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ISZ AMERIKOS
AMERIKOS K0NSULIS SU

ŽEISTAS PER LIETU
VAITE, MIRĖ.

W ashington, D. U. -
A. Dayton, 
vice koiisulis
Nedėlios va k a ra, nuo

isz Auburn,

os pa

Ilarrv • 
Amerikoniszkas

Belgrade, mirė 
mirt ino

žaidulio užduota praeita Ket 
vergą per Ona Jusupaieziute. 
lietuvaite paeinanti isz Kauno.

Daytonas paėjo
N. V. iu kur jojo kūnas bus at
vežtas ant palaidojimo.

Daytonas pirmiause lik 
ženklintu kon>ulu iii Kauna,
Lietuva 1922 mete. Gyvenda
mas Kainu', insimylejo iii palo 
gia Lietuvaiti' Ona Jusupai 
eziute, bet mergina jam greitai 
nubodo ir atmeti“ nuo saves. 
Vėliaus likos perkeltas in Bei 
grada, bet Ona sekė paskui ji. 
Isz to kilo nesupratimas ir bar 
uis aut galo Ona szove iii k<m 
suli pažeisdama ji iu pecziiis, 
nuo ko iii kėlės dienas po tam 
mirė. Ona po s/.uviui nubėgo in 
savo kambarį ir ten perpjovė 
sau gyslas lankosią nuo ko mi 
re po valandėlei. Teip tai užsi 
baigė meilinga tragedijų Ame 
rikoniszko konsulo
vaite. O gal < binte turėjo gera 

sa v o

su Lietu

priežastį teip atkerszinti 
“ neviernam ” jaunikiui.

TĖVAS ISZPJOVE KUDI 
KIUI LIEŽUVI.

Sparta, W’is. — Už tai,
vienas isz vaiku negalėjo aisz-

kad

kei kalbėti, /fbneriš Hrjinhbpe. 
fa rmeri 
t i don, 
savo

u pagialba savo mo
gala liežuvio 

šuneliui.

(Ui

nupjovė 
ket uriu

Te va s likos aresztavotas už tai
kaipo apleidimu savo kilu ko

met u

turiu vaiku su kureisturiu vaiku su kureis pasielgi- 
nejo nežnjoniszkai. Joj<> moti
na teipgi likos uždaryta kalėji
me už prigialbcjima jam toje 
operacijoj. Vaikiuką nuvežė in 
ligonbut i.

UŽTRUCINO MESA IDANT 
PATI SU VAIKAIS NE

VALGYTU.
Philadelphia.

si rado “ 
sam mieste,’ 
has Meniov,

— ( zioiiais a t - 
bjauria uses žmogus vi

ii juoni yra Joku- 
.7 metu. Likos ji- 
; po 800 doleriu 

kaucijos lyg teismui. Jojo pati 
su dvieju metu kūdikiu stojo 

liūdindama, buk 
tankei jaja baisui

♦ J

. 27 
sai pastatytas

prieszais ’ ji, 
josios vyras
sumuszdavo, smaugdavo ir ma
žai duodavo pinigu ant maisto. 
Kada tasai bjaurybe dažinojo, 
buk motere iszdave doleri aut 
mėsos praeita nedelia, iupuole 
iu toki pasiūt ima, jog užliejo

ll»
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KATALIKISZKI MISIJO- IlSZŽUDE VISA SZEIMYNA 
NIERIAI PAVOGTI PER 

BANDITUS.
Scranton, Pa. — (’zionaiti- 

uis perdetinis Pasionistu klio- 
sztoriaus. aplaike telegrama, 
Imk keli zokoninkai likos pa
vogti per Kiniszkus banditus 
artimoje llonkow, kuriuos api- 
plesze nuo visko ir nusivedė su 
sa\ im iu kalnus, tiksle laikvmo 
juju tikėdamiesi aphiikyti g(»- 
rus iszpirkimus.

Su zokoninkais 
tos (

kliosztorije te
buvo nuvažiavę in 

misijonieriai tik

likos paim- 
l\ i miiiiszkos kurios radosi 

katalikiszkam 
nai<. Visi 
Kinus kaipo
paėjusi Septemberio menesi.

Tiejei kurie gavosi iii nelais
ve yra: kun. Motiejus, Damini- 
kas, Kdmundas ir kiti.

Mot iejus
Serantouo.

SZUO PALAIDOTAS ISZ

niukas
Zoko- 

] »aejo

KILMINGAI.
I ’rofesoriaus

in, turėjo >zuiii po var- 
labai 
užva-

kuri 
kuris pasl i po

New York.
K. M. Shuter isz University of 
M ichigi 
du “ Bov FTenrli« 
mylėjo, o

Szuniui užkalbino puiku 
metalini grabeli iu kuri Bov iu- 
dėjo ir nu\ež(‘ ant privatiszko 
laivelio net ant Water Island, 
kur palaidojo su didėlėms isz- 
ki imeius.
TOKIUS RAKALIUS SUKA- 

POT ANT SZMOTELIU.
Hazleton, Pa. — Danielius 

Kameiiski ir Petras Spalone, 
kurie priguli iu draugine kup- 
eziu balto tavom, likos suimti 
per steitinia palieija už prikal- 
biuima 19 metu mergaites Onos 

nuve-
nrva iii 

likos

k a r.

A bildu

1

I

kita mergaite

Tiejei

idant važiuotu 
po tam

juju propozicijos, 
urvo- 

jog uždirbs

Rust i k into isz szokio ir 
že jaja iii paleistuviu 
Ashland, Pa. 
are>zta\otais lame laike, kada 
prikalbinėjo
idant >u jeis važiuotu.

raka lei nusiduodavo 
ant szokiu, prikalbindavo jau
nas mergaites
su jeis aiitomobiliuje, 
priverstinai laikydavo mergai
tes pas save baugindami jei- 
ses, jog nuo tėvu bus baudže- 
mos. Mergaites persigandia so
ti k<lav<> ant
pasiliki lamos paleist u vi u 
šia po prižada, 
daug pinigo lengvu budu ir gy
vens linksmai.
VYRAS IR" MOTERE NUŽU 

DYTI SKUSTBARZDEJE.
Bilings, Mieli, — Palicije su

rado lavonus
Anderson ir jojo paczios su 
perskeltoms galyoms su kirviu. 
Artimoje gulėjo kruvinas kir
vis kuri žudintojas panaudojo 
ant savo auku. Kaim\ nai ne- 

lie-

barbeno Nels 
jojo paezios

4
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KAD JAM BUVO KALTI 
15 DOLERIU.

W heaton, 111. -
58 metu,

- Jonas Ka
merer, 38 metu, prisipažino, 
buk jisai nužudė t M to Kdner ir 
jojo tris vaikus, už tai, kad jam 
Edneris buvo kaltas penkioli
ka doleriu. Prick tam tasai pa
siutėlis pasirehgiuojo nužudyti 
t 
musze Edneri 
pat i padare su 
atėjo pažiūrėti ko levas teip 

jojo užklausta 
ant palicijos ka daugiau norė
jo nužudyt, tai Kamereris at
sake jog kataliku 
isz St. Louis, kuris jam nepave
li no mokytis ant 
kūpa llobana isz Skrautu, Pa. 
kuris isz jojo paszandino ir ku
nigą W’. McNamee isz Uhiea- 
gos, kuris jam ne norėjo pasko- 
lyt pinigu.

Daktarai pripažino kad Ka 
merer isztikrujii yra nepilna- 
protis ir likos uždarytas prie
glaudoje del paikszu.

KAD DIRBT MUNSZAINE, 
TAI GERAI.

Erie, Pa.

la ketures ypatus. Kamerer už- 
kirvuku, ta 

kada
su

vaikais

vaitoja. Kada

arei bisk u pa

kunigo, bis-

Tikra distilerue 
muuszaines likos surasta per 
palicije name Szmnilaus Kohe- 
no czionais. Žinoma, jog Szmui- 
lius yra
dare giszefla 

pilna burna, 
si

---------- ------------------------------------------------------- L—---------------- -------------------------------------------

ISZ LIETUVOS
NUŽUDĖ TRIS ŠPATAS.

Pasiutėlis nužudė Amerikie 
ežio dukrele ir du kitus vyrus.

Ylakiai. — Zenono Savickio, 
buvusio Amerikieczio, jaunos 
dukrytes apie I 1 vai. isz ga
nykla ėjo namo pieta. Jies pa
sitiko Kazys Joezintjkis, 33 m. 
amžiaus, augsztas, tvirto sudė
jimo ir pradėjo klausinėti apie 
savo žmona, kuri iszvedusi ga- 
uyklon karve. Mergaites aisz- 
kiuo, kad jos nieko nežino apie 
jo moteri.
viena ju, Onyte, miiszt ir spar
dyti. .Antroji iszsigandusi pa
bėgo.
czinskis iszsitrauke 
g
tinai sužeisdamas; 
inmete netoli 
lin, o patsai parėjo namo, 
gryžusio moteris klausia, 

kojas, jis
pasiutusi 

ji ir inmetes 
nemiego- 

pasista-

Vyras tuoj griebė

Neužteko muszimo, Ju- 
kokia tai 

eleži ir smoge jai galvon mir- 
paskui ja

tekanezian upe- 
Su- 
kur

vyras susikruvinęs 
atsake, kaĮl sutikės 
szuni, užmuszes 
upėn. Ta uakti Jucz.
jo ir prie lovos laiki> 
tęs kirvi.

Antroji mergaite
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NAUJO BUDO ADOMAS IR JEVA.
paeziule,Robertas Day isz Norfolk, Va. ir jojo 

“svodbiuia saldžia kelione J K

praleido
girrioje, gyvendami kai|sa\'o

Adomas ir Jeva, o maitinosi tik tumu ka surasdavo girrioje 
apdengė kimus su kailiueis. Jauuaved 
savo draugais, jog gyvens teip per visa 
vos dvi sanvaites. Už tai draugai ketino jiems nnpiirkt visu 

rakandus ir drabužius. Paveikslas pa
rodo juos gy venanezius girrioje prie virimo piel u.
reikalingus naminius

llsz Visu Szaliu
Keturi daktarai
Leonas Trockis,

Vakii r

LEONAS TROCKIS PAVO
JINGAI SERGA.

Moskva. - 
nutayi1 idant
kuris pavojingai sergn* apleis
tu tuojaus Moskva ir keliautu 
iu sziltesnia vieta iu Kaukazu.
MEKSIKOS BANDITU BŪ

RYS PUOLĖ MIESTĄ.
Meksikos Miestas,

septyniasdcszimt banditu buvo 
užpuolė Tapalpos miestą, Ja- 
lis'-os valstijoj, pleszimo tiks
lu. Laike pleszimo banditai už- 
musze vienuolika miestiecziu, 
o septynis kitus pavojingai su
žeidė. Buvo apiplesztoR di
džiausios miesto sankrovos ir 
turtingoji! piliecziu rezidenci
jos.
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SZV. MOTINOS.
Neapolius. — Keli nežinomi 

pleszikai insigavo iu bažnyezia 
Szv. Brigydos, kur apipb'sze 

stovvla 
buvo

papuoszais verti(“< 290 
tukstaneziu Ivru. Pleszikai iru- 
vos i iu vidų per bokszta, 
lurys yra saugojamos diena ir 

uakti per ginkluotus sargus.

JESZKOS PASLĖPTO 
AUKSO.

Manila, Eilipinai. — Dvi dė
žės Iszpaniszko
lmv<> pash'ptas apie 1.50 metu 
adgal, nrvoje ant .salos (‘laro 
Biilmynn, biiš
gyventojus, kurie dažinojo 
apie vieta, kur randasi tasai 
paslėptas skarbas. Badai auk- 

pasleĮie kokia tai sena inotv- 
idant apsaugot nuo tankiu

'.S,

■ ■ ii
kur
Szv. Motinos, 

papuosztas bran- 
v(»rt ies

puikii 
kuris 
geis

Virsz. ir Teismo Tardytojas su 
g'ydytoju, su felszeriu.
tardymo isz jo neiszKiausta, 
kartojo tik: “nežinau” ir var
du Dievo szauke isz skausmo. 
22 vai. uaktii‘s Tardytojo parė
dymu iszvežtas per Mažeikius 
iu Sziauliu S. D. Kalėjimu, ta- 
eziau Mažeikiu lyg. antradie
nio vakari? pasimirė, dar priesz 

siimuszli tar- 
l riitkszma.

Reikia dar priminti, 
damas namuose szukesi kunigo 
kurs^ir pribuvo be Szv. Sakra- 

Taipgi iszvežant pra-

VILKAI DARO DAUG 
BLEDES.

Apie Subata po Garszv ingo 
ir Baltmuizes miszkus priviso 
vilku. Daug nunesze 
draskė kumeliuku, o
ninku net szunis sudraskė. Pa
vasari dare medžiokle, nuszove 
du vilku ir keturis mažus 
kuezius sugavo.
19 szio Spalio
džiokle, bet nenuszove

I jaike 
neiszklaust 

nežinau nes

aviu, ap- 
kitu uki-

(

Jeruzalemo szlekta ir 
ne pusiau tiktai 

> 
ga

i t

dvi
lomi kožmt,

* ?

kiet i u isz

virszininkams ne

Pas ji siiradi 
įmogoiikas po szimta 

dvi |>o 50 galonu, 
viena tona cukraus, daug blo
gos ir kitokiu maiszymu ir 190 
galonu padirbtos muuszaines. 
Szmuilius pastatytas po*3000 
doleriu kaucijos lyg teismui.
STRAIKIERIAI NESUTIKO 

ANT ISZLYGU.
Pittston, Pa. — 1200 strai- 

Penusvlvanijos ka- * w
sykiu nesutiko ant paduotu isz- 
lygu per prezidentu unijos Ka
peliui.

Daugelis anglekasiu nžmeti- 
neja unijos 
isztikimvsta.

Kaip tas viskas užsibaigs tai 
suku inspeti ,nes visokį paska
lai apibegineja, buk darbinin
kai ant tokiu iszlygu niekados 
nesusitaikins, kiti sako, jog vi
si darbininkai sustos dirbti.

MOTERE BUVO PER DAUG 
SZVARI — PERSISKYRĖ.

Visame turi

< »s 
rvta

Nuovadai ir
:: d. pol.

polie.
I Jipkr..

A. Kondrat 
vie-

parbėgo 
namo ir pranesze apie atsitiki
ma-. Nelaimingoji tuojau buvo 
isztraukla isz vandens, bet po 
5 vai. mirė.

Buvo praneszta Ylakių Vals. 
Valdybai ir policijai, duota ži
nia Se 
ankst i
virsz. padėjėjas 
kis iszvyko žmogžudystes 
ton. pasiimdamas su savim 
Ylakių vyra. pol. 
virsz. K. luta, sen. V. Karoliu 
ir 4 szaulius, kurie per 
pasislėpė sergėjo 
kad nopasiszalintu. 
buvę rado žmožudi 
kapojanti. \’ir. 
reikalavo 
trobon, — 
atsake jokio reikalo su 
vusiais lietin is ir kirvio 
(lesias. Polie. 
tojo reikalavimu 
formoje ir tuomet 
puolė ant padėjėjo suduodamas 

per deszini 
peti; virsz. pad. nuo 
sugriuvo. Polie. Bitautas szove

> ♦ •• j • 1 • 1 • • B

pasiimdamas su
J. Bitauta,

nakt i 
žmogžudį, 

Visi pri- 
\ i rims be-

plidejojas pa- 
padėti kirvi ir eiti

ant ko .1 įiezinsk is 
pribu- 
uepa- 

Bitautas. pakar
us/, t resnoje 
žmogžudys

jam kirvapeneziu
smūgio

pat mirt bando 
naiitojus ir kele

kad bu-

am

meniu.
szesi palikti namuose.

A. a. Bitautas paliko'du nūn 
žu kūdikiu, vyresn. 4 m.
žirnis ir moteli. Szeimyna iš
likta be jokiu leszu pragyveni
mui.

K. Juczinskis paliko 
moteri ir 2 sunu, 
amž. Szeimvna turi «
tos desz. ženu's ir geras buda- 
ones isz 3 Imdinku.

Pasakoja, kad Juczinskis su 
sao kaimynais gyveno geruo- 

buvo pa-

taipgi 
vyr. 15 m. 

puspenk

vil-
Dabar vėliai 

suruosze nio- 
nieko.

Per tai vietiniai gyventojai la
bai susirupihe, kaip t'fcia riusT 
kratvti nuo tokiu 
sveczių.

negeistinu,

ARKLIUS VAGIA.
(Tižu

Aprimus vidaus

Ii!

aukso, kuris

kurie
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šą 
r<‘, 
drebėjimu žemi 
kyla.’

N(‘senei toje aplinkinėje su
rasta dvi misingines Iszpanisz- 
kos armotos ir laivo varpas, 
kurie paėjo nuo seno Iszpanisz- 
ko laivo kuris 150 metu adgal 
susimusze ant tojo pakraszezio. 
Sena motete surado auksu ir 
paslėpė.

valscz.,1 M

it- H.

koki lenais

%. ir

Ji

■ • e s

1

gyveno 
ju. A uo seliai pas ji 
temvti insikarszcziavimas, lv- 

“nukirsiu” 
pasirodydavo 

krauju.
Vadinasi Juezinskis* 

žudys nepilnaportis.
PREKYBA KOKAJINU.
Kaunas. —

•ija Gardino ;

invvkiai 
musu 

Szi rudeni, tik ežia

ir sziaip ne
ką rszt il

dimas 
rotai MAŽA BAUSME UŽ BAISU 

PRASIŽENGIMĄ.
iu ji pataikindamas iu galva ir 
kuomet polio, virsz. padėjėjas 
pargriuvo, žmogžudis puolėsi 
pasigrobti nuo žemes kirvi, 
tuomet pol. Bitautas isz tižpa- 
kalio griebė ji ir nemažai 
mesi, norėdamas atimti

zmog- Kaunas. — Sziomis dieno
mis Kauno Apygardos Teismas 
nagrinėjo p. Beržinskaites by
la, kuri apliejo savo 
nuodais, nuo kuriu 
ko. Tardymas parode 
ežiai:

Baisogalos pilietis 
insimylejo i n 
bet rezultate nieko gera itcisz- 
ejo. Jisai ja apleido ir nuvažia
vo -miestelin gyventi. Karta 
p. Josaitis atvažiavo Baisoga- 
lon atsiimti savo daiktus. Su
žinojus apie tai jo bvu. mylėti
no insibriovv in jo kaminui ir 
apliejo ji nuodais, 
pati nuvyko policijon ir pra- 
sze ja aresztuoti.
vus nuo areszto ji vėl pradėjo 
pirsztis prie aklo sužiedotinio 
ir jie apsivedė.

Nežiūrint to

Racine, W’is.
būti rubežius, ne tik pasielgime 
bet ir szvarunias žmogaus šlu
boje, bet su misi n k ia Sara N«i- 
sen buvo kitaip. Josios vyras 
Mikola apskundė savo Saru- 
kia ant persiskyrimo, ’nes ne
galėjo su jaja ilginus gyventi 
nes kaip pats

gru- 
pasi- 

grobta kirvi. Žmogžudys stip- 
virsz'iiitis daužo 

galva lazda, vie-

M

I
Spaliu 27 d. poli

cija uaruino gatvėje rado pas 
p. Kaplaniene, dijdeli

Ta pati Kaplaniene 
jau keletą menesiu sėdėjo kalė
jime už pardvima 
Kokajiua ji 
\rokietijos ir juo 
” linksmus
sziaip kokainistus. Policijos ži- 

Kaplaniene

Id

K
*

nivlima 
jisai apa- 

sekan-krovini
kokajino. pavogta 

viena ku- Jonaitis 
p. Beržinskaite,kokaino, 

atgabendavo isz 
mait indavo 

kampelius”

pripažino, jojo 
motere buvo per szvari, už- 
mirszdama visai apie savo vy
ra kad tik užlaikvti savo šluba 
szvariau ne kaip josios kaimin- 
kos. Vvrui buvo uždrausta ru- 
kyti namie, turėjo nusiimt cze- 
verykus priesz iuejima iu šlu
ba, draugu negalėjo
pas save idant grindų nesupur- 
vytu, turėjo mazgotis lauke ir 
daug kitokiu daigtu buvo jam 
uždrausta per szvaria motere- 
lia. Ant galo nubodo jam tas 
szvarūmas ir moterelia pamo
te.

Ožkabaliai 
Vilk, apskr. - 
gyvenimui, žmones pradėjo vi
sur laisviau jaustis. Kaimuose 
tatai pasireiszke tuo, kad žmo
nes palieka laukuose nakeziai 
arklius, ūkio padargus
Szitas inprotys kai ka jau ge
rokai pamoki*.

Sziemet rudeni musu apylin
kėje inejo iu mada arklius vog
ti jau tiesiog isz tvarto. Jau ke
letas metu negirdėt i
vis dažniau pasikartoja 
apylinkėj.
pat aplinkiniuose kaimuose in- 
vyko apie penkios arkliu va
gystes. Vieni atrado savo ark
lius, o kiti jau ne nesvajojo 
apie bent koki ju suradimu. Ne 
personai Spaliu men. isz nak
ties, Ožkabalių kaimo ūkinin
kui J. Dambrauskui 
trys arkliai, kuriu
mele buvo pirkta isz Szvedijos. 
Vienas kumelys isz vagiu pas* 
pruko ir parbėgo namo. Kartu 
su arkliais iszneszta geniausios 
|)leszkes, brizgilai ir vadeles. 
Vagiu buvo nujota link Barti
ninkų. Duota žinia kriminalei 
policijai. Dar ta paežiu diena 
tie arkliai buvo sulai k v t i vie
no miszko sargo ties Lazdijais, 

besiganant

Kaimvuai
‘S ( 

al juos pateko
truciznos ant mėsos idant pati matydami poros per kele
su vaikais negalėtu josios nau
doti. — Vaikai likos at iduoti inO (

paėmė
prieglauda.
tu moterių 
savo apgloba, 
jai gera darbu.

Irauguve apleis- 
motina po 

pa>iriipiiidami

TURĖJO TIK 2 MENESIUS 
GYVENTI — NUSIŽUDĖ.
Marinette, W is. 

daktarai

tu turtingas loenininkas 
sykiu,

Kada jam 
atvirai pasako, jog 

gvvens tik du menesius, 74 me- 
ka- 

James Meville, teip nu
lindo, jog nelanko laiko ateji-

t ik t ai .pats atome 
sau gyvastį per iimiiszovima.

Priesz pa lai do ji ma daktarai 
padare ant jojo sekeije (su
pjaustė kurni) idant aut tikrų
jų persitikryt ant ko jisai sir
go. Nusist€‘bejo tiejei mokyti, 
jog Meville butu gyvonias da 
kokia dcszirnts metu, nes liga 
ne buvo teip baisi kaip sau ma
ne. Apsigavo senukas, bet jau 
po Įąik. . _ _ _______Wi

mo mirt ies,

na>, dasiprato, 
kokia nelaime, pranesze palici- 
jai, kuri iszmusze duris, suras
dami vyro ir jojo moteres kru
vinus lavonus ant grindų. Ma
noma, jog žudinsta papilde ko
kis tai beprot is.
VAIĘAS 14 METU TANKEI 

PASIGIARDAVO.
Green Bay, W’is.

do motinos, Imk josios neklau
so ir ateidavo tankei namo pa
sigeriąs, 14 metu Jurgis Nar- 
golin, likos nusiunstas iu narna 
pataisos ant dvieju metu.

Kada jojo sudže užklausė 
kur gauna gerti, tai vaikas at
sake, buk jojo draugas jam pri
stato geryma, 
ne nori eiti, 
pilnamet is 
klatisvti.

Sudže buvo kitokios nuomo
nes ir inaiie, jog per du motus 
vaikas gaus kitokia nuoinonia 
prieglaudoje 
tiek proto.

g

Ant skun-

o 
lies 
ir neprivalo nieko

in mokslaine 
jau jisai yra

ir iszmoks sziek

alsi vest

Dabar jojo motere spiresi 
puse turto isz 30 tukstaneziu 
doleriu. Mikolas su mielu noru 

jai puse kad tik nuoatiduos 
josios atsikratyt.

' MELUOJA.

savo giminaiti:Dede IU stivu gilinimui; — 

Kaip a>sz iszgirstu apie tavo 
latravima, tai net man plaukai 
stoja aut galvos! y

(i i mina itin: —
tumei įledyto! Juk ne 
plauko ne ttirj ant galvos.

Jau ne męlne
vieno

Bitautui in 
nuo

rus ir nors 
kiek kartu in 
nok instenge pasiliuosuoti ran
ka su kirviu ir kirto iu užpaka
li pataikindamas
peti, kurs tuoj nugriuvo 
jo nugaros. Po to vėl puolė ant 
virsz. pad., kuris praliejo beg- 

seniuuas.
atsigryžo, 

pasi

t i, sykiu virszaitis ir 
Tada žmogžudys 
pradėjo kapoti bandanti 
kelti pol. Bitauta. Kirto iii gal
va 3 kart, iu nugara 3 k. ir per 
ranka 1 kart ir 
pol. taip ir žuvo nuo 
smūgiu. Pol. virsz. pa|d. keletą 
kartu paleido isz brauningo ir 
pataiko jam isz viso 4 
galvon, taežiau jis i 
bet paėmė pol. lavonu, inverti 
iu ratus, o arklius pavarė.

i.r apszaudo- 
mas inbogo iu troba ir užsida
ro. Paszaukta daugiau szauliu 
ir po apszaudymo ir laužimosi 
iu duris pataikyta isz szautuvo 
jam in ranka, kuri 
augszoziau pirmo sąnario tapo 

Tuomet jis pradėjo 
na ir

mesz-

•) 
l)

nelaimingas
kirvio

*1

szuvius 
negriuvo,

ir

tų re jo 
kuri

moms, p.
dideli krovini kokajino, 
parduodavo net ir provincijos 
pirkliams. Vedant policijom ji 
mėgino duoti ’ Policijos valdi
ninkams kyszi, bet szis prie
mes kyszi pristatė savo Virszi-. girioje. Vietos

Po tam ji

li arklius 
Taip apsidirbęs

visiszkai

suaižyta.
A' *

szaukti, kad pasiduoda, 
“szimtas varnu suėmė 
ka.”

Pribuvo Sedos Nuo v. Pol.

i

:HlĮ;į

j

ninkui. Kaplaniene nugabenta 
kalėjimam Kokajinas 
knotas.

PAREDKAS GERESNIS 
PILVISZKUOSIA.

I’ilviszkiai.

kont’is-

Dabar mieste
lis jau sziek tiek ima

nudžiugino 
naujai pastatytas per Szeszupo 
tiltas. Bet tikrai bus galinta 
pasidžiaugti, kai Ims sutvarky
ti girtuokliai ir keliai. Dabar 
beveik kas sekmadienis ar pre
kymetis matai ne viena
strapaliojant. Keliai in mieste
li labai blogi. Labiausiai reiRa- 

vieszkc-

kuris užtiko vagi
i gyventojai va

gili smarkiai sumusze; jis sako 
esąs apie 50 metm Nors tardo
mas pakosi pats iszvedes 
liūs isz tvartd, bet matvti, kad 
ežia Imis vietos vagiu darbas, 

su pa-
czia 1)Ūh vietos

ark-

Pasiliuosa-
'!il

■i ■ i'

tvarke
lis. Ypacz visus

girta

ling būti sutvarkyti 
lis iii stoti.

T 
baudė Beržinskaite 
siams kalėjimu.

reismas nu-
mene-O 

.)

X
i
I

kurie' turi susineszimu 
front es agentu iš.

Szio Vagio sugavimas 
galutinai iszaiszkinti, kur din
go ir kitu ūkininku

< ♦

turi VIS TIEK.

pa vogt i 
arkliai, kurie plaukia in Len
kija ties Lazdijais, nes kitas li

teli pat atsi- 
pas-

kininkas irgi isz
ome arklius, nors vagis 
pruko.

Ūkininkams reikėtų stropiau • v
laikyti savo arkliai Ž bent po 
užraktu.

-------- /
Gal ponas daktaras duos 

(szuniu-rodą mano pudelui 
kui). Pas gyvulini*«laktara to
li o juk tai vis tiek ir tai dak
taras ir tai daktaras.

Daktaras: — Gali ponas duo
ti tu paežiu gyduolių ka ponui 
užrasziau, juk tas ir tas ligo
nis. .
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KAS GIRDĖT
Norints Rasztas Szventas ar

ba Biblija likos iszversta ant 
asztuoniu szimtu kalbu, bet da 
randasi tūkstantis kalbu ir tar
mių in kokius Biblije da neisz- 
versta.

Toji motore gali vadytis lai
minga, kuri lyg 20 metu turė
jo gera tęva, nuo 20 lyg 40 me
tu turėjo gera vyra, o nuo 40 
lyg 60 metu gera šulnį. — Tikri 
i Hi ūksi nei žodžei.

KXSCSWaOBreWMMXSMSMtWtXXXSSt

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZ1U3.

kompanija ir

C 4 
sake:

i ”, /O. b.o.ba at- 
žinai bobų darba; kaip..

1^

Badai Kerr
Francuziszka Les Armateurs 
Co., Paryžiuje pasiūlė Lietuvos 
susisiekimo ministerijai duoti 
kelis laivus ant geru iszlygu ir 
insteigti nuolatini plaukiojimu 
isz Lietuvos in Amerika ir 
Francije.

Mokslas vėla gavo viražu in- 
galcdamas liga, kuria daktarai 
ne teip senei negalėjo iszgydyt. 
Skaitytojai gal skaitė apie 
Juozą Slaboda isz Trentono, N. 
J., kuris nesenei mirė • colcis 
nuo nepaprastos ligos kuriti 1io-
sis pradėjo akmeny t ir nėužil- 
gio butu visas veidas sualcme- 
nijas, bet daktarai isz viso 
Ameriko užsiinteresavojo ir 
atėjo in pagialba nelaimingui. 
Daktarai iszrado nauja gyduo
le ir su pagialba oksrei spindu
liu pasiseko

Isz lengvatikiu pasinaudojo 
visi, o ypatingai isz t uju, kurie 
nesupranta geiai tikėjimo ii ka g/Jadien ligonis jaucZesi geriau
jisai reiszkc.

Szv. Eranciszkonu zokonin- 
kai Pattersone, N. J. iszleido 
szvento Antano markes idant 
žmonis lipytu taisės markes 
ant gromatu, nes greieziau da
ria gromata del tojo, kuriam 
yra siuneziama po apgloba szv. 
Antano. Isz to turi gera pelną 
zokoninkai.

Badai valdže pradėjo tyrinė
ti apie tai 
markes ant

ir uždraus lipyti 
gromatu. Ajri- 

sziams galima viską inkalbeti.

Teisingysta privalo būti isz- 
dalinta lygiai, teip del vargszn 
kaipo ir turtingu.

Bet ant nelaimes teisingysta 
v ra akla czion Amerike. «

Gera paveizda tokios teisin- 
gystes turime isz teismo Leono 
Koretzo, czikaginio apgaviko, 
kuris apgavo žmonis suvirszum 
ant dvieju milijonu doleriu pa
bėgdamas in Kanada ir po me
tui slapstymosi nuo valdžios 
agentu, likos suimtas ir adga- 
bentas adgal in Chicaga.

Prokuratorius i 
davadu priesz ji, 
daugiau neiszpuole Koretzui 
padaryti, kaip prisipažyti prie 

“susimylėjo 
nubausdamas

turėjo tiek 
, jog nieko

kaltes. Sudže “susimylėjo” 
aut jojo, nubausdamas ji ant 
deszimts metu kalėjimo. A’ra 
tai mažiausey bausme už toki 
prasižengimu. Gal po menesiui 
laiko Koretzas gali būti paleis
tas ant liuosybes.

Argi tai vadinasi teisingys- 
taf

Ko galima tikėtis Chicago, 
juk tonais kuom didesnis lat
ras tuom mažesne bausme. Juk 
Chicagas yra pagarsojas isz 

rojaus del prasižengėliu.”11

Aczin guodotiniem skaityto
jams už prikalbinima nauju 
skaitytoju del “Saules” kuriu 
szeimyna milžiniszkai auga kas 
metas, puikei užsimoka kas 
priguli o didžiause mums links
mybe, jog kožnas yra užgana- 
dytas.

Padekavoniu aplaikome isz 
visu daliu svieto, o norints vi
su negalime patalpyti, bet vie
na isz juju czion patalpiname 
kuri skamba sekaneziai: 
“Skaicziau ‘Saule’ per dauge
li metu kaipo ir kita laikraszti 
(del laikrasztininku etiketes 
vardu tojo laikraszczio nemina- 
vojanie) bet antraji paraecziau 
skaityti o pasilikau prie savos 
kaipo geriause mano dranga 
“Saule” kuria skaitysiu, kol 
gyvas busiu, nes su juoin sun
ku persiskirt, ir 1.1.”

Teip raszo musu skaitytojas 
No. 13402 K. V. isz Detroito, 
Mich. — Panasziu padekavoniu 
turime tukstanezius.

Saulc”

Laivynes kompanijos kurios 
nutarė pakeiti prekes laivakor- 
ezin nuo Naujo Meto, nutarė 
nelaukti lyg tam laikui tiktai 
pasinaudoti isz tebyrio laiko 
kada žmonis keliauna in Euro
pa. Todėl vietoje nuo Naujo 
Meto, pakels prekes ant laiva
korcziu nuo 15 1 Gruodžio, tai 
^rra nuo Panedclio.

Laivai ant kuriu laivakortes 
pabrango yra: Leviathan, 
Aquitania, Mauretania, Beren- 
garia, ( /
Paris. Ant laivu George Wash
ington, Roosevelt ir Harding 
prekes bus tos paczįos.

yra:

Olympic, Majestic ir

liga sulaikyti ir

ir badai iszgis. Yra tai pirmuti
nis tokis atsitikimas idant dak
tarai tokia liga iszgydytii.

PAJESZKOJIMAI.

dvieju broliu 
Igną Mieliausku, 

Viktoras gyveno Indiana Vals., 
Ignas gyveno Cleveland, 
bar nežinau kur.
reikalu. Jeigu kas apie juos ži
no meldžiu praneszti arba te
gul jie pats atsiszaukia ant ad
reso.

Pajeszkau 
Viktorą ir

da-
Turiu dideli

Kaz. Mielauckas
Dias Pa.

Pajeszkau naszles del apsi- 
vedimo kad Imtu nors kiek pa
siturinti, 
žias 
todėl
merginu, 
vaikinas, 
siuskite si 
k ima duosiu visiems.

J. Puskunig,
78 Elmwood Ave.

Asz nesenei sugry- 
isz Amerikos kariumenes, 

nepažinsiu liet uviszku 
Esi u .31 m amžiaus 

.A t s i s z a u k a n c z i o s p r i - 
ivo paveiksią. Atsa

Lockport, N. Y.

Pajeszkau savo broli Ber
narda Radzevicziu ir pusbroli 
Jurgi Radzevicziu, abudu pa
eina isz Vilniaus Red., Kasze 
dorių Apskr., Kronio Valscz.. 
Visginu Kaimo. Bernardas du 
metai atgal gyveno AVilkes- 
Barre, Pa., paskiau iszvažiavo 
in Ashley, Pa., dabar nežinau 
kur. Jurgis apie 30 metu kaip 
Amerike, jisai paliko mane ma
ža Lietuvoje.

Jeigu kas apie juos
meldžiu prancszt, arba tegul 
pats atsiszaukia ant adreso.

Ona Kvederiene,
621 AV. South St., 
Malianoy City, Pa.

žino,

(t.100)

JUOKAI.
SMAGI GYDUOLE.

.Jauna mergina ateina in ap
tinka ir praszo ricinavo alie
jaus.

— Tiktai praszau pono ap- 
tiekoriaus, ar negali gautie to
kio, kad ne butu szlyksztu ger
ti?

— Kodėl ne! Tuojaus pane
le pabaigsiu szita receptą. Pra
szau sesti.

Už va-

Tuom laik asz pa
naitei pritaisysiu stiklą lemo- 
nados, kad butu smagiau.

— Dėkui labai.
landos klausia mergina :

— O ar da ponas ilgai už
truks su tuom receptu ?

— Kaip tail an panaite d a 
nieko savije nesijauezia f

—Ko tokio !
Nugi to aliejaus ricina-

vo! Asz daviaū su lomonadu!
— Ach! Dieve! juk tai, ke

tino būti del mano brolulco.
■'1 :

NIEKAI ŽENTELIS:

ar džiaugiesi

O r.
/•

jo per svietą laimin- 
Vienas žmogus varg

iu prasta ir 
Eida-

jo szali sakes:

Senelis e 
damas, 
dienia sėjo javus 
gerai nciszdirbta žeme, 
mas senelis pro
“padek Dievas, žmogeli! pras
ta tavo žemele, kasžin kas 
czion ‘ geras tau užaugs”... 
Vargdienis atsakęs: “doku, do
ku, seneli! kas buvo, kad pras
ta, ale kad Ponas Dievas duos, 
tai gal ir užaugs.” Tolintis se
nelis eidamas, radęs turtinga 
ūkininką geroj žemėj javus be- 
se jent i; t ei pogi senei i s t a res: 
‘'padek Dievas tamistai, padek 
Dievas! T____
grąžei iszdįrbta, 
duos, tai gal geri javai užaug
ti...” Turtingasis atsakęs: 
pahs žinau, kad ežia iv be Die
vo davimo bus.” 
sai jo dirvos nuėjės sau. Varg
dienio javai užaugo labai gra
žus, teip kad isz dirvos virsta 
laukan, 
niekas ne buvęs, tiktai tose pė
dose, kur tas senelis per jo dir
va ejes. Paskui tas turtingasis 

“kad buezia žinojęs, tai 
asz ta seni buezia po visa dirva 
iszvalkiojes.

Famistos Mera žeme, 
jei p. Dievas

sakes:

uera žeme,

4 4

A. — Na kai, 
i.sz savo žento.

B. — Geras vyras, tiktai ku
zy ruoti ne moka.

A. — Tai turi džiaugtis isz 
to.

B. Tai ve, ne moka o vie
nok kazy moję.

,1-'

k a rytoj veiksi ?
( 4

ik atsikels, tai blusihejas ir 
blusinejas.” — “Duok, Dieve, 
kad tu blusinetumeis ir blusi- 
netumeis!” pasako jai senis. 
Ant rytojaus, iszojus ubagui, 
boba pradėjo blusas gaudyti ir 
uoka i p negalėjo j u 
>a ūdyti. ”

y>

visu isz-

28. <
Kada kita svki Ponas Dievas 

vaikszcziojo ant žeim's ubagu, 
iis nuėjo pas žydą ir paprasze: 
•‘duok’ man, sako, duonos kąs
neli, tau Ponas Dievas užmo
kės dvigubai.” 
lave duonos kampeli (am uba
gėliui. Tas ubagėlis pasako žy
dui : “ 
gaut. ”

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmagumo sa

vi je kaipo tai viduriu užkietejime, 
perszalima, kosulį, dusuli* sunkuma 
po krutinę, kataro, strėnų skausmą, 
kraujo tingumą, iszputimus, negavi
mus, galvos skausmą, iszgasti, nesuo- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą nesmaguma, tai nesikankyk virsz 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mus 
žolių o suteiks jum pagclba ir svei-

eži uku daug, visi gieda, vienas 
tik ant virszunes toks nesma
gus! Pajojo vėl ir rado medi 
paukszcziu pritūpusi, visi ne
smagus tik vienas ant virszu
nes smagus gieda. Jojo toliaus 
ir rado obele, toje obeleje vieni 
obuolei sukritę ant žemes ir su
puvę, kiti dideli

ir perplauko visi sūrini in ki
ta mares puse. Ir diedelis plau
kia virsznmi vadidcns. Sūriai 
perplauko ir diedelis. Tada die
delis liepia žydui:

Žydas nori plaukti, bet 
skėsta in mares: Ubagas sako: 

plauk, nebijok!” 
“skėstu, skėstu.

gas sako: “
sztyn, perplauksi!
kele ir perplauke.
plaukusiu eina, eina 

smaila, 
ubagas

1

tu!”

< 4

kia:

4 4 pin u k ir

, o žydas re- 
’ ’ .— 11ba- 

iszkelk rankas auk- 
’” Žvdas isz- 

Jnodu per-

o kiti maži
aut medžio. Ant galo tas ponas kata, kaip ir daugeliams jau suteikia.
ir nujojo pas ta ubaga in tokius Musu žolių sekanczios prekes: Del

f

a k num i 
Tada 
“kiszk pirszta 
ir rasi pinigu tris krūva.- 
das kiszo pirszta 
kele. Tada ubagas pats pakele 
ir rado pinigu tris krūvas. — O 
žydas, 

iii dvara ir rado i kandės 
l'as uba- 
“ka tu

V

Pas žvdas irm

eikiva mudu abudu uba- 
Žvdas t 

Xuejo juodu 
beserganezia ponia. 
<(dis pasako 
man duosi
iszgydysi n.

‘ ‘o

pasirengė eiti.
r p

kalnus ir davė anas jam pietus. kraui° valimo, palengvinimas mene- 
ir. randa į Po pietų klausia:

didcli-di(icli. tei jodamas?” — Ponąs sako:
“maeziau boba vandenije 

pakelsi akmeni dint ir vandeni szinknojant.
Diedelis atsako:
esti pas žydą ir arielka szin- 
kuoja, tai jos įnirtosios per am- 
ži sėdės vandenije ir vandeni 
szinkuos.” •—
tei?” — Du žalcziu besisku- 

“Tai žmones, kurie pa-

sako žvdui:

s.” Žv- 
bet iu‘pa-

4 4 k a tu ma-

maeziau boba se-

“bobos, kurios

siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
j-trenu skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
li^os, kiekvieno pakelis po 60c. NuO 
nervu ligos, iszgastics, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85e.. Nuo balt-Iigcs del mc^eriu 
85c. Geriausi gumbalaszai 50c. Ba
ilingo trajanka 60c. Poplaiszkai 35c. 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
valimo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms Ir popie
rių groinatoms. jV!. Žukaitia, 
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

K a dauginus ma-beueszdanias, buvo nu- 
viena sūri. — 'Fada 

ubagas jam sako:
va tau, kita tau, o treczia tam, 
kas sūri nukando.” 
trvs krūvos teko žvdui. 
bar ubagas jam pasako 
buvau ubagaudamas pas tave 
davei man duonos kampeli, — 
tad asz tau pasakiau, kad tau 

atiduos d v įgil

sūri.
4 4

Tada 
viena k ni

poniu:
asz tavo ta paezia 

Tas-gi poijas 
ko t u nori, asz tau 

” Ubagas
man du su-

klausia: 
asz pinigais užmokėsiu.

“duok t ik
Fada ubagas enie ponia 

sukapojo, indejo in katilu ir vi
rina, putas gi deda in keturias 
km v u ko

o turtingojo dirvoje tapo poni sveika, 
žiūrėdamas isz

“ir

Senelis sker-
sa ko: 
riu.” rp

s
s; pnskuisupute jas ir 

O tas ' 
szali(*s -

asz teip padary- 
1 bagus nuėjo sau, 

Žydas eidamas

žvdas 
sako

o zv- 
rado

Ir visos

4 4

Da
ka i p

kita.'
__ __  4

(los.

Ponas Dievas 
bai ir at idaviau dvigubai pini-

1 4 gll. 
isznvko.

4

r I'Fa pasakos ubagas

29.
Kada buvo vienas ponas, nei

I u rt i ngas biednas tik jis

delko žmo-

pasitikęs ji senelis tarė:

26.
Senelis parodos, 

gus turis dirbti. Vienas žmogus 
vis dejavęs: kad tai vien dar
buotis reike del to pilvo. Karta 

“kad
tu, žmogau, vis dejuoji del sa
vo pilvo, tai asz tau ji galiu 
iszimt i 
kės, o se 
pamot (‘s 
ant to sutikės, o senelis, jo pil
vą iszemes, pamėtės ant dirvo
no. Teip tas žmogus valgyt ne- 
benorejes ir ejes gulti. Gulejos- 
gulejes, begulint jam ir atsibo
do. Ka gi szis dauginus dary 
Mėginės eiti darbo dirbti; 
nieką negalėjos- Vėl senelis pas 
ji atėjės, ] 
na?” Szi 
blogiiaus, 
da senelis 
jo pilvą ir 
tas jo pilvas 
iszpleszes,

na :

! J
tai asz

... Žmogus ant (o suli
uobs, jo pilvą iszemes, 
ant dirvono. Žmogus

s?
ale

sau:
siu.”
das sau.
viename dvaro pana besergan-
czia. Jis praszo pono:
man duosi, asz tavo ta (lukteri 
iszgydysi u. ’ ’ 
4 4

4 4 k i (>k tu

nei .......
ubagus labai mylėjo. Jisai vis 
ubagus pas save kvietė. Viena 

neat (\jo

Ponas
kiek nore|nmei ?” “ 

vertu pinigais 
pamatysiu. ’ ’ 
pana, indejo iu kat ila, virina 
deda pufas in keturias kruvn-

sako:
Kiek Ims 

užmokėsi, 
žvdas s

: o' n

asz 
ukapojo 

, i r

tant.”
kol gyvi nepasidalis žeme, tai 
paskui |>er ainži kabysis in kits

— Ka (langiaus matei?”
Gražia lanka ir avvs ku-

♦ >  4 4 rp ‘ ■

kurie ir kitiems neduoda ir pa
tys nevalgo. Ka (langiaus?

Maeziau lanka gryna 
j ? 4 4 rr

kiek 
gana.

Medi pilna gie- 
o vienas 

t > _
Fai žmones, kurie bažnyczio- 

, o kunigas
nu t ilo. Ka (langiaus. ’ ’ 
prit5i|)usi paukszcziu: visi tyli, 
tik vienas ant ’

> ? __ _ 4 4 'p

žei pamokslą sako, o visi nuliū
dę klauso.
(ei ?’’ — “
na
t i dideli,
klausia
ežia busi, ar gryszi. namon ?
Ponas sako:
ve>

Fai žmones turtingi,

4 4

jos avys riebios, 
nes biedni, 
jiems i j* 
ginus t” — 
d an ežiu paukszcziu, 
ant 
4 i r|’ 
je szneka

4 4

t ? y____
4

ir ant
Fai žmo-4 4

jie turi, tiek
— K a dau-

virszunes nulindęs.

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

MILL & PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA.

laidoja mirualuiIszbnlsamuoja ir 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 1373 M.

nulindęs
— Medidiena neatėjo pas ji ne jokis 

ubagas; siunezia jis lekaju, kad 
jis ubaga koki rast u, radęs par- 

t u. I,ekajns rado labai ap- 
Iriskusi, bet ponui nieko nešą

lu* ved e. ‘Ponas, 
lažiuojes, liepe parves

, nuprausė ir valgė 
juo. Kaip tas ubagas 

* pietus, pakvietė ta po- 
ant 

iicžinnu kur.
“ateis szuniukas ir 

s, tai ant to žirgo atsisėsk 
va žinok kur jis vesz

grąžei.
virszunes gieda 

Fai kunigas gra-
CHAS. S. PARMLEY

Real Estate Agent. Notary Public

isz kur 
t ta uba-

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius Lt.

Kampa* Catawissa ir Market St.
Mahan y City, Pa.

Ka dauginus ma- 
?” — “Medi obuoluku pil- 

: vieni supuvę ant žemes, |<i- 
y) 

diedelis:

ves
t 
k e ir
(
ga. Apvilko 
svkiu sukęs, puezia, puezia 

niekas nesidaro, l ik 
vi.-as puses 
pucziant ateina ubagas ir >a- 1

Žydas sa- ' vi sako: 
l'ada ubaga 

no teip darai.’’ 
adgal in kat ila putas, 

.sugriebė aut

puezia,

k<>: ‘ ‘ k n tu 
ko,

Insziuriniu
žvdas -- 5
tiszka in j pa va!

putos. —- Jani be-j na pas save

<

4 (

I > >

S

Šū
vi-

įsako:
I -

4 k

pietų. Ponas 
t J Ubagas-

kiti maži, 
tas

Paskui 
“ar tu 

4 ? »y_
Palm 

pagry 
namu, 

tu žmonių, kuriuos paliko 
mat danguje diena kaip ant 
žemes amžius! Ponas nusigan- 
lo ir numirė.

Toliaus bus.

grysziu.
n diena,

4 4

t i k viena t v 
žo ir nerado nei tu

Lietuviszkas Graborius
K. RĖKLAITISĮ žirgas,

111
! nas jojo, jojo ir rado boba 

mieruojaut i
kvortos pila in

Toliaus

nei
iki nM|įiiii»imiii— Po

vą n- 
vandeni:

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

Prieinamos prekes.

i
alo idenije, 

I tupu pana v»s i>z. vienos
i:

sako ubą ’ l*ejojos j ado du žalcziu, juodu 
už | vienas kitam už i,
• * ’ r i ’ i ’ • • ii i

dirbi 
pana gydo.

jam sako:
Ir.jo

rino, virino, 
putas, papult* ir t 
sveika. Ponas klausi;

- ”Su,ri” ...
k F F

1 vu, sako žydas, ten 
lu suriu iszgydoi ponia, <> ežia 

gražia pa

“ka no-
(

I

i
I 

i

kita ir t id p be galo.
HUI • t - k -ri” 

Ims.
(

tik už viena tokia
na!” — ‘ 
ubagas -

i‘es:

516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CfTY, PA.

Teleponas No. 149
r 1' DESZRA.‘‘kaii> ei- 

kad' da
paklausos:

atsa kės, 
ne kad su pilvu. Ta- 
ji nusivedęs pas ta 

parodos jam, kad 
visa ta dirvoną

S

iszvertes, ir pasakos 
iam tas seneli kad tai m* tu
dirbi, ale tavo pilvą

27.
Kaip kita syki Ponas Dievas 

vaikszcziojo po žemo ubagau
damas, nuėjo tada jisai pas 
biedna žmoniuke ir sako: pri
imk mane ant nakvynes!” — 
Ta žmonele sako: “seneli! kad 
asz neturiu ka duoti tau val
gyti.” — Ka pati valgai, ta ir 
man duosi,” atsako jai senelis. 
Žmonele seneliui paklojo pata
lu ir iszvire buizos, pati valgo

Tada senelis jos
ka tu veiksi rytoj 
M 4 k

ir jam dhve. 
klausia: “
atsikėlusi?” — “Atsikėlus, tu
riu biski audeklo, mieruosiu ir 
vežsziu in Eiriogala parduoti.” 
— “Kad tu mieruotumei ir 
mieruotumei ta audeklu,”

Senelis ant rvto- 
Boba-gi

4 4 «•

Eikiva mudu — sako 
gana, mums užmokė

ti’ iszejo. Priėjo juodu 
mesk i e, 

sūri.” Žydas mete,

tarė

erne mie- 
mieruo- 

galo neranda!

jai sveczias.
jaus iszejo.
ruoti savo audeklą
ja, mieruoja ir
Kita kaiminka atėjusi sako jai: 
“isz kur tu gavai ta audeklą 
jog teip mažai buvai iszamlu- 
si. Boba pasako:
nakvojo pas mane toks senis ir 
būvi) pasiklausęs isz vakaro: 
“ka veiksi atsikėlusi?” —

1

4 4

1

szianakt

bnvi) pasiklausęs i.:: 
“ka veiksi a t si k A 
‘ ‘ Atidek la mieruosiu 
sziu >>
jam.
“kad mieruotumei, mieruotu- 
mei ir galo nerastumei”
asz mat nerandu galo.” Tada 

“vysiuos ir

in Eiriogala 
Jis-gi atsake

♦ vir vež
at saki a u

man:

— ir

kaiminka pasako;
asz ta ubaga. Ant kur jisai nu
ėjo — “Ant to ir to kaimo,” 
pasakė žmonele ir parode jai 
- « * • • • 1 - Kkelia. Žmona nusivijo ta uba- 

“praszome, sako, seni, pas 
manes nakvoti ant szios nak
ties!” Ubagas atėjo. Boba jam 
gera patala paklojo, prikimszo

ga:

maisza szinudais, paduszka da
vė po galva ir pavaiszino gerai. 
Ubagėlis atsigulęs klausia jos:

4 4
ma 

algas —- sako ui
viena, kiln, ■

ž galvos imasi ir 
Foliaus joje, rado lanka 

gražia, žoles daug, o avys ant 
jos visiszkai kudos. Pajojo to
lia us ir rado gryna lanka kaip 
dirva 
szokineja. Pajojo toliaus ir 
i

imasi.
i r

I
i

I
I

— Tai ve, žmonis pusakoja, 
jog sunku dabar gauti czysta, 
valgoma daigta. O asz sakau

jos riebios 
ra- 

lo ni(‘di, tame medije pauksz-

o a v v s ant jog doszra yra ezyseziausia — 
ba abudu galai užriszti tai in 
vidurį ne gali niekas insigauti.

<I

4

BAL

jie.

Čebatus, Lopac>»Galite gaut 4 4

Parsiduoda pas didžiuma krautuvninku.

460 Water Street

Prailginti puspadžiai ant
BolCs) kasyklų darbininkų čeverykų yra didelis 
apsaugojimas nuo aštru briaunų akmens ir anglies.

Ball-Band 
.Himiner baltus, raudonus ir juodus 
Žiūrėkit del Raudonos BolCs.

i

“Ball-Band” guminai čeverykai padirbti del sun
kaus darbo.

Apsiauk i>ora. Pamatysit kaip jie ant kojų tinka, 
Yra smagus smagiausi su kuriais dirbote.

Paklaus pamatyt “Ball-Band” guminiusčeverykus 
čionai parodant Lopac K Himiner pažiurckit kaip 
jie padirbti.

Mishawaka Rubber Woolen Mfg. Co.
Mishawaka* Ind.

^Narnai kurie užmoka niilįlonai ui rūšį

Padirbti del Angliakasių
Ball-Band” (Raudunos

••
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LOPAC

CAPITAL STOCK 1126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 8-czia procentą ant 
■»udėtu pinigu. Procentą pridedant 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir Jtie 
turėtumėt reikale su musu banke 
nepaisant ar mažas ar didelis.

BAND

ir

ll

B. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prea.
Jos. E. FERGUSON, Kaperiu*. (

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKA3 GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

•i™; ,;

Laidoja kurnu 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 e pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes ass galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St.. Mahanoy City

automobiliui

I

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

Lietuviszkas Bankieriui* 
ir Laivakorcziu Agentas

W. TRASKAU8KA8 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

►

Laidoja kunus numirusiu. Pa**>da

<

cutomobillaB del laidotuvių <rikn» 
elniu, veeelljn, pasiva*4 „ano Ir Lt.

» teatre SL E*

F'
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j
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namo prisiartino, kuriame ka- 
dais Edvardas savo dirbtuvėje 
dirbo, tada Ele kaip ir nusi
gandusi pažvelgė ant savo vy
ro.

Ar jis norėjo atnaujinti pra
ėjusius laimingus laikus, kada 
jo darbai czia žydėjo ir teip se
na nelaime priminti ?

Elės rankos drueziaus prisi
spaudė prie Edvardo ranku, 
kad jiedu apsistojo prię tu du
riu, ant kuriu kodais Kruminu 
Edvardo vardas didėlėmis rhi-» 

ir domis buvo paraszyths. Bet ar 
vargu, galop Ele, primindama ( tai buvo sapnas?

per

Kantri Ele.
meilesTarsi pirma syki 

karsztume ji prisiglaudė Ed
vardui prie krutinės ir 
cziavo ji teip karsztai, 
jausmingai, kaip ana syk, kada
jiedu viens antram atidengė 
savo szirdies jausmus.

Teip jiedu varginos! laimėje , 
po tiek sunkiu kentėjimu

bu- 
teip

savo pareigas, pirmoji
trauke szios laimes valandėlė

“Tu busi iszalkes ir
ges”, ji sznekejo, “leisk

y

J

h

/
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Kerszto Dvasia. 
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Galu gale gryžtate, tove
Richardai szauke džiaugs-
mingai jau isz tolo teyaą Allied-

į it aš, kuris buvo iszejes isz Ka-
inernnb Misijos namu pasitikti 

' 1 J i. — * ‘ Leiskite man
jūs pasveikinti... BuVab jau be-

f s’aVo draugo 
k

“Lėiskitk man

manas, kad lempardai bus jus 
jau kur sudraskė.

t

N
*/

. M

kitiems'

savo

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.

f1

T

*

PUIKI DIDELE KNYGA.
704 Dideliu Puslapiu.

Drueziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszala
" SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS

APIE SZITA KNYGA

■ Ip

i

Gorbem&sl* Tomistai:—'
Sulaukiau nuo jusu sluncxiamos 

mano vardu knyga Tūkstantis 
Naktų ir Viena” 
azirdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip* “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeldu skaityti visokias 
Istorija.*, jas skaitydamas nei nepa* 
sljuntl kaip laikas szventai tr snun 
glal praeina. Asz visiems linkSczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada

Kanėzienai 
p$s 

C’zobie-
lakstantis Naktų I

1

vardu knyga
ui kuria tartu“Tik nespauskite manos taip 

drueziai, nes manę ir taip ba
das spaiidžia. Tiek dienų iszbtt- 
Vau kelionėje, ir tai veik be jo-

save*

i

»

Ar jos akys 
ja neapgauna? Czia vėl stovėjo 

° Krumiiiu Edvar- 
ir jiedu in szia krautuve

I užraszvta: 
das,”Inu var

mai) inoinant, jaunas žmogus szioje 
eiti ir parengti tau ka nors del krautuvėje bunas juodu 
užkandos!”

Tegul lieka,
” man

4 4 
prieszinosi,

* t Edvardas 
su

su guodone sveikino.
Tada Ele užvede

Pasiliko man nuo praeitos 
nedėlios

Kelios naujienos, 
Tai turiu dabar patalpyti 

Ir nepalikti.
Vyniczei, kur buna mergina

!

Jteip 
meiliai ir nuolankiai sveikino. 
Edvardas vede Ele per krautu- 

taviim ve szonhien stnbon, kur trys 
yra kas paszneketi. Tu vienok darbininkai dirbo ir inejusius
matai mano rubus ir nuo to bu 
si supratusi, kad esu sunkiai i 
dirbės. Bet kada laime man ne
spinduliavo ir asz tau nieko ki- 1 papuoszton stnbon, 

bines ja, bueziavo
“Sveika, mano žmona, savo 

namuose! Viskas, ka czia ma
tai, priguli man ir tau: Dievas 
mane laimino ir suteikė man 
laime ir sp<‘kas szi viską ingy- 

vel savo pirmosios 
k ra ntu ves 1 oci i i n i n k a s.
ateito apveizėta. Nuo tavęs isz- 
eidamas pasiryžau pasitaisyti, 
o Dievas del manes buvo mie- 
laszirdingas: jis mano protą 
apszviete ant gero ir pavelyjo 
man atrasti Maskolijoje fabri
ke meistro vieta, kur pelniau 
gera alga ir prasilavinau savo 
amate. Didžiausime fabrike ga
lėjau be jokiu vargu pergyven
ti savo amžių, bet trukumas 
taxes ir tevvnes tarsi trauke

esu,

dirbos. Bot kada laime man ne-

kaip 
tiktai dienines algos pelną; gal 
būti viena gvvendama tu lai- 

dienas nei drau- 
vargszn slu- 

žauninku. Nežinau, ar asz toks! 
busiu tau patinkamas.

bueziavimas
ne- 

sznekrt i, 
žaros isz Elės

to ateitojo negaliu duoti.

tropais in 
antra namu gyvenimą dailiai 

ir, apsika- 
ir tarė:

mesi geresnes 
ge su manimi,

1 1

Ilgas, karsztas 
uždengė Edvardui burna ir 
pavelyjo tarn tolinus 
o dvi karsztos as 
akiu nuriedėjo per jo veidą.

“Ar tu mislyji, kad tai man 
nėra dide laime nuo szios 
landos dirbti del tavęs, 
visu mylimiausias balandėli 
Ele linksniai sznekejo.

esu truputėli pi
nigu surinkusi; tas priguli tau.

kai]) 
tu vėl mano esi, man (langiaus

kaip 
at-

viena Imdama

ir asz ja u ežiu, jog dabar.

h. Esu
Mano

\ a
mnno

* ■ »* *

“Asz

bus spėkų užpelnyti, 
viena buvau ir nuo 
mesta. Dabar tu vėl esi mano, 
mano didžiausia laime, nesą ži 
nau, jog mam* myli.“

Ir Ele paslėpė savo paraudo
navusi veidą prie Edvardo kini 
tines, kurs
savo szi rd i jc

nei
\ i>u

susi-

savo

kad
pas

ja laike rankose ir 
prisiekė Dievui, 

—szventai prisiekę szia gero- 
žmonos szirdi mvleti, mvleti ir • « 
niekad dauginus nevarginti.

Tokioj(‘ laimėjo gera valan
da perleido ir isz naujo
draugavo, jiedu pradėjo misly 
ti apie kasdienini gyvenimą.

Ele panxle Edvardui 
lobi ir pasakojo apie savo gy
venimą ir apie vilties ateito.

Galop Edvardas sake, 
turi eiti pas pažinstama,
kuri palikes savo maiszcli, czia 
eidamas, kadangi nežinojęs, ar 
ar Ele ji priimsianti, ar ne, to
dėl maža maiszeli palikes pas 
viena pažinstama, pas kuri da
bar gwenas.

Ele siūlėsi drauge eiti, ka
dangi nenorėjo dauginus nei

nuo

kad Ed-

ant žingsnio atsitraukti 
savo mylimojo Edvardo.

Abu iszejo ant ulyežios, kur 
Elei viskas naujas ir dailus ro
dosi.

Ele visai nematė,
vardas ėjo taja pat gatve (uly- 
czia), kuriaja ankszcziaus teip 
daug sykiu su savo mylima 
žmona vaikszeziojo, — taja pat 
gatve, kurioje ankseziaus buvo •W. •» ■■ < 1 TT 1 • IEdvardo krautuve. Kad prie to

jį

• v ■ ■

V "

v

©f
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amžiu, bet 
ir tevvnes B

mane in 1 .atvija. ('zia jau 
imk mane m- kaip služauninKa, 
bet kaipo musu pirmosios 
krautnves locninka pas 
mano szirdingiausiai mylimoji 
Ele. Apie tave dumojant 
ežiu szalyje mano dvasia isz- 
moko neapkesti nuodėmės 
nedorybes; ji suprato, kad tu 
mani' mvli < 
kas dirbti ir savo ateiti? 
rinti. T ' 
šia s aniuolelis, kada asz 
liau nnodemen ir beprotystim. 
buk dabar man aniuohi sargu 
mano pasitaisyme ir sugryžime 
ant kelio iszganymo. Prie tavęs 
s’>ind(‘s mano laime ir 
k ima s. 
darbus, 
kuomi priesz tave nusidėjau.

:: GALAS :: /

musu
save.

SVP-

ir

Irut ino mano s|><*- 
page- 

Pii buvai mano geriau- 
puo-

r>

pasise-
Dievas palaimins musu 
o asz atlyginsiu

r\ 
i

/

L

k

i

tai.
? y

SUNKUS DARBAS Z 
nekenkia nei vienam, 
coandiMin geroje flzUkoje į 
padėtyje. Užlaikyk «avo 
tvirtuimi uia&Uuodaniaa k 
aavo muskulus kiekvieną 
vakarą einant gulti. r
trinkite gerai setui . 
iinoi n u ir patikėtinu '

Ireg. S. V. \
Pat. Oil be.

M ir HVENO* \ 
KITE nuovar* yA
gio» skaudamų * 
muskulų ir i 

diegiančių po 
čių. Bukit /
tvirtu if uveb 

tuometku,
v • jL jokia dorMart 

Jums ine i Aro- f
/ ay« niekuomet l

perjunk ui. Nei viena atsargi 6uUnyna ne*
i gali būti de banko# lito linimento. Nftra )gall but! de bonko* Alto linimento. r* orą f 

tikrasis* jei neturi INK ARO vahbalenklio.
F. AD. RICHTER A CO.. _ _ 'is104-114 So. 4th St.. Brooklyn. N.Y. į
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Tai jau zbilku gana,
Ba merginu visur yra neti

kusiu, 
Žilo plauko sulaukusiu,

Su tuom jau gana,
Ba isz liežuvio gyvena, 
Aploję davadnus vyrus 

Kad ir tikrai gerus,
O tai daro isz pavydumo ir 

piktumo, 
Paprasto pasiutimo.

Ir da daugiau tokiu triksu 
turiu,

. Bet visko pasakyti negaliu. .
* « *

.Jau to nereikia sakyti, 
Jeigu advent uosiu negali isz- 

laikyt i,
Ypatingai tie jei, k a Dieva 

džiovu ” vadina, 
Tiejci nežino kaip gyvena.

Vienas toks “dzievo
Vagylius didelis,

Kada visi in dailia nuėjo,
Jisai likias bizni prajojo,

Visu vyru skryneles atlupo, 
Paėmė pinigus kokius užtiko. 

Drabužius sau pasirinko, 
Paėmė ziegokelius ir žiedus 

kokius užtiko.
“dzievo 

gyvuliu,
Jeigu kur apsistos prie doru 

žmonių.

X’iimam picise kunigas po 
parapija vaikszeziojo,

Na ir in viena stuba inejo, 
Kur keletas bnrdingieriu ki

tam ruime sėdėjo.
Ir visaip'pliovoti nesidrovėjo, 

Ba mat munszaines turėjo.
. Ka pliovojo, lai czion nesa

kysiu,
Doi saves pasilaikysiu.

Vienas ypatingai maskolisz- 
kai tauzijo,

Norint s ne daug žodžiu mo
kėjo,

Ant galo daugiau insidrasino, 
Pas kunigą nuvežlino, 
Kad parodyti del visu, 

Jog jisai nebijo kunigu.
Kunigas turėjo du adjutantus 

Vyre! u s gerus ir sztarkius,
Narsunas iszsižiojo,

4 4

f ! arklis,

Saugokitės tokiu > !

y

kio pasilsiu. Turėjome skubin
tis. Atiišu žmones vos tebeid- 
gatiha kvapa. Bet tas niekis: 
iszgelbejome užtad žmogų...”

Tai szita? — klauso L At
rodydamas akimis in 

gulinti ant nesztuvu juoduką.
Ir” sutaisė “gi jam... 

vargszas, be rankos...”
‘‘Oi, isz tikro sutaiso, 

vos isztraukiau ji isz nelaisvos 
namu, kur ji instumo giminiu 
neapykanta. Bet ape tai pas
kui. Dabar turime ka nors už
kasti ir truputi pasilsėti. Ken
fui, mes tave perkelsime in na
mus ir pagiddysime 
Imkite ji in savo globa 
bojo toliau t. Richardas — tu
rėkite apie ji rupesni, kaip

4 4 
bortas,

4 4 sutaiso

Vos

in lova.
— kal

jasi, nuolat dega kiti 
baisiausiu kersztu. Tai yra pas 
mus szvęnta kerszto teise ir tos 
teises asz tapau auka.

Karta izsirengiau su
broliu Lapių medžioti in Utem 
bes slėni. Neturėjome giliuko. 
Užpuolė ant mus 
suriszo mus ir nusivedė 

“Mirtis, mirtis
nams!” pasigirdo Kanczienu 

pamate.
— Mus uždare kokiam tai 
tvarte, kur turėjome iszbuti iki 
musu kankinimo dienai. Bet 
mano brolis nemano taip be jo
kio nieko pasiduoti. Man pa
dedant jam pavyko iszsprukti 
tuo tarpu mane sueziupo bė
gant. Ir vėl mane inmeto in ta 

‘pati tvartu, tik dar drueziau 
suriszo virvėmis ir pastate du 
[ginkluotu sargu. Szvintant isz 
visu pusiu pasigirdo trimitu 
garsai. Tai buvo szaukinias vi- 
hu susirinkti in kerszto vieta.

Saulei pakilus isz užu kalnu 
įiszvesta mane in kiemą, kuris 
buvo jau žmonių pilnas. Vidu
ry augo nlacziai iszsiszakojes

sodžiuje, kai tik jie 
Mus uždare i

?
I

pamlrszti Ir visokį rupčsczlal nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS.
18 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palazduonys.
Czeklszkes vaL 

Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas uszdavimas tos puikios knygos, tas
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parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgj galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50. 
W D. BOCZKAU8KAS CO MAHANOY CITY. PA.
(.. . .

i *j. . „• . ...

py augo placziai iszsiszakojes 
medis. Vyrai apsiginklavę ii 
igomis jotimis ir placziais dur
tuvais, žiauriai žiurėjo in ma-

t

tuvajs, žiauriai žiurėjo in 
apie musu prieteli. .Jisai varg- ;no. Sudundėjo bubnai ir inžeti-

apie ji

szas daug iszkentejo, tad yra 
didis. O didybei priguli pagar
ba. Ar ne tiesa, Ngofu? Juk ir 
Kenczienai gerbia tokius vy
rus ?

Bet Ngofu, jaunas juodukas, 
tylėjo. “
gerbsi nu* ir mes 
t. Albertas.
Richardas turi
drąsos, bet ir motinos szirdi
— juokavo t. Albertas, kvies
damas visus 
vidų.

O, be abejones, pa
jusi k iszo 

kad t. 
ne liktai liūto J !

y T

— Al a t a u,

in misijos namu

><- * *

ko.
misijos

Kenfui, taip vadinosi ligonis 
t. Richardo atvežtas, greit svei- 

'l’rumpu laiku jisai tapo 
mvletinis. Mažutėliai 

misijos auklėtiniai, prisiklauso
isz t. Richardo katekistu, bu
vusiu su juo kelionėje, invai- 
riu nepaprastu nuotikiu apie 
szi juooduka isz Czobos 
nes, ] 
rodamas dar daugiau naujienų 
iszgirsti isz-jo paties lupu. Bet 
Kenfui nenoriai apie save kal
bėdavo ir maža ka naujo pasa- 
k vdavo. v

A’iena gražia diena t. Richar- 
pamates vaikszcziojanti 

sode Kenfui, tarė jam:
“Gal sziandien papasakosi 

mums, kaip tai tikrai su tavim 
buvo. Musu mažycziai neri-

1

das

gimi- 
noriai lankėsi pas ji, no-

gc raudonai nudažyta 
ninkas seniūnu 
dėta teismas.
mano kankinimu ir
Baisaus kerszto vykintoju bu
vo paskirtas gimines burtinin
kas Menkinąs.

Jisai atsistojo.
ežiu kybojo lampardo kailiai 
aplink jo kaklu invairus burti 
ženklai. Už juostos blizgėjo ke 
Ii durtuvai; rankoje butininka; 
laike geležine penkszake; o di 
deliame maisze ant kairiojo < 
peties buvo invairiu asztriu yb 
ir nuodu. Menkinąs priėjo pyū 
karo bubno ir pradėjo ji musz 
ti. Isz karto tai dare jisai isz 
palengva, bet smarkiai, žadfth 
(lamas prislėgtu lyg merdejan 
ežio žmogaus dejavimu.

smarkiau i 
smarkiau musze in bubna ku 
ris dundėjo pasiutusiais 
sais. Dar syki sudundėjo bub 

. nutilo., 
apmimsl 

Man ant szi rd i e*

vėliau jisai vis

s virszi- 
lydimas. Pra 

A7isi reikalavo 
mirties.

Ant jo pe

Bet
1

bal

nas lyg sudejavęs ir
Minia stovėjo lyg

Baisi tyla.
tarsi koks akmuo užgulė. Men 
kinas priėjės prie manos, pra 
dėjo badyti asztriomis ylomis 
Staiga jisai puolė ant manos ii 
geležines penkszake sudavė ir 
verda ir in krutinę.
tyszko isz žaizdų. Apalpau. P( 
valandėlės atsipeikėjos iszgir 
dau: “Mendiaki, tuojaus in 
kaitinta geležimi!” 
trukus mano ausys pajuto bai
su skausmą nuo. inkaitintoi 
geležies. Perdeginta mano ausv 
apatiniai galai, indeginta ma
no kaklas ir skruostai.
kirmėlė sukausi isz skausmo, c
minia juokėsi ir gere paimt 
vyną, kai tuo tarpu muzikantai 
szvilpe ant bambuso 
birbiniu ir barszkino geležinė
mis tore lėlėm is.

Menkinąs pak užde jos

Kraujai

pradėjau

„IIT

kaip mažas 
kaip 

ar liūtas

beldžiasi in mano kalėjimo du
ris, drasko jas ir insilaužo, ir 
duryse pasirodo Baltasai bal
tais rubais apsirėdęs,

gerelliu brylių ant galvos. Rankoje 
11 *^<l 1 1 (1 1 1\ (* * jf * 11 c r*' 1 * 1

(szautuva).
Tai buvai tu o Te ve.. 

įkydamas,
sojes paveizėjo in tęva Richar
dą). Su tavim buvo penki juo
dukai. Vienas ju (Kenfui pra
dėjo dairytis, jeszkodamas ka
žin ka aplink) buvai tu, Ngo
fu. Tu parodei kitiems, kur 
asz gulėjau nuožmiai prikan
kintas. Tuomet tu, Tove, per
kirtai mano panezius ir liepei 
iszneszti mane in kiemą. Ta
x'o balsas, Tavo akys buvo ma- 

medns.
Mano baime isznyko, kaip mig
los kad isznvksta saulei ūžte- • 
k ėjus.

Taip, o Tėvo, asz tikiu, kad 
Didžioji Dvasia visa kuo redo 
ir valdo. Dabar asz esu laisvas 
mano žaizdos jau baigia gyti ir 
czia bebūdamas iszmokau daug 
gražiu ir linksmu dalyku. Die
vo vanduo (krikszto) 
apiplaus mano siela. O kaip 
asz busiu laimingas! O kad visi 
Cziobienai pažintu ta laime!

“Teve, tu tūresi eiti pas juos 
su Tiesos žodžiais, 
mane mokinai, su Meiles dar
bais, kuriu tu man parodei.”

° Gerai, Kenfui, eisime drau
ge, jei Dievas mums leis: Tuo 
tarpu gi pasimelskime už tavo 
brolius/ Koplyczioje laukia 
mus Jėzus. — Laivas.

su dide-

verkti, 
kūdikis, t i vėl staugti, 
sužeistas lampardas 
kad staugia.

O minia plojo delnais, 
palmių vyną, dainavo linksmai 
ir szoko isz džiaugsmo, 
Menkinąs gera kerszta 
vojo žmogui isz Cziokos 
u?s. kuri nuo amžių skaitoma 
yra baisiausiu Kanczienu prie- 
szu.

Kas paskui atsitiko, nežinau 
nes apalpau ir nustojau nuovo
kos. Kai paljudu tamsioj trio- 
boje, pajutai baisiausi lyg ug
nies skausmu deszinej** ranko
je. Norėjau ja palytėti. Bid kai 
rioji ranka 
Ūko man tik sztai szitas

Kenfui t lonios ir saldžios lyg 
uikele auksztyn nukapota d 
szine ranka).

Stebėtina, kad del visu kan
kinimu asz' dar 
Bet to ir norėjo 
Dar turėjo in vyk t i ir kita die
na kerszto kankinimai. Kada 
d tai Kanczienams nepasiseko, 
turiu būti dėkingas tau, balta
sis Didsiosios Dvasios pasiun
tinį!

St ubą kurioje gulėjau, buvo 
burtininko 
Czia jisai renge 
niszku vaistu.
tuomet būti akmuo, žole, kad

geidžiau,
Bet

griausmo vamzdi f

las.

nerado

(Tai sakydamas

i\ < u l 
iszgal

gimi-1 si

deszines.
n* n « r)(1

(I-

nenumiriau.
Kanezionai.

(Tai
Kenfui nusiszyp-

greit

I"

r

■ I!
4

f

Menkino st ubą.
savo burti- 

Asz troszka’u
r> i k Į

II 
i

kurios tu

negaleeziau kentėti; 
kad negyveneziau visai. 
Menkinąs dare visu pastangų, 
kad mane iszgydžius, kad asz 
vėl galeeziau būti žiauriu Kan
czienu žaislu.

Bet sztai viena

niauja isz žingeidumo. Asz 
juos tuojaus suszauksiu. Ei, 
Ndžioni, — sznkterejo misijo- 
norius netoli stovineziam virė
jui — suszauk czia visus.”

Kuomet visi juodieji klausy
tojai susirinko, Kenfui atsisė
dės pas t. Richardo kojas po 
palmes medžiu, szitaipos pra
dėjo:

4 4

Neilga?
Žodžio isztarti bijojo.

O tu gyvuli, gyvuli,
O tu pasigerins kvaili, 

Jeigu butum pamėgimas, ’
Tai būtumei žinojas,

Kaip snuki suvaldyti, 
Priesz iszmintinga ypata 

teip iszsižioti.
Bu rd i ngbosei negerai daro, 
Jog tokius kvailius lauk ne- 

iszvaro.
Pirmiause dalgtus tokio isz- 

mėsti,
O paskui toki girtuokli ant

Sarmata tok is kiaule daro 
del visu, 

Geru Lietuviu.
Keli Lietuvei nulapsejo pas 

kokius,
Ant Veselkos pas slavokus, 

O ka, gavo in kaili gerai,
Ir skylių in galva pridai'e ne

mažai,
Po Veselkai keliolika su- 

aresztavojo,
Tai bausme po 25 dolerius 

paklojo.

Kaip

virves iszvest

busMano pasakojimas 
liūdnas, kaip inirtisj/ūejaukus,
kaip tamsi naktis. Nenoriai asz

A A* X M * j <4 M M1 ’if I ■ v

kalbu apie tai, bet kadangi bal
tas Dievo pasiuntinys liepia,

medžio

iszgir-

Girdžiu
vyru

TAI BENT TARNAITE.

.y

U
i.

'iFlf

■t

Virėja inpuola inirszus in 
pakaju pono:

— Pono pati mane iszkolio- 
jo! Toje valandoje apleidu tar
nyste! 
nim?

j, Silii j]

■I
I

J

i

diena, kai 
burtininkas atsargiau kaip pa- 
orastai, uždare duris, 
Jau neramiu balsu kieme. Ki
lo baisus judėjimas,
moterų, vaiku, vėliau ir 
žingsnius. Visi bego kažin kur. 
Sulaikiau net kvapa krutinėjo, 
belaukdamas, kas czia bus.

Tik sztai girdžiu, kažin kas

ka
žin ka virszininkui, vėl davė 
ženklą savo pagelbiuinkams 
budeliams. Tuojaus mane pa- 
liuosuota iszpancziu, užjai pu- 
riszta rankos. Vienas budeliu 
inlipo in medi ir pradėjo trauk
ti mane in virszu virvių ga
lais, kuriomis buVo surisztos 
mano rankos. Pasijutau kybas 
ore.

Ar eini ponas su ma-
tas Dievo pasiuntinys liepia 

ii Pu i 4m»i 1x<i1T\A4* i J)
“ Esu asz žmogus isz Czobos 

giminės -r— pasakojo Kqnfui — 
Visi musu vaikinai ir suaugo 
vyrai turi ant kaktos maža ra
tuku su taszku,* 0 ant hbieju 
skruostu — asztibi kalaviju 
ženklus. Musu žemo kalnuota

Kenfui turi kalbėti.'’

taszku, o apt hbieju

•r
i •■■II Į

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. plocxio

1*1
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iVirves insirieže in mano 

į mane 
trauktu, juo garsiau visa mi
nia staugė, juo smarkiau szvil-

o
ife

VM iSit: Iv?*:O•f
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r

r?
Geriause nekiszkite nosių in 

kur nereikia,
O slavoku tegul kožnas ap

silenkia, 
Kad ir prasto, gėriau nė eiti,

ir nėderlingą, siaurais slėniais kuna. Juo aukszcziau
perskruosta. Sunkus pas mus 
darbas. Žvėrienos maža. Tru-darbas. Žvėrienos maža.
pūtis vario yra, tad pas mus Pe birbinės ir barszkalai barsz

c*daug Kalviu. Už musu kaimo 
eina platus slėnis Utembe, o 

ant kuriu

kejo.
“Kersztas, kersztas

paskui vėl kalnai,
4ik'li .'t. Ai k — — Jl.ufl **.. 1 AO.14y vena Kanezionai, puodžiai.

V — bu
vo s'Zaukianm isz visu pusiu.

Alcnkinas pradėjo vėl dras- 
mano!Ant apo plataus slėnio niekas kyli geležine penkszake '

negano rgalyiju, nieks nesoja, apnuogintus peczius ir szonus
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' MARIUTĖS AVIS APLAIKE DOVANA.
Szita avis kuria Maryte Sullivan i 
aplaikė už ja ja $448 kaipo pirma dovana, ant Intormltional 
Live Stock parodos Chicago. Už iftzauginima kitu gyvuliu 
aplaiko kelis sidabrinius modalius.

isz Prague, Minn. iszaugino

Ne ir pavieszinimo ne geisti.
—Į — i—■■■■■ i .... II Li IR.' » 1 m. ■>■>«» .Ii ■ —WWW
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Skaitykite “Saule
♦ ■ ♦ ♦

, *

Ž * f.r •..*

. f pe,, A

Kraujas tekejo upolukais.
Tuomet asz suspaudžiau dan

tis ir sulaikiau dejavimus. Tai 
insiutino Menkina. Jisai liepe 
shkurti ugni po mano kojų.

žuvis 
CMeįai‘nuolat-tarp saves kau- iszmesta ant kranto. PagaliauS j

/i

kukuruzū, nors ten žeme gera 
ir apaugusi puikia žole
. . i! h i. k. '’n '> . ■» i' • t <• i »

ir apaugusi puikia žole nors 
tėn antilopes it buivolai randa 
sau;,, paįankąmąi paszaro. 
Nieks nedirba žemes Ųtembes

• i

pakanhaiuąi paszaro.
’M A ' 1 B. ' Z' *> I 1 M

slėnyje, nes Czobienai ir Kan- Pradėjau raitytis kaip
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ij 
’kį!lPagerintas ir padaugintas , 

iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szQs gadynas astro- 
ogus ir isztrauktas isz viso- . 

kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu...............

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklineis

PREKE $1.50
W. D., Boczkauskas - Co., 

Mahanoy City, Pa.

i
i. | i i
f . -> .

■. . ‘ . 'į

į

‘M įįi

T

Įanam. , 
b v ’ 
r i it

iJ
M‘K;' ; ■ i« ■-

d

■i : «

1
. J

jį

>■

• ♦

v'"

t

m

jffl

t ■

,įPdai*ais.
1 v. JI

'll

3

I; ll

f



v

F

I į- 
h
Ji
J

*ll.l
I

■■
L

)

ANTRA DALIS.

ŽINIOS VIETINES.
i

— Pottsvilles sude buvo 
net 3(K) aplikantu ant iszemimo 
citizens popieras.

— St. Gegužis iszvažiavo in 
Philadelphia ant operacijos au
sų ant kuriu sirgo nuo kokio 
tai laiko.

— Girdėt, kad musu seni 
gyventojai Petras Navickas ir 
Juozas Szukaitis pavojingai 
serga nuo kokio tai laiko.

— Aplaijkume žino isz Fila
delfijos ligonini tęs, 
<lentas S. L. A., St.
vundasi blogam padėjimo, bet
Ja operacijos ant galvos neda- 

’a, kuria daktarai mane da- 
i;’i Seredos ryta. Poni (legu- 

serganezio»rup ramfasį prie 
vvt<>.

siūle

■ —  . t . „——s,,,am „■ I ■ ai- n

ISZ LIETUV1SZKU
KAIMELIU.

4i|t

Shamokin, Pa. — ETaeita Se
reda mire 
kuris kitados gyveno 
dorije. Velionis turėjo apie 52 
metus, paliko paezia,
sūnūs ir dvi (lukterės kaipo 
keturis brolius. Laidotuves hth 

į sibuvo Panedelio ryta su baž
nytinėms pamaldoms.

Mikola Balcziunas,
Shena-

4

penkis

buk prezi-
Gegužis

Girardsville, Pa. — Jonas 
Berniokas likos užmusztas per 
puolusius anglis Bast kasyk- 
losia. Kuna surado po keliu 
valandų sunkaus darbo.
lionis turėjo 42 motus, paliko 
paezia, dvi (lukterės ir tris su- 

La i dot u ves
U ta minko rvta
nems apeigomis o 
ant Frackville* kapiniu.

Ve-

— j —r ■ .j, j i r

»Lnpkriczio
J. Geroni ant 934

F. Rumbutis ir J.

■ ■ MM* į ..................................................i. *,«.

Akron, Ohio. 
22 d. pas 
Rihodeš Avė. atėjo du milžinai 
1 lietuviai:
IPilypas; abu 7 ir puses pėdu 
uugszczio. Jau buvo gerai insi- 
1;rauke, ir dar atsinesze kisze- 
nej po pleczka, 
Omo dainuoti. Koncertas nepa
liko gaspadinei, 
omusi koezela artistus tiek su- 
tvojo, kad vienam truko uosis.

Milžinas Pilypas pradėjo 
“Mister palic- 

” Polic- 
vežima ir a-

isztrauke ir

I todėl ji pa-

Mister palic-

duktė

mene- 
Bowmane, 
mokslaine 

žinoma

Helena, 19 met u m vienui' 
Kazimierio Vaicziulio- 

nio isz Trentono, mirė apie pir
ma valanda Seredojp po piet. 
sirgdama nuo Augusto 
šio. Vėliom* ginu* 
pabaigė augsztesno 
Delano, buvo gerai
miesto ir mylėta per savo drau
ges ir draugus. Paliko didžiau
siam nuliūdime tėvus, 
dusias seseros. 
Szv. Juozapo parapijos.

— Ketvergo ryta atsibuvo lai 
dotuves a.a. Mikolo Jakimonio 
su bažnytinėms 
dalybavo daugelis pažinstamu 
ir giminiu, 
atvažiavę p. 
Valeri je ir 
ežiai isz Brooklyn, N. V. 
Aleksnnis Donora. Pa. Maree- 

ir duktė Elz-
Agota 

Wilkes-
Kazvs Stakvilevi-

dvi ve-
Prigulejo prie

nūs.
su 1

at si buvo 
bažnvti- 

palaidotas

atsibuvo lai
do! uves Helenos, 16 metu, mv- 
lemos dukters Juozo Szukevi- 
czin isz (’onertono, su bažnyti
nėms pamaldoms Szv. Vincen
to bažnyezioje, kuriose dalyba- 

Grabas

Nelaba mirtis pakirto

szaukti policija: 
man, rest ne butleger. 
manas paszauke 
resztavo juodu abudu. Vežant 
Pilypas szauko: “
man, jo Rodės Avė., tek mi Go- Į 
ronea, dat leido brek mi nooz.”. 
Bet riksmas nieko negelbėjo ir 
turėjo abu nakvoti kliosztoriu- 
je, o ant rytojaus turėjo užsi
mokėti už pa vežiojimą.

Geda daro toki vyrukai vi
siems lietuviams. — “V.”

*

SAULE

□Irilnlofa

red y-

KAPAS PIRMUTINIO KAREIVIO KURIS PRA 
ŽUVO SVIETINEJE KAREJE.

Mieste Evansville, Ind., randasi
Jameso Greshamo, kuris buvo pirmutiniu kareiviu kuris pra
žuvo ant Erancuziszko kares lauko laiko svirtines kares. \’ie- 
natinis ženklas ant jojo kapo tai yra bonka, 
szmotelis popieros ant kurios paraszyla jojo pravar<

nepaženklintas kapas

I

JUSU GIMINES IR JUSU 
DRAUGAI LIETUVOJE 

LAUKIA JUSU 
PAGELBOS

Siuskite saviszkiams pinigus 5 
in Lietuva dovanas del Ka- < 
ledu, per GEO. J. BARTA-5 
TASZIUS SENIAUSIA A J 
GENTURA. Siusti pinigai) 
per Musu Agentūra nueina] 
greieziausiai. In Lietuva ke- ] 
liaukite tik per mus. Visus < 

Į kelionei reikalingus doku-i 
[mentus padarome ir užtvir-[ 
įtiname. Uužlaikome savo' 
[VIESZBUTI del keleiviu pa-' 
[togumo. Reikalaukite pas 
[mus laivakorcziu kainu ir 
[pinigu kurso. Pas mus pir- 
tkusiems laivakortes ir siun- 
Jtussiems in Lietuva pinigus 
(dabar mes duosime puiku 
i Kalėdų dovana. Nepraleis- 
ckite progos.
> George J. Bartaszius
> 498 WASHINGTON, ST.
S NEW YORK, N. Y.
c Telephone: CANAL 7716

ttf? Kag dabar pirks baksa ar 
daugiaus szitu cigaru tai gaus
gražu kalendorių del kito meto.

A merican 
Beauties 
Cigarai

-«9<*
Padirbti iš ge
riausio Ameri
koniško tabako, 
ir Importavoti 
raperei.

Parsiduoda po 
♦L 10c ir 15c.

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

J. Penkunas
ST: CLAIR, PA
Bell Telefonas

kurioje raudasi 
de ir kada 

pražuvo. Dabar Amerikos Legionas stengsis ant tosios vietos 
pastatyti puiku slovyla ant atminties mrmutinio kariszko 
narsuno.

Brooklyn, N. Y. — Praeita 
menesi, devinta diena mirė 
Antanas Navickas, palikdamas 
dideliam nuliu|li|nia savo mo- 
toria, dvi duktoros ir sunu. Ve
lionis paėjo isz Suvalkų
bos, Marijampolės Apskr., Vei
veriu., Valst., Pakeklo kaimo, 
pribuvo in Amerika turėdamas 
19 metu, gyveno 
Shenandorije ir 
pergyvendams czionais 
antro meto. Prigulėjo prie Vi- 
tauto tlraugystes ir susivieniji
mo R. K. prigulėjo prie ang- 
liszkos parapijos Szv. Paneles, 
o palaidotas ant Kalvarijos 
kapiniu. Velionis buvo per 
daugeli metu skaityt ojuin 
“Saules.

— Teipgi mirė 
lietuvei.:

Mariona Kunsza, 
gyvenus 38 Grand 
G m ėdžio 3 d., 
kapinėse, isz 
bažnyczios, 10 vai. isz ryto.

Mariona 
metu, gyvenus 

New

pirmut ini( Tavo Pareiga Jais Rūpintis.
p 1 ”<’l‘M‘i i ! Kuomet 

kti
1 ’

Maži k ml ik nt i 
ria i iižkR’tĄJd. 
inotiiV)* ! Prižiiirf'kit 
veiktų kieki iriH| di»*riq. 
užk IričjiiiHi*. ((nokite jirmu 
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ilgus metus 
Mahanojui, 

pus-

trikdą*
jų \ M irti 1

v idi r i j
Dr 411K11
ui. b n
1 ’ • 4.

vo daugelis žmonių.
buvo papuosztas daugeleis vai
niku. Kūnas palaidotas Frack
ville.
jauna žiedeli kuris vos pražy
do ir buvo džiaugsmu teveliu, 

Dievo, ku
rioje ran košia yra musu gyve
nimas.

pamaldomis, bet tokia yra vale

Isz tolinus buvo 
Katre Kivoricnc, 
Jonas Stakvilcvi 

M.

le Vasikoniene.
biota isz Philadelphia, 
ir Adolfas Zekai isz 
Barre, Pa.
ezius isz Minerville. Pa. Elzbie
ta ir Martinas Luczkai Miners
ville, Pa.
Shenadorio.
sudeda szirdinga

J. Jurkevicziai
Likusi szeimvna 

padekavone 
visiems kurie dalybavo 
tuvcsia ir paaukavo puikius 
žiedus. Lai visiems Dievas at
lygina szimtaropai.

— Nepaprastas
Petnyczioj ir 
mėsininką Kuberta. 
ha me 22c.

ISZ

laido- 
puikiu

pigumas 
Subatoj pas 

Rakinta 
harm*

Szviežas nzoldoris 14c.

už prisi-
ant

Velionis 
metu

f 1

res (’roll.
mergaite likos

koki

sekant iejo

fa-.
I
i
I

I

M ik<>lo MoriariIy, į i 
3.) |

I

DR, T. J. TACIELAUCKAS

Pirmutinis Lietuviszkas
Dantistas Mahanojui.

*a ’ 1
j iru 1 *

hgu
jri .qi*i 1 

BamMho
r >r 4 » i<->

a i

i

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

2-ran Flora* Klino Namo
W. Centre St., Mahanoy City, Pa. I

DVI AUKOS MUNSZAINES. | 
_____  I

Philadelphia. -— I jicniniukas , 
namo atėjus rinkti randa, irzli 
ko lavonus
12 metu ir jojo paezia Mare, 
metu negyvus, kurie gyveno po j 
No. 924 Mount Vernon uli. Vy 
ras gulėjo lovoje o
Įlojo szale, rodos kalbėjo pole* 
rilis kada mirtis užėjo. Kamba 
riję stovėjo honka su munszai 
ne, o

motore kin

c į

kN__

F
i

7
%

>

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS. 

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI

LS Z R A D1M A IR S P A S A B A.
J ’rl<|V ’I , 1 

... .. * 1 »

MAHANOY CITY bus kožna Utar- 
ninka 30 E. Centro 'St. ant> antro (lo

ro. Ofiso valandos: 9 ryto iki 9 
vakaro.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

t ŽZ2
LAIKRODĖLIS
ATSAKANTI AGENTAI REIKA
LINGI del iszgarinimo musu laikrodė
liu. Szitas Naujo Modelio vyro ar j 
vaiko 1 O-to saizo, gerai rodantis lai- Į 
ka laikrodėlis tiktai $1.97. 
Silveroid atidarytas laikrodėlis, isz 
virszaiaus užsakomas ir užstatomas, 
pilnai gvarantyta* ir iszbandytas. Ne
siųskite pinigu. Užmokėkite gromat- 
nesziui tiktai $1.97 C. O. D. ir szitas somepclinis laikrodėlis, lencugelin ir 
peliukas pasilieka jusu. CONSOLIDATED WATCH CO. 20 E. Lake Str.

LENCUGELIS SU PEILUKU TIK $1.9749 metu.
mirė

‘S
Heroikos

tiiszezios bonkospenkios 
radosi kambarije. Badai almdil I 
užsitrnciim mm gprynio tojo 
pasiūt iszko sztopo.

AGENTAI
St., 

Szv. Trejybe

Minersville, Pa. — Alicijc 
Raginskiute turinti vos 14 me
tu, likos aresztavota 
savinima 1(>8 doleriu nuo Kat-

Nescnei toji pati 
aresztavota už 

prisisavinima pinigu isz Kres- 
gČ sztoro už ka atsėdėjo
tai laika Pottsvilles kalejinn*.

— Steitine palicijo suome 
Juozą Duninover kuris atvožė 
t roką alaus in Washington ho- 
teli kurio locnininku yra Jonas 
Auksztakalniš pas kuri teipgi 
rado paslėpta t varte 12(H) kvor 
tu arielkos, 105 galonus 
to ir 52 berta in i u s
Auksztakalnis pastatytas po 
kaucije.

Bravorinkas Kranas Andriu- 
leviczius kuris alų pardavė li
kos teipgi pastatytas 
cije.

r\>)
spiri- 
alaus.

Gm ėdžio
kun.

Grino

Juodzevicziute, 4 
409 Autumn 

Yorke,A^e. E.
Gruodžio 2 d., palaidota Gruo
džio 4 d. 
nese.

mire

Szv. Trejybes kapi-

Suczedinsite pinigo pirkdami 
pas mane.

Kalite

Pas mane rasite visokiu naminiu 
aaigtu, kaipo tąi fornycziu, geležiniu 
ir elektrikiniu daigiu, karpetu ir kli- 
jonku, teipgi visokiu kitokiu daigtu 
ka dabar priesz kalėdas galite pirkti 
pž speciahszkas pigias prekes. Taisau 
senus fornyczius ir naminius daigius.

Dcpt. 41. Chicago, 111.
*Pastaruoju 

paskalas,
laiku pla- 

kad
TESBraSlB

ežiai paėjo
Brooklyno lietuviu tarpe besi- Kolonijališkosios Dienos

Dienose W.ishingtono Ir Lafayetto . 
Koat iiikk('H ir karaUuns Jurgio, tano 
pilnai galiojančiu papročiu puikiom* 
l»onioiiis ir gražiai apMirėtiAiummi* 
m ran i* papiumti savo galvas m 
ži,i i* poru k iis 

ligi mioI.
4 svarai už 25c.

23c.
Pork 

Galviena del zupes 
Del kepimo

15c. Czuk-rost 15c. St (ūkas 25c. 
Hamburg steikas

Versziena del kimszimo 
12c., del virimo 12c. P. J. Hu
bertas, 600 W. Pine St.

2 svarai už

po kau-
tverianti nauja parapija, kuri Atsilankykite in mano sztora o patis

J

25c.
Mount Carmel, Pa. — Palici- 

kromo 
18 metu Juozą Dom- 
kuris insilauže in

PAJE8ZK0JIMAS. Kada palici- 
ran-

Pajeszkau moteries
,uoline, katra galėtu prižiūrėti 
yi* ba,-ir mano du vaiknezins: 
jj< rgaite 9 metu, vaikutis 5 me- 

guodota ir ap- 
nuo jos mo-

už "as-r*

jautas Cahara. užtiko 
Sannorio, 
brovski,
skiepą su kitais draugais tyks-
!(• apipleszimo.
jautas liepė jam iszkelti 
kas in virszu, Juozas atkiszo 
in ji revolveri, bet palicijantas 
buvo greitesnis, paleisdamas, 
in ji szuvi, sužeisdamas mirti
nai in inkstus nuo ko mire in 
kėlės valandas.
pabėgo bet yra žinomi ir 
aresztavoti.

Trys draugai 
bus

k u, arba

1 u, už ka butu 
mokėta paskirta 
kęsti.

Teipo-gi tiktu, jaigu at-ira 
tu senvva pora ženotu be vai

su paaugusiais vai
kais, galėtu aplaikytie už pri
žiūrėjimą vaikucziu st ubą. 
luma ir szviesa už dvka.

Terpo-gi duodu užtikrinimą 
ant szesziu metu gyventi pakol 
mergaite paaugs in metus Stu- 

Meldžin 
ant adre- 

(1.103

b<»s vra mano locuos. 
atsiszaukite tuojaus 
su:

szč

Jonas Pa via viržius,
108 W. South St 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Didelis namas su salinau ir 
Moteliu, ant loto 121 pėdu plo- 
czio per 167 ilgio, medžiais ap
sūdytas. Name randasi didelis 
saliunas ir 17 ruimu su vigado- 
mis, elektriko žibureis, szilu- 
ma, szaltas ir sziltas bėgantis 
vanduo ir t.t. Randasi Barnes
ville, Pa, tuojaus prie geležin
kelio stacijos prie Steito kelio 
einantis isz Mahanojaus in Ta
maqua, arti Lakeside. Geriau-

• • % i • 1 • 1 • •šia vieta apielinkejo ir gera 
proga pirkti pigiai. Apricz na
mo randasi ir .kiti budinkai 
kaip tai: garadžius, tvartas, 
visztinyczia ir t.t. Kreipkitės 
in “Saules” ofisą. t.f.

Praėjusia 
czionais pa

Szv. Juozapo lietu- 
kuri kasz-

Du Bois, Pa. — 
Nedelia atsibuvo 
szventinimas kampinio akmens 
po nauja
viszka bažnyczia, 
tuos apie 150 tukstaneziu do
leriu. Pralotas M. L. Kruszas 
isz Chieagos turėjo 
jes paszventinimo.
žmonių ir drauguviu ’dalyba
vo paszven tinime, 
ženklyva diena del 
niu Lietuviu.

ceremoni-
1 langeli

Buvo tai 
czionait i-

persisky re 
Franciszka

Pittsburgė.
f •

2 Gvud-

būdama gyva, sake

Bulger, Pa. — Diena 30*Lap. 
su sziuom vietų 

Zajenkauckiene, 
54 metu, kuri sirgo plaucziu li
ga apie penltes sanvaites, mir
dama ligonbutije
Vęlione gyveno PrimroHe;iIJ 
Laidotuves atsibuvo 
džio su bažnytinėm apeigom, o 
palaidota ant Ajrisziu kapiniu 
Noblcston, Pa. Paejo^isz Luks- 
nenu kaimo, Alytaus parapijos 

buk turi
broli kietosia anglisia ir pus
sesere (o gal Shenadorije, ba 
ten yra Zajenkauskai). Norė
dami dažinoti daugiau apie ve
liones mirti raszykite pas: E. 
Paszkievicz, Box 171, Bulger, 
Pa.

bent I Pcr8l01<r’nsite kad pas mi 

szakos.
Sziam darbui vadovauja žino
mi Biblijos Studentai.

Mano girdėtomis žiniomis 
szion pavapijon jau esą susira- 
sze keletas net inžymiu Brook
lyno lietuviu.

— Iszsedejusi 11

businti “ reform tu, 
kurios protestantu

»> ar mane 
viską pigiau pirkti negu kitur.

L. WA8CH (Vaszkieviczia)
1139 East Mahanoy St.

(Ant skersynes, 12-tos ulyc/ios)

ANT PARDAVIMO.

t

menesiu 
Sing Sing kalėjimo ir laukus* 
jau numarinimo elektros kėdė
je, Auna Buzzi (Krikszcziunai- 
tc) sulaukė savo bylos antra 
syki peržiūrėjimo ir tapo džiu- 
rimanu visiszkai iszteisinta.

Skaitjdojai pamena,

del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. (’entre St. Atsi
szaukite in “Saules“ ofisą.

a amas

ANT PARDAVIMO.

nuszovima

Namas po No. 606 W. Spruce 
jogeilSt. Kreipkitės ant adreso 605 

Anna Buzzi buvo pirmiaus pa-1W. Maple St. (t.101
smerkta mirtin už 
savo myletinio, E. Schneiderio,
turtingo kontraktoriaus, kuris 
su ja keletą metu gyveno, pas
kui ja pamėtė.

Anna Buzzi dabar, likusi L:: 
teisinta, iszvažiuoja 
seserį, 
New Orleans, tenai 
Keletas filmu 
siqla jpi vieta kaipo aktorkal, 
norėdami jos pagarsėjimu pa
daryti pinigu bet Bu7,zienc dar 
nežinanti, ar apsiims.

— Pereito szesžtadienio va
karu, apie 8 vai., vagiliai inst-

Andriaus Kundroto
, v.apvogė. Paėmė 

$80 pinigais, taip gi' medika- 
liszkn daiktu ir paveikslu ka
mera; viso 
apie $280.

ANT PARDAVIMO.

kui ja pamėto.
si isz 

pas savo 
Viviana Turckiene, in 

atsilsėti, 
kompanijų jau

laužė in 
gyvenimą ir

nuostoliu padare
“V.”

namai

FLO ELECTRIC 00.
(F. D. Boczkauskas, Locnininkaa) 

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Spcciali»ta».

Užtisenejusiu ir Chronitiku Ligų.
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydymą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikote nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszki ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkito pas mano ir pa
slaptingai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas szir- 
dies, ir vi^os viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

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

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

Rumatizmas visokiuose padėjimuo
se, teipgi isztino ir sztyvi sulenkimaiteipgi isztino ir sztyvi sulenkiniiu 
pasiduoda per mano gydymą. •

Ar esate nervuoti ir Irote nuode- 
ju, silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, greitai .paįlstat, pikti, iszblysz- 
kusis ir iszberimai ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas pecziuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerkleje, sto-

LMl

Kriviai 
pupiioHfi navų galva* mi gr.i 

Jei Aitą* paproty* galio 
tų ligi A10I. tai Aiarulirn daugeliu 
žmonių galėtų paalčpti 
plri*k a nomis af>dcngta«
Tačiau vietoje to, jie Šiandien naudoja

PRiikanų mirtinąjį prie&i, kurie, jei 
ištepsi juomi galvų kasdien per hm

ptTlk'l 
mito sralv;!*

vaite arjkiimtj dienų ir vyliaus tik rctkar<'iai.< milia reikalo, greitai ar
. ' ) nuo fcių erzinančių baltų lupynų . i._ *\

prarūks ir plaukai tuojaus atgaus nu v o natūrali, norma!j gražiniui
Vali* galvon odq nuo Ahj erzinančių baltų lupynų . nicžčj ima * tuojau*i

Ruffles galima gauti vieo-ie aptiekoHC |h> 65u. bonkų, arba už 75< prisiun 
člame paltu tiekiai iA dirbtinė*.

F. AD. RICHTER & CO., I04-1H So. 4lhSl.. Brooklyn, N. Y.

f

■

*

EXTRA! GERIAUSIS KU KU LAIKRODIS RINKOJE!
Jeigu jus norite nusipirkti gera 

Ku-Ku Laikrodi, na tai nusipirkite 
szita laikrodį o busite pilnai užganė-
dinti. Szitas tikrasis „Ku-Ku Laikro
dis importuotas isz Europos, pada
rytas isz tvirto rieszut-medžio, puikei 
iszpiaustytas, su raudon-medžio pri- _ 
dezekais, nosiniai ir juod-medžio Sg 
ranka padaryti invairus artistiszki 
iszmarginimai, puikus viduriai, baltos 
szlapio kaulo rodykles ir numeral, 
musza pusvalandžius kukavimu, labai 
gerai laiko laika ir gali laikyti visam 
amžiui. Aukszczio 17 coliu o 13 coliu 
ploczio. Niekur jus negausite tokio 
puikaus laikrodžio už tokia žema 
preke. Vertas mažiausiai $20.00, bet 
musu numažinta preke yra tik $13.50 
todėl prisiuskite mums tik $2 kaipo 
depozitą o likusius užmokėsite kada 
laikrodis bus pristatytas in jusu na
mus. Užganėdinimas gvarantuojamas 
arba pinigai gražinami.
PASTABA: Jeigu jus gausite ku-ku 
laikrodi kur nors kitur už pigesne

nosiniai
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preke, tai atminkite kad jis nebus tokis geras kaip kad czionai jumis 
pasiūloma. Siuskite užsakymą dabar kol preke yra teip žema. Adresas:

PRACTICAL SALES COMPANY, 
,f 1219 North Irving Ave. Dept. 62. Chicago, Ill.Dept. 62.kas energijos. Todėl nelaukite.

pasekmingai gydau katarai,’ tostma, 
dusuli, užima galvojo, trumpa girdeįi 
jima, isztyninia gerkles (goitre}* 
kraujo, odos ir spociales ligas pilvo, 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
neuritis. . .

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, ’geres
nis h’ daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydymo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garslngiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:..

TAMAQUA Daktaras Hodgens bu
na kožna Sereda ir jo ofisas tenais 
yra po No. 44 BROAD ST. Ofisos va
landos nuo 9 ryto iki 8 vakaru,

UŽVEDA ^LEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namus, Sztąrus, Mokslaincs, Baž- 
nyczes ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Szviesa. Teipgi parduoda

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite sztoroaia. Už
veda varpelus prie duriu, taiso plek- 
trikinius prosus ir kitokius olektrikin- 
ius intaisus. Ateikite pas mane jeigu 
manote užvesti szviesa' arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asz mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu iszpildyti didelius kontrak-

isztyninia gerkles (goitre}*

Pulkus dideli namai, ant 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., 
kampo, ir namai po No. 400 ir 
402 W. Pine St., su buezerno ir

Viskas parsiduos 
drauge ar pusiau. Atsiszaukite 
tuojaus ant adreso:

Fr. J. SkTera;
401 W. Mahanoy Avė.,

(tf) Mahanoy City, Pa. 312 w. pine st.* mahanoy city

garądžius.

L. Fr. J. SkTera,

prie

tus, ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycziu. Duokite pirmybia savo 
tautiecziui pakol ejsite kur kitur.

FLO ELECTRIC C0.

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.
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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,
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