskoms 

ant krantu idant ’ vanduo 
užlietu visa aplinkine

dirbo diena ii 
la rbo.

mas. Karine re i 
nakt i prie to i

Natali
as Mikola (I. (i i I- 

Szv. P. 
likos nu-

g; ----
praba>zczius 

parapijos,

Nužudė kunigą kada tas spa- 
viedojo jojo mirsztanti tęva.

Dracntt, Mass, 
kiszkas kuni 
bride, 
Marijos
santas ant sinert kada klauso 
spaviednes ir parenginejo ant 
amžinos keliones
Mirsztanezio suims, 35 metu 
szove in kunigą užmuszdamas 
ji ant vietos, 
iszejo isz kambario, 
mat ika ir nuėjo dirbt i ant lan
ko. Kada ji bandė aresztavoti 
szerifas, žadintojas szove ir in 

sužeisdamas mirt inai. 'I'ik 
su pagialba kitu žmonių likos 
suvmtas ir uždarvtas

Kain, v .... j 
Tighe,

.Iona King, 
sunns,

po tam malszei
pasiėmė

R

Ji.

kaleji- 
i atėjo kun. 

Tighe, žadintojas 
paszauke in ji: “veda atėjo pas 
mane kitas iždą vi kas, 
kės kunigą atsisuko

isz kamba
rio. Kokia turi'jo priežaste nu- 
žudinime kungo tai da neižda- 
ve. Mirsztantis tėvas matvda- 
mas kas atsitiko, mire a paezia 
minuta kada kunigas krito ne
gyvas.
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Vela nesupratimas su trumpais 
plaukais.

Worcester, Mass. — Patogi 
mergaite Vali ntiikevicziute, 12 
Whitney uly., geidi 
da daugiau my Irt u, 
mamytes idant duotu jiai pa- 
velinima kad galėtu 
sau plaukus. Mamyte mylėda
ma savo dukrele, sutiko ant jo
sios 
tiki'jo, jog trvas tam 
mui užprotestavus, 
dukreles stojo motina 
to prasidėjo tikra vchteva. Ate 
jas palicijalitas, rado \'alentu- 
kevieziu laikanti

idant jaja 
paprasze

n u kirpt

praszymo, bid abidvi nesi- 
užmani- 

Apginimc 
ir nuo

rankoje re
volveri atkiszias in paezia.

'Teismas atsibuvo slide už ka 
szimta

užkei- 
nuo jojo
1 1

Locninin-

Loenininkai stubu teminkyte 
ant szito.

Albany, N. Y.
kai stubu valstije Nexv* Yorko
lai temina ant szito atsitikimo 
ir nciižmirszta 

kokias turi 
kada toji miegojo, po tam pa-!stubn. Sudže Minkin 
leido pats sau kulka in galva, 

riksmo ir 
trijų vaiku 

Priežast i.s 
nenoras toli- 
ir bedarbes.

m.

I

-------- ............................ ............................--------------.A..... .......................    —- -----

EKSPLOZIJE GAZO UŽMU
SZE 14, SULEIDO DU 

ANGLEKASIUS.
.......'"T’ .. .....- 1,1

Wilkes-Bar<o, Pa. 
joomis 

7 1

Praej- 
kasx’ klo

sią kurios priguli prie (lieji ;\l- 
den Coal Co., kilo baisi eksplo- 
zije gazo Hairover township.

Keturiolika anglekasiu likos 
užmuszta o du baisei apdeginti 

Lavonus iszgavo

ta Petnvczia I

sužeist i.
kasykla. Hžmiiszt i 

Idiilips 39 m. IL Wall 4‘

ir
i s z r.

Jonas
vra:

< >

Pnrczik isz Nanliko; V. White
J. Hel

frich 21, Hanover; W. Welsh 
51 Hanover;

Stepas 
Sizmimdas Kazuman-

1, Loomis Park;

34 isz Wilkes Barre;

Petras Sz’
Logos 30,

'išlak
Plv-

J uozas

25, 
moiil Ii; 
ski 3 
l?raiis(‘zinski 40, Kingston; Mi
kas Kaszvaez, Imdvikas Jaku
bowski 2S, llanover ir kiti ku- 

Halima su- 
jog pravardes

pytos ir nežino kokios jie lau- 
t os.

riii da 
prast i,

nepažino.

................  -------- 11 3

Isz Lietuvos.NAUJAS BUDAS SZMUGLERIAVIMO OPIUM.

lirže.

opium ant

>

i

I

>4 * 
y j 
M >,

r. W. BOCZKOWNKI, klllvr

T

ii i
3 i

I

Valdžios inspektoris parodo 
kur szmuglerei opium paslėpė 
ji, kada atgabena in Amerika, 

knypkije 
net ir <

nepasislepia 
inspektorių kurie

t uju isznaudot oju 
žinog isz k os s ve i k a t os.

randasi 
Bet 
nuo 

suvuodžia

Kožiiam 
opium o 
szmuglerei
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Galvanauskas stengėsi atgaut 
Vilnių.

Varszva. Birž. 3 (Praneszi- 
“Nowy Swiat”) Szian- 

Ga Ivanauskas
mas m
dien premjeras

pasikalbėjimo su
1 a i k ra szt i n i n k a i s, kad 
reikalauja

s sau kulka in 
netemindamas ant 
maldavimo savo 
idant nedarytu, 
žudinstos buvo 
mesnio gyvenimo 
Marijona 15 m., Bronius 14 
ir Edwardas 13 m. iszgirde szu- 
vi, iszbego isz savo 
nžtikia tęva laikanti

kambariu 
rankoje 

revolveri. Du vaikai prisikabi
no prie tėvo kada tėvas nuve
dė dukteria in skiepą kur visus 
uždare, po tam sugryžo ant 

sau ga- 
vai- 

kus paliuosavo isz skiepo ir da
vė žino palicijei apie lavonus.

Motere nukirpo sau plaukus, o 
vyras gyvasti.

Chicago. — Atėjus nuo dar
bo ir rados paezia apsikirpusia 
puikius ilgus plaukus, pagal 
naujausia ‘‘stailiu 
vas Czaikovski

po tam 
virszaus, padarydamas 
la. Kaimynai verkenczius

Stanislo-y >

baisei ant jo
sios užpyko ir pradėjo ant jo
sios bartis už toki pasielgimu. 
Pacziule tik rode dantukus, am
žindama Stasiuku, jog jaja vy
rai daugiau mylės su trumpais 
plaukais, negalėdamas to isz- 
kensti nubėgo in miegstubia 
pasiėmė revolveri
savo gyvaste. Pacziule mane, 
jog jisai nori jaja tik pagaž- 
dyft įet ka^iy, iių^o pažiūrėt 
ar isztikrujų Jo^ią?
nusižudo, net apalpo isz bai
mes paregėjus jojo gulinti la
voną ant grindų.

ir užbaigė

apie privilegi- 
randaiminkai

nuspren
dė, buk locnininkas st ubu Izao 
kas Kaplan, turi užmokėti ran- 
daiminkui Andriui Novak 
$43.50 už 
$100 at lyginimo 
na paliepimu 
iszsikraustytii isz jojo namo.

Laike teismo Novakas sake, 
buk jam Kaplan paliepė iszsi- 
kraustyt, nes nori del saxes 
stabas, bet už keliu dienu žy
delis atėjo pas ji praneszdamas 
jam, kad jeigu mokės 10 do
leriu daugiau raudos, tai gales 
pasilikt. Ant to nesutiko ir isz- 
sikrauste. Vėliaus Kaplan pa- 
randavojo stabas kitai szeimy- 
nai. Po tam Novakas apskun
dė locnininka už neteisinga isz- 
varyma isz stabu 
mas už tai atliginima. — Gerai 
kad ne visur tokios tiesos, nes 
loenininkai stabu neužilgo su- 
bankrutvtu.
Mūrininkams nutruks darbai 

ir dydeli mokeseziai.
New York. — Tomis dieno

mis buvo iszbandymas naujos 
efektrikines maszinos kuris de
da plytas ir stato namus, 
valanda laiko padeda 1500 ply
tų ir jcis.sucimentnoja. Maszi- 
na varoma trijų arkliu moterių 
prie kurios randasi taktai trys 
darbininkai. Toji maszina in 
diena padaro tiek darbo kiek 
dvideszimts geri murininikai. 
*r-Dabar nutruks dydeli mo
keseziai murininku o 
bas.

jes

Andriui 
persikraustymu ir 

už priversti- 
idant Novakas

aplaikyda-

In

ir dar-

T................................
tėvas turėjo užmokėt 
doleriu bausmes už naudojama 
ginklo būdamas svOtimžeimiL 
o dukrele kaip'gii’ilet, duos sau 
nukirpt plaukus ar tėvui pa
tinka ar ne. — () j lazdų, lazdų!
Apsirgo nuo mėsos — gavo 

6500 doleriu.
N. C.Grensburg, N. C. — Sudas 

pripažino 6590 doleriu del pa- 
ezios daktaro D. B. King, kai
po at Iš ginimą, už tai, kad jojo 
pacziule užvalgė 
szii'nos. Buvo tai 
kada geležinkelei buvo po kon
trole valdžios. Dr. King, ka tik 
uvo vedias ir važiavo su savo 

New York 
saldžius menesius.” 

iii valgoma

negeros ver-
1919 mete,

jfluna. pacziule iii 
praleisti “ 
Ant trūkio nuėjo 
vagonu, ant piet. \’os pacziule 
nurijo kąsni xerszienos, apsir
go pavojingai. Daktaras užve
dė teisina reikabindamas atly
ginimą už pert raukta, saldžia 
kelione, sugaiszima laiko ir ne
tekimo meiles savo pacziules 
per liga. Sudas'nioterei pripa
žino 5500 doleriu o x x rui tūks
tanti doleriu už nesmagumu 
koki per taji laika apturėjo.

Sumusze tęva kad perkirto 
radio dratus.

Hammond, Ind. — .Jonas ir 
Jurgis Jablowskei nutarė sau 
padaryti koncertą pirma va
landa naktijc per radio, bet le
vas po sunkiam darbui norėjo 
turėti pAsilsi ir malszu miega, 
todėl nesutiko ant naktinio 
koncerto, atsikėlė 
dio drata

Lietuviszkag pustelninkas.
New Pliiladel]»hia, Pa. — 

Apie myle kelio nuo czionais, 
girraiteje artimoje ajrisziu ka
piniu, gyvena dietuviszkas pus 
telninkas Szimamis Laukevi- 
czius apie 50 metu senumo, ku
ris apleido ubagu priglauda 
Schuylkill Haven apie ketures 
sau vaitos adgal, nes geriau gy
venti ant liuosvbes 
valgyt duona 
kaszto.

LaukeviczitiM 
Lietuvos apie 3o

ant

Pa. - 
czionais

nes kaip 
pa vieta vo

>• >

22 metus, 
adgal daktarai

pribuvo isz 
metus, dirb

damas kasi k losią per 
Szeszi metai
jam paliepė pamest darba nes 
tai jam kenke sveikatai. ’U ■Senukas ne turi ezion ne Lie
tuvoje jokiu giminiu, gyvena 
urvoje ir maitinasi tuom, ka 
aplaiko nuo milaszirdiugu žmo 
niu.

Milaszirdingi banditai.
i Maneli, 
pavėžinėjo 

invažiave in 
paliepė jam 

at k isztu 
visus 

savos tu-

Jonas
>o, I

(’h i rago, 
szoferis taksikel 
du vyrus, kurie 
tamsia ulvezaite
sustoti ir su pagiaba 
revolveriu pareikalavo 
pinigus kokius prie 
rejo. Banditai suradia jojo ki- 
szoniuje tiktai Ii centu. Kada 
jojo užklausė ar tai viskas, at
sake toip. Banditai susimylėjo 
ant szoferio, 
doleri

padovanojo jam 
paliepdami jam nusi

pirkti kur geras pusryczias ir 
turtin-nuėjo tolinus je’szkoti 

gesnio kostumerio.

Per 7 metus vyras josios 
nepabucziavo.

bos Angles, Calif.

Bucziavimas moteres kito vy
ro ne yra prasižengimu.

Chicago. — “ 
pildo jokio prasižengimo, jeigu 
pabueziuoje kito vyro mote
rių,” 
teismo už $50,000 kuriu pa rei
kalavo Williamas Abbott 
dantų daktaro W. F. Early, ku
riam užmetineja, buk jam su- 
balamutino paezia.

pasuki',

ISZ VISU SZALIU
Žmogus nopa-

pasakė su<Iže David laike

nuo

Į—Mi u. " •• **

Negalėjo iszlaikyti smagaus 
gyvenimo.

Kanada. — Prie 
artimoje St. 

suras-

Chibec,
Main rnbežinąs
('mne l)e Beauee, likos 
tas automobilius su najorkiniu

prie jojo gulėjo lavo
ku ris ma-

Sudže
Abbottienc ir toip uuq vyro at- 
szalo už hrutaliszka pasielgi
mu su jaja ir jau praojta'meta 
užvedė teismą ant persiskyri
mo. k

Kasžin ka ponas sudže saky
tu, jeigu kokis 
cziuotu

buk poni

vyras pa bu
jojo pacziule. — Gal 

kita i Į) giedot u.
Du kart trynukai in tris metui.

Mi'ddl^sborough, \\ is. — 
Mrs. Alberta Dixon antru kar
tu in laika trijų metu pacziule 
trynukus — visos mergaites. 
Trynukai gyvi ir sveiki.

PADEKAVONE.

raszti kokiu vra «i

laismi, o
nas jauno žmogaus 

savžmllnsta per 
nes rankoje laike 

revolveri o prie 
priseg 

4 4

no pravarde 
jum. Geidžiu idant 
uotu jog 
gyvenimą nes buvo 
smagus ir linksmas. Gavau vis
ką ko tik panorėjau. Mano tė
vai yra milijonieriais. Gyveni
mas ne yra tuom idant ilginus 
gyventi ant svieto. 'Turiu drū
ta norą dažinot kas yra užgra- 
biniam gyvenime ir ejnu in le
nais ji isztyrinet.”

nepasiseki' da-

pareiszkes 
Kauno 
Lietuva reikalauja Vilniaus 
gražinimo ir jau pradėjusi ata
tinkamus žingsnius Paryžiuje 
ir londonc. Persimainvmas val
džių Francijoje ir Anglijoje da 
bar prielankus lietuviu diplo
matijai, ir dėlto Galvanauskas 
esąs tikras, kad Vilnius bu r 
gražintas Lietuvai.

Žmogžudyste.
Kaunas — Pirma Volvku 

diena Druskininku g-voj, Li
peco namuose invyko sekanti 
žmogžudyste.

Apie 7 vai. ryto, viena Lipe
co kaimyne iszgirdo Lipeco na
muose riksmą, Nubėgusi iii jo 
butą, savininką ju rado gulin
ti krauju klane negyva, 
tarpu nepažinstamas 
iszbego per Įauga. Lipeco kai
myne šukele triukszma, susibė
go daugiau piliecziu. Buvo tuo 
jau iszszaukta kriminale poli
cija. I 2 vai. buvo padaryta me
dicine i'kspertiza, kuri paro
de, kad pil. Lipecui 
peiliu 2 in galva ir

Tuo 
asmuo

tyt papilde 
nusiszovima,

» surdoto buvo
Ja sekanti gromatele: 

Nesirūpinkit manim.
mažai ženklina 

svietas ži- 
asz atėmiau pats sau 

man per

Ma-

Policijei da 
žinoji isz kur jisai ir kaip va
dinasi, diet mano dažinoti su 
pagialba numario ant automo- 
bilians.
Milaszirdingas pasielgimas 

žydiszkos sžeimynos.
Warszawa. — Isz koplyczios«

prie Kudykio Jėzaus ligonbu- 
tes, atsibuvo laidotuves 70 me
tu senumo Juzefiuos Zelinskie- 
nos, kuri tarnavo pas žydą Iz
raeliu '
neturėjo jokiu

I
If.!, 
t 
t
4
į

i'l
!i

1

!
j

H

j

i

suduota 
3 in kruti

nę szirdies vieton. Piktadarvs 
tuo tarini nesušoktas. Pil. Li- 
pecas turėjo 80 metu amžiaus, 
gyveno vienas, laiko tik vierik 
raiba katyte, kuri ir prie už- 
imiszto senio meilinosi, glosty
damos! in sukruvintus 
plaukus.

Vėliaus

senio

Kauno Kriminale 
Policija sulaiko plcszikus, Jo
ną Bukauską ir Prana Krivic- 
ki, kurie tik 1923 metais pasi- 
liuosavo isz Kauno Apygardos 
Kalojimo.-Szitie pleszikai in- 
tariami p. Lipeco nužudymu ir 
todėl buvo iszszaukti p. Lipeco 
kaimynai,
kad vienas isz ju 
t ra diena isz ryto iszbego isz 
Lipeco kiemo. Pleszikai nepri- 

nužudymo, 
kad Sausio, 
men

daro eile vagyseziu.
Po tardymo jie tapo nuga

benti in Apygardos Kalėjimą.
Žymus vagilis.

Kaunas. — Policija

kurie patvirtino, 
Velykų an-

sipažinsta kaltais 
tik prisipažino, 
vasario ir Kovo M jie pa-

1

'ik.

v
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kuris pasižymėjo
Trvbliu. O kad velione 

dminiu, niekas 
nenorėjo uzsiymti laidotu
vėms. Kada praslinko penkios 
dienos ir joki katalikai nenoro-

<>• 
užsivmt i *•jusu sun- *iį

■J

už ku
— Gyv’en- 

dama su vyru per septynis me
tus, kuris jaja ne karta nepa- 
bueziavo, Veronika P. Romia, 
jeszko nuo tojo “ledinio vyro” 
persiskyrimą. Vyras sako, kam 
turėjo bueziuoti savo apgavin- 
gus lupelius moteres, jeigu tu
rėjo kita. Bet moterėlė ajszki- 
no sodžiui, jog turėjo pasijesz- 
kpti meilingesni vyra kuris su
prato kas tai yra buczkei ir 
meile, jeigu josios vyras buvo 
lepsze ir to nedarė 
uis metus.
Žmogelis turėjo vidurius ne 

savo vietoje.
Po mirte i 

60 motu Frano Lawson, dakta
rai norėdami persitikryt isz 
kokios priežasties jisai mirė, 
padare ant jojo sekcija (per
pjovė kurni) ir nemažai nusis
tebėjo kada rado joji) szirdi 
ant destines puses, plauczius, 
inkstus ir kitas dalis kūno

t

perkirto ra- 
“autenos” ii; mane 

jog girnelei ejs gult. Sunelei ne
galėdami nieko iszgirst, surado 
perkirsta drataJ nes mate kaip 
levas ėjo ant virszaus ir dasi- 
prato kent tai darbas. Už tai 
sena Ieva nemielaszirdingai su- 
musze toip, jog sziadien randa
si ligonbuteje mirsztantis. Su
nelei uždaryti kalėjimo.

Nepaskolins Vokiecziams 
pinigu.

Washington, D. C 
tas atmete propozicije pasko
linimo Vokietijai 25 milijonus 
doleriu ant pirkimo maisto 
czionais del iszbadejusiu Vo- 
kiecziu. Kongrosmonas Lodge 
ajszkino^ buk Yokiecziai tokios 
paskolos neprasze, 
užmanymas buvo innesztas per. savo vietoje: Senukas mirė nuo 
czionaitinius gyventojus.

1 
antenos

ir dasi-

Sena

tiktai tas

Seattle, Wash.

uždegimo plaucziu,

per septy-

no

Gerbiamasis Redaktoriau:—
Aeziu tomistai szirdiugai 

už tcip naudinga laikraszti 
“Saule” ir' už teip puiku ka
lendorių, kuriuos man užrasze 
mano szvogeris Petras Suszins 
kas isz Clevelaudo, Ohio, už ka 
jam szirdiugai tariu aeziu. Vė
linu visiems Lietuviams idant 
užsiraszytu teip naudinga laik- 

Saule.”
Dabar teipgi praneszu jums 

kad sulaukiau nuo 
cziamas knygas vardu “Tūks
tantis Naktų ir Viena,” 
ria tariu szirdinga aeziu, isz ko
labai nudžiugau nes jnan labai 
žingeidi! skaityti visokes isto
rijos, o kaili jaja skaitau, tai 
ne nepasijunti kaip laikas smo
gei prabėga. Visiems linkiu 
nusipirkti • teip puikia knyga, 
nes jaja skaitydamas pamirsz- 
ti apie viską ir visokį rupes- 
czei nors ant valandėlės pras
lenka. • 
szvogeriui.
isz Mahanęjaus 
ma man tos knygos. 
No. 7213. — J. L. isz kaimo 

Miszkiniu, Lietuvos.

Visiems

Tūkstanti kartu aeziu 
Vincui' Kvederui 

už prisiunti-

merikiecziai pradėjo rūkyt 
ne kaip

i

daugiau paperosu 
brangesnius cigartis. Tabako 
kompanijos savo raparto "pa
duoda buk Apriliaus menesije 
likos padirbta 5,324,931,533 pa
perosu ir 29,246,124 svaru ta
bako. Konia 22 bilijonai pape
rosu likos padirbta in pirmuti
nius keturis menesius szio mo
to.

jo užsiymt laidotuvėms, szei- 
myna Trybliu, o ypatingai vai
kai ir anūkai, iszaukleti per se
na tarnaite, užsiėmė palaidoti 
savo sena tarnaite pagal kata
liku apeigas. Paskui karavona 
lyg paežiu kapiniu 
szeimvna 
isz trisdoszimts žmonių.
kai ir anūkai sudėjo puikius 
vainikus ant kapo savo mylo- 
mos tarnaites. į

ATSAKYMAI.
Del keliu. — “Kražių Sker- 

dyne” Kražiuosia atsibuvo 22 
diena Novęmberio 1893 meto, 
per paliepimą gubernatoriaus 
kuris norėjo uždaryti bažny- 
czia o žmonis priesz tai pasi- 
prieszino. ‘ Gubernatorius pri
siuntė kazokus kurie savo už
duoto kruvinai atliko.

D. S.'Waterbury, Conn. — 
Tcip, turime knyga monu ku
rioje randasi visokios slapstą 
bes ir grąžei apdaryta. Raszy- 
kio pas redaktori, o gausi toli- 
TYIARTI 111R inrimiio

ėjo visa
Trvbliu susidedanti

Vai-

4 4

K ra žinosią atsibuvo

inąs vagystėje.

suome 
12 metu vaikina — Mieczislo- 
va Kaupa, 
nepaprastu uolumu vagystėse. 
Jis vogdavo ^mulkius daiktus. 
Kai kada sugriebia ir stambes
niu kaip paltus, portfelius su 
dokumentais. Jo tėvas irgi po
licijos suaresztuotas ir kaltina- 

Mat beturtis,
nuolatinio darbo neturėdamas, 
ka veiks nevogęs.
sparėžiai seka tėvo pėdomis. 
Motina sako, buk teisinga esan 
t i ir draudžianti vagiliauti, bet 
neklaužada vaikas neklausas. 
Pavogtus daiktus pardavinėjo 
džniusiai *žvdelkoms ir szios 
mielai pirkdavo.
sziuose vagiliavimuose i n taria
ma dar 11 vaiku, kuriu vienok 
vadu skaitomas minėtas Kau
pas.

Simus ir

Greta jo

PAJESZKOJIMAS.

Asz Vince Zuikieno pajesz- 
kau savo tikra broli Antana 
Czepalaucka, paeinantis isz. 
Vilniaus Red., Traku Apskr,, 
Ezno Pam., Belecku Buda. Pir
miau gyveno kur apie Pitts
burg. Jeigu kas apie ji žino 
meldžiu pi*aiieszt. APS8 ’ 

’ Mrs. Vince Zuikieno 
1432 S. Marston St.

meldžiu priitioszt. d
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KAS GIRDĖT ss
Szi menesi atsibus du sejmai 

Lietnviszku organizacijų. Pir
mutinis sejmas bus Susivieni
jimo Lietuviu Rymo Kataliku 
Amerikoje, 38 metinis, kuris 
prasidėjo 10 diena su miszto- 
mis Szv. Jurgio Lietuviszkoje 
bažnyežioje, Shenandoah, Pa. 
Daug delegatu pribuvo isz 
daugeli miestu.

Antras yra Susivienijimas 
Lietuviu Amerikoje, 33 meti
nis, kuris prasidės 23 diena, 9 
valanda ryte, Redington kote
li je, Wilkes Barre, Pa.

Linkime abiems kanuodi- 
džiausios pasekmes.

Suv. Valstijosia ant kožno 
500 žmonių, vienas buna užda
rytas kalėjime. 
Amerika, ar ne ?

Amerike turime kalejimuo- 
sia apie 150 tukstanezius prasi
žengėliu, pagal valdžios rapar- 
ta. Czionais turime 75 milijo
nus žmonių kurie turi suvir- 
szum penkiolika metu. Isz kož- 
nu 140 szeimynu, atsiranda 
vienas, kuris yra uždarytas ka
lėjimo, bet tas neparodo, jog 
isz tuju szeimynu kyla vienas 
prasižengėlis — nekartosią 
randasi daugiau kaip vienas.

Paežiam Najorke isz szeszio- 
likos žmonių vienas gaunasi 
ant palicijos už koki nors pra
sižengimą.

Puiki atcjtis

■I

,5

Prigialbsti savo vyrui
visokiam darbe.

iį

ilns
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METUVONi PINIGU 
■SIUNTĖJAMS.

t

' SIUNTĖJAMS.

Ina pe j imas.

Ateivis ir Legales
< 
A Pagelbos Draugyja.

Amerike iszkerta girres bal
sei, ir jeigu teip tolinus bus, tai 
nenžilgio bus stoka medžio. 
Sziadien Amerikas sunaudoja 
daugiau medžio ne kaip kita 
kokia vieszpatysta ant svieto, 
bet ant iszkirstu medžiu neru
piausi pasėti kitus. Ta darbu 

kitai gentkartei, o 
sziadien rūpinasi kad tik dau- 
giause turėti isz to pelną.

Kitados girrios užėmė 822 
milijonus akeriu žemes ant ku
riu radosi penki bilijonai pėdu, 
o sziadien yra tikta? 470 mili
jonai akėHU žemes su girrioms.

Mrs. Thomas D. Schall, pat? 
neregio kongresmono isz Min 
nesotos, yra pasirengus szva 
rinti savo kambarius kuriuose 
gyvena Washingtono. Jiji teip 
gi yra savo vyro sekretorka i 
(Iraugauje jam posedžiuosia 
skaito jam knygas ir raszo gro 
matas.

tai. Uždraudimas dirbimo to 
kio alaus prieszinasi sklypui i1 
buna tironvbo del žmonių szi<♦
laisvo sklypo.

palieka

tai praejtaPagal surasza, 
meta Amerike atėmė sau ger- 
valiai 12948 žmonių gyvastes. 
Jeigu jaunieje ir senieje ves to- 
liaus toki pasintiszka gyveni
mą, koki veda sziadien, tai 
skaitlis 
daugiau pasididins. Seniauses 
žmogus kuris atėmė sau gyvas
tį turėjo 97 metus, o jauniau- 
ses tik szeszis metus. New Yor
ke buvo konia deszimts savžu- 
dinseziu ant dienos; 2000 buvo 
kareiviai, tolinus buvo daug 
advokatu, audžiu, daktaru, žo
džiu — daug mokytu žmonių. 
In laika penkių metu papilde 
savžudinscziu 40,000 vaiku tu
rinti nuo 5 lyg 18 metu isz prie
žasties netinkamu szeimynisz- 
ku aplinkenybiu, nenoras ojti 
in mokslaines ir prieszlaikini 
apsivedima.

Priežaste savžudyscziu yra 
karsztas ir pasiutiszkas gyve
nimas po svietiszkai karei.

veda sziadien, 
savžudyscziu daug

stu pasigailėjimu

Nors ne kaffa buvo skelbta 
kaip Lietuvos, taip ir Ameri
kos lietuviu laikraszcziuose, 
kad tarp Lietuvos ir Amerikos 
Suvienytu Valstybių jau perei
tais metais yra investa pinigu 
persiuntimo operacijos paszto 
perlaidomis ir tokia pinigu per 
siuntimo būdas yra vienas isz 
geriančiųjų, nes siuntėjas yra 
garantuotas, kad jo siunezia- 
mieji pinigai tikrai pasieks sa
vo tikslo, ir nekuomet jie nega
li žūti.

Tacziau
tenka konstatuoti, kad dauge
lis tautiecziu gyvenaneziu Su
vienytose Valstybėse iki sziam 
laikui tobesiunezia pinigus 
Lietuvon 
prastuose laiszkuose ir net at
viruose banderolėse tarpo at- 
-vaizdu (fotografijų). 
siuneziami pinigai .dažnai esti 
iszimami neszažiningais žmo
nėmis.

Siuntimas pinigu nors ir re- 
I gistrnotuosc laiszkuose, 
i kiek nėra garantuotas, nes ci- 
Lnaht Tarptautine Pasztu Kon
vencija ir pasztu taisyklomis 
už indelius laiszkuose Pasztu 
Žinyba neatsako, nes indelis, 

I priimant laiszka paszto, nelik- 
Todel tokia pinigu 

siuntimas atnesza žalos siuntė
jams ir iszszaukia nepasitenki
nimus, bei intarimus Pasztu 
Žinybos tarnautoju isz visuo
menes puses.

Turint 
nusakyta 
Valdyba, 
kreiptis in lietuvius gyvenan
čius Amerikoj Suvienytose 
Valstybėse inspedama, kad ap- 

žalos, kuria 
netiks-

tobesiunezia
registruotuose, pa-

rinamas.

)

*Ta ip

nei

Atoiviui atvažiaviis Un šžih 
szali ji sutinka daug proble
mų, ir dažnai 
jeszkoti legalio patarimo. Jo 
draugai jam liepia eiti pas vie
na advbkata ar pas kita, bet jis 
jau yra susipažinęs su kaino
mis kuriu jie Veikalauja ir jam 
jos neprieinamos. Kad aprūpi
nus panasziuš atsitikimus, 
kaip czion gyvenaneziu ir atei
viu, legales pagelbos draugijos 
buvo suorganizuotos. Szlais 
įmeta is szioj szaly 
galės pagelbos draugijų arba 
organizacijų.

Legales pagelbos organiza
cijos turi teise duoti legalius 
patarimus szios szalios gyven
tojams ir ateiviams, kurie ne
gali užsimokėti advokatams už 
toki pat patarnavima. Tiems 
kurie Iszsigali yra prlrodomi 
atsakanti advokatai. Atsitiki
me jei galima prieiti prie tai
kos be teismo, legales pagelbos 
draugija pagelbės užbaigti da
lyku kuogreieziausiai. Jei butu 
reikalas imties teismo priemo
nių legales pagelbos draugija

jam prisieina

suorganizuotos.
yra 100 įn

aukszcziau
Lietuvos Pasztu 

rambi reikalo dar

omeny

--------------- ----------------------—T-'I— 1 T^ffTITr ’

TĖVUKO KERSZTAS
ISZPANU K. ORIGINALAS.

Senas Tomas atsisėdo prie 
židinio, tarp dukterų ir anū
kes; jis ilgai ir meiliai in jas 
žiurėjo, paskui pamaži, visis'z- 
kai pamaži susipjauste trupu- 
.i tabako, susisuko cigareta ir 
užsidegė ji doganezin szlpuliu.

— Kodėl neini gult, tėvo? 
Jau neateis no vienai keleivis
iraszas
yjm
~ Palik mano, murmėjo se-

go. Eikite judvi gult! -
— Asž taipgi nenorto miego 

tarė Marcele, anhke.
— Gi veik, ka tu hori!
Lauko vejas szvilpo,

prighiusti; smarkiai

nis, sziadien asz nenoriu mie

kėtus 
lijo in langu stikhis, smarkiai 
juos belsdamas. Toli slauge 
vilkas, ir dar toliau lojo nusi
gandęs szuo.

Tomas su cigarotu dantyse ir 
rankas sukryžiavęs ant kruti
nės rodosi snaudžias.

— Bloga naktis 
Asz

- _ ..... .. Į.

prižiuręs kad aplikantas butu
tinkamai aprūpinamas. Daugu
mo atsitikimu kada sužinoma
kad legales pagelbos draugija jntnluoie.
prigerbsti ateiviui taika greit 
padaroma.

Atsitikimas, labai paprastas 
legales pagelbos 
iliustruoja kaip ju elgiamasi. 
Sakysim, žmogus 
d omas valgykloje 
jam mokėti penkiolika doleriu 
savaitėje. Iszdirbus jam savai
te jis tegauna

draugijoje

yra pasaul
iu sutinka

penkis dolerius
ir jam paliepiama daugiau ne-
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MILASZIRDINGA MOTERE

Grhfionc 
laiko svietinos

‘ ‘ Mažosvarda 
tai kad

” už 
daugeli

? ‘ UataviairkM"

K. RĖKLAITIS
LaKoSa NwatrellM pagal 

fcaojaosla ‘ mada ir mokslą.
Tari pagelblnlnks matare.

Prieinamos prekes.

Bit West Mprvae •troH 
■AWAR0T CITY, PA

Bell Telephenss No. 149 .
L .

j: 1

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

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakoreziu Agentas

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St. 
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.

I lill0Ver de Chhn, 
kares aplaike 

Motinėlės 
da žiuri nej<»

sužeistu ir mirsztanczin karei
viu, palaikydama nuo ju pas
kutinius žodžius idant pranesz- 
ti apie ju 
Dabar gi 
merika laikyti prakalbas 
žuvusius Amerikoiszkus karei
vius Errncijoi.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.likimą gyminems. 

rafione pribuna in A
; apie

mamvt...
Vilkas

Bloga
jaueziu baime...

staugia...
Garsėjo, tartum beldimasis 

in duris.
— Ar beldžias? — paklausė

Nors jis ir f

M i"

kadprikalbėjo jai, 
taip graži ir mandagi, ktid ji
sai jeszkos galimybes padary
ti ja savo princione... Kad va
liau jis ateis pasikalbėti su ja...

Ir vidurnakti keleivis inslin- 
in nuolanku romantikes

ji esanti
Senis pravėrė akis.
— Vejas! Na, kokia naktis!
— Asz bijau, mamyt...
— Kodėl, dukrele ?
— Nežinau, mamyt... asz at

simenu...
Ir jis grysz, mamyte ? Ar ji

sai sugrysz’/... Jisai sugrysz!
— Dievas žino.
— Vienok asz viliuos (turiu 

Jis man sake, kad ji

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
iiutomobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir Lt. 
520 W. Centra St. Mabanoy Citv P*.

CAPITAL STOCK $125,00000 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

ko in nuolanku 
mergeles kambari.

Priesz ateisiant rytojaus die
nai, per langa esanti užpakali- 

dalyje, apgavikas 
iszszoko ir pranyko laukuose... 

duktė atsiduso 
ir nulindo žiurėjo

neje namu
Sbesngryžti darban. .

visokiais budais stengiasi gau
ti jam priklansanczia alga bet 
darbdavys matydamas, kad jis 

su ateiviu,

Motina ir 
vienu metu i 
viena iii kita.

Senis paraive

sugrysz!
— Ir kodėl jis pabėgo?
— Kas Žino, mmnvtnf 

žino! Gal baime 
ji neatidengtu!

— Tylėk, nelaiminga

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prft jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

saugojus nuo tos
palis pinigu siuntėjai

pinigus sau pa
daro ir, kad iszvengus be re i ku

Profesoris Pirqueta ir dak
taras Meyerhof iszdave akyva 
knyga kuria galima užvardyt Imi siųsdami 
< < k įžiūri:...x.ix. >> (*

randasi para- lingu, intarimu
eneiklopedije rykliu.
Toje knygoje :

szyta ka visu tautu žmonis vai-

valgymas paukszcziu 
mesa krokodiliaus, 

skruzdeles, varles, beždžionku 
liežuvius ir 1.1.

Vienoje daliję knygos randa
si visoki gerymai ir kaip pasi-

go ir kokius valgius naudoja 
kaip: 
lizdus

i Pasztu Žinv- 
bos tarnautojams, Vienintelis 
Tikras ir Garantuotas Budas 
Pinigams Siusti Paszto Perlai-
domis.

Paszto perlaidas (pinigams 
persiusti) galima paduoti kiek 
vienoj Suvienytu Amerikos 
Valstybių paszto instaigoj; ton 

galima gauti 
svieto buvo alus. Da senovisz- visas informacijas.
kam Egipte, tasai gerymas bu- •V*

• rodo, tai seniausiu gerymu ant pat tuo reikalu

kam Egipte, tasai gerymas bu- * Lietuvos Pasztu Valdyba ti- 
vo gerai žinomas. Badai kara- i kiši, kad szitiis inspejimas at- 

, turėjo i

mamvte!

Japonijoi ana diena nupuo
lė sniegas. Buvo tai nepapras
tas reginis sklype, kur sniegas 

Priežastis

svieto. Sniegas 
tai buvo 

nustebino

niekada nupuola.
to yra nepaprasta permaina 
oro ant viso 
vietoje būti baltas, 
geltonas, kas labai
Japonicczius, kurie tikisi nau
ju nėlaimiu, nes yra labai leng- 
vatikei.

Žlnunai sako, buk sniegas li
kos sumaiszytas sji geltonom 
piestom laike dideles pieski- 
nes viešnios pustyneje Gobi.

Ant kongresinio perklausy
mo apie prohibicije, nekurie 
kongresmenai pripažino, buk 
tebyrios sausos tiesos padare 
“Amerika kvailiausiu sklypu 
ant svieto?’ Daugelis kongres- 
monu prispyrineja valdžia 
idant pavėlintu dirbti alų tu
rinti 2.75 procentą alkoholimis

prispyrineja

ir 10 procentinio vyno.
KongresmonaS Kindred, ku- 

ris yrfeilijJjJt^ltaj.sako.buk 2.75 
proce»tifHs alus ne yra svaigi- 
na neziu ne kenkendziu sVtffka-

turi reikalą tiktai
jam nemoja. Tada darbininkas 
eina pas legales pagelbos drau
gija, kuri jam ir suteikia rei
kalinga paUnimvinm atgavi
mui visos algos./.

Panasziuose
reikalaujama primokėti 
mokesti nuo

Kas
kad tėvukas alkūnes, 

eme isz dantų užgesusi cigare
te ir inmete ji in ugni.

— Gal eisim jau mudvi gul
ti?

Moters nuliūdę
mas
liūdnai susznabždejo: 

“Nelaimingos 
žinau.

LSZ-

, tylėk, 
nes jisai gali tave iszgirsti. .Jis 
nidko nežino!

Jis negirdi'mano'.’ Jis mie
ga.

— Nutilk gi!
Jodvi mano, svajojo apie ta 

nakti, kaip ir szita, labai lie
tinga, liūdna, Gruodžio mene
sio nakti, kada atėjo svetainėn 
keistas jaunuolis,
kis ir lieknastuoinenis

Gerai einam!

4k

II. BALL, Prezidentas.
Geo W. BARLOWf Vke-Prot. *
Jos. E. FERGUSON, Kasieriua. ]
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iszejo; To-
pažvelgo jas iszeinant iratsitikimuose 

maža 
doszimties

penkiasdeszimts centu. Ta mo
kestis yra apmokėjimui visu 
iszlaidu kuri draugija turi pa
kelti.

Nekurtos aplinkybes kartais 
legates

iki

privorezia
mas prižadėdamas su taja ap-; ateityje visi netobulumai pini- [draugijas atsakyti klientus ku
liūs Ale r k dvi mvle- kreips suinteresuotuju dome ir 

r « a 41 a fe ** a a a

sivesti kuri iszvirs jam geriau- 
se alų. Viena isz ju ju iszmelde 
nuo dievaiezio Odyno receptą 
ant padarymo tojo gerymo, 
kuris labai patiko karaliui 
Alerkui ir su ja ja apsivedė.

gu persiuntime bus praszalin- |}ae įsigali 
ti.

Kitu laikraszcziu
szi persispauzdinti.

praszoma

kuris labai

APYSAKA ISZ RYTU 
SZALIES.

pasigailėk ie manes!

kaklo pato-

užstatęs auksinio

Atėjo Akmedas pas Maho
metą ir tarė:

— O Mahomedai, susimilda
mas ir 
Paskolink man 100 cekinu!
Jeigu ji no gausiu, dingstul 
Asz duosiu del tavęs ant užsta
to sztai ta auksini lenciūgą 
kuri gali sau ant 
giause mergina užsidėti.

O Mahomedas, žmogus geros 
szirdies, iszsitraukes isz anezio 
maszna ir davė Akmedui 100 
cekinu ant 
lenciūgo.

Praėjo menesiu vienas ir an- 
pasirode 

Nuėjo, tada 
Mahomedas pas auksori Bag
dade. Auksoris apžiurėjo pan
tą (lenciūgą) ir tarė, jog len
ciūgas yra labai puikai padirb
tas, nes kas isz to, kad tai ne 
auksinis, tiktai varinis.

Isz didelio nusiminimo isz- 
pesze sau Mahomedas isz barz
dos puse plauku, bet sztai žyb
telėjo del jo gera mislis. Svy
ruodamas isz skausmo, nuėjo 
pas szvogori Akmedo ir tarė 
jam po didele slaptybia:

— Ar žinai, turiu dideli rū
pesti! pavogė man auksini len
ciūgą kuri užstato pas roiqw

tras, Akmedas ne 
atimti lenpiugo.

kaipo pautu Akmedas. Meldžiu

pagelbos

užsimokėti advo
katui, nes egales pagelbos 
draugijos neturi teises kompe- 
tuoti su kitais advokatais. Kri-

nes

szviesaplau- 
, malo

naus žvilgsnio ir puikios kal
bos.

Jisai praszesi pernakvoti, 
vakarieniavo. Paskui prie ži
dinio jisai pasakojo epizodus 
isz savo slaptingo ir indomans 

go
džiai ir domiai; gali būti dargi

asz žinau, 
asz visa žinau. Nelaukite jo. 
nes jis niekuomet daugiau ne- 

Asz maeziau, kai jis 
Ir asz sekiau ji, ir 

niekszas man viską papasako
jo! Ir ten auksztai, ant kal
no...”

Tomas insmeige

begrysz. 
bego...

ten

gyvenimo; visi jo klausė
Lietuvos pasztu, telegrafu ir minales bylos irgi nepriima- nnnofn|v,. .ddvni M-ireMe 

mos nes ju prirengimui reikia 11 811 nll0St°ba* ‘dcivai Maictlc 
‘ paszvesti daug darbo ir laiko, 

, |o legales pagelbos draugijos 
neturi užtektinai darliinihku, 
kad ta atlikus.

Legales pagelbos draugijos ‘j

telefonu valdyba

kant ne sakyk apie tai, nes pri- 
gelbek man jeszkojime tojo va
gies!

Szvogoris Akmedo, pasirė
dė, ko greieziause nubėgo pas 
Akmeda ir ilgai, jam in ausi 
sznabždejo, kaip velnes kuszte- 
damas:

— Bo#kie ko greieziause pas 
Mahomoda ir pareikalauk ta
vo lenciūgo. O kada ne gausi 
adgal tavo panto-lenciugo tai
‘da iszgausi nuo jo 100 cekinu 
o ir tiek, kiek pareikalausi.

Inejas tada Akmedas su pui
kumu ir pareikalavo lenciūgo, 
ka užstate pas Mahomeda.

— No turiu lenciūgo — at
sake Mahomedas.

— Neturi lenciūgo? O kas 
man do to! — paszauke su stai
gumu Akmedas. — Lenciūgas 
buvo vertas 500 cekinu. Sztai 
asz atiduodu 100 cekinu, kur 
mano pantas t...

Ir metias 100 cekinu ant di* 
vono, lauke atsakymo.

Malio modas pagriebė pini
gus su krepsziuku insidojo in 
anti ir padavė Akmedui len
ciūgą, tardamas. , ♦

O Akrnedai, vagis po teisy
bei pavogė* lenciūgą, tuojaus 
atidavė, ba lenciūgas buvo va
rinis, katra man užstalei...

. Ir antjp pasibaidė apysaka
apie .perbėgu . Ąkmeda o da

tavos ant Allako (Diovp), nic- peybogosni Mahomoda.

mos nes ju prirengimui reikia

randasi daugeli miestu.
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T1KR1AUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcilu Atei
ties, Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldelszku, Persiszku, Graikiszkn

: t

ties, Su pagelba kazirom. Pagal
_______ .... 1 

Arabiszku ir Cigonlszku burtlniku 
Iszguldinojlmas to kabalo yra labą) 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salainono -Nose. . x\ ' ?'

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigunka laz Egipto Rubiną 
Kulva. Del vyru ir moterų, 
t f ■■ * _ y r -9. r__, .- - : ’ :

VISOS TRIS KNYGUTĖM 4Cr 
TIKTAI UŽ . . f . . .

< Prislufckite muniis 25c, Gausite 
Visas tris knygutes per paczta. 
Plnigus galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.* - 
MAHANOY CITY PAJ

bA,UiĮi.......... n i’;....m.....

, J1 * .■ " i i; * ’■ . e

V0 '

i

Visas tris knygutes per paeita.

" h

. A •/
S 4'X !

žvilgsni in 
szautuva, kuris kabojo sienoje 
ant vinies.

Lauke vejas szvilpo.
Verte V. V.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

IR BALSAMUOTOJAS

automobilius

Laidoja kunus Numirėliu pagral Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklas, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
krelpkites pas mane, nes asz galia Ja
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centra St., Mahanoy City

klausė jo žodžiu, kokiu ji pir
miau niekad nebuvo girdėjusi, 
kokius ji,tiktai skaitydavo tu 
novelių puslapiuose, kurias są
siuviniais — viena sąsiuvini 
kas sekmadieni — atneszdavo 
jai piemuo isz kaimynio baž- 
nytkiemio. Marcele buvo pilna 
romantizmo, naivi: tai paste
bėjo jaunuolis, ir kada jaunuo
le ėjo parodyti jam paruoszta 
kambari, pastvėrė ja už ranku, 
perverianeziu žvilgsniu pažiu
rėjo jos akysna, prisipažino 
jai, apgaulingai, kad jis esąs 
persekiojamas svetimas prin
cas. Sodiete susijudino, ir jisai ’
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Skaitykite “Saule”

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA
; “OHIO” “ORCA
' Tie laivai yra nauji Ir moder- 

niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigą dos visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteros ir vaikai gauna 
speciale patarnavima.

ROYAL MAIL STEAM 
1‘AUK ET COMPANY,

24 Broadway. , New York
arba pa* vietinius agentus.

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU ;

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5^ col. ploczio
i ...į -1 t į
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Pagerintas ir padaugintas 
Sudėtas per se-
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iszleidimas.
novos ir szos ghdynas astro,- 
logus ir isztraUktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapnu ir kas ajei- 

SJu priedu plane-
1 • • •

drufeziai
apdaryta kietais audeklineis

PREKE $1.50

tojo stosis, 
tu ir visokiu burtu.

Knyga puikiai

r f *1

£

, apdarais.
i W, D. Boczkauskas - Co.t

. Mahanoy City, Pa.
- i.l'.HiM IĮ Į I J 
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Daktaras Juozas J. Austrą

1 LIETUVIS.
Havusis daktaras kaHamana><

Gydo visokias ligas.
Priima ligonius iki 10 valanda ryta.
12 tkl 2 popiet • Iki 9 vakare.
210 N. Main St Shenandoah

i

Mes žolių

SZTAI KA MUMS RASZO.
“Sirgau per 6 metus ir nieks man 

negelbėjo. Teko man proga bandyti 
jusu sutaisytu žolių No. 303, kurios 
man labai gelbsti. Sztai czion rasi 

j “Money Order” meldžlp vėl atsiusti 
pakeli No. 303. Su tikra pagarba,

Anthony Morrison, Simpson, Pa. 
Mes tokiu panasziai visokiu laiszku 
gauname daugybe ir aiszkiai matosi 
kad žmones su žolių gyduolėms yra 
geriaus užganėdinti, negu nuo viso
kiu specialiu gydytoju,
sutaisymtis turinio pritaikytus nuo 
visokiu ligų. Musu krautuvėje ran
dasi daugiau kaip 600 patunku žolių. 
Musu tai yra vienatine grynai liottf-

I viszku žolių vaistinyczia. Musu žolių ,nyf) 
Į nurodymai ant kožno žolių pakelio y 
1 yra nurodyta lietuviszkai ir angelskai 
| nuo ko jos yra ir kaip jas vartoti.
I Atsiusk 10c o gausi visu žolių kata- 
. loga. Reikalaujame agentu visose 
lietuviu kolionijose. Teipgi pas mane 

'galima gauti Nauja Dideli SapnorlU, 
'drūtais kietais audeklineis apdarais, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri-

! siuntiniu tik $1.75. Teipgi turiu M- 
t Ūkio ir apyniu del 15 gorėsiu naminio 
• alaus Bu pamokinimu kaip reikia 
padaryti. Preke su t)miunthnu.$l.BO. * 
’ 1 • , ' ‘ W ŽtfKAlT!Srnf?h 
451 Hudson A ve, Rochester, N. ¥,

nurodymai ant kožno žolių pakelio y

Reikalaujame agentu visose
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Erszkecziu Takais.
■ 1

vakaru Gamaliel i s

draudė Zuzanai
in kuri ji 
in tikėjusi.

Tėvas su sumini drauge
* | ‘ ■ J* N

užbaigė Universitetą.

Ta pati 
doste savo mintis dalyvaujant. 
Zuzanai, Nikodemui, Lozoriui 
ir turtingajam Juozapui isz 
Arimą tujos. Niekuomet dar Ga 
malielis nebuvo taip iszkalbns 
ta vakara. Jau dabar jis ne

pasiduoti to
Mokytojo intakai, 
buvo jau visiszkai 
Gamalielis, dar blaszkesi abe
jonėse. Bet visi jie sutiko, kad 
bntir|ai reikia gelbėti ta prana- 
sza. Juozapas isz Arimatejos 
lauko tik ženklo, kad t nejaus 
pavesti buri savo atsidavusiu 
jaunuoliu Jėzaus vadovybėm 
Nikodemas taipat tikėjo in Je
zu, bet vis dar bijojosi pari- 
zeju. Gi Lozorius in Ji netik ti
kėjo bet ir karsztai buvo Ji pa
mylėjęs. Gamnlielio padrasi li
tas, jis papasakojo kaip Jėzus 
pagražino visai 
seserį, kuria jie 
puolusia.
mos Beta n i jo jo ir 
užsimezgė kuonudoniausi san
tykiai. Klausytojai gerai insi- 
demeje pasakojimo smulkme
nas suprato, kad ta nelaimin
goji Lozoriaus sesuo buvo Ma
rija Magdalena, kuria jie buvo 
mato parizojaus vaiszese!.. Zu
zana dar ilgai sėdėjo 
mosi kokiais keliais 
suartina žmones..

Savaites slinko. Jėzus jau ne 
sirode Szventykloje.
kiek nurimo. Ji numanė Jezu 
esant apsaugota nuo parizeju 
kerszto. Ji tikėjosi, kad su lai
ku Jojo vardas nustos būti pa
piktinimo akmenimi. Bet mi
nia liko vis taipat pasidalinusi 
in,dvi puses. Ir kada Jėzus vėl 
pasirodė per szventyklos pasz- 
ventimo iszkilmes, 
naujino.

— Iki kolei laikvsi musu sie
la abejonėje ? — klausė neri- 
mastaujautieji žydai. Jei tu esi 
Kristus, pasisakyk mums atvi
rai.

— Asz jums sakau ir netiki
te man, liūdnai Jėzus tiems už
sispyrėliams. Darbai, kuriuos 
asz darau vardan mano Tėvo, 
tie duoda apie mane liudijimą.

— Mano avys,
liau, klauso mano balso, 
jas pažystu

atsimainiusia 
laike už pra- 

Dabar tarp ju szei- 
Jezaus v ra

stebeda-
Dievas

Zuzana

kova alsi-

tese Jis to- 
Asz 

ir jos seka mane.

stovėdama pasieny-

Ir asz duodu joms amžina j i gy
venimą. Nepražus jos amžinai 
ir niekas ju neiszplesz isz mano 
raišku.

Zuzana,
jo, klausė Mokytojaus žodžiu. 
Jis vaikszcziojo netoli pin i bu 
skrynutes. Paskutinius žodžius 
tardamas, Jis praėjo netoli jos: 
nuo Joado mirties pirma karta 
dabar jos žvilgsnis susitiko su 
giliu ir maloniu, bet d ra u g ir 
begalo liūdna Kristaus žvilgs
niu. Jis praėjo...
Zuzana suprato, 
gyvybe butu pasiryžęs paauko
ti už tas svyruojanezias sielas. 
Ir ji pravirko. Kada ji atsipei
kėjus norėjo maldauti .Jo, kad 
ir ja priimtu savųjų buriu, Jis 
jau buvo toli už Szventyklos 
siena, kur intuže 
tingai szauke:

— Tu, būdamas 
darai save Dievu!..

Ir vėlei ėjo diena po dienos, 
kai Jėzaus niekas nemate Je
ruzalėje. Pagaliaus prisiartino 
iszkilmingosios permaldavimo 
szventes. Zuzana gerai mate 
kaip vyriausiasai kunigas Kai- 
pas draug su levitais ir kuni
gais vijo in tyrus prakeiktąjį 
oži. Paleistasis gyvulys bego, 
nezdasmas tari) savo ragu skly 
poli purpuros su beklykaujan- 
eziuju žmonių prasikaltimais.

Netoliese palei viena kalneli

s °
Isz Jo veido 
kaxl Jis net

žydai kersz- ar

žmogumi,

ėjo Galilėjietis. Žmones Ji*ne
siliovė niekine. Jis neinate pu r 
purinio sklypo noszamo in ty
rus, bet jis gerai juto ta žaizda 
kuria Jam suteikė Jo mylimie
ji žmones.

Vakarai, tarytum isz gėdos, 
paralido. Debesys pradėjo 
niauktį padange, lyg, rodos, no

Debesys

retu nuo dangaus ?pašiepti ta 
skaudu vaizdu, kur apaki žmo-

f *
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Horace G. Baker, levas, turintis jau suvirszum ponkesdo-

Charles E. Baker vos 21 metu, anaszimls metu ir jojo suims
diena užbaigė mokslus lowos universitete su garbenis. Tėvas

r

n

instojo in universitetą ta paezia diena su sūnum.

permaldauti Dievąnes vietoj
dar labiau Ji rūstino. Ir nusi- 

Zuzana kartojo Izai- 
jaus žodžius: 
pasiėmė 
bes!”

gaudosi
I i 

neszti
Jis tik vienas 
visu nedorv-

9 
dažna iGamalielis dažnai lankėsi 

Bi’tanijon pas savo naujoji mo
kini Lozorių, 
gojo jaunikaiezio 
rabbi 
rvsziai. ♦
mo iszkihniu 
kiai susirgo

Tar]> iszmintin- 
ir didžiojo 

užsimezgė draugingumo

sekti tu 
vien pagyri- 
rimtai aisz-

Gamalielis nenorėjo 
kalbėtoju, kurie 
mus mini. Jis tik 

numylėtuosius žo- 
Jis ojs isz szviesos 

Tai buvo lyg pas-

kino savo
1 f

Ir, kada po szventini- valanda
Lozorius sinar- 

karsztlige, jis pa 
prasze apie tai praneszti savo 
i szt iki majam 
draugui.

Gamalielis ta paezia diena 
atėjo ji aplankyti. Jis ilgas va
landas berymodamas prie ligo
nio lovos, dažnai mate ir susi
rūpinusias Lozoriaus seseris. 
Veiklioji

mokytojui

paezia

ir

Lozoriaus
Morta pasiszventiiH 

tarnavo ligoniui. Mari ja, iii ku 
ria Gamalielis su panieka žiu
rėjo Simono namuose1, 
dengusi savo skaistųjį 
lindėjo.

prisi- 
veida.

Simono 
savo

Turtinga ir rami ju 
buveine patiko Gamalieliui ir 

atvesti ir 
Bet dar 
ta savo

jis žadėjo seserims
Zuzana pas 
priesz 
gražu norą, ligonis visai nusil-

Ir neužilgo mirtis užmerkė

jasias. 
iszpildysiant

po. 
s kai sez i a s i a s Lozo ria u s 
ant Gamalieliaus ranku, kuris 
kartojo savo mokiniui amžino
jo palaiminimu žodžius.

Atvykus Zuzana jau rado 
szermenis. Nepaprastas raudo
tojo kliksmas ir liūdnas 
dejavimas isz 
viliote viliojo g 
Namuose sulig 
visa buvo suversta betvarkėje.

kambaryje 
suraisziotas 

mirros ir aloes k ve-
(/ 
r>

ūk i s

fleitų 
klausytoju akiu 

gailesio aszara... 
žydu paproezio

Auksztutiniame 
lavonas

palais pateptas,

gulėjo 
juostomis

galva priden 
ta plonu audeklu. Velionies rū
buose nebuvo pastebima jokiu 
papuoszalu, kurie buvo tašyk 
madoje. Mat Gamalielis norė
jo, kad jo mokiniai butu laido
jami« paprastuose lininiuose 
rūbuose. Morta ir Mafija nuo
lankiai pildė jo patarimas.

Prisiartino lydėjimo valan
da. Lydėtoju būrys pasipylė 
isz namu. Pirmiausia, ėjo rau
dotojos ir grojikai, kurie pil
nomis skundo raudomis pripil
dė orą ir palydovu szirdis. At
vira Lozoriaus karsta nesze 
pasidalindami jojo artimesnie
ji draugai. Paskui karsta ėjo 
ilga lydėtoju eile. Moterys ėjo 
pirma vyru, nes jos buvo žmo
nių mirimo priežastimi, 
kui jas ėjo 
gai, sziaip
tie, kurie yra pakuliui prisidė
jo. Per pakasynas nebūdavo jo
kiu bažnytiniu apeigų. Ir czia 
nebuvo matyti kunigo, nei gir
dėti szventu giesmių. Paprotys 
vien reikalavo, kad pakeliui 
arba pas kapa butu pasakyta 
viena ar kelios kalbos. Szian- 
dien tik vienas Gamalielis pra
bilo. Nurimo raudotojų ir flei
tų liūdni aidai. Visi domėjosi

jau

Pas- 
imdytojai, drau- 

pažinstami ir

mm" I i-.uim «!■ «! !!■«»• i^ipi ta.* i'MHaii. «>1 hmii'n*iiii>ta »»■»> tataan*

mėgo tu paprbeziu, kuriuos tik 
dažnas vartojimas paszvente. 
Jis, bodamas mtsimines ir pa
vargęs greitai iszkeliavo na
mo. Su jiio iszejo ir Zuzana. 
Iszeidama net nėisždryso pa-

M* ■! M^MlM***^* ■̂"M* W**l«*»W*r<JlTW* I*** **W*« I •*»'* tW^W W*m«w MAikiWn

Stovilas Anglijos Karaliaus

greitai isfckeliavo

sūnaus 
isz sviesto.

džius, 
szvieson.
ktifine mokinio pamoka, kur 
didysis mokytojas leido savo 
sielai tarti iszkilminga ir karsz 
ta sudie.

Pats Gamalielis negalėjo at
sistebėti, kodėl taip skaudžia 

nedalyvavo garbin
giau šiasai velionius Draugas, 
kurio szirdingu kalbu jis pats 
dar taip nesenai klausė Jeruza
lėje. Juk klintys Jam nebai
sios Ir G.amalielis atydžiai dai
rėsi, norėdamas 
tarpe rasti ta garsnji asmeni, 
kuris dabar beabejo iszreiksz- 
tu savo gailesį bei užuojauta.

Uoloj iszkaltus 
didžiulis akmuo, 
meni, pasirodė ilgokas korido
rius. Koridoriaus gale ir szOr 
nuošė buvo iszkaltos kokios c8 
skyles, kuriose buvo laidojami 
numirėliai.
vietoje buvo

sznekinti seserų.
Bet ji žadėjosi neužilgo su- 

gryžti. Mat, tarp gailestingu
mo darbu žydu padavimai 
aukszcziausiai stato’ raipinima 
nelaimingųjų. Mortos if Mari
jos raminimas iszt i esu ja vilio
jo. Zuzana norėjo iszarti pažin
ti Marija, o paskui ji tikėjosi, 
kad Jėzus atsius kokia nors ži
nia ir sziaip apie Ji daugiau 
galėtu iszgirsti. Ji spėjo, kad 
delei pri^szu persekiojimu Jis 
nesi artins prie Jeruzalės. Bet 
juo daiigiau ji in Ji tikėjo, juo 
labiau jai rodėsi negal. daik
tas, kad tie prieszai galėtu Ji 
kada norint pergalėti. Ir jojo 
kilo tvirtas noras Ji isznaujo 
pamatyti. Ir ji savo nepapras
tai skaisezia siela svajojo ka- 
danors prie Jo prisiartinti, 
kaip Abraomo pati Sara prisi
artino prie Dievo angelu, — 
kad, priklaupus prie Jėzaus, 
kojų, Jam tarnauti. Noras Ji 
pagarbinti buvo begalinis.

Ta diena, kai Zuzana nuvy
ko Bctanijon, 
langus uždarytus.
godules žyme. Liejusi in tamsu 
kambarį, užtiko
ežias moteris. Marija nudžiugo 
jos netikėtu atėjimu ir taip 
mandagiai ir maloniai ja pasi
sodino szalia. savos, kad Morta 
nustebus pasznabždomis jos 
paklausė:

— Kas ji tokia?
— Tai Zuzana,

darbu žydu padavimai

ji rado namu
Tuo buvo

beverkian-

le 1 ausy to j u 
asmeni

kapus donge
Atritus ak

A ukszcziausioje 
palaidoti Lozo

riaus levai. Lozorius be karsto 
tik suvysivtas * ♦ 
vo palaidotas

audekluose bu- 
duobeje, iszkab 

toje staeziai priesz duris, 
angaUždarius

džiuoju 
mos raudos insigalejo. Raudo
tojos besiblaszkydamos rovėsi

Truksz- 
viena mo- 

i tankiu 
veida, Iv- 

uolos ir

kapu anga di- 
akmenin nenumaldo-

plaukus, plesze rūbus, 
mui vieszpatanjant 

užsidengusi
savo "

prie 
pabueziavo szaltaji 
N iekas nepastebejo 

taip paprasto, bet szirdingo at
sisveikinimo.

teriszke, 
g_J 
liai 
karsztai 
akmeni.

sedulos szydu
pasilen k e

Zuzana butu 
lengvai pažinusi ta moteriszke 
isz gražios josios iszvaizdos. Ji 
butu gerai atsiminusi tas asza- 
ras, kurias mate tekant isz jos 
akiu viena niekuomet neuž- 
mitsztama valanda: tai buvo 
Marija, Lozoriaus sesuo...

Paprocziu apeigos seke vie
nos kitas. Pasibaigus laidotu
vėms visi susėdo ant žemes ir 
lauke kolei kuris nors szeimos 
narys prabils. Visi tylėjo, nes 
niekas dabar ju nedryso ramiu 
ti. Daugumh verke — taip juos 
buvo peremes Mortos ir Mari
jos liūdesys. Kiti pusbalsiai 
kartojo trumpus 
dažniausiai ta pati posaki: 
4Dievas yra teisingas teisėjas!’ 
Dar kiti, galva apsiaustu pri
sidengė maste apie žmogaus 
kūno menkumą, kuris isznyks- 
ta kai žole. Laiks nuo laiko kai 
kurie pakildavo ir velei budė
dami sezdavosi. Pagaliaus 
prasidėjo pakasynų! vaiszes, ta 
“liūdesio duona 
visi

sakinius, o

, J 
kas buvo ateje raudoti.

kuria valgė 
,4‘kas buvo ateje raudoti?’ 

Desziiht tauriu buvo pirmiau
sia iszgerta mirusiojo pagerbi
mui, Mat, buvo manoma, kad 
nabasžninko vole cziajau daly
vaudama temyyja Ju žodžius 
bei elgėsi.

Abidvi stengėsi, 
Utorasttnti 

garbingojo mokytojaus kalba.1 tas apeigas. Nb ;Gamaiiolis no*' 
1

I

seserys 
kiek galėdamos, š

♦ ft...

Ji minėjo Lo
ir ta skaudu

Gama bei i o 
sesuo, tyliai, atsake Marija. Ir 
ji neužsimindama apie pirmą
jį juodvieju pasimatymu ture 
Zuzanai:

— O, jeigu Jėzus butu buvęs 
czia, mano brolis nebūtu numi
ręs.

Namuose buvo daug svccziu 
isz Jeruzalės ir sziaip jau pa
sižymėjusiu žmonių. Bet ^(ari
ja su Zuzana lengvai galėjo 
vienudvi > atsiskyrusios ilgas 
valandas kalbėtis. Marija asza 
rodama skundėsi savo vargais 
— nadelelemis. 
zoriaus geruma
smūgi, kuri suteikė jo mirtis. 
Ji pasakojo, kad dabar jau ke
turios dienos yra sueje nuo to, 
kai buvo Jėzui pranesžta apie 
Lozoriaus mirti. Tecziaus Ma
rija nei kiek nesistebėjo Moky
tojaus neatvykimu: ji ir taip 
gerai žinojo kad Jėzus bus isz- 
m in tingiausiai pasielgęs.

Zuzana užsimaseziusi klausė 
jos skundo. Bet lygiu domesiu 
ji temijo gražiaja Marijos isz- 
vaizda. Zuzana džiaugėsi, kad 
skaisezioje Marijos sieloje jau 
nebuvo žymu tu paklydimo do
miu už kurias ji buvo kadaisia 
taip smerkiama.

Diena slinko vakarop, 
ta,

Mor- 
szaukiama szeimyniniu rei

kalu iszejo kieman. Bet neuž
ilgo vėl sugryžo ir priėjusi prie 
sesers pasznabždomis jai tarė:

— Yra. czia 
szaukia. tave’.

Marija, paszokusi isz vietos 
iszsiskubino laukan. — žydai, 
manydami, kad ji eina pas ka
pa raudotu iszseke pankui, no

Mokytojas ir

rėdami ja palydėti. Marija gi, 
vieton eiti in kapus, pasuko ty
ru link. Zuzana 
svccziai paskui.

Paežiam miesto pakrasztyje, 
ties staigiu gatves pasisukimu, 
Marija sutiko Jezu isz Nazare
to.

—- Vieszpatie, suszuko jiji, 
jei Imtum buvęs czionai nebū
to numiręs mano brolis!

Tai nebuvo koks iszmetineji- 
inasį 
vargstanezios sielos .dejone.

Zuzana stovėjo sumiszusi. 
Tani Marijos skunde ji juto 
silpnos szirdies guodimasl ga
lingiausiai Esybei. Juk tai bu
vo ta pati moteriszke, kuri an
dai prie Vieszpaties kojų tga- 
lejo.atneszti paniekintos sielos 
geda... Dabar ji buvo vįsiszkai 
atsimainiusi: isz nusidėjėlės

ėjo szalia, o

b •

tai buvo vien liūdna

atsimainiusi: isz nusidėjėlės 
Dfevo Malone padaro skaisty
bes pavyzdi: Instabus ^aįleS’ 
tingumas!J ‘ ;j .. ir*. k

z

padirbtas11

. TOAnATTA

nd

ft

Szis stovylas kuris perstoto kunigaikszti Wall jos, aunu 
i, yra visas padarytas iszAngliszko karaliaus, ir jojo arkli 

sviesto. Stovylas randasi ant pramones parodos Wembley.
• ✓

klupdama ties JoMarija, 
kojomis tyliai vekszleno. Dau
gelio žiūrovu akyse taip pat 
buvo pastebimos gailesio asza- 
ros. Tai buvo ne kiek nepana- 
szu in ta laidotuvių kliksma. 
Ne! Czia bejosi vien tyros 
skausmo nszaros. Jas iszspau- 
de mylimojo asmens nustoji- 
mas, kuri tik tyli aszara galė
jo tinkamai iszreikszti... 0! lai 
mingi tie, kurie sielos verpe
tams siaueziant, prie Vieszpa
ties kojų su pasitikėjimu pa
lenkia rupesniu slegiama gal
va, reikszdami sopamos szir
dies vilti: “Vieszpatie, jei bu
tam Buvęs czionai, neimtu nu
miręs mano brolis!

Ir Zuzana giliai 
skausmą.
jo patirti kaip
ir invertins ta juju nelaime. Ji 
jau mate kaip Jis Kuru Eddi- 
no pakalnėje savo gailestinga 
ranka gydo akluosius, nebylius 
kurezius. Ji gerai atsimena 
kaip tašyk gausiais stebuklais 
Jis inrodinejo savo aukszta pa
siuntinybe.

Ji taipat yra Ji maeziusi di- 
deliausio nupuolimo akyvaiz
doje, kada .Jis isztiesi* rankas, 
traukdamas isz nedorybių kla-

‘ . Tada
rodosi, kad Jis savo begalino 
užuojauta visiszkai palaidojo 
nedorybe.
kilniu meiles milžinu...

Argi

Czia liejosi

norėjo jas perskaityti, bet tos 
raides mirgėjo 
didėdamas, tai
bedamos. Tos nesuprantamos 
raides taip kvarszino jos gal
va. O kaip ji norėjo, kad szalia 
butu Gamalielis,
lengvai iszaiszkinti tu žodžiu 
prasme. Zuzana nerimastavo. 
Ji kovojo su knž kokiu szventu 

užkariavusiu jos

Szenadorio žmonelei gyvuoje, 
Vieni delegatai atvažiavo, 

kiti atvažiuoju,
Seimas atsibus ant bažnyti

nes sales,
Tunais sutilps svietelio in- 

vales.
Szimadoriecziai privalo sve

tingai priimti,
Delegatus ir juos grąžei pa- 

vieszinti,
Ba teip reikalauje svetingu

mas,
O ir artymo meilingumas.

Ir pasilinksminimai bus, 
Ant kuriu daug sveteliu pri

bus.
Szenadoriecziai, pasidabinkit, 

Amerikoniszkas ir Lietu- 
viszkas vėliavas iszkabinklt, 

Ba ne greit kita sejma turėsim, 
Už deszimts metu, jeigu sd-

., ji

Iii

4 t

jos akyse tai 
visiszkai susi-

kuris galėtu

drebuliu.
siela.

Netoliese pasirodė Lozoriaus 
kapas.

— Kadangi Nazareto Jėzus 
kalbėjo aplink 
argi nugalėjo

jis padaryti, kad Lozorius ne
būtu numiręs 
re

taip ji mylėjo, 
stovinti žydai:

? y

atjautė ta 
Bet jai taipat rupe- 

-’Kristns- sutikit* *

no nelaimingaja auka.

Tasyk Jis pasirodė

Jis galėtu szaltai ne
gailestingai žiūrėti in juos pa
tikusia nelaime? Ka mane Ta

ku ris
motina ir 

i s zs i žade t i 
del Jojo meiles? Juk jeigu szis 

laikine
jam padės 

dejones ?

sau apie musu sopulius, 
pats apleidę savo 
moko žmohes visa

Ka-gi 
amži-

gyvenimas tora viena 
klajone, ka gi tat 
tos bevilties 
reiksztu nesibaigiamos 
nybes akyvaizdoje mirtis ir ke
liu dienu beprasmiai dūsavi
mai?!

Tokie tai klausymai virė Zu
zanos galvojo. Ji dabar no dirs
telėti nodryso in Mokytojaus 
veidą, bijodama te pastebėti Jo 
tylu pasmerkimą už toki juju 
nusiminimą. O! kaip ji bijojosi 
sulaukti taip žiauru pasmerki
mai Bet jos troszkimas sužino
ti Jėzaus nuomone buvo taip 
stiprus, kad ji pamažu paky-
lįsi akis pamato be verkian- 
ozias Morta ir Marija, o Jėzaus 
veide... žmogiszkas liūdesys 
viešzpatavo.. .

Jėzus verkė.
• e e

Dabar jie Visi ėjo pas kapa. 
Diena buvo graži.
taip ramus, kąd ju žingsniu at
balsiai lengvai sieko tolimos-

1 ~ 1 * . 1 - * 1  I -

žmogiškas

Oras buvo 
f

iriuosius trobesius. Pakeles bu- 
Žmo- 

gruobletu
Vd nurodytos medžiais, 
nes ramiai slinko į 
keliu. Zužaha buvo labai susi
domėjusi ebraiszkomis raide-
mis/ kurįojnls bįvo isz^iiitus
Jėzaus apsiautas. V. jibutihai

3

? Juk Jėzus atve- 
akis aklu užgimusiam ligo

niui!
—Uola buvo pridengta didžiu
liu akmeniu.

— Atimkite
prisiartinęs Jėzus.

— Vieszpatie, tarė Jam už
bėgusioji už akiu Morta: tai 
negalima daiVti.
duoda, nes jau keturios dienos 
praslinko kai jis palaidotas.

— Argi nepasakiau tau: jei 
tikėsi — iszvysi Dievo garbe? 
pa klauso Jėzus.

Keletas prisiartinusiųjų vy- 
nurito akmeni.

spinduliai
pravira kapo anga.

— Jis nori ji pamatyti — 
bailiai maste Zuzana.
pilna iszgasczio
ka daryti. Marija, pasilenkusi 
niekiu, ramiai žiurėjo in Mo
kytoja. Jėzus, pažengęs keletą 
žingsniu pirmyn, visam savo 
kilnume pakele rankas auksz- 
tyn ir garsiai meldusi:

— A ežiu tau 
mane iszklausei,

jog tu visuomet

akmeni, tarė

Jau jis atsi

ru 
saules

Szviesus 
apszviete

Morta
nežinojo ne

Teve, kad tu 
kalbėjo Jis.

Asz žinojau, 
mane iszklausai, bet delei žmo
nių, kurie stovi aplink, tai ta
riau, idant tikėtu, jog tu mane 
siuntei.

Garsus J, o žodžiu balsas 
sklydo tyliame oru. Minioje 
viešzpatavo mirties tyla. Zu
zana stovėjo lyg sapne 
suszuko didžiu balsu:

— Lozoriau, iszeik laukan!
Neapsakomas iszgastis per

ėmė minia. Kapo gihupoje kaž
kas eme judėti. Prieaugyje pa
sirodė baltas stulpas. Isz kapo 
iszlindo Lozorius visas apvy
niotas baltais audimais su ap
gaubta galva. Baisus sziurpu- 
liai pakrato visus. Isz visu krū
tiniu iszsiverže iszgasczio bal
sai. Noiszreiszkiamas nustebi
mas viešzpatavo

\.. Jėzus

ju veiduose.
Morta sų džiaugsmo Jcliksmu 
bego prie brolio...

Tik Marija pamaldžiai bu- 
eziavo Vieszpaties kojas....

Toliaus bus. ■ ’
♦- 
irKūdikis ir automobilius 

kasztuoje kone lygiai, bet su 
beganeziaiš metais vienus buna 
brangesnis o kito verte susima-
žiiifi.

, lauksim,
Lai gyvuoja sejmo delegatai, 

Ba tai jau 38 metai, 
Kaip susivejimas gyvuojo 

Amerikoje 1 • * e
Nuo Sasnavos gromata gavau

Ir labai daug naujenu daži- 
nojau, 

Apie tokia viena, 
Navatna naujena, 

Del visu padainuosiu, 
Czionais patalpysiu, 
Ausis isztempkite, 
Ir paklausykite.

Mikutis ir Szimutis gaspado- 
raiczei-bolszevikai, y

Iszlepyti per motina vaikai, 
Abudu dideli tinginei.
Pinigu visada turejo, 

Niekas nežinojo isz kur gau
ti galėjo f

Tai ve, tai ne kas,
Ugi duodavo Dievas!

O žinote, jog tiesa, jog dėt 
tinginiu,

Dievas duoda daugiause pi
nigu.

O kad tai buvo krutus vai
kinai,

Tai ir sekėsi jiems dviems 
neszlektai,

Ant keliu važiuojenežiu Žy
du užpuolė, 

Keliolika fukstanoziu litu 
paėmė.

Keliolika karezetnu iszpleaze, 
Pinigus isznesze.

Ant galo pradėjo žmonis 
sznabždet, 

O ir garsei apie juos kalbėt, 
Kad Mikutis ir Szimutis, 
Priguli prie kokiu ten boL 

szeviku, 
Ar plcszikm 

Beda, ka daryti,
Bcike kanuogreieziause pra* 

siszalyti.
O in kur? In palaiminta 

Amerika,
Tonais tai bus saugiause vie- 

ta.
Juk tunais tamsunai ir kvai

lei, 
Kone visi Lietuvei.

Kaip sutarė, 
Teip ir padarot 

In Amerika atpiszkojo, 
Na ir savo mokslus platydi 

pradėjo.
Atsargus visi bukite, 

Su tais latrais ne Užsidėkite.
Ba kaip ir czia koki szposa

padarytu, 
Tai per juosius visus Lietu

vius iszvytu, 
Del atejviu da daugiau ke

lius užkirstu.

TEMYKITE BROLIAI L! E TU VIA L
Asz parduodu farmas. Esmių chta 

pragyvenęs 11 metu ir numanau 
reikalus apie farmas. Turiu Uianuš 
pardhvlma farmu. Parduodu visokias 
farmas su budinkais, sodais ir prie 
eteriu. Parduodu ant visokiu feamo- 
keseziu.
ncfrmdirbtu farmu. Kreipkite* ant 
adreso., i •.

♦ *

Teipfri turiu daug nauju
' ■ I ’

Antanas Macunhs,
Irons, Mich.

7 ’ t;Vf

i
R. 1, Box 51.
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Bead ingo ka■—■ Sziadien 
sykiu mokestis.•

— Sziandivn isz priežasties 
antros dienos Sekminu, dauge
lis darbininku nedirba. •

— Szia sanvaitei pripuola 
czvertis moto. Pasninkas se- 
redoi, petnyczioj ir subatoj.

T ’ Panedelio ryta atsibuvo 
laidotuves a.a. Vinco Pajaujo, 
60 metu amžiaus, kuris mirė 
praejta Petnyczia Minersville 
in kur persikrausto apie penki 
metai adgal. Paliko paezia, 
dftkteres Franeiszka Lizdienia 
Wilkes Barre, Katro Maholl ir 
Fiorentina ir sunu Vincą. Teip- 
gi dideliam nuliudimia paliko 
seseria Mare Zablackiene 
broli Miką Mahanojui. 
nis pribuvo in
1881 mete isz Ludvinavo para
pijos, Gulbiniszkiu kaimo, Sta- 
Tapole.s apskriezio. Mahanojui 
pergyveno jrpi<‘ 3.5 metns, lai
kydamas kitados salima ir bu- 
vo vienu isz pirmutiniu sąna
riu Lietuviszko beno.

Pamaldos atsibuvo Szv. Juo
zapo Lietnviszkojo bažnyczio- 
je Mahanojui, ir kūnas palai
dotas ant vietiniu kapiniu.

lankosi 
Frackvilles Juozas Matusevi- 
czius su paeziuh* ir dukrelia 
Mariute pas p. Florijonu 
Boczkanskus ant Pine ulvezios.

ir 
Velio- 

Amerika apie

Ncdelioje
Juozas 

paeziuh 
pas

b

p- s

Parapijonams Parapijos Szv.
Juozapo Lietuviu Rymo Kat.

Bažnyczios isz Mahanoy 
City, Pennsylvania.

Sziuomi praneszama, kad 
Metinis Susirinkimas Parapi
jom! Parapijos Szv. Juozapo 
Uetuviu R. K. Bažnyczios, Ma
hanoy (3ty, Pa., bus laikytas, 
Seredoje, Birželio 11 ta 1924, 
7:00 valanda vakare, Parapi-

6(H) W. Mahanoy I 
Mahanoy City, Pa. Se

kantiems tikslams, būtent:
1 Iszrinkti septynis 

sus sekaneziam metui.
kitus daly

kus, kurie legaliai gali būti in- 
neszti ant susirinkimo.
Parapijom! i gerame 
privalo atsilankyt i.

J. Zernauskas, Para. Pres 
Attest: M. Lapinskas, Sek

Trust i-Ft 4

2-Aptarti visus

X’isi
sfovije

(t.47

Al. Lapinską

Nedeline Ekskurcija in 
in

NEW YORKA
15 JUNIAUS IR 13 JULY

Specializ Ekskursini. Treinas
Isz t Ryte

Shamokin .......................... 12:01
Mt. Carmel ......................... 12:10
Ashland ....................  12:17
Girardville ........................ 12:55
Shenandoah......................... 12:35
Mahanoy City....................... 1:16
Tamaqua ................................ 1:45
New Yorke (Liberty St) . . 6:35 
New Yorke (W. 23rd St.) . . 7:10

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare ta pati 
vakarą in virsz-minetas stacijas.

IN TEN IR 
ADGAUOS$4.00

Ant Readingo Geležinkelio

Harry Domson
PLUMBERIS IR BLEKORIS

Padaro atsakanti ir gera darbu 
už prienamn preke.
ir inveda visokias paipas, Pa
taiso stogus, inveda sziluma 

' in namus ir t.t Kreipkitės pas 
jin o busite užganėdinti.
818 E Centre St. Mahanoy City

CHAS. S. PARMLEY
Real Eztata Agent. Notary Public

Pataiso

— Helena, mylema. 'duktė 
Motiejaus Spūdžio, 965 W4 
Coal uly. įniro praejta Sereda 
sirgdama keturis metus. Velio
ne gimė miesto 30 metu ndgnl, 
užsiymdama kriauezysta, bu- kl 
vo darbszi mergina ir mylema 
per visus kurie jaja pažinojo.

bažnyti- 
ir buvo žymi 

Jurgio baž-

Prigulėjo prie keliu 
niu d ra ūgy v i u 
parapijonka Szv. 
n vežios. Paliko dideliam nuliu- 
dimia tėvus, dvi seseres Ona ir 
Fiorentina, tris brolius Juozą, 
Klemesa, ir Edwarda. Laido
tuves atsibuvo 9:30 Panedelio 
rvta su bažnytinėms 
mis.

— Kazimieras Vaicziulis, 
kuris gyveno czionais, nes da
bar turi užsiėmimą Washingto
ne, apsivedė 
head isz rrennessee, paimdami
szliuba Baltimoreje.

— Jurgis F. Bražinskas už
baigė mokslą dentist o George
town universitete Washingto
ne. Girdei kad ten pasiliks ir 
atidaris bizni.

Z i gn i u n t a s Pa sk e v i cz i u s 
Antanas Kalseviczius va

in

apejgo-

su Va na Burk-

ir 
žinodami
St rowdsburga, persiverte arti 

susižeisdami pa
vojingai galvas. Abudu randa
si (’oaldah* ligonbuteje.

— Adomas Kusza, 20 metu 
sužeido su peiliu .Joną

Kalseviczius 
mot orei kliu

Tuska roros,

bais(‘i
Szaleka, 15 and u kuris randa
si ligonbutejc su perpjautu vei
du. Vaikai susiginczino apie 
uždarbi muloriu kiek jieje ap- 
laiko algos ant dienos.

— Szia sanvaite ežia
būna seimas katalikiszko susi
vienijimo.
keletas 1 uzinu.

alsi-

Delegatu pribuvo

m

t

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reiksią atliksiu. Randavoju namus 
ir —Insdurinhr —

* namus ir forn lesius, automobilius t.t.

Kampas Catawissa ir Market St.
b ’ * * . Lx

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Boston, Mass. — 
metais automobilius 
lietuvi policmana. Petra Ogius 

*, Dabar miesto valdyba nu
tarė duoti likusiai jo szeimy- 
nai $2,500. Majoras (Jurley jau 
pasirasze po nutarimu.

Peronai 
užmusze

Mount Carmel, Pa. — Jonu
kas Zelinskii, 1G motu, norėda
mas dažinoti ar didele liepsna 
gali pakilti, jeigu prides zapal- 
ka prie parako, 
teisingai, 
ant veido

persit ikrino 
baisui apdege 

A I n 1 i i. į
Jonukas bus daug iszmintin- 
gesnis.

II(‘S

ir ranku? Atejteje

- «

HAUL® 4" * i

Turi gerus plauczius.

L ! I '
*

ii *
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Redaktoris gavosi in
beda.

Kaip Konservuoti 
Kiauszinius.

Tamaqua, Pa. — Mrs. Katre 
Zaleckiene isz Shenandoah pir
ko narna nuo S. Lewis ant Elm 
ulyczios.

REIKALAUJA KNYGOS.

Jeigu kas turi trijų metu 
‘4 Linksma Valanjda” 
szau man praneszti.

Ant. Poniskv
2824 Alter St., 

Philadelphia, Pa.

Pana Luella Watkins isz St. 
Paul, Minu., turi gorus plau
czius, jeigu grajino be persto- 
jimo per 48 valandas ant sak
sofono. Jiji susilaižino su savo 
profesorium, jog ji pralenks 
grajinime, ka ir padare.

.jog

tai pra-

NAMAI TAMAQUA GREIT 
PARSIDUODA.

DA TURIME SZIMTUS PUIKIU 
SIENINIU KALENDORIŲ.

Dn turime kelis szimtus Sieniniu 
Kalendorių (Keturi Knlendorei cjna 
in seta) ant szio meto. Yra tai labai 
Puikus Kalendoriai, kurie privalo ra
stis kožnam katalikiszkam name.

Katrie vėlintu turėti tuos puikius 
kalendoriusarbakam kitam nusiunsti 
tegul prisiuneze Doleri o mes tuojaus 
iszsiunsime ant paduoto adreso.

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

•I

Todėl pikite dabar ir sneze- 
piuigo, nes namai ku- 

dasztuos dau- 
Sia;;s. Asz turiu ant pardavi
mo dar koletą nauju namu, 
Iris po $4,500, viena už $5,500, 
viena už $(5,000, ir keturis po 
$7,500. 3'eipgi turiu keletą se
nu namu ant pardavimo, (t.49 

M. V. Wolfe, Vilkaitis 
3J0 Arlington St.

Telephonas 19.3 J.
Tamaqua, Pa.

dinkite 
rias dar stato 
ginus.

Mieste Chicage kada laik- 
raszti ketino pradėti spausti 
ir formas ketino indeli in ma- 
szina, redaktoris, kuris pats 
formas sudarinėjo, pabėrė du 
straipsnelius — viena 
pardavimo,” 
lyva Veselka. Paliepė vaikui I 
iszrinkti ejlutes tinkamai, bet 
sztai kaip tas ra kai is sudėjo ta 
viską, o redaktoris nieko apie 
tai nežinojo, tik tada, kada mo
tina nuotakos atėjo su kunigu 
in redakcijų baisui užpykia už 
toki apraszyma apie svodba:

“Vincas Szmitas ir Ona Žu
kas likos iszparduotos per sze- 
rifa laike licitacijos artimoje 
puiku rožes bukietą ant josios 
krutinės ir du versziukus ir 
daug ukiszku padaru kuriosia 
dalybavo apie 70 svecziu terp 
kuriu radosi dvi karves, szeszi 
mulai ir du arkloi. Kun. Juodis 
suriszo mazga su 200 pėdu vir
ves. Jaunavedžiai iszkeliavo 
ant Iraktierio ant ilgos kelm

ines, pagal sntąrti pirkiko. Su- 
gryž namo su karuku ir daug 
naminiu rakandu, po deszimts 
menesiu nuo laiko iszpardavi- 
mo ir penkesdoszimts visztiL

Redaktoris į 
maiszyma teip insiuto ant gi
zelio, jog iszmete ji per Įauga, 
o nuotakos motinai ir kunigui 
prižadėjo klaida pataisyt ki
tam n urna r i.

“ant
o kita apie ženk-

perskaitęs toki

3ZVENCZIAUS1OSGYVENIMAS 
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas apraszymaa apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
05 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

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

Puiki knygele.

Dabartinis Pardavimas Szeriu
" • f

Užsibaigs 14-dieria Juniaus
" „ _ _ _ _ A _

r

Virsz minėta dienai užsibaigia pardavimas dabartinio 
pardavimo Szeriu Pennsylvania Power & Light 

Kompanijos Preferred Stock’o.
Keletą dienu adgalios buvome apgarsinia kad 
turėjome dali neiszparduotu Szeriu ir kad 
priimsime užsakinius ant tu Szeriu jeigu kiek 
ju liktu neiszparduotu.

Skaitlis aplaikytu užsakymu del tu Szeriu 
aiszkiai parodo kad visi dar neiszparduoti 
Szerai bus iszparduoti pabaigoj kitos savaites,

Po 14 dienai Juniaus jau ne bus priimami 
užsakiniai ant Szeriu nes ju jau neturėsime 

bus ,o jeigu kada vėl turėsimo tai apie tai 
apgarsinta.
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Į CUT OUT AND MAIL

| Investment Dept.
Pennsyvnnia Power & Light Co.
Allentown, Pa.Z

i 
5 s

(MARK X IN [] MEETING
YOUR REQUIREMENTS)

more

t

Gentlemen:—
[] Please send me free copy of hook/ęt telliing 
about you rstock. [] I wish to subscribe for .
shares of your Preferred Stock at price of $100.00 

j and dividend per sharq. Send bill to 'me showing ex-
»

‘ X?1 at «« « * T) M 4‘

Plan of $5 per share per month Unt|il $100.00 and 
dividend per share has been paid. ( ] ĮSplešse ship me

9

act amount due. [] I wish to subscritib for ...... 
.sshares of your Preferred Stock - oq^pSasy Payment

s 
X

5 
5

S 
c

! 
s

I

s

j
.... shares of your Preferred Stocl£at<$l00.00 and j 

| dividend per share with draft, attached through. |
s
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kiauszinius tinka-

Kuomet kiausziniu pilna ir 
jie pigus, reikia domes kreipti 
kaip juos konservuoti žiemai. 
Szviekius 
mai sukonservavus galima lai
kyti nuo asžtuoniu 
kos menesiu gerame stovy.

Kad turėti pasekmes kiau
sziniai turi būti szvieži ir szva- 
rus. Kiausziniai kurio plaukio
jo nėra szvieži ir dėlto negali
ma ju konservuot.i
ju plauti, nes tas nuima plovei 
kuri sulaiko 
bet jei kiauszinis neszvarus, 
galima juos nuszluostyti ske
petaite pamirkyti acte. Nie- 

I kuomet nereikia konservuoti 
nes

lvis svarus

H

iki dvyli-1

Nereikia

juos no gedimo, 
nes/,varus

kaip ir vandens stiklas. Kalkes 
daug pigesnes ir tuo budu la
biau prieinamos neg vandens 
stiklas.

Isztirpyk du ar
kalkių penkiuose galionuose 
vandens kuris at virini as ir at
vėsintas. Tada reikia leisti 
vamleniui stovėti ir szviežius 
kiauszinius 'in szvaru rnolinii 
puodą ir apipilti su tyru 
kiniu vandeniu kol visi tuaipį 
sziniai apsemti. Nors 2 coliai 
vandens turi visuomet kiauszi
nius dengti, 
druskos vartojamas sykiu su 
kalkėmis, liet patyrimas paro
do kad vien kalkes duoda tas 
paezias pasekmes.

kiauszinius 'in 
puodą ir apipilti

_ molini) 
tvru kad-

Kartais svaras

labai ncszvariu kiausziniu 
tokiam stovy jie suges.

Vandens Stiklo Metodą.
Geras būdas konservavimui 

kiausziniu yra vartojant van
dens stiklą (sodium silicte).

kvorta 
vandens stiklo ir devvnias 
kvortas vandens kuris at virin
tas ir atvėsintas, ir ta visa su
pilti in penkių galionu puodą. 
Jame bus galina sudėti penkio
lika. tuzinu kiausziniu.

J. Paimk penkių galionu puo 
da, iszvalyk ji gerai, paskui isz 
plauk su verdaneziu vandeniu 
ir iždžiovink.

2. Suvirink vandens ir leisk 
jam atvesti.

.3. Jam atvėsus, 
a sz 111 o n i a s k vorta s, 
puodą ir pridek vandens stik-

1

Reikia imti viena 
stiklo

1

at mieruok
supilk in

paskui gerai

Nors du coliai

lo viena kvorta 
iszmaiszvk.

4. Tada sudek kiauszinius. 
vandens turi

dengti kiauszinius visuomet.
J. Puodas su konservuotais 

kiausziniais turi būti laikomas 
vešioj, sausoj vietoj ęerai ap- 

neisz-dengtas, kad skystimas 
garuotu.

Kalkinio Vandens Metodą.
Kalkinis vanduo gali būti 

vartojamas geromis -pasekmis 
konservuojant kiauszinius ir 

taip pat geraijuos užlaikys
--------- -------------------------

t in karnai konservuotus, 
naudoti

Kaip Vartoti Konservuotus 
Kiauszinius.

Szviežius szvarius kiauszi
nius
galima pasekmingai 
prie virimo 
konservuot i 
virinami, priesz 
kia juose pradurti maža skyle-

kad iszleidus 
jam suka i-

ir valgymo. Jei. 
kiausziniai bus 

verdant roi-

le. Tai daroma, 
ora isz kiauszinio 
tus, ir tuomi neleis jam sutruk
ti.

KAZUNO

GUMBO-KURA
Szita Gyduole yra atsakan- 
cziai iszbandyta ir visados 
yra pagelba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutinę ir t.t. Preke bonku- 
tes 75c. su prisiuntimu 80c.

Lietuviszka Trajanka
Sutaisyta Kazuno Aptiekoje.
Parciduoda mažam ir dideliam 

pakelije po 35c. ir 75c., per paczta 
reikia dad^t ant mažo pakuczio 6c. 
o ant didelio 10c.
Tcipgi importuojame isz 
Europos visokias žoles, sza- 
knis, laszu, aliejaus ir t.t. 
galima gauti musu aptiekoje
arba raszykite o aplaikysite 
atsakima ir prekes.

L. M. KAZUNAS.
38 SOUTH JARDIN STREET 

SHENANDOAH, PA.

IOO% 
PURE 

MALT SYRUPJ MALT SYI
Unijos 

Padirbtas
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Pirkite Geriausi - “Buckeye” Geltono
ft.I..

ir Juodo Baksukese.
Užganėdinimas Gvarantytas.

DISTRIBUTED BY
Simon Fogel, Mahanoy City, Pa.
Thomas Wholesale Grocery Co. Mahanoy City, Pa.

MFRD. BY
THE BURGER BROS. COMPANY, Cincinnati, Ohio.

ESTABLISHED 1874

■r

M || H) J

Merchants Banking Trust Co. Banka 
Mahanoy City, Pa. 

----------------------------*

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

Merchants Banking Trust O o. Banka moka 3-czia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas kart 
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auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
o 

e kaip tai pinigas auga su pa-
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in sdU ‘Batika 
persitikrinsite ir matysit 
dauginimu procentu

I*
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