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Isz Amerikos
Supliekė paczia kad davė 

apkirpt sau plaukus.
MildredaNewark, N. J.

AVhelin dvi dienas adgal davė 
sau nusikirpt plaukus, 
tai ilgi ir [įnikus plaukai apie 
tris pėdas ilgio. Josios Harry 
teip inirszo ant josios, jog ge
rai apkirpo kaili, už ka 
szauke priesz vaita, bet
iszklausias abieju pusiu perdė
jo viroka ant tolinus.
Laike teismo Harry pasakė so
džiui buk jam paeziule patiko 
su ilgais [linukais ir ketinu jnjn 
pamest ir nesiigryžt,
[įlankai nentaugs, bet sudže pa
sakė buk tai josios locnastis ir 
gali daryti su plaukais kas jai

Harry pradėjo gin-
czytis kad tai negali Imti, na ir 

kad jam pa>i- 
padovanojo jam 

‘1 nužeminimą 
iszejdamas isz 

pa szauke:
l’ž tai nekalbėsiu su ja ja pa 

kol neužaugins vela ilgu plan 
nepriversi prie 1 *

gailesį kad

o buvo

.I1 P«- 
siidže

Paeziule dingo; apsivedė su ki
ta, dabar sugryžo ir nežino 

ka daryt.
Millersville, Tonu. —

25 metai adgal Ithnlley Sime- 
macher, apsivedė supatogia 
mergaite isz Franklino su ku
ria gyveno meilingai per sze- 
szis metus, bot vėluos nemiega 
ir pagundė jauna motere isz- 
begti su kitu, ir žmogelis atsi- 
kelias ryti* nerado savo prisic- 
geles prie savo szono.

Neapsiverke, nerove plauku 
isz galvos Raulley ir ii(*jeszko- 
jo apgavingos 
ėmėsi prie
ir gy veno malszei ant savo pui
kios farmukes. Paėjo aszt lin
ui metai, apie dingusia nuderiu 
nieko m'girdejo, mau<*, jog pa- 
lu’gele gal jau apleido szi svie
tą. Apsivedė su kaimyno darli- 
szia dukteria ir gyveno laimin
gai, susi laukdami keturis vai
kus,

Sztai kaip 
gaus, netikėtai
gele po paslegia 
vyro, puoli* ant 
ma atleidimo, 
jnom gy\'ent i 
kinu* ir daugiau teip nedaryti.

Sziadien Shoemackeris krap- 
szto sau pakauszi nežinodamas 
ka t uri da ry t i, 
jam davė rodą

paežiu les, bet 
darbo da sunkiau

pakol

pat inka.

sudže užpyko 
prieszino ir 
[icnkes dienas už

V v ra ssudo. ’ ’ 
sudo su palicijant u 
« I

ku. o tu mane 
kalbėjimo ir gana.

1 >abar paežiui** 
toip padare, bet vyras turės at 
sėdėti savo bausme ir gana.

Nepaprastas versziukas.
New (’ast le. Pa. — Ant far

mos R. \\ . Newton, atsirado 
kuri

, . , 4ii-

prasla skūra kokia turėjo jojo 
motina. \ ersziuko kailis yra 
daugiau panaszus in žmogisz- 
ka skūra ne kaip iii gyvulio. 
Ant galo uodegos randasi tik
tai trupinėlis szersties szeip 
nuogas kaip pyplis.

R. W. Newton, 
nepaprastas 
gamta užmirszo

versziukas
ajUęnKfi p;

Priglaude vargsza kuris ap
vogė savo geradeja.

Phiadelphia. — Jonas Bona- 
raskis kuris sakosi buk paejna 
isz Kalifornijos, atėjo pas .Joną 
Markoseli, 45-48 K. 'Thompson 
uli., kuriam pasuki* buk \ ra 
jojo gimine ir meldo prieglau
dos, nes buvo labai nuvargęs. 
Bonaraskis priglaudę vargsza. 
'Taja diena buvo isztraukės isz 
banko 3000 doleriu tiksle pir
kimo namo; pinigus buvo pa
slepiąs kuparelije. Aut ryto
jaus kada Bonaraskis atsikėlė 
sveczes buvo dingos o su juom 
ir pinigai kaipo ir nauja pora 
czeveryku. Nuskriaustasis (la

žine apie vagi palieijei, bot 
gimines” 

nesurado.
Szunes suede kopliezaite.
Point Hope, Alaska, 

noje eskimosu apigardoje, ke
liolika tenaitiniu eskimosu jia- 
sistate sau maža
panaszi in juju butus.

lyg sziain la i k ui da

Vie-

nctu rodami kitokio

Du jauni

koplyczaite 
O kad 

stovėjo paszalije ir niekas jo
sios nesergėjo, ir bnv6 statyta 
isz elniu skuru, iszalke szunos, 

maisto,
apiplcszo koplyczaite, skaras 
suode, palikdami tiktai szat- 
ras.
Isz sarmatos neteko gyvastes.

St. Paul, Minu.
studentai isz czionaitines kole
gijos teip buvo ged Ii va i s, jog 
neteko gyvastes. Naktije užsi
degė artimas namas ir ant rik
smo ‘‘ugnis!” 

' tai isz miego,
pabudę studen- 

szoko isz lovų 
iszbegdami ant ulyczios pus
nuogi. Ant ulyczios sutiko ke
liolika moterių ir merginu ku- 
rios pradėjo isz studentu juok
tis. Susigedinia gryžo adgal iii 
deguntf^mitria kuriami 'radosi
ant b’nrdo idant pasiymti HivVO1 
drapanas, bet durnai juos ap
ėmė krito ant grindų ir sude
ra.

žaibas isz dan- 
pribuvo pabe- 

savo pirmo 
keliu melsda-

prižadedama su 
sutikinu*, iszti-

bet advokatas 
persiskirt nuo 

pirmos moteres, ka ir padarys 
visai ii(*iiori gy

vent. Motere pabėgo su kokiu 
tai Vincentu Simondu 
rodos turės vela pas ji sugryž- 
ti, jeigu jąja priym.s adgal.
Iszsižadejo savo vyra, aplaike 

30 tukstanezius doleriu.
San Francisco, (’a Ii f. — 

Franciszka. Blew, paejnanti isz 
Los Angeles, aplaike ana diena 
30 tukstanezius doleriu už tai, 
kad delei savo poszvio iszsiža
dejo savo vyro su kuriuom 
priesz tris metus buvo apsive
dęs.

Vyras josios, 
nieriaus isz Sau. Francisco 
sipažino su pana Frane N< 
ke, ir teip jam patiko, kad in 

a [įsivedi* su ja ja 
savo tėvo, isz-

nes su pirma

ir kaip

simus milijo- 
, su- 
i.jor-

Sugryžus su

n (*pers iškirs, 
nepaliks ne

tai paeziulei, 
no klausvti

kėlės dienas 
prieszais norą 
keliaudami ant saldžios kelio
nes in Europa.
jauna paeziule adgal in Ame
rika, tėvas jam apreiszke, jei
gu su paeziule 
tai jam po smert 
skat iko.

Sūnelis nusiminė tėvo kersz- 
tu, jog milijonai tėvo dings, 
apreiszke apie 
bet toji nenorėjo
apie persiskyrimą. Tada tėvas 
padavė jiai užmanima, jog už
mokės jiai 50 tukstaneziu, jei
gu jam sugrąžys sunu. Paeziu
le sutiko ant to, nes aplaike 
dadeezko puiku narna ir dabar 
gyvena sau kaip kokia kunin- 
gaikszcziute.

Priesz apsivedima Blew’iene 
buvo duktė žuvininko 
buvo aktorka
nes yra patogi motore.
Motere jam prižadėjo 2000 do

leriu už nužudinima josios 
vyro.

IV is. —

po tam 
paveiksluosią

Hurley, IVis. — Andrius 
Dud lewski, kuris a t sėdi* jo ke
liolika metu kalėjimo, likos ve
la nubaustas ant 
ežio in kalėjimą nž nužudini
ma Andriaus Siglerio, 
ninka hoteliaus czionais. Dud- 
lewskis sake, buk ji prikalbino 
ant to Siglerio pati, prižadėda
ma jam duoti nž tai du tuks- 
tanezius doleriu.

Kada Sigleriene stojo sude, 
prisipažino, jog prikalbino 
Dudlewski ant papildymo žu-

viso gyvas-

locni-

dihstos, nes vyro nekentė geis
dama nuo jojo atsikratyt senei. 
Motore likos nubausta ant dvi- 
floQ’Zimfa mnii» Irnlniimrx
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Nuo szir- 
dies ligos staiga! mirė Augus- 

4(> motu, gy- 
prie 1t> Pay t on St.

i
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Now York. -

Atidare demokratiszka kon- 
vencije.

(’ardoll liuli, 
demokrat iszkas kongresmenas
isz Tennessee ai i daro d o mok ra- 
tiszka konveneije 
prezidentą
kurios pasidarė tiek triukszmo.

1011 k a 
laiku*

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

*

k_.r - - -.................-1 - ------------------------------ . - - -

j DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS “SAULE" ” 
ISZEINA KAS UTABNINKA IB PETNYCZIA.

PRENUMERATA KASZTUOJA:
AMERIKE: Ant viso meto |3.M. Ant puM meto $1.5t 

EUROPOJE: Ant eito meto $4.M.
Lalmkua ir piningus Tiiada siuskite tiktai ant asito adreso:

W. D. BOCZKOWSKI-Cb.
MAHANOY AND A ST..
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W. D. BOCZKOWHKI, Pro. & Mfr

MAHANOY CITY. PA. |
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tas Skirmante 
venanat is
Lavonu surado jojo pati skle- 
po, kur buvo užsiiemias darbu. 
Velionis pribuvo in Amerika 
25 lindai adgal, 
garborineje Manelio.

s<

dirbdamas

llvdi* Par-
•toli Bostono, pereita sa-

Boston, Mass. 
!<(*, m* 
vaito buvo szitoks atsitikimas. 
Antanas \’alatkiu 45 metu am
žiaus lietuvis, 
ant akmenines

godojo vakaro 
' sienos prie 

Readvilies prūdo ir meszkeria 
vo. Staiga jis neteko lygsvaros 
ir nuvirto nuo sienos in vande
ni. Nemokėdama.^ plaukti, ji
sai isz pradžios da suriko ke
lis kartus, ir tuoj pradėjo skė
sti. Atbėgo kitas lietuvis, Alek 
sandras Matonis) bet tas irgi 
nemokėjo plaukti ir negalėjo 
jokios pagelbos Valatkai su
teikti. Bet paskui atbėgo ame
rikonas
nusimetęs savo 
iii vandeni.

Valatka be žado ir jo gelbė
tojas Flalii'i ty piisgy\ is buvo 
nugabenti policijos nuovadom 
kur jiems Imvo suteikta greita 
daktaro pagalba.
tuojaus atsipeikėjo ir parėjo 

Valatka buvo nuga
bentas iu ligonine.

— Katre Alasevicziene ku
ri Beblforde turi farma, pereita 
savaite buvo paszaukta in Con- 
eordo miesteli teisman ir nu
bausta 1$00 užtiii, kad turėjo 
gany kloji*
vos. Ji aiszkinosi, 
kaito to prasižengimu, nes Lie
tuvoje panezioti gyvuliams ko
jas yra paprastas dalykas. Bet 
tas nieko negelbėjo. Ameriko
nams iszrodo, kad supanezioti 
gyvuliui kojas taip, kad jis ne 
galėtu paeiti, yra žiaurus gy
vulio kankinimas i r t uri but 
sunkiai baudžiamas.

Lowell, Mass. — M argu ret a 
Kavaliaiiskiute pasiskundė po- 

Jimzas Norkūnas^ 
(Tapei

pa vogęs nuo jos $ I ,- 
1(H). J is paemes 
nuo jos pasiusti in Lietuva, ir 
nenusiimtos.

Flaherty ir tuojaus 
szvarka, nore

MYLI LEKIOTI PO ORA.

perleki iKet i na
New Yorko in San Fran-

Nkl). -'M'

R r. W. B0CZK0W8IU, K4Hor

Rida Law labai myli lekioti 
po orą ir yra viena isz žymiau
siu aviatru. 
isz
ciska už keliu menesiu.

siartinti, bet buvo girininkas 
jiems prieiti neleido ir liepė sa
vo padėjėjui in juos szauti, 
nes pats, kaip paleistas nuo | 
vietos ginklo neturėjo. Panak- 1 
tiniai matydami pavoju, pasis
kubino pasiszalinti.

Ponai gi fese savo darba to
liau: rado ūkininko Murausko 
szulini sumanė 
arde \ isa l ietini ir iszrnete in ' 
ta pati vieszkeli 
suverto akmenų 
buvo sukrauta netoli szulinio 
keliui taisvti. Atlikę savo 

darbu jie ra-

padojejui in 
pats,

ji sunaikinti:

1 o in szlini 
krūva, kuri

taisvti.
did vyriszka ’ ’

mia sąžine ir pakeltu upu gry
žo in namus. Apie szi in vyki 
daromas tardomas, l’ž faktus 
atsakomo.
Iszaikvojo valscziaus pinigus.

Kretingos ap- 
valsez. bu v., 

S^. Simaitis ir iždi-

i i

Kartonai, 
skr., Kartenos 
virszaitis

Služnys už iszaikvoji-

► i
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ninkas Služnys už iszaikvoji- 
ma valscziaus ir valdiszku pi
nigu aresztuoti. Sėdi abu kalė
jime*.
liuosuoti isz
nesztu HJjOOO litu, bot litu pas 
juos nėra.

II
1

1

■i

Isz Lietuvos.parodyt i ka lokio nepaprasto.
St.Jobus parkas 

isz gražiausiu 
vanijos dalyje.
SO(

kosi* ir del to t inkamos 
isz visuomenes puses 
Tecziau, jame pakliuv

yra vienas 
szioje Pemisyl
Gaila, kad jis

Ii neprityrusiu žnioniu ran- 
vertes 
net uri. 

os, jau
tiesi visai kai Lii'tuvojo.

Kvapsnis

Galėtu iki teismo pasi- 
kalejimo, jei in-

w
'■* 'įl 

lįįll
1) -

ISZ VISU SZALIUMare 
met u am- 

1 1 prie

Worcester, Mass. - 
Adomkaicziiite, 
žiaus, gyvenusi po o. 
Kllswortli gatves, W’oreestery- 
je, prigėrė

19

l tarninko vakare 
b(*simaud\ (lama 

B

nd ežere prie Lietuviu Ap-' 
szvietos Bendroves parko.

— P. Bebranskiene, 
prie Taylor gatves, ’ gavo per- 
skyra nuo savo vyro. Bebraus- 
kione sako, kad jos vyras [iasi- 
ęeria ir negalima su jnom gy-

Behrauskas skundėsi, 
vvrus bu-

Teisėjas sut iko duot 
Advokatas Ben Men

delsohn ’as,
Building,

Ųiiinsigamo-
ezere

gW.

Flahert}' Pu-

o*

vent.
kad jo žmona kitus 
eziuoja.
perskyra

931—932

40 metu am

Slat er 
atstovavo Bebraus- 

kiene ir pavyko jam gaut per- 
skvrima.

— Pereita savaite ežia bu
vo aresztuoti du lietuviai, Juo
zas Samulaitis,
žiaus vyras ir Vincas l rbonas 
33 metu amžiaus. Abudu jiedu 
dirba ant Home Farmos ir kal
tinami užpuolimu ant dvieju 
jaunu mergaieziu. Viena mer
gaite 14 metu amžiaus, o kita

namo, o

snpaneziotas kar
kai! ji nes-

licijai, kad 
kuris gyvena ežia ant 
st reeto,

tuos pinigus

Pereita savaite
vos tik 10 metu; abidvi jos yra Norkumis |)llvo paszauktas iii
seseris, tankiai
Home Farina 
sako,
nu jau nesyki jas viliodavo.

Aresztuoti lietuviai prie kal
tes neprisijiažinsta ir sako, 
kad tos dvi mergaites ateidavo 
pas juos ant farmos ,degtino 
pardavinedamos.

Birželio
me abidvi puses buvo iszklau- 
sinetos ir abieju lietuviu byla 
perduota prisaikintuju (jury) 
suolui.
po $4,000 kaucijos,
po $1,000. — K.

— Feliksas Vaiczaitis 
ve nes ukeje,

turėdavo pro 
vaikszcziot, i 

kad Samulaitis su l’rbo-

apskriczio teismą pasiaiszkin
*•• • » « • • y •,r ti. Prie kaltes jis neprisipaži-

no, todėl jo byla atidėta ant vė
liaus, o tuo tarpu jis tapo aresz 
luotas ir pastatytas po $2,000 
kaucijos. Apie tai raszo vietos 
anglu laikrasztis.

18 apskriczio teis-

Samulaitis pastatytas 
o Lrbonas

» gy- 
szalia Prinrtono, 

mirtinai persiszove ir tuomi 
užbaigė savo gyvenimą. Jo na
muose buvo jo podukros ves
tuves; ir antra diena po vestu
vių Vaiczaitis nusižudė. Lavo
nas palaidotas

Saužudystos priežastis 
pažinstami pa

sakoja jis buvęs no normalisz- 
ku ir ne rimtu žmogum.

Liepos 4ta,

Gi ap-

■izynas puikiauses. 
pu>ziu tikras Liet u viszkas. Be 
to, gražus upelis per pat parko 
vidurį siurveiia ir tuo galutini 
parkui gražuma teikia.
link', kai tik akvs siekia, der- 
lingiilUMos dirvos ir lankos ža- 
liuoje. Reginys be galo jaut rus.

Privažiuoti labai lengva. Ir 
isz llazletotio ir isz. Wilkos- 
Barriu puses karai kas pusva
landis važiuoji*. Isz llazlotono 
privažiuoti ima yos penkiolika 
miniicziti; isz W'ilkes-Barriu gi 
apie Įms\alandi. \\’. B. 11. ben- 
(
k i a, 
gurnus 
sziaip

pato-
Irove, kurios liniija parka šie

pusi keti no visokius
la dien Liet uviams ir 

jau keleiviams teikti.
Taip, kad jokio nesmagumo, o 
tik laime kiekviena ežia atvy
kusi szirdingai sutiks.
masi keliu I ukstancziii svecziu.

Komitetai.

riki-r n

PraejtaGirardville, Pa.
Petnvczia mirė Povvlas Vidu- 
nas, sirgdamas tik

Velionis paliko paczia,
t ris dukteres ir du sunu. Lai- 
lotuvos atsibuvo

bažnyt inems apeigo

sanvaitia

1

lavonas.

žudvstos.
Bnvo ve 

St a- 
S< l - 

paprasze, kad ji

laiko.

PtarTlinko

szesziu metu

Pasmaugė savo paczia.
Sziomis dienomis Sziaulim 

se Imvo papildyta baisi pikta
daryste. l'ižero gatvėj buvo at
rastas pasmaugtos moteriszkes 

Pasirodė, kad tai
(tuos Stanaitienos kūnas. Ne
trukus buvo suimtas jos vyras, 
nes žinota, kad jis su savo pa
czia labai nesutinka, ir tardo
mas jis prisipažino prie žmog- 

Jis iszaiszkino ir
kaip jis tatai atliko, 
kaip. Anksti 24 Gegužes 
naitis atsikėlęs pabueziavo 
vo paczia ir 
padarytu jam pusryczius. Vie
toj iszpildyti jo praszyma, ji 
spyrė jam koja.
maudos jis puolė 
ir pradėjo smaugti ir pamatęs, 
kad ji apsvaigo, paėmė virve 
ir užsmaugė visai. Kuomet 
žmona buvo jau negyva, jis ap
klojo ja antklode, užrakinęs

Apimtas ap- 
prie žmonos

antklode,
kambario duris iszejo in mies
tą ir nuėjo pasiklausti tėvo — 
kas daryti. Tėvas nedavė jokio 
patarimo. atai vede

Vanduo užliejo 61 kaimus ir ' 
miestelius; daug žmonių j

pražuvo.
Ix*ningradas (Petrogradas).

— Per nuolatini lietu kokis 
nupuolinejo per keliolika die- ' 
nu, upe Ladoga iszsiliejo isz lo
vio užliedama 61 kaimelius ir

4

>40* W j 'I 

t 

miestelius. Vanduo’ kilo net ke- * 
pėdu padarydama

niu pražuvo o daugelis pasiliko 
aplaižyta

t uriolika 
milžiniszkas blmlcs. Daug žmo-

be pastoges. Žinia ;
per areoplanus, nes kolei, gele-

"i 
S

i
žinkelei užlieti 
telegrafui su t raukt i.

Bolszevikai paliepė Berlino 
raudoniems ginkluotis.

Berlinas. — Rusiszki komu
nistai paliepė Vokiszkiems ’ 
raudoniems komunistams gin- ! 
k loot is ant sukėlimo revoliuci
jos ir nuvertimo valdžios.

Ant tojo tikslo bolszevikai 
nusiuntė daug pinigu in Vokie
tija novos ant suszolpimo isz- 
badejusiu, bot isztikruju ant 
sukėlimo revoliucijos.

bolszevikai

ant tojo tikslo

o telefonai ir .
t f j 

'I 

yM
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Paskui 
broli Joną ir to klausė — kas 

bet ir tas atsake nei
giamai. Taip lavonas pergule- 

25, 2 vai. 
ryto ir tuo metu jis paome 
žmonos lavonu ir iszneszo ant 
gatves, ir 38 žingsniuose nuo 
gyvenimo buto numėtė. Kai
mynas, kuris 
Stanaiczio kambario 
( 
ir lavonu 
neszant in

daryti,

je lovoje iki Gegužes
ir

greta
Bene-

i iiiiii
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Amerikon isz k i 
kurie prasimino 
Soviet Russia’’ 
sudėjo daug pinigu kuriuos isz-
siuntė in Vokietijo ant platini
mo savo propagandos.

Friends of
( 
rvta su 
mis. Kimus palaidotas ant Sze- 
nadorio kapiniu.

Jonukas,
sūnelis Petro Maskaliuno, li
kos sužeistas per automobiliu 
prigulinti prie W. McDonald. 
Vaiko koja likos sulaužta ant 
kurios padaryta
racijos Ashlando ligonbuteje.

Tomis dic- 
į )<• įso k m i i įga i užbaigė 
West Chester State 

pana Aldona 
Musu

1

TRUMPOS ŽINUTES ISZ 
VISUR,

VisiHazleton, Pa. — I 
llazlotono Lietiniai turės di
džiausi pokyli St. Johns darže. 
Mat szimet 
deszimts metu, 
sziezion pirmiausiai apsigy
venti pradėjo ir bažnyczia sta
ti*. Tat-gi sumaningesni Lietu
viai pradžia pravedė, kad, sa
ko, reik sZi invyki sziokiu-to- 
kin purymu apvainikuoti. Na 
ir su pritarimu savo klebono 
St niekaus gauta St. Johns vie
ta tam tikslui. Prasidės nuo 
deszimtos ryto ir traukais iki 
kol kas uores. Kleinkauffs Or
chestra isz Wilkes-Barriu gra- 
ji.Ynuo antros iki asztimtos va
karo. ’Tai jaunimui. Gi seniams 
tam tyczia grynai Lietuviszka 
muzyke grajis paeziame viesz- 
butyje. Ypacz *seniausi Ha^e- 
tono Lietuviai sziamo szokyje

sukanka ketures- 
kai Lietuviai 

pirmiausiai

net dvi ope-

ir patai-

> >

Pottsville, Pa.
MeizviUe, Pa. — 

nomis 
mokslą 
Normal School
Bradoniute (Burke), 
jauna tautiete atlaike dinsta

fl

į jin

■ W-'i

įM

■JIS'if!'''V
1 'MFlai

Ii
hMI
i Bfl

1

i Ui

Fottsville, Pa. — Anta
nas Savickas likos užmusztas 
Potts kasi klojo per nupuolimą 
augliu. Paliko paczia ir penkis 
vaikus.

*

szi darbininkai likos užmusz- 
ti akmondaužei 
laike szturmo.

munszaine,

gyveno

liktas Jonusza visa tai žinojo, 
padėjo aprengti ir 

gatve duris atidarė,
bet policijai nepranesze. 
kaltininkai: Czeslovas Stanai
tis, jo brolis Jonas ir kaimynas 
Jonuszas aresztuoti 
pinti in kalėjimą.

Netikėti “Darbai.
Auksztadvaris. Nakti isz Ge

gužes men. 14 in 15 d. buvusis 
girininkas Napoleonas su savo 
padėjėju Svogūnąusku 
v o i u Stvarkos
ieszkoti ‘ ‘ polkos haros’ ’. 
sieko savo tikslo ir

Bloomfield, N. C. — Sze-

per perkūnądaraktorkos Gilbertone ir po 
vakaciju pradek mokyti. Gar
be tėvams, garbe ir musu tau
tai, jog p. Aldona lavinosi aug- 
sztesniam moksle isz ko dabar 
turės nauda visuomene.

Chicago. — Apsvaigintas 
James Nollen isz- 

trauke isz banko 200 doleriu ir 
pradėjo dalyt del praejgiu. 
Iždą Ii nes apie 80 doleriu likos, ra ‘

važia- 
apvlinke pasi

ima- 
gryždami

namo gana linksmi, jie iszkre- 
te sziu szposu: 
kaimo ūkininko

miesto kapuo-
ne-se.

žinoma, tik jo

Minersville, Pa. — F ra nas 
Draugelis ir jojo bode likos ap
deginti per guzą Oak Hill ka- 
siklosia. Abudu likos nuvežti 
in Pottsvilles ligonbuti.

— Ona, pati Stanislovo Pie
vos, gyvenanti ant Schaferso 
kalno, įniro Pottsvilles ligon
buti. Paliko dydeliam nuliudi- 
mia vyra ir szeszis vaikus.

dalyvauti ketina. Szok^ visi, ir 
tik mirė galės pasilsėti. Tarpo 
trijų ir szosziu invyks boisbol 
ir kiti žaislai, kaip ve: lenkty
nes,
panašaus, Ypacz žaislams. Pet
ras Diksa, i”

virvių traukimas ir tam

Jonas SzVedas, Jo
nas Lauriczkis ir kiti negaili . . • J. 1. ♦ .. • 1 <1 • ’t 1 «

Washington,* Washington, D. C. — 
Praejta Petnyczia, 28 Juniaus, 
suėjo deszimts metu nuo kada 
prasklejo svietino kare per nu
žudinima kum Ferdinando.*
nios

Aszt no-Pittsburgh. —
y pa tos 1 i kos u žmuszt os 

per viesulą czionais. Terptu 
du vaikai szoimynos Durisoku.

* Now York. — Sznipai už
griebė 2000 dožu arielkos ver
ties $100,000, kurios buvo pa-

Now York.

sloptos magazino Bronkso.
Septyni Ruonis likos aręszta-

xMackinciszkiu 
N. tvora isz- 

verto ir pastato skersai viosz- 
kelio; be to, rado prieStravc- 
nyku kaimo iszvirtusi telegra
fo stulpą, su kuriuo pasielgė, 
kaip su tvora. Isz vioszkelio in 
Stravonyku kaimu yra tiltas, 
gana tvirtai sukaltas vinimis, 
kuri jio iszarde ir balkius isz- 
meto in viosžkeli. Atliko mini
ma darbu nuvažiavo toliau ir 
atvyko in Petrakiszkiu kainuų 
kur visi žmonos miegojo, isz- 
skyrus panaktinius. Panakti-

uždą r v tas kalėjime.
* Wilkes-Barre, 

Czionais bus 
paczto stotis isz kur galema 
bus nusiunsti gromata in Kali
fo rn i je už 36 centus.

Mount Carmel, Pa. — 
Jurgis Adams, 57 metu teip 
persigando szturmo, jog krito 
ant lovos ir mirė isz baimes.
Gi

Pa.
atidaryta orine .

p*' *•

Vięduiust. —H Kasikhwift >

1

ijiai pamato “polskos karos ”

Hlu’tglogniczxije kilo baUi eicfc- > 
plozi.ic kurioje pražiuvo 38 an- 
glokasei. Kasiklos užsideoro.
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l.ietnviszka taryba atmetė 
užmanymą paduota per Amba
sadorių taryba, idant Lietuva 
stengtųsi padaryta taika su 
Lenkije ir užrisztn regularisz- 
ka susineszima diplomatiszka 
ir pramoniszka terp tuja dvie
ju sklypu.

Bet pavojus tesėsi ant to
linus terp kaimynu.

Lietuva atsake Ambasadorių 
Tarybai, jog nesusi tai kins su 
Lenkije pakol Lietuvai neati
duos užgriebto Vilniaus ir tik 
tada pndnris taika ir gyvens 
drnngiszkai.

Vargei Ltmkai nnt to sutiks.

jog nesiimtai kina su
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APMAINO SUDEGUSIUS PINIGUS ANT GERU.
<> tik pasilieka kampuezei 
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AMERIKOS INSTATYMAI 
APIE SANTIKIUS TARP 

VYRU IR SAVO MOTERIŲ.

% i n o j i m a s i n s t a t y m i t, kurie 
valdo sentikius tarp vyru ir sa
vo moterių kartais praszaliiis 
nosutikimiis, ir žinojimas kai- 
kuriu instatymu labai svarbus 
kuomet asmonhi persMyrc. 
Nor galima trumprimė stVhips- 
nyje iszdestyli visa instatyma. 
Kurie norėtu pilnai apeipa^įn- 

instatymn gali sužinoti
nuo advokato arba isz legalus ir jis turi 
pagelbos draugijos.

Moters ir Szeimynos Už
laikymo Problemas.

Paprastai, vyras turi užlai
kyti savo motore nuo dienos 
kuomet apsiveda iki tas apsi- 
vodimas užbaigtas
persiskyrimu. Ta kiekvienas 
vyras turi žinoti prit'sz apsive
jant. Tas nereiszkia, kad vyras 
turi turėti ir praleisti dideles 
sumas pinigu, tik reiszkia kad 
moteris tnri gauti gyvenimo 
reikalingumus. Nora taisyklos 
kuri paskirtu
Suprantama kad tas reiszkia 
namus, maiste, ir drabužius. 
Bet tas viskas priguli nuo vy
ro algos arba nuo jo finansinio 
stovio ir nuo
kuriu pripratę

J HU

ji turi ji ap
turi ja’nžlai-

atsitikimus ko-
“ra-

kurias papildine-

Ana diena tūlas Berlvnisz- 
kas daktaras atidengė nepa
prasta apgavysta kokio tai 
akiu daktaro Krum, kuris ap
gaudinėjo nemielaszirdingai 
hutui turtingo fabrikanto. Ta
sai apgavikas naudojo hipotiz- 
ma.

Kada apgavikas likos susek
tas paliepė savo aukai nusižu
dyti, bet in laika likos iszgial- 
betas ir paliuosuotas isz ranku 
tojo rakaiiaus.

Tas mums primena senovisz- 
kus panaszus
kius tada žmonis vadino 
ganysi oms,” 
jo raganos, o kurias degindavo 
ant laužu. Da ir sziadien pas 
mus Lietuvius vra insiszakni- 
jusis tikėjimas in visokius bur
tus, o ypatingai Lietuvoje, kur 
visoki burtininkai padarydavo 
teip, jog juju aukos iszdžiuda- 
vo ir mirdavo, o tai vis per au- 
tosugdžestije arba inkalbeji- 
mas savo aukai visokes ligas.

Bus kokia 40 metu adgal ka
da Antanina Koralik isz Lubli- 

“apraganavo” savo ketu- 
furtingas dukte-

no
res m a rožes, 
res gaspadorin, prisisavinda
ma juju visus turtus, 
mingos mirė i 
žmonis labai inirszo ant raga
nos, susirinko prie josios grin- 
czios, iszvilkę laukan, pririszo 
akmeni prie kaklo ir paskandi
no artimam prudelije. Už t a ji 
darba penki gaspadoriai likos 
apkaltinti ant 20 metu in kalė
jimą Sibire.

Kone tam paežiam laiko pa- 
naszi istorije atsitiko ant kara- 
liszko dvaro Turkiszko sulto
no. Kada 1876 mete Abdul 
Asia, turėjo pamesti sostą, o 
jojo vieta užėmė Murad. Kada 
jam nepasiseko atimti sostą ad
gal, pasiszauke pas save kelio
lika raganių in pagialba, kurie 
prižadėjo jam adgal adgauti 
sostą.

Vienas isz juju sulipino sto- 
vyleli panaszu in Murada ant 
kurio užkabino plaukus sulto
no. Stovyleli uždare drėgnam 
skiepe Stambule. Po septynių 
dienu raganei atėjo in skiepą 
skaitydami visokius užbūri
mus, szaukdami in pagialba 
visokes prakeiktas dvases. 
Teip darydavo, pakol sultonas 
neteko proto ir buvo priverstas 

L sugrąžyti adgal sostą broliui. 
Bet daktarai tvirtino buk jisai 
gere labai daug sirgdamas liga 
delirium tremens, bet niekas in 
tai netikėjo.

Bet sziadien musu 
in tai netiki o valdže tokius 
burtininkus uždaro kalėjimo 
kur negali niekam daryti jo
kios bledes.

o nelai- 
nuo užžadėjimo.
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Anglijoi likos iszleista aky
va knyga kurioje npraszo apie 
gyvenimą vyro ir moteres da 
priesz 2100 tnetn adgal.

Szimth metu adgal Assyrioi 
buvo tiesos, kurios pripažino 
vyra kaipo valdytoju svieto, o 
moteres buvo lygios nevalnin- 
Jcerns. Jeigu motore ka toki pa- 
voge nuo vyro, tai jisai jai už 
tai nukirsdavo ausis o už ap- 
kalbejima nupjaudavo uosi.

Jeigu kokis vyras prikibda
vo prie svetimos moteres, tai 
įji’intnesdavo in upia, o jeigu 
isZfligialboda^o tai aplaikyda- 
vo tdkia bhnsipią,jkokia aplaj- 
kyAvo m^iemiincijwuHkriaiis-

>kia bhnsTjiia^ jkokia aplaj-

to 'fyfo. ' *rn **
Jeigu motore n nėjo pas ku-

Jeigu kam sudega bumaszkės 
su numerals, tai jeigu juos nusiims in Washington, D. (‘ 
lenais pana Rebecca L. Lindsey jeis ])eržiures ir apmaino ant 
geru.
gelio metu vien tuoni užsiiminėja.

Toji mergina prie tojo darbo jau paseno, nes nuo dau-

mutes ant “pasikalbėjimo’’ o 
vyras apie lai nežinojo, tai tu
rėjo užmokėti bausme ir nete
ko ausu. .Jeigu motore likos už
tikta su prielaidiniu tai draugo 
su juom buvo paskandyta upė
je. Jeigu vyras 
svetima motore, 
kirsdavo pirszta.
kyrinio nuo vyro noaplaikyda- 
vo.

Senam Babelone moteres ku
rios nemokėjo vesti gaspado- 
rysta,

‘ • pasikalbėjimo

sumuszdavo 
tai jam nn- 
Pati persis-

tai buvo numestos in 
szali arba pasilikdavo neval- 
ninkems antros paezios. Moto
re bevaike turėjo sugryžt pas 
tėvus, bet vyras turėjo sngra- 
žyt jai visa pasega.

Buvo tai nepaprasti laikai, 
bet sziadien darosi adbulai. 
Moteres aplaiko persiskyrimus 
ant pareikalavimo. Už bile ma
ža priežaste žadina savo vyrus 
o sodas
Sziadien geriau būti moterie 
ne kaip vyru. Katras vyras in 
tai netiki, tegul pabando.

y 

jaises paliuosuoje.

ATSAKYMAS “LAIVUI” IR 
JOJO DVASISZKIEMS 

BERNAMS.

vo tarnai!
Patarėm jums lovelei gerai 

perskaityt ('f r. Acte et Deereta
Plon. perskyrimą VI IT,VI IT(’o.

kai]) turi užsilaikyt dvasiszkie-
ji ir koki gyvenimą turi vesti 
o gal jums akys atsidarys.

Vienas isz musu skaitytoju 
p. L. B.
siutindamas iszkarpa isz

’ raszo sekaneziai:
Skaitydamas 

at radau
Saule’

T 

isz Filadelfijos pri- 
‘‘Lai-

v o
4 i'
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Liet u vi užkas Graboriua

K. RĖKLAITIS
numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

►
Laidoja i

I

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teloponas No. 149

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

Lietuviszkas Bankierius • 
ir Laivakorcziu Agentas

■ y. .............. „ .........

Kuomet vyras tokis bjaurus 
savo moterei jog 
leist i, jis vist iok 
kyt i, 

žinoma, moteris turi irgi 
priedermes atlikti. Ji. turi at
likti savo dali prižiūrėjimo na
mu. Kuomet apleidžia savo vy
ra be geros priežasties vyras 
neturi jos užlaikyti.

Tėvo priederme kasi ink vai
ku užlaikymo skiriasi nuo žmo
nos užlaikymo. Ta priederme 
prasideda kuomet vaikas gema 

ji užlaikyti pakol
numirszta arba pakol pats gali 

tai vra kuo- «
mot sulaukė pilnu metu. Dau-

i 1HS(atvmus
- - -r «

kurie ndddh. vaiku uždirbtus 
pinigus levui tai]) ilgai kol gy- 
vdmt po tėvo stogu.
Problemas Kaip Toli Vyras ar
ba Moteris Gali Kontroliuoti 

k Viens Kito Darbus.
Sulyg ankszeziausio instaly- 

ino, vyras buvo szoimynos gal
va ir moteris turėjo jam pasi
duot i.

reikalingumus, pati indeja pasilieka bet ne to
kia asztri kokia pirniiaus bu
vo.

Pirmians vyras galėjo rnusz- 
ti savo mot ere. Jau sziadien to 
negali daryti, ir moteris negali 
jo muszli. i i K g;
ginti nuo 
musžt i.

Daug(‘lyje atsitikimu 
vis turi teise pasirinkti namus 
ir budus kai]) pinigai turi Imti 
praleisti. Bet tos teises turi bū
ti iszmintingai praktikuotos.
Problemas Vyro Atsakomybes 

del Moters Negeru Darbu.
Kuomet moteris susipesza su 

susiedais, sumusza ka nors au
tomobiliu, arba kitu budu

vra klau- ♦
su

save užsilaikyti

gelis valstijų turi

mirimu ar

Sziandien kad nors ta

pirmines

('ėdi e 
sklypą

Delegatas isz Brittanes.
Sztai siuntinis in Frnncu- 

ziszka |)arhurienta M. 
kuris porslato savo
Brittanije. Jisai yra apsiredias 
in savo tani iszka pareda ir 
sisarmat ina srst i terp 
ponu ’ ’ nors nemažai 
t nri juoku. Balt i lopai ant
doto vra isz ožiuko skaros, 
teip lenais neszioje drapana

4 i

ne
dideliu 
isz jojo 

su r-
n <‘S

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St. 
TAMAQUA, FA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ
• INSURANCE AGENTU.
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

... hi į̂i MMfcTfrytMpĮk

Laidoja kunus numirusia. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vesoliju, pasivažinėjimo ir LL 
520 W. Centra St. Mahaaojr City Pa.
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a pl inky bin prie 
gyventi. Su

prantama, ad vyras turi nu
pirkti vaistu, bot priguli nuo 
aplinkybių ar jis turi pirkti au
tomobiliu arba nustatvtos kai
nos minia. Kaiknriuose namuo
se reikia turėti lamu, kituose 
ne.

Mirtis vieno arba kito, per
siskyrimas, ir moters prigavin- 
gnrnas gali užbaigti 
kvmo užduoti.
paaiszkinti apie moters priga- 
vinguma. l'uri būti rimtas da
lykas. Vyras negali atsisakyti 
užlaikyti moterių jeigu jie vi
suomet barasi.
terš prigavinguma

rikf 11 ai i save apsi- 
kito jeigu tas nori

v v ra s

mo ir (c) kurie ingyti vėliaus.
Paprastai, ka žmogus turėjo 

priesz apsivodimo vistiek ir po 
apsivedimu yra jo. 
dovanos priguli 
kilnojamas turtas 
po a])siv(‘dimn

Vostiiviu 
moterei, ir 
nupirktas 

prie 
To-

nnpirko

No.‘ Laivo 
pamina vojent 

netinkamai.
skaitytojam ‘Saules’ 

per daugeli metu ir manau bū
ti lyg galui 
nes ‘Saule 
mokinantis laikraszt is, 
guojamas supraiitanczioi kal- 
boi o raszlava del kožno su
prantama. ‘Saule’ ne viena ne
užgauna ir nebijo teisybe pasa
kyti. Su augszta pagarba del 
red y st os -

Žinome 
tokios padekavones nuo skai
tytoju jum labai dure in akis 
nes Vox Pojūdi vox Deo (Bal
sas žmonių, balsas Dievo) o 
jus to neapkenezot ir geidžete 
ta baisa užsmaugi.

Jeigu pripažystate jog “Sau
le” yra krikszczioniszko turi
nio la ik raszt is, nekovojentis 
jiriesz Dieva ir bažnyczia tai 
ko jus norite nuo jojo f O gal 
kad turi geresni pasisekimą už 
justi lai k raszt i, 
iszmulkinti doleruku isz žmo- 
niu kaip tikėjotės ir turite kož- 
na sanvaite vis dadeti prie biz
nio ir tokiu budu jusu masznos 
iszsitusztina.

Patarėm kad geriau padary
tumėt idant daugiau rūpintu
mėtės savo dvusiszku luomu 
ne kai]) erzinti žmonis ir setu- 
mot neapykanta tor]) juju, nos 
patys ant savo sprandu užsidė
si! neapykanta nuo visuome
nes.

Duokite mums malszei dar- 
” ir už

26 

esmių
Asz pats 

‘Saule

i mano gyvenimo, 
vra geria uses pa

roda-

ta nžlai-
Reikia truputi

šo

- L. B.” 
gerai faderelei, jog

žmonių >

priguli 
tam. kuris už jiužniokejo. 
kiu budu jeigu vyras 
arba davė moterei pinigus nu- 
pirkti, jam priguli, jeigu mote
ris už savo pinigus nusiperka, 
priguli jai.

Nekilnojamas turtas jau kas 
turi kaikurias

j£lt p

CAPITAL STOCK $126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,368.62žeidžia kita asmeni, 
symas kokias teises tnri 
žeistas. .Jeigu jis skustu moterį* 
už padaryta blede, jis žino kad 
ji neturi pinigu arba turto su 
kuriuo galėt u užmokėti iszkas- 
ezius. Suprantama kad 
yra.|)inigu szaltinis.

Sulyg ankszeziausio instaty- 
mo suprantama kad vyras turi 
būti atsakomas už moters dar
bus. Bot nėra taip sziadien. Jei
gu vyras pasako moterei atlik
ti bloga darba žinoma jis atsa
komas. Jeigu

kitas. Moteris
teises prie savo žmogaus nekil
nojamo turto, tos teises vadin
tos “pasogos teises.” Yra pri
vilegija 
t urta

Mokame 3-ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prio jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jui 
turėtumėt reikalo su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

11 ' • 4 * ' .IMK 1> I LM* t * * ’ "

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vico-Pres.
Jos. E. FERGUSON, Kasierius. j

Paprastai mo- 
s ir faktas 

jog apleidžia savo vyra be prie
žasties vyrui atsisakyti užlai
kyti ja. Bet ir yra daugelis ap
linkybių kurias invairios vals
tybes no vienodai sprendžia. 
Bot v ištiek turi būti labai svar
bus atsitikimas kuris užbaigia 
užlaikvma.

Jeigu vyras peržengia mote
rystes instatymus, ar apleidžia 
motore, vistiek ja turi užlaiky
ti.

Dabar turime pažiūrėti ka 
moteris gali daryti prižiūrėti 
savo teises, 
kur jos

v eras

pasogos teises.
nekilnojama 

gyvenimą
žmogaus mirimu.

Tas duodu motorai pagalbos 
kuria vyras duotu jeigu gyven
tu. Ir tai]) pat vyras turi kaž
kurias teises prie moters tur
to. Iii vairiose valstijose statu- 

bet kitose 
senesnes taisyklos 

Kur nėra, statuto

vartot i 
per jos po

o-. ■

numeri 26 (pastur-laiivo 
galis “ 
sakyrna ant užklausymo kokio 
tai “U. B.(?)” kuris ar kuri 

Skaitau ‘Saule’. Ar 
9) > 
Laivo 

Saule”

( 4 ! y

Draugo”) skaitome at-

“U. B.(?) 
užklausė: “ 
yra nuodėmė — griekas?

Ant ko rodąktoris “ 
atsako sziteip:

j,

4 4 
nusistaeziusi priesz katalikus. 
Sau blogo Tomistą nepadarysi, 
jeigu ja skaitysi. Bet “Saule” 
yra raszoma labai bloga Lietu
viu kalba ir leidžia ja žmones 
del pinigu o ne del žmonių pa
mokinimo. Tad ta“gaziota” 
Tamista skaitydamas nieko 
sau naudos negausi.” Ir t.t.

Nors karta dvasiszka klyka 
pripažino, buk “Saule” “nėra 
nusistaeziusi priesz katali- 

Jur rail vyruezei, kad ne 
neturėtumėt

Pa d ta

priesz

nėra

tai kožnas

kus.”
“Saule” tai jus 
kam pamokslus kalbėti Ameri- 
ke.

O kad kiszasi “kad ja ja lei- 
dže del pinigu”
žmogus pripažys, jog niekas už 
dyka nedirba, kokiam jisai ne
būtu biznije, o jus dvasiszki lo
veliai teipgi nedirbate už dyka 

prisieget ubagysta lyg 
Kur

sakrameiittis lupate 
žmonių frau-

gyvenate

nes negalite

nuo

del mažulėliu

mes jums

buotis “ 
sidirbt ant sznlotelio duonos. 
Neužkabinekit be reikalo, nes 

in akis nelendam.
Jus patys priverezet mus ant 
vedimo polemikos ko labai ne- 
apkenezem, bot “
mieruojet tokia atiduodam.”— 
Pax Domini 
cum 1

kokia miera

sit semper vobis

nors 
smert. O ar jaja pildote? 
tau! Už 
kiek galite, nuo 
kete paskutinius centus pavi
dale visokiu tinku, 
palociuosia kaip grotai, patar- 
navima turite kanuopuikiause, 
o del mus užvydite kad mes 
iszduodamc laikraszti del pini
go, o no ant “Garbes Dievo 
kaip jus?!”

Parapijonai jums moka mė
nesine alga, bet to negana, turi 
mokėti ekstra už tnažiause pa- 
tarnavima kas pasidaro ketu
rios mėnesines algos — ir vis 
jums negaila, o f/tit mus rugo- 
jcto jog už tris dolerius pep me
ta (musu alga) leidžemo dėl 
žmoiiiu hjikrasžti pagal jtiju 
norą ir vdli|nma, o jus prisieg- 
diimi “ubagysta” mirsztate 
isz bado!! Nelaimingi jūs Dic-

. ■ r '■

o no ant i t

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauzkas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

• ' I
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žmogus 
Knyga •

dimu “ ubagyste ”

i

vyras pribuim 
kuomet moteris atlieka t n dar
bu instatymas mano kad jis pa
sakė jai ta daryti ir jis atsako
mas jeigu negali prirodyti kad 
nepasako daryti. Bet kuomet 
moteris viena atlieka blogu 
darba ji turi užmokėti su savo 
turi u.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAM UOTOJ AS

automobilius

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Taipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tai 
kreipkltes pas mane, nes aez galia ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

tai valdo tas teises 
valstijose 
egzistuoja.
abieju teises negalima praša
lint i nuo nekilnojamo turto. 
Nei vyras nei moteris negali 
parduoti arba atiduoti turtoNie 
paraszyto pavelijimo 'kito.

savo testa- 
savo turtą ir

nuopriguli 
randasi. Jeigu 

vis su ja gyvena ir atsisako ja 
užlaikyti, gali but paszanktas 
ffrie teismo ir ])riverstas atlik
ti savo užduoti, 
miestu vra teismai 
Relations ('ourls”
tik tokius atsitikimus. Kituo
se miestuose apskirties advo- 

vieszas skundėjas 
perstatyti krimi-

Tas 
vvras

In daugeli 
(‘ Domestic 
kurie ima

katas arba 
gali reikalu 
nahii teismui.

Bet yra sunkiau kuomet vy
ras pabėgės. Pirmiausia reikia 
ji sugauti ir tada turi užmokė
ti. Daugeli sykiu 1 
dint as kalėjimo kuomet neuž-

Miestuo- 
rasti budus

Turtas ir Teises.
Kuomet-vyras su motore ap- 

siveda abudu turi kaiknriu 
daigtu. Kad nors butu tik dra
bužiai. Ir klausymas pakeltas 
kokia teise vienas turi prie ki
to t urto.

Sulyg
sifikuotas po dvieju antgalviu, 
nekilnojamas (žeme, 
panaszus daigias)

instatvmo turtas kla- t

pa velijimo
Pav., jeigu vyras 
mente atiduoda 
neaprupina savo motore, ji ga
li reikalauti savo “pasogos tei
siu”

Szis straipsnis yra generalis.
Del ypatingos 
svarbu tartis su advokatu arba 

pagelbos draugy-
Tlk svarbu atsiminti kai: 

instatvmas turi taisykles ku-
V

ries lieczia daugeli 
sentikiu vyro ir moters ir jei
gu žmones apsipažint u su jais 
daug nesusipratimu butu pra- 
szalinta. — F.L.I.S.

nepaisant testamento.

informacijos

legaliszkos 
ste.

paprastu
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Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Baviula daktaras karituneaaja, 
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet, f Iki S vakare.
210 N. Maih St Shenandoah

namai ir 
ir k ilno ja- 

i ir 1.1.) 
rali susi
te) ku

lt iiomet apsivedė

vyras ])aso-/mas (drapanos, meiliai
i • z k * J . 4 w u « . « e J> J> lt W V-% a % x'w. 4 aki . t «

laiko savo szeimyna. 
se labai lengva
kai]) ta atlikti.

- Į)

t

K

*

i

f

i

Kilnojamas turtas 
dėti isz trijų rusziu: 
rhnys t u rojo, 
(b) kurie duobi laike apsivedi-

<>•
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Prezidentiene Coolidge Padeda Kdnipiidi Akmeni.

a
r<■ ■’fy?
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A

J

padėjime kampinioPat i prezidento Coolidge VI a lyba vo 
akmens po nauja koplyczia prie Mėreersbufrgo akademijos. 
Abudu sūnūs Jonas ir Gaivinas prigiitlbinojo motinai cerotiio- 
nijoi.

KAZUNO
GUMBO-KŪRA

Szita Gyduole yra atsakan- 
cziai iszbandyta ir visados 
yra pagalba nuo Gumbo,
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutino ir 1.1. Preke bonku- 
tes 75c. su prisiuntimu 80o.

Lietuviszka Trajanka
Sutaisyta Kazunp Aptiekoje.
Parsiduoda mažam ir dideliam 

pakelije po 35c. ir 75c., per paczta 
reikia dndct ant mažo pakuczio 6c. 
o ant didelio 10c.

Teipgi importuojame isz Euro
pos visokias žoles, szaknis, laszu, 
aliejaus ir t. t. Pinigus siuskite 
per Paczto arba Express Money- 
Orderi, o jeigu norite pinigus siųst 
tai reikia užregistruoti laiszka su 
pinigais. Stempu nepriimame. 
KAZUNAS’ DRUG STORE 

38 SOUTH JARD1N STREET '
SHENANDOAH, PA.

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 

I paveikslu ir drūtais viražais. Teipgi 
mes užlaikėme didžiause žolių vaisti- 
nyczitt, czion galime gauti visokius 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaiso 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo, 
nuobomieje suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, stir
nų skaudūjjmo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kalusio džiovos, patrūkimo, 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutaisimu tUrimo del mote
rų nuo visokiu motbriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t. 
Goriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių ir 
knygų kiitaloga.* ReikalttdjArtiiMJJėtitU 
yisuose aplinkinėse. •' ,f *

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

«
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4 PRIGAVINGA MEILE.

Parnsze .Juozas Pupa.

~*Vienn sekmadienio vakaru, 
radau svecziu, 

mano 
J u buvo trvs:
vienas v v ra s. 
su mano szei-

*

parėjės namo 
pribuvusiu aplankyti 
jį^oimininkes.
it vi moterys ir 
Jie visi drauge 
niininke seclojo parloryje ir gė
rę Arbata.

rarloris su Valgomuoju kam
bariu buvo sujungtas placzia 
anga, o ta anga užtiesta užlai
domis, kurias pati szeimininke 
buvo numezgusi isz žaliu siu- 
hi. , Asz atsistojęs prie angos Ii
staktos atsargiai apžvelgiau 
visus ten esanezius sveezins 
bet ne vieno nepažinau.

Pas szin szeimininke jau bu
vau iszgyvenes keletą menesiu. 
Daug visokiu svecziu buvo at
silanko, bet niekuomet pir- 

domesys nebuvo 
taip labai patrauktas, kaip da- 

(1 tas atsitiko tiktai del 
vienos moteries, kuri buvo sve- 
czin tarpo!

.Ji buvo jauna mergina, ir to
kia graži, kokios asz niekad 

To
kioms gražiai žibanezionis aki
mis, taip puikai nuaugusiu vei
du, kad man pasirodo, jog ji 
tik tam ir sutverta, kad asz ga
leeziau žiūrėti ir gėrėtis ja.

Stovėjau prie statkos ir žiu
rėjau, negalėdamas 
nuo jos savo akiu, 
su ja susipažint i !

galvojau 
neturėjau drąsos 
kie ten žmones 
priskaityti mane prie neknltu- 

ir
gi nesusipažinus

."lizinu

dvi motery

bet 
minu, mano

bar.

i

SAULE

EKSPLOZIJOI LAIVORIAI GABENAMI NUO LAIVO.
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kokios
pirmiau nebuvau mates’

sveikinti!

at it raukt i 
Kaip ežia 

Kaip pasi- 
sau —

nežinau ko- 
— dar galėt u

ringu 
likti 
reiksztu 
nuo laimes
kuri dalija laime!

amžinai paniekint i:
- gal 

pasislepima 
ar nuo tos Deives. 

Asz atsi
traukiau nuo statkos nuėjau in 
virtuve, 
liais ir sunkiais žingsniais, 
barzdinau pirsztais in stalu, 
szvilpavau, paėmiau ir tyczia 
mecziau in sinku vandens ge
riamąjį stiklą, kuris duždamas 
baisiai sužvangėjo ir ant to 
žvangesio atbėgo mano szeimi- 
ninke.

Mano szeimininke buvo 
t inga ir

vaikszcziojail 
sunkiais

dide

menkas nuostolis ir

imines, ar asz ne- 
iszgerti arbatos ir.

( > asz

už kokia 
man p:ula

sve- 
simpatinga moteris. 

Asz tuoj atsiprasziau jos už 
padaryta nuostoli ir padėjau 
ant stalo kvotori, kad nupirktu 
kita stiklą. Ji pasakė man, kad 
tai visai
kad man pasitaikiusi nelaime. 
Surinkusi isz sinkos stiklo 
skeveldras ir iszmetusi lankau, 
ji paklausė 
norecziau
kad eieziau prie svecziu in par- 
lori. Jos pakvietimą asz priė
miau siitokiu džiaugsmu, kad 
tuomi atkreipiau in save jos 
atidžia. Nežinau ka ji mane, 
bet ji taip keistai pažiurėjo in 
mane ir nusiszypsojo.
kuotik ne puoliau jai ant kak
lo ir ne pradėjau bueziuoti, 
taip, kaip kita karta bueziuo- 
davau savo motina 
nors didele malone 
ryta.

Ji perstatė mane svecziams, 
o aveczius man, o asz sveikinau 
juos pradedant vyru ir bai
giant mergina. Merginos var
das buvo Elziute. Spaudžiant 
jos ranka, asz pajutau kaip per 
mano kuna, — visus sąnarius 
ir dalis, perbėgo kokia tai elek
tros srove, 
saldus ir malonus virpėjimas! 
Jos rankute buvo taip balta, 
minkszta ir daili, kokios asz 
nebuvau mates 
mergina, su kuriomis 
pfrogos sveikintis. Sveikinant 
ji tik nusiszypsojo nepasakiusi 
man ne vieno žodžio. Bcsiszyp- 
sant jos veiduose pasidarė dvi 
dnobikes apie rieszuto dydžio 
iri 
szirdi, jog

v vrn

koks tai sziltas, 
virpėjimas!

daili, kokioj
ne pas viena 

t u re,jau

taip tas smego in mano 
asz insimylejaii in 

ja isz pirmo pasisveikinimo.
Dabar jau jokia pajėga ne

gilieji) mhnes huo jos atkirsti. 
Asz pirmai kart savo gyvenime 
pajutau meiles karszti. Džiau
gsmas ir liutlcsys, kovojo su

PRAŽUVUSIE

I

o-
nuimt i

WSH
.4

H
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i

I

I
I

Po balsei eksplozijai'kuri ki
lo ant kariszko laivo Mississ
ippi, nžmiiszli ir sužeisti luiv 
rei luina nuimi i nuo laivo ir 
gabent i iii iigonbutes.

i
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> sieloje.
galiu su ja susi

pažinti, pasikalbėti, bet liūdė
jau. nežinodamas ; 
teisi* m.vleti ja ir.
loj randasi bent kampelis vie
tos del manes. Sakau, džiau
giaus ir lindėjau, bet džiaugs
mas visgi emi' 
desio.
mano gabumu.
mandamima. kad jai patikus.

Pakol asz temi.iau in ja per 
užlaidas, prie angos stoktos, 
ji atrodė lyg ir nuliudusi. Da- 

i ir dėlto pa- 
ražesne ir ma

kils kilu, mnm 
ginus asz. jog

Dzin u

: i r asz turiu 
ar jos slė

virszu ant liu- 
ir asz pavartojau visa 

iszkalbuma ir

bar ji pa I i n k "Uiej< 
daug gsida re

lonesne.
Asz geriau

ko Ibejomo". Ji

skaitvti ir

grei- 
Kada jie rengėsi važiuot i 

ji padavė man savo ad- 
pas save. Asz 

įdėjau atlankyti ja už tri- 
Ig

u ja arbata ir 
papasakojo 

man. jog ji dirbant i prie kriau- 
ežiu. Dveji metai, kaip isz Lie
tuvos. Lietuvoj baigusi pradi
ne mokykla; mokanti lietuvisz- 
kai ir rusiszkai
raszyI i. mokant kalbėti latvisz 
kai ir jau angliszkai biski pra-j 
moktisi.

A’akaras prabėgo labai 
tai.
namo.
resa ir užkvietė 
priž
ju dienu ir palydėjau juos 
st ryt ka rio.

Ta naktis ir sekanezios trvs 
dienos man pasirodė neapsa
komai ilgos. Nieko kito nega
lėjau mislyti, kaip tik ajiie ja. 
\Jsai netekau apetito. AJso- 
kios mintys, svajones, abejones 
tai džiugino, tai kankino imi
ne, taip kad asz pajutau savyje 
liga dideles ūmios meiles, ir jei 
tai nepraeitu, mimaeziau dideli 
pavoju.

Nuvažiavęs radau ja 
pasipuoszusia ir belaukianezia. 
Ji net eme iszmetineti man, 
kam asz taip velinuos. Ji jau 

laukianti ir nega- 
Man tas labai

f M

ome

senai manes
liuli sulaukti.
patiko.

Vakar mudu
šokiais a si kalbėjimais

gražiai

paleidome vi- 
sededa- 

mi ant sofos. Kartais ji page
davo savo ranka man ant pe- 
cziu, pakabindavo kakle, 
apkabindavau 
kožna kartit 
mane sziltas, s 
virpėjimas... ’Kokioj padėty asz 
galeeziau sėdėti kad ir szimta 
metu, ir tai nenusibostu!

Jau buvo vienuolikta, kada 
ji iszlydejo mano in prieangi. 
Asz paklausiau jos, kada kita 
karta galėsiu ja atlankyti ir ar 
mano et lankymas 
jai nesmagumo. Ji pasakė, kad 
lauks manės kita trecziadienio 
vakaru, tai yra lygiai už savai
tes. Asz protestavau. Pasa
kiau jai, jog labai myliu ja ir 
man bus begalo sunku pergy- 
venti be jos septynias dienas!

Asz tave dar labiau myliu
— pasakė 

pabueziavo in 
Dar syki susibueziavo- 

me ir atsiskvreme.
Po to asz lankiau ja paskir

tais vakarais
’rankini vosjdavaus 

ja in teatru.
vopi, suglaudo galveles ir klau
sydavom daugiausia vienas ki
lo sžirdies plakimo, nekaip

o asz
jos liemenį ir 

perbėgdavo per 
<aldiis ir malonus 
kokioj padėty asz

nepadaro

Asz protestavau.

4 C

o pergyvensiu... 
man in ausi ir 
veidą.

menesiu.

y
? 9

bent per pora

Teatre nededa-

aktoriu kalbos.
jai apie meile, apie daile, kaip 

■s 
m y I (‘ 

liauni viens kita per visa gyve
nimą. Ji tylėdavo. Prisiglaus
davo prie manės ir kvepuoda- 

szilta dvasia, o

Pasakodavau

visa kas gyvena lik del meile 
ir kaip bntaii laimingu

vo m mane
ranka kutendavo mane po pu 
'ž.asezia.

Palydeda vau
Visuomet karsztai karsztai 
sibueziuoda vom

o mane

ja lyg namu.
Pa

kartais ji 
pakviesdavo mane in vidu, 
kad jei užpakaly drivses kabiu
kus a t sagioeziau, 
miszkia i

ji pm- 
imsimvle jusi kita
ta”’ ’

tas kelias dienas bid n
Ka 

Kiekviena vakara asz 
maeziau pas ja vis kita ir ki 

Argi ji galėtu juos visus 
'! Ji gal i tnylel i 
daugiausia

“ki

ta!
m y let i !
lik viena, 
du, bet ne szeszis! ('zia turi Imt
koks nepaprastas dalykas, ko- 

nežinoma prie- 
s pū

ga ■

<) - ta i

kia-nors man 
žastis, kuria asz kada nor 
t irsiu. Raminau savi* kiek 
ledamas, bet szirdis baisiai gė
lė, lm\’au nulindęs ir piktas.

drau-
nes visi na - ; gvste, 

• siau 
misi vilkdavo drese, likdavo po : liūdesio

jau miegodavo. Ji i

nuogomis rankomis | in ta, 
io kokie gražus 

Kokia daili ligu-

apat inia is 
ir ])(‘eziai 
jos peeziai!
ra! Jog akiu nenorėdavau ati
traukti: nusivilkusi drese tin
davo auti kojas segioli kojines 

pasikelda- 
matydavau.

ir storos jos ko- 
Man ta

il sz 
bėgdavau

augsztai ir drąsiai 
ma apat iue ir isz 
kokios baltos 
jos augszuziaii keliu,
syk' pasidarydavo negerai..

sekmadieni.

rouge balių.
ir sielvart 

ba I i u,
kad viena

Sekama
prie kurios asz priklau- 

Asz pilnas 
os nuėjau

kad nusiraminti 
kita savo dranga 

pamatyti, kam nors pasiskusti. 
sa\‘o I ledas) | 
nors paturima 
tesniii žinių 
Su žmonėmis 
visgi Ims

papasakoti, koki 
i gauti, ar pla 
apie ja dažinot i.

maniau sau 
m* kaip vie-ramiau

______ I k
Tii gausi in snuki, jei nepa- 

suriko jis.
Mudviem besiginezijant su

sirinko ir daugiau vyru. Vieni 
sveikinosi su ja, o kiti tuoj omo 
ginezytis ir szaukti, kad mer
gina. yra jo, o nekieno kito. 
Iszviso atsirado szeszi vyrai, 

kožnaS Rzaukeme, jog 
mergina yra mano. O ji tik 
žiurėjo ir szypsojosi. Tbji tik 
sz.ypsoj, asz maeziau, kaip ji 
didžiavosi savimi ir, rodos gei
džia, idant tie vyrai imtu pesz- 
lis delei jos ir už ja. Ir isztik- 
ruju mes būtume susipesze, jei 
polieistas nebūta iszskirstos.

Asz greitai durniau namo ir 
parlieges tuoj parasziau jai Ini- 
szkeli isz sekamu žodžiu:

‘‘Mylimoji Elziute!
jMusu santikiai, paskutinėse 

dienose pasidarė labai keisti ir 
nesuprantami.
sos, rodos 
nieko blogo del tavęs, kas butu 

isz tavos meili' 
sukurti noapy-

ji yra mano!
, • m.‘

siI rauksi!” -

kurie
yra mano.

S
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VISZTINTČŽIOS.

Viszt in vežios

ti

turi gauti.
daug saules ir tyro oro kad už
laikius viszt as 
turi būti joms
tos. Visztinvezia

sveikomis, ir 
užtektinai vie- 

turi būti at
sukta in pietus, nes tuomi gau

sit ules. Kur

Isz mano pu- 
nebuto padaryta

o

mane ste-

galeje iszvyti 
prie manes, 
ka nta.

Tavo pasielgimai
bina ir kankina. Asz pareisz- 
kiau tau mano meile, gerbiau 
ir dievinau tave; Iii sakei, jog 
myli mane ir, rodos mylėjai — 
o kas dabar pasidarė.' Prie ko 
tu priėjai — ir kuomi ta ko
medija ketini baigti!

man atvirai ir sa
lo mylėjai kada

ar ne! Jei mylėjai, 
su ta meile? 

Asz noriu turėti teisinga su
pratimu apie tave ir žinoti 
kaip elgtis ateityje, kad nepa
daryti nesmagumu tau ir sau. 
J i man at raszo:

Mr. Pupa!

Manyk* kaip nori ir daryk 
Tokiu 

Prie menes
mv-

I *asak \ k 
žiu i nga i, . 
nors mum* 
lai kas atsitiko

a r

1 ’

i k f

ka nori, man vistiok..
kaip tu yra daug.
daugiu u- nelysk! Asz tavi*
Įėjau ir labai mylėjau, kol ne-
pamaeziau, jog tu esi verszis, 

kai pamaeziau, kad tu esi 
giau nebegaliu mv- 

Klze.”
asz sąžiningai pildžiau 

stengiausi ni<‘- 
iK'susitikti, niekuo-

S TAWADATWA

Per szvento Jono diena, 
Pataisė ne viena, 

Ypatingai pas gyvi aszles,
1 Arba pas senyvas mėrgszes. 

Baltiipore ant Vieno atryto, 
kelios tokios gyVona,

Kas pas jeises dėjosi, tai jau 
gana,

Seni jaunikei iszverte plikes, 
Trauke vilkdami paintukos: 

Su munszaine, kimeliu, 
Džilte ir vynu.

Taja diena gerus laikus turėjo. 
Daug Jonuku buvo, gere 

kiek norėjo,
Vienas isz plikiu namon pa

rėjo, 
Ir kiszenius apsižiūrėjo. 
Dvidesžimt ines ne rado, -

O žinojo gerai kad turėjo. 
Sugryžo adgal pas misi ūke, 

Ar uogaus su pinigais savo 
masznnke, 

Bet gaspadinole pagriebi* 
kirvi,

Per sprandą ypa uždavė. 
Badai plikiu prakirto. 
Net sužeistas parvirto, 

Daktaras plikiu susiuvinejo 
Sopulius apmalszinejo:

Ant riksmo palicije pribuvo, 
Kaltininkus in koza nugabeno

Pažeista iii ligonhuti patai- 
pino,

Ant rytojaus misiuke 30 dol. 
užmokėjo,

I () josios bodes po 20 padėjo, 
t ž toki bjauru gyvenimu, 

Ir svetinga priėmimą, 
Gaspadine isz namo varo, 
Ba nuo tokiu girtuokliu 

turi gero.

»

na daugiausiai
visztos gali Imti ant tyfo oro 
visa diena reikia joms paskir
ti po 2’e pėdas kiekvienai 
visztai, bet mieste, kur viftžtos 
turi visa laika gyventi viszti- 
nyeziose reikia joms duoti po 
keturias ar pOnkirts pėdas. 
Viszt inyczia kurioje telpa 25 
visztos turi Imti 10 pėdu ilgio, 
7 pedti ploezio, ir 6 pėdu 2 co
liu augsztumo pricszaky, o 4 
pėdu augsztumo užpakaly. Kur 
žiemos nėra labai szaltos gerai 
indeti Įauga ir dengti ji dratu 
o ne st i kl u.

Jei visztinvezia

ar

iii

stovi ant 
szlnpios ar drėgnos žemes, ga
li būti pavojinga 
(Jrindis gali Imti paprasta že
me, lentos ar cmnoiitas. Jei pa
prasta žeme reikia kasmet isz- 
grandyt ir szviežiu smilesniu 
pripilt i. Jei grindys 
turi Imt i K ar 10 coliu 
mes, kad leidus orui cirkuliuo
ti. ('(‘inentinos grindys geriau
sia, nes ilgiau laiko ir patogiau 
valyti. Tokios grindys turi bū
ti pridengtos sziaudais ar pie- 
Favinoms nuo 3 iki 6 coliu sto
rumo ir kada tos palieka labai 
drėgnomis ar per daug sutersz- 
tos, turi būti pamainytos szvie- 
žioms.

Laktos turi būti toli nuo lan
gu, kad neprileidus szalczio. 
Reikia duoti nuo 8 iki 10 coliu 

vietos kiekvienai 
Visos laktos turi būti 
augsztumo. Niekuo-

visžtoms.

jr
isz lentų, 

nuo fte-

y
t apėjimo 
viszt ai. 
vienodo
met nereikia viena lakta padė
ti augszeziau kitos, nes visos 
visztos mėgins ant aukszcziati- 
sios nutūpti ir peszis kad kitaą 
mist umt.

Turi būti viena gūžta ketu- 
visztoms. (lūžios turi 

Ui coliu ploezio ir 
o ir

coliu augSzczio.
Dažnai makovojant visztiny- 

czias daug prigelbsti iszvaiz- 
dai ir szvarumui. IszbaĮtinant 
kalkėmis beveik pigiausiai at
sieina.

greit atsisveikinęs
namo.

Viena vakara 
ja besedinezia 
Ji priėmė mane 
Mažai t ('kalbėjo,
per prievarta, tai 

ji serga ir paklau-

nuejes radau 
su kilu vyru.

labai szaltai. 
szypso.jo lyg 
asz ir puma

niau, kad
siau jos, kaip isztikruju yra su

Ji pasakė, kadjos sveikata.
nesijauezia gerai, tai asz pato

gu lt i ir ilse-res jai greieziau
t is, iszejau.

Man baisiai
rūpinaus jos sveikata, bi-

nesusirgtu, 
ja neatsitik- 

Dieve — nenu-

gėlo szirdi — la-

su

bai
jojau, kad ji labai 
kad kas blogu 
tu, ar neduok 
mirtų!..

Nuėjau atlankyti sekama va
kare, taipgi
su kitu vyru. Ji man pasirod(‘ 
dar blogesni1: tokia nuliudusi, 
pikta, iszlil yszkusi — žodžiu 
tikra ligone. Asz patariau jai 
gulti ir ilsėtis ir pasiūliau dak
tare, kurio bila ketinau apmo
kėti. Ji nusiszypsojo ir pasako, 
jog asz perdaug apie ja rūpi
nuos, jai nesą taip labai bloga.

I\jau lankyti kas vakare ir 
vis radau ja tokioj pat padėtyj 
ir kas vakare buvo tai vienas, 
tai du vyrai. Pagalios asz pa
stebėjau, kad
mas ja t ik py kilo ir 
net labai sarkastiszkai paszie- 
pe mane ^akydama, 
tur-but neturis namu...

Asz supratau jos minti. Su
pratau ir iszbegau laukan ne 
sudiev nepasakos. .Jos balso ir 
veido iszraiszkoj aiszkiai m'a- 
cziau, k;id ji manės nekenezia, 
ar geriausiame
pyksta ant manės.

Kodėl ta neapykanta pas 
asz negalėjau šu

radau sedinczia

mano atlankv- 
erzina. Ji

kad asz

atvejyje — ji
Ko ji pyk

vienok aiszkiai ma-

tu !
ja atsirado,
prasti ir jokiu budu iszsiaJsz- 
kinti. Asz jai nieko nopadAriau 
ne vieno blogo žodžio nepasa
kiau, o
ežia u, kad ji manos nebepaken- 
czia! Ir persimainė in taip 
,trmhpa laika! Tik savaite at
gal, kada paskutini karta bu
vau teatre, ji dar taip karsztai 
ir tneiliai su manim kalbėjo, 
glaudes, bueziavo

su

vyru, 
priėjau prie

del jos ru

4 4

nam...
Ant baliaus atsilanko ir ji su 

kokiu lai nepažinstaniu 
Gavės proga asz 
jos ir pasveikinės tuoj paklau
siau apie jos sveikata ir pasi
sakiau, jog baisiai 
pinuosi ir keneziu.

T'Jziut, Elziut, pasakyk kas
atsitiko! Ko supykai ant ma
nės !
bloga apie mane 
sakyk Elziute 
kvk!..

Ir ko ežia tu 
prie mano merginos!” — vie
toj jos szoko in mane tas nepa- 
žinstamas vyras.

O ko tu prisikabinai!!” 
atszoviau jam.

“Ji

Ar kas ka pasakė, ar ka 
nugirdai, pa- 

— viską pasa-

4 i

l i

prisikabinai
) >»

> i ”

yra mano mergina, ir 
nieks neturi teises prie jos Ivs 
ti!”

“Tu prakeiktas nieksze! —

.— O

verszis, dau
lėti. - “

I r
jos insakyma:
kur su ja
met neidavau ta gatve, aid ku
rios ji gyveno, pastebėjęs kur 
ant gatves bėgdavau in kita 
puse, pastebėjęs ant baliaus ar 
kur vii'szoj sueigoj lindau in 
žmones ar eidavau lauk, idant 

ir jai ūpo nesuga-

gatves

nesusitiki i 
dint i.

\
Taip ir pasibaigė pirmutine 

mano meile, 
matau, 
meile.
jau,

m

Kaip asz dabar 
tai buvo prigavinga 
Daug del jos nukonte- 

daug
bet ir daug pasimokinau.

laiko sugaiszau — 
‘ Tik 

vieno dalyko dar lyg pat szaai 
dienai negaliu suprasti — ko
dėl ji mane vadino versziu ?

M

J

*
APDOVANOJIMAS GERU STUDENTU WEST POINT. i

užsibaigė molinis

nejaugi

West Point akademijoj did kareiviu
mokslas. Kadetai kurie atsižymėjo goriausiu mokslu aplaike 

i garbes medalius kuriuos dalino generolas W. Sladen.

lio
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Klevelaudas, 
Miestas davadnas. 
Puikei intaisytas, 

Szvarei užlaikvtas.
Lietuviu yra didelei davadnu, 

Bet yra ir daug girtuokliu 
žyd bėru i u, 

Kurie prie žmogaus prisika
bina, 

Jeigu del juju nefundina,
Tuojuus musztyne pradeda 

Ir ne atsikabina.
Nesenei du vyrukai isz Ponn- 

sy Ivan i jos atvažiavo,
Pas gimines reikalą turėjo, 
Užėjo in viena vieta pas pa- 

žinstama, 
Nuo senei žinoma.

Sztai du sZpiclei atsivilko 
Jog vos kojos pavilko.

Tiedu davadni, nenorėjo su 
jeis užsidėti, 

Žodžio nekalbėti, 
Sarmatijosi tokiu skarmalu, 

Pasigėrusių pusgalviu.
Pagriebia stiklus pradėjo 

mėtyt, 
Bet negalėjo pataikyt, 

Ba girti btlvo, 
Net strapaiiavo.

Tokiu žyilbemiu czion ne 
stok u o ji',

Po visas pabulkes vclnei ne- 
szioje. 

Už bitrda neužmoka,
Davadniausiam žmogui in 

akis szoka.
O kad geri žmonis padarytu, 

Kad tokius drvskius isz 
miesto iszvarytu, 

Žinoma kad palicijos in tal
ka papraszytu, 

Kad su paikom kaili iszba- 
dytu, 

Ta viską maeziau,
Kada ant konvencijos atsi

lankiau.

rioms 
būti nors 
tiek pat ilgi nuo 12 iki 16

TEMYKITE BROLIAI LIETUVIAI.
Asz parduodu farmns. Esmių ežia 

prngyvėnes 11 ihotu ir numanau 
reikalus apie fnrmas. Turiu laisnus 
pardavinia farmu. Parduodu visokias 
furmas su budinkais, sodais ir prie 
ežeriu. Parduodu ant visokiu iszmo- 
'keseziu.
neiszdirbtu fannu.
Adreso.

Teipgi turiu daug nauju 
Kreipkitės ant 

Sep 2
Antanas Mactlhas,

Irons, Mich.R. 1, Box 61.

Hl i ”111 " ‘ * .JI

Naujas Japoniszkas ministetifi.
Japonu partije Konseik^i 

iszrinko in kongresą haVq 
minister! grdftt 

Taha-akira Koto, kuris sutvers 
nauja kabinėta Japonijoi.

m 
augszcziausia I*'

ROYAL MAIL J
IN IR ISZ LIETUVOS. |

“ORDUNA” “ORBITA” 1
“OHIO” “ORCA” K

Tie laivai yra nauji ir modern 1 
niszki visame. Geriausi del JuHl 1 
keliones, žinomi del gero patar- I 
navimo ir vigados visame. Getas | 
ir užtektino valgio paduodamai 1 
ant baltai uždengtu stalu. Szėi- 1 
minios, moteres ir vaikai gauna | 
■pedale patarnavime.

i BOTAI/ Kill- STEAM ' 
PACKET COMFAJfT,

M Breadway, New Yack,

l • v

Į arba pu vietiniu* afantua. >>»»■*««• »■•
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ŽINIOS VIETINES.
— Džiulajus.
— Seredoj pripuola 

nte Aplnnkimas P. Marijos.
bus užtek-

szve-

— Petnyczioje 
tinai piszkinimo.

— Ketverge pribus Chris
ty Brothers žvėrinis 
su 500 visokeis
rodys West End Parke. Tokio 
eirkuso Mahanov 
buvo nes tai

....OMwwwAtiiww r Bmi miuuiilii ir

PASIVĖLINO.

Gyveno

L

I

I

I *

t

J

II

II

I'

ii

at si-

*

Ik f

\

eirkusas 
žvereis kuris

Ui t y da no 
pirmnt inis 

tokio ruszio perstatinius.
— Praejtos Senules viesu

lą padare bledes musu aplinki- 
nejn ant 300 tukstaneziu do
leriu. Keadingo
laike daugiaaše bledes mieste 
ir kitur.

— Nupuolus nuo trepu 
vo name 31 E. Spruce nlyezios,
p. Staszkuviene skamlžci susi
žeidi) isznerino ranka dvie- 
juosia vietosią, 
taisė isznoi ima.

—— I a ma s

vra

kasiklos ap-

sa-

ranka
Dr. Bredt su-

Matnleviczius,
Povvlas Banionis ir Edwardas 

iszkeliavoRajkowskis
Camp Meade, Md., lavintis ka- 
riumeneji* per 30 dienu. Yra tai 
vakaciju kariszkas laiviniams 
del jaunu vyruku, už ka valdže 
moka, duoda maistu ir iszmo- 
kina karoiviszknmo.

— Bukmanto kasiklosia li
kos sužeistas in 
Szerpinskas, 1137 
nlyezios.

— Nauji 
gonai jau likos

in

ranka Jurgis
E. Markei

milžiniszk i 
pargabenti in 

ir lau 
k u r i.s

va r

Lietnviszka bažnvezia« 
k eina vargom iširo 
<h»s vargonus siistatinet.

— (’horn apskrieziaus isz 
važiavimas invyko Nedėliojo 
Bittings Grove. Buvo puikus ir 
linksmas suvažiavimas.

pra

600 
priežasties 

įiega ledamas 
asz-

-- Mikas
W. South uli. isz 
blogos sveikatos ; 
dirbti kasvklosia užsiėmė 
trinimii visokiu peiliu, britvu, 
žirkliu, pieln ir 1.1. Snszelpkitv 
žmogų kuris jum visame pa
tarnaus jeigu noriti' turėti ka 
toki del iszasztrinimo.

Jakimonis,

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS“

Visos reikalingos maldos, Litanijos, 
Puikiai apdaryta tninksztais 

skurinais apdarais, auksuoti krasztai. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.50.

ir 1.1.

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

Valgiu Gaminimas
fc'4---- IR -----r-.*

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti aria knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei^ apdarais. Pre- 

. . $1.50ke tiktai . .

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

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARBA NOTOS 
DEL PIANO

baznv-
Kunas palaidotas ant

ra.
bet I ri u- 

minutei, sužibus 
senelio trittsas

I

>• 
<

<1

ių s. 
tikti

|i. T ' 

rlIi J
fj-ihiį. 
n ®| 4

d|į
H

> TURYNIS:
ISecita Polka 
z Lietuviu Marszas 
C Suktinis Polka 
>Lastucza Polka 
c Tu Mano Mieliausia Polka 
J Vamzdelis Polka 
JDucaty Polka 
CGriež Polka 
>Szvilpia Marszas 
c Klumpakojis Polka 
C Marcele Polka 
rPade-Espan Valcas 
C Noriu Miego Polka 
/Helena Polka
CMojavas Vainikas Polka 
jRasluca Valcas 
cMojava Veszna 
CAugonele Polka
> Ilgėjimas Tėvynės Marszas
< Lietuviu Vestuvių Polka
> Lietuviu Galopas 
cPijonkeles Valcas 
IPampilionas Polka 
/Nekaltybe Valcas
< Lietuviu Kadrilius
< Muzike aiszku budu sutaisyta ir 

lengvai graJytE ’
Preke su prisiuntimu tiktai 75c. 

W. D. “boczkauskas co.
MAHANOY CITY, PA.

Isz Shenandoah, Pa.
U ■ ■ „ i

— Laike viesulus likos su
žeista daugeli žmonių.

Praejta Ketvergą
buvo laidotuves Vinco, smmns 
Juozo Knpczinskio isz West 
Coal nlyezios, su bažnytinėms 
npejgoms szv. Jurgio 
ežioje.
Szv. 1. Marijos kapiniu.*

— Julije Tidmonsku, 
metu isz (‘oiinertono mirė Ash- 
lando ligonbiiteji* nuo uždegi
mo plancziu.

— Marijona Szamalanekie- 
met n,

mirė praejta
lando ligonbnt<‘j<‘. Paliko vvra 
ir kelis vaikus.

ne, 34

17

isz Lost Creek, 
I’et n vožia Asil

taukai name— Verdanti
Petro Paszke\ icziaus kurio už- 

kaimynai parogeja du- 
inbego in vidų ir iszmote

sidege, 
n i n s 
blokine laukan. Ant kiemo sto
vėjo du vaikai .Jonukas Navic
ku ir ('illinium, 9 ir 6 motu 
ant kuriu verdanti tankai likos 
užpilti su baisia pasekmių, nes 
vaikai likos skaudžei apdi'gin- 
tais.

PAJESZKOJIMAI.
SalomėjaLietuvon piliete

I’etrtiseviczieiie isz I’akrtiojaus 
miestelio. Sziaiiliu apskriezio 
pranesza, kad jos vyras, Jokū
bas Pel ru>eviezins isz Podbir- 
žes valszcz.iaus atvyko Ameri
kon 1913 metais ir dirbo Seran- 

ra gan- 
I ’et rusevi- 
lose. Tad 

Ih’spulilikos Al 
prasz.o visu, 

Jok II bo

kad
ŽUVes

< >s

Jokūbas | 
kasvkl

tone anglu kasyklose. Y 
du.
ezi us
szi 110 Liet n \’
si < i\’ V I ie 
apie
likimą, malonėti praneszti At
stovybei Washingtone.

Respllb. Atstovybe 
\\ ashington, I). C.

kas žino
I ’et rnseviczians

I .ict u\os

$4.00
IN ATLANTIC CITY

$3.50
IN WILLOW GROVE 

NEDELIOM1S 
JULY 6 IR 20 

Specialiizkas Exkursini

Isz 
Shamokin ... 
Mt. Carmel . . 
Ashland ..........
Girardville...............................
Shenandoah................................5:33
Mahanoy City............ ...........6;14
Tamaqua .................................... 6:42
Philadelphia (Reading Ter.) 9:40 

Dubeltavas tikietas isz Mahanoy

- -inis Treinaa

Apleis isz ryto 
................5:00 

.................5:08 

.................5:45 
r> -r,•?

City ir Tamaqua in Atlantic City 
$3.75; in Willow Grove $3.25.

K: QP

(jR1ZTANT--Speciiilis2kus trei- 
nas apleis Philadelphia 7:30 vala
nda vakare Standard time; 

vai. vakare Daylight Time.

CEASHORE
ATLANTIC CITY 

OCEAN CITY, Etc.
16 Dienines Ekskurcij 

KETVERGALS
JULY 3, 17 ir 31 

AUGUSTO 14 ir 28 
SEPTEMBERIO n

Dubeltavas $7.20Tikietas
Tikietai geri ir ant Pullman karu

Pullman

KETVERGALS
OS

damokant regulariszka 
preke.

ISZ MAHANOY CITY
Tikietui geri ant bile kokio treino 
dienoje ekskurcijos (pridedant ta 
treina kuris apleidžia Williams
port 11:20 naktij priesz tai.) 
Galima sustoti Philadelphijoje 
važiuojant ir grįžtant.
Apie daugiaus informacijos pasi
klauskite ant visu Readingo gele
žinkeliu stacijų.
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Ant ReBdiiigo Geležinkelio

dienoje ekskurcijos (pridedant

sustoti

klauskite ant visu Readingo gele-

nu 
pasakoji

ji tarnaitei,

Skolų

o nelaimingaja pa
la i p pasitikėdama 

, k a tik 
Nelai-

persikele 
naman su viena

kada, tai turtinga 
mergaite Morta. Užgirdo apie 
jos kraiti pirklys laikantis sa
vo turtingu. Bet isztikrnjn taip 
nebuvo ir tik geromis vestuvė
mis mani' pataisyti savo reika- 

Mokejo jis mergaitei pa- 
, ir toji isztekejo už jo.

Kad iszgavns isz jos pinigus, 
jis praih'jo bosažiniszkai me
luoti jai. .Jis sake kad pataisy
mui jo pri'kylios reikalu, jam 
r(»ikalinga iliih'h' suma pinigu. 
Morta atidavė jam visa savo 
luta. Bet pirklio reikalu nebu
vo galima l)epataisyti.
buvo perdaug, taip kad nei pu
ses neiszmokejo; likusiuos pra
leido, pats galu gale papuolė 
kalėjimai), 
ežia, kuri
atidavė visa savo turtą 
turėjo, paliko neturto.
mingoji moteriszke 
labdaringan
isztikima tarnaite ir, taip skau 
džiai apgauta.
minu taip labai mylėjo, nusis
tatė daugiau niekuomet ni'be- 
mat vt i vvro. • •

Bet likimas ni'prileiilo Mor
tai gyventi neturte. Atsitiko, 
kad mirė jos turtingas vienin
telis dede, ir paliko jai, kaipo 
vioiiinti'li'i inpedinei, visa savo 
t nrta.

Isznanjo 
M ortą
puikiam!1 namo. Bet szirdis jos 
nebu\ () akmenini', kaip |>as ki
tus turtuolius. Ji neužmirszo 
ir neturtingųjų ir visoj aplin
koj szi'lpo juos. ’Piktai apie sa
vo vyra ji niekados nenorėjo ir 

niekados nesirūpino

tuo, kuri pir-

pradėjo 
pertekliuje,

gyvent i 
naujame, >

girdėt i, 
apie ji, dargi nežinojo kur jis 
ir kas su juo.

Praėji) daug daug mi'tu. Kar 
ta priesz jos Įauga, tarpe pulko 
neturtingųjų darbinihku, atsi
rado nuplyszes, sugeltos , pa
ežio ligoeziausio budo senis. Su 
juo buvo asilas, toks pat liesas 
ir ligotas, kaip ir jo szeiminin- 
kas. Pažino senyje Morta savo 
vvra. Bet. nosiisiminksztino 
jos szi rd is, tokia prielanki del 
kitu nelaimingųjų. Veltui senis 
maiszesi tarp neturtingųjų atė
jusiu prie jos slenksczio.
buvo del jo nei žodelio, nei pa- 
szalpos...

Atėjo baisi žiema: viena die
na buvo szaltesno už kita. Ne
laimingasis senis, su savo isz- 
tikiumoju asilu ėjo keliu, karts 
nuo karto drebėdami nuo szal- 
czio.

Pasižiurėjo turtingoji Morta 
ga ir klausia tarnaite:
’ejaugi, geroji, jam norą 

prisiglausti tokia baisia 
žiema .'

— Jis gyvena labai prastam 
namely, kalbėjo tarnaite, snie- 

ant senio lovos ir
tirpsta ant jo galvos.

— Vaikeli mano, jis pilnai 
užsitarnavo tuja bausme!

poniute, 
Niekados jis

prolan

kur

gas krenta

— Teisybe, 
bausme didele, 
nemato gero maisto; per snply- 
szusius jo drabužius matosi jo 
pageltusi oda; lauke jam szal- 

bet ir namie neszilcziau; 
kiek triūso, laido, nemalonumu 
kenezia nelaimingasis senis!

— Bot atsimink ta, ka jis su 
manim buvo padaręs...

— Viską žinau... Bet pažiū
rėkite, pažiūrėkite liktai po
niuto kokiais silpnais žings
niais eina jis keliu... Koks bai
sus vejas, koks szaltis — iki 
kaulu perszaldo. Jis bemaž už- 
szalo... Jei paslystu, tai nei ne- 
beatsistotu. Žiūrėkite kaip pu
rus sniegas lenda in jo skyles 
drabužiuose.
kūno ir atszaldo ji.. Sztai, sztai 
žiūrėkite! Jis vėl pasirodė, vėl 
vedasi vos gyva asila, dranga 
savo darbe! Szirdis varguoliui 
užszalo krūtinėj; sunužusiomis 
akimis jis 
stengdamasis kalbėti malda, 
bet žiaurus vejas užszaldo žo
džius maldos ir nutilsią lupos.. 
Bet kaip pareis in namus, ko
kia liūdna ugnis laukia jo pe- 
cziuje! Asz pati macziau jo pil
na purvo lova; 
iszviso kertes.
rus ir krūva sunuvusiu szimu

bet

ta,

Jis prieina iki

žiuri in dangų,

užima ji puse 
Macziau žaba-
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du — kitokiu malku pas ji ne-
Klaupes ant keliu nori in- 

pusti mažute ugnele, 
sės netriusi.; 
gesta ir visas
nueina veltui... Poniute, poniu
te, man dargi baisu prisiminti 
kaip vargsta8 senelis taip frin 
sias, o asz, dėdžių sžiltam kam 
bary, rami ir patenkinta.

Sujaudino galu gale, 
skrianstaja: Morta, 
mas tarnaites.

— Eik, kalba
pas seni, mtneszk jam duonos 
ir vyno, bet, žiūrėk nei žodžio 
apie susitaikinimą. Kad jis ir 

kad asz jam kada 
nors dovanosiu, 
nemėgink man 
t i... Kad ir (lekuotu, taipgi nei 
žodžio... Kad daugiau nei žo- 
džip asz apie 
nuo tavos!

Tarnaite iszejo... 
ko sodo prie knygos; bet 
skaito jai... 
akyse namukas, o janu' senu
kas. Veja lauk slinkus paveiks
lus, bet 
Negerai 
Užsimąstė Morta... 
masto, tarnaite eina jau iii na
mus ir verkia. SerfHtkas su
griuvo ir pasimirė prie slenks
czio savosios trobeles, 
mirusio knna stovi, 
galva, 
asilas, 
— senelio, pusgyvis 
ir szalczio.

nešit iketu
V

Kai gryszi... 
nieko pasako-

ji negirdeezian

Szoiminin- 
nesi- 

Taip ir stovi jai 
o jame

noina jie isz galvos...
Mortai ant szirdies.

Bet kol ji

Simui kas

Palei 
palenkės 

vienas tiktai vargingas 
draugas isztikimiausio 

nuo bado

PARSIDUODA GERA 
FARMA.

144 a keri u farma kuri randa
si Locust Vallev, 2 miles nuo 
Tuscarora ir in Lakeside, 6 mi
les in Tamakve 
Mahanov (’it v. • • 
siam padi'jimi'.
parduos pigiai isz priežasties reikalinga in namus, 

Sztai 
gera farina.

Geo. S. Deem,
Barnesville, Pa.

ir tiek pat in 
A’iskas geriau-

I joenini tikas
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ANGLISZKOS DAŽIURETOJOS LIGONIU DALYBAVO KARALISZKOJE PARODOJ.

<

M
!SH“

Kada ana diena atsibnx'o 
szimlai Angliszktt dazinrelojii ligoniu, kurios tarrniv

medaliu arba kryžium. Padare josios
karaliszkos szeimynos ir visu > n.-i ri ūkusi u žmonin.

koja, ranku, su Ihiiseis žaiduleis ant veidu kaip< 
buvo apdovanota garbe-

karaliszka paroda \\ ernl»le\ saloje, Lomiom*, dalybavo joje 
(> 

a I m i n 11
kareje. Xekurios merginos neturėjo 

baisioje kareje. Kožna 
graudinga inspndi ant

a pl a įkyląs 
ga na

mcrginos
»

PARSIDUODA PIGEI.

si ūbos 
\V. Spruce St. Du a rk Iri 
žiniai, roges, < 
sztebrlei ir maža l’armuk'e. Vi 
kas geram padėjimo, 
rotu pirkti praszau atsilankyti 
pas mane, po No. (t .1’.

J11) W Spruce St., 
M a ha noy t ’it y, I ’a.

Dvirjos

CHAS. S. PARMLEY
( Real Eitute Agent. Notary Public 

—
I Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 

, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius 1.1.

Kampai Catawiaga ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

po No. oloj • • -L •’ ' e I „
dllinp-wagoli, ‘ tai keripkites pus mane,

Kas no

LOUIS WASCH
I Jei uvis

1139 E. Mahanoy St. 
Mahanoy City, Pa. 

Upholstering & Hardware

Jnsziuriniu

GYVENIMAS SZVENCZIAUSIOS 
MARIJOS PANOS,

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

Puiki knygele.

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

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

------- $------- -
3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu

, £ pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro

centą už jusu sutaupytus pinigus, ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.

Parduoda ir pataiso visokius, 
naminius daigi us ir kas t ik yra 

gausiti' 
pas mani' pirkt i pigiauproga pirkti

(t.56
i kaip 

kitur. Visokiu sietu del langu' 
Eletrikinin prosu ir j 

dėžini u daigt u ir t .t. i o i
ir duriu.
visokiu gi nr->

\
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for Preferred Stockholders of
fa:

) If 
•' - I

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.
NEXT DIVIDEND DATE IS OCT. 1

Ifc




