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ISZ AMERIKOS
NUŽUDE PACZIA IR SUŽEI- 
DO UOSZVIA. — PALEIDO 
TRIS KULKAS IN GALVA.

Philadfdphia. 
man likos nužudyta, o josios 
motina Mare Miszkeviczione. 
gyvenanti po 
ronce ulvezios mirtinai 
ta ir randasi Szv. Marijos Ii 
gonbnteje su perszautais vidu 
reis nuo kulkos kuria paleido 
žentas Steponas Surmona, pra
eita Ketvergą ir pabėgo.

Sniuioniene apleido savo vy- 
Ka ledas, o 

atidavė savo dėdienei aut B< 
dine nlyezios. o pat i nuėjo 
vent pas mot imi. Ta ja < I iena 
Surmonas atėjo su Adomu Kor- 
sikif pas uoszvia, melsdamas 
paezios idant dovanotu jam. 
sngryžlu namo ir pradėti gy\<*- 
nima isz naujo, ant ko Mare ne 
sutiko, 
t raukės
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NUŽUDĖ MOTINA KURI 
PASLPRIESZINO PRIESZ 
JOSIOS PALEISTUVINGA 

GYVENIMĄ.
San b'raiieisco, (’alif. 

siutiszkas gyvenimas koki
de 16 metine Darata Kllingson 
past nine ja ja 
savo mot i uos. 
iszbardavo >a\<»
lia uz paleist n \ i m
ir draudė tanku I r.uikiinasi su 
a n t omo I n h• i s 
pe>.

Diikreh’i t a.s labai 
o geisdama 
nuėjo iii mot iim> kambarį, kur 
gulėjo, imszove jaja ant smert. 
po tam sudėjus savo drapanas 
in kreps/.i. nuėjo ant szokio 
idant tureli smatr

'Tėvas mergaites 
o brolis is/sitare: 

jaja į ta kart n ant 
sza k<>s. ’ ’

Pa 
ve-

'T

ra priesz

Mare Snr 
nužudyta,

120.3 North Law 
siižeis-

Szv. Marijos

vaikus
>-

gv-
Tuja

uoszvia, 
idant

Steponas isz>i 
pah-ido jai 

tris kulka> in galva nuo ko ne 
laiminga t įlojau 
Motina norėjo uždengti >avo 
kimu dukteria, bet ženteli.’ 
leido ir jai kulka in pilvą. M 
t e re iszbego 
riksmn, >zaukdama 
bet sukrito 
liaus nnvežta in ligonbut i.

Surmonas pabėgo bet Korsi 
k a aresztavojo 
liudintoja. Palieije jeszko žn- 
dintojaus kuris badai slapstosi 
mieste.
NĖR KO GAILĖTIS TOKIO 

NEISZMANELIO.
Paliko

Ta< la 
revolveri

< puo|<‘ negyva, 
uždengt i

prie niižiidinimo 
Senuke lankei 

d u k re 
gvvenima

jamia
., i

I"’ visas pakam-

liepa t i ko 
mm to a t sikrat \ t i.

lillejo

slum

JOSIOS,

ant
ius laikus.

iszsižadejo
“kad

pirmut inios

MOTINA NUŽUDĖ SAVO 
SERGANTI SUNU.

I nejusXew I Liven, ('min.
<ergauezio stiliausin kambarį

lsd\a rd u k< >. >eplyiiiu metu se
molina Jeiiimi Zarzve-niimo.

a j kieno, 28 motu, nužudo ji per- 
I pjaudama

ant ulvezio> -u ',illil ’iii'zliioM,. britva, inside.j, 
j in krepszinka, 
i ir nusidavė ant palicij 
j k y 11 k a I

i r :-erk le su I > r i 1 va. M

pagiaibo> 
ant ulvezios ir \’e

ir laiko kaipo

() - 
) 

užrakino duris 
os pasn-

į >a< la re, bet < lel ko a le
me yyva.di šimeliui, tai 
lojo iszaiszkvl. Palieije dagir- 
do nuo kaim \ nu.
nuo kok.

nega-

ar

Maybrook. N. Y.
stalo kurioje 

* * Ipriezas
gromatclia ant

i>Z kokios 
gvvasti, kad 

< •

< < » jo 
ant Kalodu ir

užmirszo, Teodo-

*•* - - -W - - - - - ---------------- ----

isza iszk imi 
ties atima 
jam |)ati ir vaikai nepirk 
kios dovaneles 
visai apie ji

sau

I

ai i Sa

• • » iii.iiIĮ.1 M* ■*“ M*.*
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ISZEINA KAS UTARNTNKA IR I’ETNYCZJA.
PRENUMERATA KABZTUOJA:

AMERIKE: Ant viso meto $3.00. Ant puses meto $l.$0 
EUROPOJE: Ant viso meto $4.00.

B^T* Lsbekus ir piningus visada siuskite tiktai ant saito adreso:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY. PA.
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ATMINIMAS ATSIKRATYMO ISZ PO TURKISZKO JUNGO.
J nrazalemas 

kiszkos va Id žios, 
d žios.

T
W. D. R0CZK0WNK1, Pree. A Her 
r. W. KOCZKOWNKI, Killer 36 METAS

ISZ LIETUVOS!
ISZPLESZEPLESZIKAI

AMERIKONO KRAUTU
VE, ISZNESZE VISA 

TAVORA.
Kalvarije. — Gruodžio 20 

diena, na keže, pleszikai iszple- 
sze krautuve

Ii
i
i
i

11
1
I

Amerikono Va- 
mas- 

kraut uve. 
pleszi kai isze reže

lange skyle ir inejo 
in krautuve,

1

i lat kevieziaus, kuris laike
tine arba drapanų 
I ’i rmiause

|9
■i

per Įauga 
iszkraust e 

visus daigius kuriuos

4 

ji
■ J

I
r"i
iII

kone 
sunesze 

po tiltu nuo Suvalkų puses, ant 
plento. Pleszikai turėjo raita 
saiga kuris po tiltu sergėjo sn- 
neszta t a vora, 
minuse 
sargu ir

TIK KARALAICZIO JAI 
REIKĖJO.

Gal nevienas skaitė pasaka 
kuri pamėtė 

maža stiklini pantaplin kuri 
vėliaus surado karalaitis ir su 
jaja apsivedė. Baltiinoreje bu
vo 
rios

Pleszikai pi r 
pasigavo pamiki ini 
gerai ji apmuszo, pri- 

siegdino, kad niekam nesakytu 
ir paleido. Bet sargas prislė
gus nedalaike, nes buvo teisin
gu žmogum ir žinojo, jog, tokia 
priosiega ne yra teisinga, 
nesze tuojaus i 
milicijai, kuri tuo pradėjo 
t is paskui pleszikns; vieni mi-

Tnr-
l'urkiszko val-

i"d
i

1
t

jiingo i>z po 
f. po t

septintas >nkakliives mm numetimoa i >va i kszt i nėjo
Sir Samuel plausto rys/i kuris ženklina ;iN kralinia i

(

ATIDAVĖ VISA SAVO 
TURTĄ DARBININKAMS.

York. - Almerind 
kuris
pribuvo in

Urbdamas 
ana 

atplovė visa savo bizni in ran
kas

Ne\v
Port folio 47 met it, 
sziml s met u adgal

<
l’abri ke,

saunas
apie ‘‘ 1 Yleniute 

st i kliu i

11

Isz Visu SzaliuBAISUS ATKERSZXNIMAS
NUSKRIAUSTO VYRO. [

'Turi in
Brow n. !

:>.p '

<*>

t
\
s

n ra - pa ro< la
radosi pora sidabriniu 

pantapleliu Xo. 3-B. Visos mo
to ros juos bando apsiaut, bet 

. Sztai atėjo Mrs. Si
mon Grif’ietie, kuriai pantap- 
leliai tiko kaip pirszt ines ir 
juos aplaike dovanu.’

ezevervku ant kti- 
poraBrooklvn, X. V.

kupcziiis Adolfas 
jau gana pasciiias žmogus, 
sivede aid

diena rietta Pick.
1 orele
‘ ‘senio

raszt i n i nl<ii 
kronu1 savii \ \ ro

() 
d <1 g; i s

A me r i ka, 
siaut inis

k a i po

szesziu savo
ainesze

darbininku.
praeitaTasai biznis 

meta biznio ant septyniu mili 
AI įduodama'^

I »asa - 
t ik nežiiirek'ite per lankei 

Po 
liavo su savo paezia 
ant vakaciju.

I’ortalio paszaukos 
seniausius

doleriu.
bizni savo darbininkams

4 4

jonu

ke:
ant ziegoriaus. 1 I tam iszke 

in ludije

apie apipleszima rį
SMARKUS DREBĖJIMAS 

ŽEMES.
Koii>tant inopoliiis.

>ze- zdeszi m t s 
. pražuvo,

o keli szimtai 
•-n/.eisin per drebėjimą

vv-

llrll

M<itvt imimi mo-
I I; i > Z i ’:
l

Į žmonis
. sužeisti

meta su jauna II
I

Ml

ėjo iii pleszimo vieta, viens nu- m-gaLejo.Szim- 
aszt uoni 

39 mirtinai 
mažiau 

žemes

kadajojo prie t ilto, o kada jiriejo 
prie tilto, pleszikas kuris pasi- 

i užklausė: 
jau viską suneszef 

licijantas atsake, jo
iszlindės isz po 
kad tai m* jojo 

draugas, bet milicijantas, lei- 
raitas bėgt, bet milicijan- 

tas szove in ji pa taikindamas 
iii galva, kad net kulka iszlin- 
do per aki, bet nekrito ant vie
tos; da pajojo kokia 50 
nukrito.

o
užy.anndvta i- 

lies silsiliesZe 
kuri 

i r

IH'bll \ o

u jau I
> i >'dili

>u 1 mm 
visai nesisli pe prie":: miskrian (

an 1 inejo, Į 
dusi 
* *

u u
liko ant
“ai

sargvbos
) ’ t Mi- 

vis-jau<rkokis at>ibii\'o ana diena A 
Szeszi kaimui sugriu- klausus: ar bus iszmoketa jai 

sziadien alga, paszto tarnauto-
“ Sakiau 

A’ilkavisz- 
gaustik 

Toliau, vėl kažko

-i ka. PleszilKas
tilto, pamatęs

d. d i: < 11 e.
sunaikinti pusiau o szim-st a vyra kini 

jog pats Brow n ant 
prato, jog pasiliko

Xuliiidiisiam
tokis gyvenimas ir 

gy veiiima.
(I ra ilge 

pmzi id<‘

v v ra np!
galo
‘oži u. 

vvrui
nutarė už 

bet ne
su savo

i i jo>io< •

I V o

j tai gvviilin nžmuszta. Drebeji- 
pasi-

M

4 I
ja smarkiai atszove: 
syki, kad sziandien 
kieeziai algu negaus, 
sza k i vėžiai!“ T 
paklausta/ji nvv«n 'juoįibima 

Gaus szakie<*ziai, bet 
!“ To ne

gana. Vienam paszto tarnauto
jui kaž-ko paklausus, ,įį susi
raukė, lyg devynios PetnyczJos 
ir suriko ne savu balsu, kad jis 
jai netrukdytu. “
savo pareigas ėjo!

dosi.i i, ' mus žemes da vis tankei nubodo,
- ’ ant rma.

NESUPRATIMAS 
PACZTINES DĖŽĖS.

Varszava. 'Terp Lenku ir
Vokicezin Danzige užėjo karsz-

ii

UŽsavo <jfo- 
riausius ir seniausius darbi 
įlinkus iii kaneelarije, apreisz- 
ke jiems, buk ketina prasisza- 
Ivt isz 
juos:‘ ‘ 
nio, o kad man buvote isztikia 
mi ir prigelbejote sukrauti lui
tus kokius turiu, dabar atiduo
du ji in jusu rankas, tik prižiū
rėkite bizni gerai ir nežiiireki 

ziegoriaus.
teip daro

baigti toki 
t i k pats, bet 
a į »ga v i i įga 
prielaidinin.

Xudiiodamas, jo

t

atkirto: “ 
tik tie, kurie gražus! 
R

mastu 
Pasirodė kad tai ne 

kokis tolimas ploszikas, tiktai 
kaimo Paulioniukas, 

vadino, bet 
m it v

i

buk motore 
laiko pasielgine- 

jo nesaviszkai. Likos nušiaušta 
iii ligotiluTM*hTrt*1 \ riiiojimo, 
jiji I uri sveika Įjfota ar ne.
VYRAS BUS ELEKTRI- 
KIUOTAS, PACZIOS SZIR- 

DIS TRUKO ISZ GAI- 
LESCZIO.

- Būdama tvir 
\ ra liekai 

os rupiu- 
apie tai, kad neiižilgio 

pražudytas ant elek
I lelena I ,eon- 

u apsirgo aut už<lo

Xew \ <»rk. - 
į ta kad josios \ yra?
1 t u žndinst os i r nuolat

ras S. Pierce, 6.3 metu amžiaus j 
žmogus, atome sau gyvastį per p- 
pasikorimą ant pastoges.

KRUVINAS MUSZIS TERP 
FARMERIU.

Ant Antano Za

i darnasi
'jisai Ims
i t ri k ines
j a rd, 20 met 
igimo plaucziii, bet mire staigai
1 nuo sutrukimo

<

Terp

biznio, 
vaikai, asz

prakalbėjo iii ; 
atsižadu biz nužiūri pakvietė

i r nieko i: e 
ras/.t i<a v o

ninka pas save, idant \ažiuoln jl( |;1p 
■m jiiom ir paezia

Ta^ laba i | >a tiko!automobiliu.
m<

pa

Pamiršk is iszsi- 
diire juo kelis

< hieago.
belos farmos, netoli Chicagos, 
buvo džiogas munszaino ir vv- 
rai begerdami barnej susigin- 
ezyjo. Juozas
trauke peili ir
kartus Joną Kari (gal Kairi.*). 
Karis esąs pasiturintis žmogus, 
turis apie (’hieaga kelinta for
mų. Nors 
tocziatis

szi rd i 
Iciimynu apsakymu.

Motore li'kos palaidota, jo
sios dvieju metu dukrele grau- 
džei velke, o vyras, Jonas Leo
nard, 22 met u szia nedelia mirs 
ant elektrikiuos kėdės už niižu- 
dinima Kdwardo 1 lolge.

pagal

a nt
kuris

niekados nesiisirinks turto tik
brangu

te per tankei 
nes žmogus.

'dingai porelei, 
gai, kad pats “ožis 
t o m o b i I i 11.

i ima i 
I

t »

1 1

tas nesiiprat imas už 
lies

sės dėžės savo koloėais o 
>i\aziuei . \’o|<j(>ežiui už keliu pnmalavojo 

■ j' ise.t savo lautiszku kolom. 
Į Dainį r Lenkai spyrėsi nuo \’o-

; dežllkos.

savo

la i k a

y pat m 
vare ati

paczt ines
lenkai iszmalavo-

subadytas peiliu, jis 
nuėjo jjesezias

gelžkelio stoties
vienas Uhicagon

prie 
ir nuvažiavo 
(nes a rėžiau 

nėra policijos). 'Tenai jisai pra- 
ncsze policijai apie \ isa invy- 
ki, ir policija nuvykus ant far
mos Ponarski aresztavo. Dabar 
jis sėdi kalėjimo, o
ligoninėj ir nežinia ar pasveiks. 
Jei jis mirs, tai Ponarskiui bus 
kartuves. Bet jis ginasi, kad 

nes buvęs

Karis guli

ji* 
nieko neatsimenąs, 
labai girtas.
NUDURE SAVO MIEGAN- 

CZIA MOCZEKA.
Xew Haven, (‘mm. 

jojo moežeka miegojo, 13 metu 
Arturas Waters, inejo in kam
barį ir su ilgu 14 coliiAnesinin 
peiliu dure jai in kaklu.

Manvdamas kad moezeka nu- 
žudo iszbego lankau bet Jjiivo 
sulaikytas per palicijanta, 
rankoje lai-ke kruvina peili 
kiszeniuje turėjo nžprovyta re
volveri.

Kada jojo užklausta ant pa
iki jos del ko teip padare, vai
kas atsake, jog norėjo gaut is in 
pataisos narna Merideno, nes 
girdėjo kad tonais vaikai turi 
gprua laikus. Jojo norą iszpil- 
de, bet nebus jam ten teip sma
gu kaip apie tai girdėjo. Mo- 

, ezeka pasveiks.

Kada

nes
o

praloidže
niek. ’ ’

Xuskriaustas vyras turėjo 
pekliszka plana galvoje atker- 
szyt už tai. Važiavo pasiutisz 

prie

vvras

ant PASKUTINES ŽINUTES.

kieeziu perpraszvmo 
! nužeminimą.
I

iI
II

už t a ji

Wellsburg, 
nigerei apilesze

/ • -U A,

PASNINKAVO PER 42 
DIENAS.

“ Baisu kentėti bada, - 
gražu Imti kudesue ne kaip rie
bi motere.“ Teip sako iMrs. 
Agnes Swick isz Pasadena (‘a- 
lifornijos, kuri ka tik užbaigė 
liasninkaid 42 dienas idant at
sikratyt nuo riebumo. Priesz 
pasninku svėrė 189 svarus, o po

Užbai-

bi motere. Teip

bet

sako Mrs.

riebumo.
1

pasninkui 143 svarus.
gus ilga pasninką a įsinorėjo 
jai visai valgyt.

\nt rytojaus isztraukta an
s. 

ka k la
lavonai 

apsi klibinus
t rimis

kiera-

kai, ant galo privažiavęs 
doko paleido maszina da smar
kinu kuri kaip striela miszvil- 
po mm doko ip mares.

tomobiliu su
Pati buvo 
savo m\ lemo o vvras su siistin-• • 
gilsimus rankoms laike 
vojimo ratu.
SZITAS ŽMOGELIS VALGO 

AKMENIS.
Hamburg, Pa. -

Klein, senas pustedninkas, ku
ris gyvena urvoje deszimts 
myliu nuo ezionais sako, buk 
jojo vienutini.‘< maistas yra su
daužyti ant milteliu akmens, 
szaknis ir žieves, ir jeigu žmo
nis daugiau juos naudoti, tai 
gyventu ilgiau ii; butu sveikes
ni.

Klein‘as likos 
paikszu prieglaudos szeszi me
nesiai adgal. — Xer ko stebė
tis, kad jam tokis valgis pat in
kų.

KRYŽIUS ANT MENULIO.
Hazleton, Pa. — (‘zionaitine- 

je aplinkinėje daugelis žmonių 
mate aiszku kryžių ant menu
lio devinta diena szio menesio. 
Taji regėjimą mate ir kilosią 
aplinkinesia. Nekuriu mano vi
saip apie taji regėjimu inspe- 
darni pabaiga svieto, o kili ve-

urvoje 
ezionais

I Leiurieli

paleistas isz

• 4

Brūžavo 
ka tai “ puodžium 
kitu plesziku m pngivo, 
suvuode pavoju prasiszalino.

'Taja žinia aplaike isz Lietu
vos P. Supranaviczius isz Ma- 
hnnoy Uity ir pranosze apie tai 
redakcijai.
SUNKĖJA ŪKININKAMS.

Vilkaviszkis. - 
vasarojus

M
'4ij

d
'*1“rimtai

Kai kas 
pradėjo juoktis, girdi, ji, ma
tyt, janeziasi labai.graži esan
ti, kad taip tik apie 
szneka.

Butu geriau, kad toji paszto 
tarnautoja, sėdėdama 
bes instaigoj tarnvbos 
“grožio“ klausimu nesimjpili
tu, ir su žmonėmis elgtųsi^nan- 

<4 i

gražuma

^i

J

Tokio,r f

W. Va. - - Du i užėjus stipriems žiemos
biiczmi dona 

Vinski ant $2(100. Buezeri, jojo 
broli ir dvi (lukterės 
aisbaksi.

uždą re

mi

BILIJONAI ŽMONIŲ 
KENCZIA BADA.

Žiniomis isz Seulo, 
szal-

Korėjoj badauja dail
iau ne Irys milijonai žmonių. 

Zenra

ežiams

°
Viename lik Zenra apskrity 
badauja daugiau nei penkias- 
doszimts tukstancziii

Sziais mo
tais vasarojus ant sziaudu la
bai gerai iszango Vilkaviszkio 
apskrityje,

v^fst.v-
• metu

įi»

e j ('s 
las, 42 
k rito 
priesz

Igrožio

dagiau.
v

■

vvenLoWilkes-Barre, Pa.
in darbu Wanamie kasyk-ijii, kurie nuo bado mirties gi-

.

metu ! 
negyvas, 
tai buvo 

miuiszaines.

M i kolas V i Ha n i 
Badai 

i geriąs

I" .
j naši

licna I szaknu žie\'omis. Valdžios tei
kiama paszalpa toli gražu ne
patenkinama.

mail indamies medžiu
Palieti

( 
daug

I

)

1 ;
į

<>?

G

ATLANKĖ AMERIKONISZKA GENEROLĄ,

1

bet branda suvis 
menka. Avižos daugumoje vie
tų duoda antra grūda, miežiai 
— antra — treezia grūda. Ūki
ninkai labai susirupine tuo, nes 
sunku bus iszgyvenŲ.
sunkina dar ir tai, kad vasaro
jaus szia ūdai szimet
tos teturi: rudžiu suėsti, kulia
mi trupif ir szoriasi jais gyvu
liai liesoja,

VAGILIAI.
Varuiai. Telsziu apskr.

Paskutines Žinutes. 1
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mazaver-
Szvedijoi randasi didžiau- 

ses žmogus ant svieto, 
yra Jan Van Albert, 
kuris turi 9 pėdas ir 3'4 coliu 
augszczio.

Juonį
23 metu, 1'

J
IId

la, jog alsinau,Įis dideles karos.
Bot iszmintingesni sako buk 
tai tiktai juodi pletmai ant me
nulio kurie suformavojo ženk
lus (pavidalo kryžiaus, i nuosia.

Uhang Tsoliu, mandžiuriszkajs vadas kariumonos ir 
sunns (‘hang Yuhsuiug, 
nor, kuris yra vadu Amerikoniszku kareiviu Tioiistsijn, Ki-

jojo 
atlankė Amerikoniszka generolą Čon-

Gruodžio 7 d. atėjo vienas pi- 
Budamas man

dagus žmogus nusiėmė skrybė
lė, nusimovė pirsztines ir pasi
dėjo prio pat langelio, isz ku
rio reikojtf jam paimti 
pondencija.,

lietis pasatam

koros- 
Tuo tarpu priėjo 

daugiau žmonių. Atlikęs reika
lus, pilietis imasi skrybėlė ir 
pirsztines, ugi žiuri jau pirsz- 
tiuiu nėra.
žinomi vagiliaus, kuris paeinos 
pirsztines no pastebimas isz- 
spruko. Boikotu Varniu paszto 
instaigoj iszkabinti paraszas: 
saugokitės kiszoniniu bei kito
kios ruszies vagiu. Tada kiek
vienas inojes žinos, kokiu žmo
nių esama, ir bus atsargesnis.

“PASZTORKA.“
andai

Matyt, butą tarp

Chicago.Chicago. — In 14 dienu 
nuo Naujo Nieto, ezionais likos 
papildytos 11 žudinstos, 86 api 
pleszimai, 218 aiitomobilei pa
vogti ir 4 savžudinstos. Puiki 
pradže.

* — Ugnis 
keliolika

Braddock, Pa. 
sunaikino ezionais 
namu, 6 szeimynos pasiliko be 

padaryta antpastoges, bledes 
35,000 doleriu.

APGAUDINĖJO ABUDU.
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SMARKI
Pilviszkiai. Jau

kažkas raszo apie viena, nese
nai atkeltąja, Pilviszkiu pasz- 

.Teisvbo rasze, 
nes isztikriijn ji yra nepapras
ta. Sztai sz. m. Lapkrięzio men. 
20 d. pusiau
užėjau Pilviszkiu

Ponas Borbntis baisei užpy
ktas, paraudonavęs, susimai- 
szes ir su aszaromis akysia, in- 
puole in gyvenimą savo goriau
sio draugo Andriaus, szankda- 
mas:

>.

to tarnautoja.

vienuolikta vai. 
pasztan. 

Paszto lauke algu keliolika mo
kytojui Paežerių mokytojai pa-

Mano mielas Audrink! 
tik pamislyk, mano pati mane 
apgaudinėja. Užtikau jaja gle
bi je tojo prakeikto Antano...

— Ka tu kaliu .* — suszuko 
Andrius pabalęs. — Argi tai 
galimas daigtas? Tai toji pad- 
la apgaudinėja mudu abudu!,.?
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KAS GIRDĖT
Szita Subatn, 24 diena Sau

sio, apie 8 ar 9 valanda isz ry 
visiszkas ūžte

per menuli. Kito 
užtemimo nemat y sime
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io bus matytas 
mimas saules 
tokio
lyg 1945 melui. Todėl pareng- 
kite apdumtus stiklus ir žiūre 
kite aut tojo nepaprasto regi
nio gal paskutini karta savo 
gyvenime.

Jeigu tuja diena bus puikus 
• •ras, tai laike užtemimo galė
sime matyti ir žvaigždes o ypa
tingai Jupitera. Venusa ir Mer- 
kurijnszA planietas. Užtemi
mas bus greitas ir greitai per

Akyviaiisia, jog laike už
temimo galėsimo matyti ant 
žemes ant sienos st u bos juodus 
szeszelius kaip st nezkeles.

Temimas prasidės Ims mato
mu ’Manitobaj (Kanada), pas
kui Duluth, Minn, per didžiuo 
sius ežerus, Now Yorke, AV i Ikes 
Barre, Skranton’e ir kituose 
miestuose kurie randasi ant ke
lio užtemimo ir toliau in At- 
lantika. Isz dalies temimas bus 
matomas Amerikos rytinėse ir 
pietinėse valstijose.

Dalinis menulio užtemimas 
Vasario 8 d. bus mato 

vaisi i jose, 
vakari nėjo 

Daeifiko dalyje, paskui bus 
matomas vakarinėje Australi
joje, Azijoje, Indiszkame 
<|eliVIH‘, 

piet ineje 
mimas baigsi

Antras : 
vyks Liepos 
nėjo Amerikoje 
tomas.

A n t ra

ros.

JOSIOS VEIDAS PARODO 
KUOM JIJI YRA.

Žiūrint ant veido szio< mole 
galima dasiprasti kokio ji

budo moteris/.ke. \ ra tai Kora 
Pm-ge isz I’L’ixf Si. Louis, 111., 
1<iiri turėjo lo vyru o ana die
na persiskyre >n vienuoliktu. 
'I’uri jiji 45 metus ir kol imi išž
iok et už szrszhdiki 11.

Kai kuriuose Amerikos Lie
tuviu laikraszcziuose buvo įli
pusios žinios apie lai, kad neva 

ministerial

i n v v k s 
mas Su vien viose 
I ’rasides t (‘inimas 

dalyji-.

va il
ls n ropojo, Afrikoje ir 
dalyje Atlantiko. "I 

s
saules temimas in-

20 d., bet sziauri- 
jis nebus ma-

Imi. oceane.
temimas

d\‘-

- dalinis menulio užte
mimas invyks Rugpjnezio 4 d. 
Temimas prasidės vakarinėje 
dalyje sziaurines Amerikos ir 
nuo ežia bus matomas vakari- 
nejo dalyje pietines Amerikos, 
Pacifico vandenyne, Australi
joje ir sziaurvakarineje Azijo
je. Temimas baigsis Paoifiko 

Aust ra Ii joje, ryt i- 
Indisz kaine

du Lietuvos ministerial vra 
tarpusavoj susimusze. Liet uvos 
Respublikos Pasiuntinybe yra 
ne karta peisprjusi būti atsar
giais su Lietuvos varda žemi- 
naneziomis žiniomis. Saryszyjo 
su tomis paskleisiomis žinio
mis Pasiuntinybe randa reika
linga paduoti 
‘‘ Lii'l uvos
98) Xr. isz Saudo men. 3 d., ku
ri skamba szita i p:

Lenku šmeižtai.
Priesz Kalėdas Lenku spau- 

o paskiau ir kai kuriuose 
megstane/.iuo- 

s(' užsieniu laikraszcziuose pa
sirodė A’arsza\o>, matyt, tyczia 
Kalėdų 
“antis,

ISZ 
dierira>zczio 2(17-

i <zt ranka

doj, 
nebūtus daiktus

rojo ji iszlieti jeigu palicijan- 
tai rijo seile ant gero sztopo. 
Gerai padaro.

Penki Jėzuitu kunigai, kurio 
trys szinitai molu atgal nusida
vė in giluma Kanados, nosztigiluma
mokslą Krist ūso fonai! inioms
laukiniams Indijoiiams bus isz-

Popiožiu aut palai-
minlujn po tani bus padaryti
kelt i per

szventais. Tieje b1 ra n c uziszk i
.Jėzuitai vadinosi Brebonef, La-

Lietuviszkos Pasakos.
■' 1 \ ~ 1 ' V'L
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dvylika niėt u, 
mums žinoma, pana

Daniel,

Jau suėjo ii 
jau ir (a, 
parojo. Ant rytojaus gaunA nuo 
vieno smako gromata, kad ta 
pana, turi eit ant prarijimo, o 
jeigu ne eis, (ai smakas miesta- 
dvari užliesiuis. Nfor kas daryt! 
\ ienas vežėjas karietoje veža

Charanel ir
likos nužudyti

'Tyrinėjimai ta pana pas mares ant prariji
mo, o senas

* P

lemant, 
Garmor kurie 
per 
apie
del krikszczioiiybes 
nuo 191G meto, 
lujn zokoninkii

I ndijoims.
juju mirsi) pasiszventima 

eina jau 
Boat i I i kacije 

atsibus Hvmo
pabaigoje szio moto.

Tokiu budo Kanada 
lauks pirmutinius savo szvon- 
tiiosiusir tai net penkis ant 
k a r 1.

susi -

\orints Italijos karalius bu
vo 
priguli prie masonu, 
nesilanko in bažnvožia
l iri ima jokiu sakramentu.

pakriksztytu kataliku, bot 
Ka ralius 

ui' ne

ATSAKIMAI.
«>»'-«» i* ........................ .

A. P. Philadelphia, 
dakcije užlaiko 
uolius koki 
raszt i jo

K’e- 
\ i sus slraips- 
randasi laik-tik

apie k m inos tamista 
priminei gromatoje. Paliekame 
po kelis
kožno iszleidirno,

■ siio’ma,

Saules” 
kada metas

numarins
i * 

susmvam visus numa
rins m \ iena i r ai idedam ant
atminties. Jeigu tamista pasi- 

nnmari “Saule?
apdaryti in viena 

ir tai ne tik isz

liek’i kožna
lai galimi'
didelia knyga
vieno meto, bet isz keliu metu
iii viena knvga.

»>

Temimas 
a andenyne, 
liejo Azijoje ir 
vandenvne. ♦

I

K om po zi t < > r i 11 s I ’e t ra u s k a s 
raszo kad Lietuvoje jam ne
bloga, tik žmonių nerangumas 
jam nelabai patinka — žmones 
nemoka tenai taip sparėžiai 
dirbt, kaip Amerikoj. Todėl, 
girdi, 
Amerikon, 
grvžsz, nes

t >

Todėl
kartais galvoju gryžt

* vargiai jisBot 
dabar iszvieu su 

broliu statosi narna Kauno ir 
jau turi nuo valdžios pasiuly- 
ma užimti operos direktoriaus 
vieta.

Isz tikru szaltiuiu teko gir
dėti, kad ateinanezia. vasara 
Amerikon žada atvažiuoti pla- 
cziai Amerikieeziams žinomas 
.1. B. Smelstorius. Mat, Chica
go j mirė jo brolis ir paliko jam 
a isa turtą, tai reikia atvažiuo
ti ta turtą surinkti.

Smelstorius irž gyvasties D. 
T. Boczkausko, dirbo “Saules 
redysteje per

buvo jojo piimutine
>a

* 1

keliolika metu,
nes tai 
darbviete. Jisai vra 
žystamas del daugelio Malia
voj iecziii.

gerai

Pagal eeitzuso bjuro apskai
tymu, 
> ra verti

tai Suvienyti Vaisi i jei 
320,80.'?,862,000 dide

liu, aukso valdžios skarbeziuje 
randasi 4,278,155,000 doleriu 
arba ant kožnos galvos pripuo
la po 2864 dolerei.

Šoviniu valdžia atrado Sibi
re miesteli tnkstanti viorstu 
nuo Dntfsko ir 400 viorstu nuo 
'Taros, kurio gyventojai nieko 
nežinojo apie jokia permaina 
Rosi jot. 'I'iejei gyventojai lyg 
sziolei nemokėjo niekados jo
kiu padotku jokiai valdžei, gy
veno nialszei be jokio rupesezio 
ir nežinojo bnk caras likos nu
žudytai o Bosiję apėmė Šovin
iu Boiszovikiszka valdže. 

-bar kitokis joju gyvenimas,
yrrt spaudžemi visokeis budais 
ir tbri mokėti padotkns isz ko

Da
nes

labai yra nenžganadyti.
1

Žalnierius, nuėjės 
pas mares, girioje žiuri per me
džius, k a 
jo netoli mariu, pana iszlipo, o 
jisjeaip lik arklini inkabina, 
dumia atgal. Žalnierius girioje 
būdamas pakrnp«z'1o su pnga- 
luku žeme, i>z ton iszszoko žir
gas puikus, sidabrinis Bailias, 
sidabriniai drabužini ir sidab
rinis kardas. Žalnierius paėmė 
k arda

S ( losis. Vožėjus sosto-

- nepakelia; paskui pa
kele deszini balno skverną, ra
do tokia bonkute, ikz tos bon- 
kutes užgėrė, paomo vėl ta kar
dą kaip plunksna, ir eina Įias 
mares. Stovi pana pas mares ir 

susijudino marios ir ac- 
(rimis galvomis

gal gadysimes, senas
> M t 4

verkia: 
plaukia 
smakas;
Žalnieriau - “Asz ne gadv- 
lis atėjau, ah' vaja vol — darvk 
plečiu!” 
jo, pasidari? geležinis pločius, 
kaip seno 
p run kszt o lojo, 
<

su
» 4

Smakas prunksztelo- 
o 

žirgasŽalnieriaus 
lai pasidaro si

la brinis ph'cius. 'Tas Žalnierius
1 ris svk kirto
1 ris galvas, 
sugryžo namo,

siems gaila panos, kuri du sy
kiu iszgolbota per nepažysta
ma galijotą. Ant rytojaus visi 
mio s tad v a r i o g y v e n t o j a i v o r k - 
darni iszloido gražia pana ant 
smerties, vežėjas nuvožė netoli 
mariu, iszleidospana isz karie
tos parploszkejo atgal namo, o 
pana verkdama eina artyn prie 
mariu, kur lures Imi praryta. 
Senas Žalnierius ta visa maty
damas, iiuojo iii giria, atkim- 
szo bonkute, paliejo ant žemes 
isz jos skystimo, ir pasidaro 
deimaiit inisžirgas, balnas, 
bužiai ir kardas; Žalnierių 

tais drabužiai
nepakeli'; pakeles 

skverną rado 
isz tos Imu kūtes užni

kai f) 
spar

virėjas nuvožė netoli

•skystimo,

su

dra- 
s ap- 

‘s, pa-

deszini
1

pakele k arda
Užsisėdo ant

si rodo
•'me k a i’d a 
balno 
bonkute
gero ii* 
plunksna.
nuoto žirgo ir Joja pas mares 

Ipilnai už akiu. Susijudino ma
rios 
su 
gaivu ugnis 
prie kraszto, 
“o ka, senas žalnibl’iau 
dysime's? v
muszoi, jau manos ncužmuszi. 
_ 4 4
vajavot 
Smakas

auksinis pločius, 
žirgas prunkszle- 

rejo, tai pasidaro deimantinis 
pločius. Stojo abudu in vaina:

o 
kirto antra svk 'ir 

la I ris, s
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Antanas Ramanauskas
Lietuviukas Graborins

MILL <fe PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA.

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

IS

laidoja mirusius

vcseliu,
- - - 4 •

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

Lietnviszkas BAnkierius 
ir Laivakorcziu Agentas

Lietuviazkas Graboriua
K. RĖKLAITIS

ir pasirodo baisus sihakas 
devynioms galvoms, isz tu 

eina.
smakas

SUPRANTA SAVO DINSTA 
GERAI.

ne Konstaneijo I »u1 -

eksrei spinduliu
e o n b u-

Atplaukęs 
surik o: 
, ar ga- 

Mano du broliu už- 
f ?

Asz ne gadytis atėjau, ale
— daryk plečiu!” 

prunkszterejo — pasi- 
o kaipdare

Žalnieriaus

11,

makas jau ]ia- 
senas žalnie-

P»a ron ie 
ler, Angliszka aristokrate, 
laike dinsta 
tyrinėtoja Cambridge Ii 
toje.

davė jam auk
drabužius ir Karna, ir iszjojo 
sūnus. Jojo jis keliu ir prijojo 

< e -
ne
t's, 

treezias ke 
Tai

Ksini žirgą, kaina, 
kardu, ir

gryžkele su paraszii: vienu k 
Ii u žmogus priedes, žirga> 
odes, kilu keliu žirgas pried 
o žmogus neodes, o 
lias linksmvbiu.” 
keliu, kur linksmybių, 
ir prijojo dvaru pilna 
tam dvaro szoka gražios pano 
ir <

jis tuo 
nujo jo 
pa n u:

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

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

i

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmaguma su

vijo kaipo tai viduriu užkietėjimą, 
perszalima, kosuli, dusuli, sunkuma 
po krutinę, katara, strėnų skausmą, 
kraujo tingumą, iszputimus, rugavi- 
mus, galvos skausmą, iszgasti, nesuo- 
tnrna, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą nosmaguma, tai nesikankyk virsz 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mus 
žolių o suteiks jum pagclba ir svei
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo vėlimo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkie’to- 
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po GOc. Nuo 
nervu ligos, iszgasties, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-ligcs del moterių 
85c. Geriausi gumbalaszai 50c. Pa
lange trajanka 60c. Poplaiszkai 35c. 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
valimo 60c.
Szventuju apdaryta $7.50. 
J Z"1! A M. JTM O «««'«* >■* • e M««k • »• *«» > «

lainuoja. Simus senojo 
nieriaiis iii ta dvara injojt'< 

link sminasi
panoms, atėjo ir vakaras.
na pana nuvedi'ji in tokia sfu 

gnb ; ji 
ule ir

zal
ap-

I oms
Vie-

ir nukirto visas 
Pana

()
rilis, nuėjės in giria, pakrapsz- 
te ir vėl prapuolė jo visa galy
be, ,\1 lestadvario 
dyvijasi, kad tai
Imti, kad sniaka užumsze ir pa- 

jiems be- 
o, da 

szesziomis 
rytoj pana

iszvalnvta, 
senas žalnie-

gyventojai 
toks galėjo

grvzo

si buvo, s n

sus su smarkumu 
su loveli? niigav-

bele 
kaip y
mojo, kaip iii pradara. Jau už- 
aug’o ir treezias seno Žalnie
riaus sunus, ir tas pradėjo pra 
szytis savo levo, kad ji leistu in 
svietą pa.-ivamlravol ; o levas 
afsak'e: “ jau mano anuodu su 

t u.
praszo: 

tavo >u- 
Kada tė

vui ingriso praszimas, tai jau 
paveji jo eiti, ale sako:

1 reežia s
iszkepta 

\ iena Kabi-’ >

ministeriai.
invyko

J. A. Oak G rovė, Mieli. —- Jei
gu jiisu brolis yra pilim nkesii 
lai gali ja ja pargabenti, bet lu
res tuojaiis >n j.ija
(•žinot, pakol iszleis isz kastol- 
gardos.

>

apsipa-

na iszgclbejo.
gan na

szventems
kad pel

uoto posėdi tarpusavoj siisimu- 
sze du Lietuvos

‘ ‘ muszt vnes
greieziausia tik karsztose Len
ku g< " 
žvmi .- 
ja, nes 
szaus neinvvko.

Liet uvos Kespublikos
I 'asiiint iny be Amerikoje.

aivose, kurie nuolat pasi
gavo donkichoto

11 i o k o
ivo donkichot
Lietuvoj

fantazi-1 
pana-

- » l •*.

PAJESZKOJIMAI.
—

Mano seseris Ona Savoi^ie-

» l

ne (po tėvais MikeJonil(tW ir 
s Atari a

Jersey Cit v atsiliko 
Galilėjaus stebuklas, — 
alutis kuri palicije konfiskavo 
ir patalpino skiepe, porsimaine 
ant ežy st o vandens.

Prohibicijos agentai slidėj 
tonais 15 baczku 
idant ji palicije
kada atėjo ji pasiimti, rado \ lo
toje alaus tiktai vandeni.

Gal palicijantai susimylėjo
j r

nes

l ik ras 
geras

() 

gero alaus 
saugot u, bet

ant alaus 
vandens 1

permainė ji ant 
kam agentai tu

Teip 
szneka'iil gauna nuo kit 
baisesnio, smako su 
galvoms, kad 

nesenoj pribuvo in 
iniostadwiri, eitu pas mares ant 
prarijimo, o kad neis, tai sma
kas visa miestą ketina užliet. 
Ant rytojaus \ isas miestadva- 
ris liūdnas, kad tokia gražia' 
pana turi atiduot ant prarijimo 
smakui; ale nei' kas darvt, del 
vienos panos visam miestadva- 
riui smert is! I r vol vienas \eže- 
jas karietoje pri\’ež(*s ja neto
li mariu paleido, o pats ko grei- 
eziau parvažiavo namo, 
ža luieri us,

k uri
tą, 

t a

r

sugry
pas

Žalnierius kirto s\ ki ir nukirt 
tris galvas, 
nukirti) < 
kilo iu orą lėkt, 
rius ir pakilo su savo žirgu ir
pradėjo paskui jodamas gosyl, 
iki įiesukapojo smaka. Kada 'in 
szmotelins sukapojo smaka, su

pas pana, apsikabinės 
pahiioziavo, parode žiedą, kuri
jam k ii a syk buvo dovanojusi. 
Paskui pana ėjo namo, o Žalnie
rius girioje palikes žirgą, bai
lia, drabužius ir karda,
žo ir iii miestadvari, kur 

pana su dvariszkiais 
lauke jo sugryžtant. Visi links
mai priėmė sena Žalnierių, ku
ris isz,gelbėjo tokia gražia lia
na. Pa.-kiii suėjo in pora ta pa- 
na.sii senu Žalnierium, pagyvo 
no kokius molus, susilanko su- 
uu, pagyveno antrus — 
>iinu; pagyveno troezius-

vari ils jau mano anuoju 
nu prapuolė, prapulsi ir 

praszo ir 
parvesiu 
• “ 1-

A Iv 
* < .

su n u s 
asz sako, 

mis, mano brolius"!

Visu metu gyvenimas 
. Atsiuskito 

10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie- 
iiu gromatoms.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

M. Žjj Įkaitis,

s

“t urime 
eit paliaudavo! tavo pajėgos,” 
ir nuėjo in lauka pas ta < 
akmeni. 'I'evas ta akmeni pa
ėmė, apverto, o sunus imsitve- 

o kai| 
tas akmuo krito ant žemes ir 

—- ‘4 Jau t u už mane 
tarė levas, lai dabar 

neprapulk, o su-

kita 
jau 

ir treozia. 'I’uri jau senas Žal
nierius tris sunus; paskui da 
daug metu gyveno, ale daugiau 
sunu m? dukterų nesulaiike. 
Pirmutinis sunus paaugo, pra
dėjo pažyt svietą, ir ome pra
szyt levo, kad ji leistu po svie
tą pavaudravot. I’evas nenorė
jo leist, ak1‘suims prasze ir pra- 
szo, ant galo levas sako: 
pabandyt, 
ei t, ” 
lauka, kur
muo, toks kaip geras peczius.

Tėvas paėmė ta akmi'iii ir pa
kele, paskui suims paėmė, ale 
vos-pajudi no. Paskui tėvas sū
nui davė savo sidabrini žirgą 
bailia, drabužiu 
mis iszjojo 
gryžkeli: 
keliu paraszas tok is: 
rei pusei kad jos, 
neodes, o žirgas prfedi 
szinei — 
gas 
linksmybių; tuo keliu jodamas 
prijoja d vara, ten labai gražios 
panos szoka, dainuoja ir links

ti is ir nujojo pas tas 
Tcip ten besi ii uksini- 

vakaras. Viena 
gult iii loveli1;

» J

tide i i
įdTma

Z -— (
Teoi’jlo Mikeloniule j<>> 
g '•eno Pittsburgji, Pa.

.1 uozas M ikelionis
2 \V. M t. Vernon:St.

Shenandoah, Pa.

gVV(

» H L

■ *f i
Tėvas

ne res isznieto auksztvn, * ™ )

Pajeszkau broliu ir 
Antanu, Tožopa ir 
Ligucziu ir pusbrolio 
aus. \’isi gyvena (’hieago. Pus
brolis A. Turkus,
Aloikos. Praszau atsiszaukt.

Jonas Ligutis tG 
Box 472 Minonk, Ill.

sesers, 
Mari joną 

A. Tur

gvveno ant

nonas 
niujes m giria, pa- 

krapszte žeme su ta plunksne
le, kur jam ant ras milžinas da- 

ir iszszoko auksinis žirgas, 
balnas, auksiniai dra

ins 
kardo nepakėlė;

balno deszini
skverną 
isz tos

pertrūko, 
drūtesnis,
t r t ik

“eiva 
rasi galėsi 
, . . . .'KIMU Iii 

įliejo iliileliK ak-

pūsk u i
ir nusivedė tėvas sunu in

< r

rali eit,
jeszkojes parvesk anuodu vai
ku!
ežiam
tas ir iszjojo. Jojo, jojo, prijoji 
pyžkole:

kovas

V . f ... ' 1J. ... ..... .............. ...................Bll -h.... . .... ..

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

b * H

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszala 
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

Gerbemasla Tamlstai:—
Sulaukiau nuo jusu slunczlamo* 

mano vardu knysa 
Naktų ir Viena" 
Bztrdfnga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip * "Tukatanti* 
Naktų ir Viena“ apturėjau, nes man’ 
labai yra žingeidi! skaityti visokias 
Istorija*, jas skaitydamas nei nepa-' 
si junti kaip laikas szventai ir sma* 
glai praeina. Asz Visiems linkBczlan 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų 4r Viena**' nes Ja 
skaitydamas žmogus apie viską tad*' 
pamirsztl Ii* visokį rtipesczial nors 
ant valandėlės atsitraukia. '•

Tūkstantis Nakfa

Ant. J. Sakalauskas 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSĄMUOTOJAS

automobiliu*

Laidoja kunun Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobiliu* yiaokiama 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to* 
de! jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriau* parduoti negu kiti. 
333-338 W. Centre St., Mahanoy City

\'e,
auksinis
bužiai ir auksinis kurdas;
Žalnierius to
paskui pakele

rado tokia bonkute 
boijkid

kaip plunksna
s ant žirgo nujojo pas 

maj*es; pana stovi pas kraszla 
marios susijudino 

g
su szeszioms

A

l'ž.si<lej<

e s užgeri*, tai 
pakele kardu.

užgėrė,

ir verkia, o 
ir atplauko isz 
smakas

suriko: 
gad y si-s, ar gadysi- 

‘ ‘ Asz no gaily t is ato- 
vajavot; daryk ple-

Asz m

ii ūmo baisus 
galvoms.

Atplaukęs pas kraszta 
“senas Žalnieriau 
UK'S ? ” — 

jau, tik
ciu!” Smakas prunksztelejo ir 
pasidaro sidabrinis piečius, o 
kaip -seno Žalnieriaus žirgas

ĮiOsidaro

idabrinis piečius, 
Žalnieriaus

priniksztclejo, tai

ir kardu. Su
joja;li

tres keliai, 
C 4 

ten žmogus 
. >s žmogus priede

noedes,

|)fie tu 
po kai-

— - ČS“--'
po de- v »s, zir- 

o treezias kelias

>,

r 11 sunui 1 re-

(r
-

priedes, 
keliu žmogus

davė 
savo deimantini žirgą;

> 
“vienu keliu žirgas

o žmogus neodes, kitu 
] įriedės, 

necdes, o treezias kelias links 
niybiu,” 
biu joja. Prijojo toki dvara, 
tam dvaro labai gražios panos; 
j is in ta d va ra ir susti > jo, link s- 
minasi tenai, džiaugiasi su 
toms panoms,
karas. Viena pana nuvedė ji in 
tokia šlubele gult; jis prie lo- 

?s su ranka paspau- 
ir lovele nugarmėjo. Pana 

Žalnieriaus 
pasivijo, 

pradėjo duot: kumszcziu, o ta 
‘‘nemuszk, sa- 

atiduosiii tavo 
Žalnieriaus 

, iszgiivlos apie savo bro
lius, paliovė mnszes, o pana per 
nežinomas duris nusivedė po 

ton jo abudu broliu 
li

žirgas

tai jis keliu linksmy- 
o

džiaugiasi 
ir atėjo jau va-

I
CAPITAL STOCK >125,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS >623,858.62

♦

\'<dc's priėji 
de, 
ta paszoko liegt, 
treezias sūnūs vytiS, Mokame 8-czia procentą ant 

sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie j ubu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą au musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

»*•
pana prasžytis: 
ko, asz t it u 
anuodu broliu.
sunus

TukstaatMi.R^BiiH piečius. Smakas iszsi- 
ant Žalnieriaus, 

szitas prisitaikęs puolė ant 
smako ir nukirto sykiu jam tris 
galvas; smakas biski apleipo, o 
žahiiei'iiis antru syk kirto ir 
visas galvas Unkirto ir pana 
isžgėljtojo. Kada pana sugryžo 
eu ",^'f i lh£] 71-. kilst. ’ Ll? Iri •   i 2 
■ 

linksmai ja jiasveikino, visi sau 
ramei ‘ dzmiigosi i rgi 1 i nksm i- 
nosT iki vakarai, o tas žahiie- 
riiis, nbkivieš1 .įtaka, vol nujo
jo in giria, pakr'ajiszto 

prapuolė žirgą 
: 1 :..■ i....

t f r, 

ni kuria tariu žiojbs puolė rv 
prisitaikęs puolė

skaitydama* žmogus apie viską tad*' in miesl a d vari, 'Visi gyventoja i

minas i.
panas.
nant atėjo ir 
pana vedasi ji 
jis priėjės srnarkei kaip gule in
ta lovele, ir su ta lovele nugar
mėjo kaip in pragarai Jau ir 
antras sunus paaugo. Viena sy
ki užpuolė praszyt 
leistu in

y v: <j J. •

Su pagarba, .
18 d. Gegužio 192lm.

Dv. Palazduony*.1 
Czeklazke* va).
Kauno apek.
LITHUANIA.

i i. ’’i1'- į ■ „ ■ ♦ ’"'L-i

- 2OKA8,
V 1 1 \ , f

uosi iki va karui,

jau vienas tavo

O stilius

Yra tai ketvirtas badavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
W. D. BOOZKAUSKA8 CO. MAHANOY CITY, PA

* ' * i " ' L 'l' ‘ : ' !■ j , i " +< '■ < v -P ■ 'I**M ' *, 'P ‘I "V* t*.. ' "*j''
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namais ■—*—
plunksnas plęsZo! Jįs savo br 
liūs iszsivodo isz to skiepo, ir 
visi laimingai parkeliaxo na
mo.

H. BALL, Prezidentą*.
Geo. W. BARLOW, Vica-Pre*.
Jos. E. FERGUSON, Kaaieriu*.

n

CHAS. S. PARMLEY
Real Estat* Agent. Notary Publie

giria, paKrąpszto su 
plunksnele' ir prapnolc žirgas, 
ba 1 na s, drabužiu i ir ' ka rd a s. 
AI i e sta < t va r i o gy v e n t o ja ms bė

ga vo trcczia

ei va, sako

Tolinus bus.

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkitea pas mane, as* jumis 
ta reikalu atliksiu. Randavoju namus 
ir k oi oktavoj u randas.
namus ir fomiezius, automobilius Lt.

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahan y City, Pa.

W TRASKAUSKAB
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Insziuriniu

privalo turėti szia knyga
silin'k^minant, 
gromatn nuo smako, kad ant

j-J.j.! . !.• ....'i......... j. ‘J
rijimo, o jeigu noeis, tai visa
miestą vandeniu užliesės. Vol

rytojaus tuti eit pana ant pra-
* - - - a ■ a ■• . . ■ ii'f " 1

jeigu nevis, tai visa

■■ visi gyventojai nuUncfo
/MM . 4WM’ 7 \ • •.» 1■VW; ■M

te va, kad 
svietą pavandravot; 

tėvas atsake: “
brolis prapuolė, ir tu nori pra- 
pult; negaliu leist.”
praszo ir praszo, kad tik leis
tu: “asz, sako, sujėszkosiu ma
no broli.” Tėvas mato, kad jau 
nenugys: “na, tai 
pabandyt, ar ka gali, ar nie
ko.” Vol nusivedė in laukti, 
kur tas akmuo, kaip geras po- 
ežius gulėjo; tėvas paome ak- 
meni, pakele, ir sunus paeines 
pakele. Tėvas tarė;“: 
jįiok gali, kaip asz, tai gali jot, ’ ’
pakele. Tėvas tarė: na, kad

ir ji. turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu
didelio formato. Drūtais 
audekiineis apdarais. Pre. aid » • ' •

W. D. BOCZKOWSKLCO.
ite tiktai »

MAHANOY CITY. PA.

$1.50

i#

n - ’ J”' .. ; ' i • 7

Laidoja kunu* numlruriu. P**'-ado 
automobilius del laidotuvin grikas- 
tintu, veMliju, pasiva^ ;imo ir tX 
>20 W. Centre 3t. HaWaej? City Pa.
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KARALIENES PRIŽADAS.

Anglisikai Parasie Mary T;
Waggaman, Lietuvisikai 

verte Jonas Tarvidas.verte Jonas Tarvidas
> ‘ J ii 1 A'iA »V

(Su Daleidimn Benzinger tow * fe ■' >*•<• xHb
Brothers.]

, ■ "■» ' ’■ ■ 4 . 'i .. iHm iw w "■ .t \

Vienas žmonių būrelis pa
traukė jos aki. Tai buvo links
mas grnžus būrelis; mėlynakė 
moteris sėdėjo su vlsękio ūgio 
ir amžiaus bėniiukais ir mer
gaitėms, pradedant nuo didelio

* ' u “ L 
mėlynakė

o~

*

raudonveidžio kareiviszkos mo 
kyklos uniformoje keturioli- 

metu beminko iki mažy- 
kurs motinos rankose 

eziulpe kaulu. Jie visi 
josi ir juokavo, 
gardžiai valgydami. 
maža Katrvte 
įraukti nuo j u

Staiga gražioji moteris pa te
ini jo juodai apsirėdžiusią mer
gaite ir kasžin ka tyliai tarė 
vyriausiam •>uimii kurs 
szale jos.
kareivis, bematant jis buvo ant 
kojų.

k os 
ežiui,

sznoke- 
linksminosi 

Alkana 
negalėjo nti-

savo akiu.

sėdėjo
Kaip vikrus jaunas

užimk.— “Praszau. užimk, mano 
vieta". —tarė jin Katrytei. 
“Negausi ■valgyti jei nepasku- 
besi. ’ ’ 

4 * O. ne-ne!’
- “Asz — asz galiu pa

laukti. Pabaigk valgyti."
- “Asz pabaigsiu!“ 

nusijuokė," — asz papratęs!" 
“Taip, užimk Poviluko vieta 

brangioji, 
tina. --- 
bet tu ne.
trauke Katryt 
saves.

Povilukas pamojo 
lamui ir bematant priesz Kat
ryte buvo keptos visztos ir szil- 
tos kavos ir visokiu skaniu 
daiktu; o geroji motina pripylė > 
K a 11* v t e s s tikiu s z v i e ž i o ge r o 

geros 
ncužmirszo 

, nors ir sa
vo maža pulkeli visad sergi'jo.

•‘Nebeduok 
daugiau žemuogių, 
'Taip, szmoteli to pyraguiezio 
Vincuti. Anele dukrele, jei 
pavalgei, atsistok, gal kas uo- 

Ar viena važiuoji, 
mano mažoji ?“

ponas Dilionas lauke, 
k e Katrvte.

— “Ponas Dilionas!" — su 
nusistebėjimu atkartojo mote- 

Ponas Jonas Dilio- 
isz Blackstono, tavo dede!

— arba tokie 
artimi kaimynai kai]) jis lei
džia,“ — iuokdama pridarė. 
“Vadinamės Markūnai. Va
žiuojame in savo

r v te asz
1a re Kat- 
gr

t

d l

* ’

Jis
tarė Povilo mė

gai i apsirūpinti, 
Ir kalbėtoja pa- 

e in kode szale

•1V

**-*

•<WTjLK ”
a^^Mf****)**

'r »<„

i jn**H**

riu, kad dažnai ateitumei 
mus, Sztai ir traukinys ateina. 
Skubėkite, Anele, Rože, Povi-

pas

Ink, Juozuk. — Eikite, vaikai, 
visi skubėkite! ”

Greitai Katryte nebemato 
savo nauju draugu, kurie susi- 
maisze stovinezin prie stoties 
žmonių būryje. Traukinys at- 
szvilpo prie stoties su dviem 
dideliais juodais garvežiais 
dūsaujant, iv sžnypszcziant, 
rodosi, kad butu įnirtęs, — 
sunku bus užtraukti ant kalno. 
Tikrai, garvežiu geležiniams 
plaucziams ir ugninei dvasiai, 
sunku buvo traukti auksztvn.

Katryte, kuri per szventos 
visados su teveliu važiuodama 
in gražias pajūriu vietas arba 
kitur, niekad nebuvo maeziusi 
tokiu auksztu kalnu; jos maža 
smaili nosele rodosi buvo prili
pus prie lango, o
akutes gaudyto gaude bogan- 
czius vaizdus. Auksztu ir auk- 
ezius vaizdus. Auksztvn ir auk- ■ 
po savo sunkia naszta in auk- 
sztvn vis anksztyn 
I )<* is isle po s i d a b r i n e j<‘ 
ir viskas aplinkui darosi nyku 
ir keista net pavojinga.

Nekarta musu jauna keliau
ninke paszokdavo 
ir suspaudusi ražaneziu,

Eelicija

«•

žingeidžios

iki slėniai
migloje

isz baimes 
kuri 

iszvažiuojant 
apvyniojo ant rankos in staezia 
bedugne veizėjo. Traukinys 
szvilpe pro augsztas pilkas uo
las. Tai inlenda jis i

vėl iszlenda;

Sesu o

veizėjo.
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Katrytės vadas, iszsiemes 
rakteli, atrakino duris, ir ke
leiviu jau stovėjo, nykiame 
priebutyje, kuri maža lempu
te silpnai teapszviete. Durys 
buvo iTŽcjarytės, ir išzrodo jog 
nėra gyvos dvasios kol Dode 
Jonas smarkiai no suriko!

— “Kripiene! Kripiene!“ — 
Paskui pasigirdo sklendžių ir 
sztangu barszkejimas ir sena

DARBAI IR VALANDOS ' 
NEPILNkMEOZIAMS IN 
VAIROSE VALSTYBĖSE.

i II

d1 tfjl

Darbai.
Suvienytu Valstybių Darbo 

Departamento Vaiku Biuras 
pagamino intersinga sutrauka 
invairiu valstijų instatymu lie- 
ezianeziu pasamdyma nepilna- 
mecziu vaiku 16 metu ir vir- 
sziaus. Sutrauka parodo koki 
darbai jiems uždrausti, nakti
nio darbo r^gulaeijas, darbo 
reguliacijas, darbo valandas, li
pa rodo kokiose valstybėse 
randasi privestinas mokyklų 
lankymus.

Kuomet nekurios valstijos 
turi daugeli darbu ant savo sn- 
raszo nepiInamecziame uždrau
stu darbu, kitos turi tik kelius 
uždraustus darbus, bet visos 

uždraust i 
kurie 

Kai ku
riuos darbus uždraudžia be
veik visos dideles industria- 
liszkos valstijos. Pennsylvania 
Ohio, Massachusetts, Indiana 
ir Wisconsin valstijos nelei
džia vaikams, neturineziams 18 
metu, aliejuoti arba valyti kru- 

i, operuoti 
ir dirbti fa

brikuose kur pavojinga explio- 
duojama medžiaga gaminta. 
Apart tu paprastai uždraustu 
tu darbu, kiekviena valstija 
turi invairius visokius kitus 
darbus kuriuos neleidžia vai
kams atlikti. Pennsylvanijoj 
vaikai, neturinti 18 metu, nega 
Ii operuoti elevatorius, negali 
dirbti apie expliodavimo pe- 
czius, negali dirbti akmenų 
skaidiny ežiose, kaipo szauke- 
jai ant geležkeliu, negali kasti 
ar iszvežti anglių isz kasyklų, 
kur dirba 10 arba dauginus 
žmonių, tik kuomet dirba po 
vyresniu vyru. Toje valstijoje 
merginos, neturinezios 21 metu 
negali dirbti apie kasyklas, tik 
ofisuose. Pennsylvanija nelei
džia vaikams ubagauti, 
nuoti ar griežti muzikaliszkus 
instrumentus ant gatvių arba 
vieszose vietose.

New Jersey, vaikai, nesulau
kė 18 metu, negali dirbti ka
syklose.

Ohio neduoda mergaitėms, 
mažiaus 18 metu, dirbti teat
ruose arba kitose vietose, tik 
jeigu yra losejos ir prisilaiko 
prie instatymu. Szioje valstijo
je mergaites, mažiaus 21 metu, 
ir Indianoje, mažiaus 18 metu, 
negali dirbti prie darbu kurio 
priverezia jas stovėti.

Michigan’e, vaikai, mažiaus 
18 metu, sulaikyti nuo valymo 
krutanezios maszinerijos 
nuo pavojingu darbu, kurie ga
lėtu atsiliepti ant sveikatos.

Connecticut ’e, vaikai ir mer
gaites, mažiaus 18 metu, ir 
New Yorke, vaikai mažiaus 18

<3
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, ■ baili moteriszko pravėrė duris 
ir iįejo priebutin.
augszta sudžiu v jis; jos
tamsus, suszukuoti augsztyn 
ir po bulta kepure paslėpti 
plaukai, iszrode kaip mergai- 

Szv. Urszules soįdo isz- 
pjaustoml ant medžiu veidai.

— “O, ta i pats!
užkimusiu balsu.

— “Žinoma kad asz. O kam 
dabar tas duris taip uždarinė
je” —

[)de Jonas.
— “Bijau 
bijau viena.

Ji buvo 
veidas
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RADIO KOŽNAM KAMBARELIJE.
atsake: — 

Alan daugiau
George Scbleiclier, pabaigi? vaiku nameli kuriame randa

si radio kožnam k a m barei i je. Kada atidaro 
iszgirsti muzikia isz visu daliu Ameriko.

langa tai galima 
Namelis yra padirb

tas panaszei kaipo ir didelis namas. Seldeiclmriu pasiūlyta už , 
ji tūkstantis doleriu, bet ji nepardavė.

f

alsi- prie Dėdės Jono tikra, “skais- 
“ kentėti.

Szventos Urszules akademi
joje buvo knyga pilna, beveik 

. „L. (_  t.... ’* / , kai]) szi
vieta. Viena karta,Sesuo Kar-

4 4

kaip szesziodoszimts metu, o 
žinai, kad apie mus verda krau 
jas, ta žinai Jonai Dilionai...

— “Na., na! Ka.

in tamsu j \
nyku tuneli, tai

U* bet pilkos uolos isz abieju pu
siu. neinleidžia. keleiviams 
szviesos.

Anksztyn vis augsztyn, 
žeme, kuria Katrvte grožėjosi, 

’ Jis

juodam

szviežio 
pieno, nes ji, kaip visos 
szirdies motinos, 
svetimos naszlaites

dvyniams 
Elzbiet a.

ros sėst is.

No, tamsta. Mano dode, 
“ - at sa

riszko, —
n a s,
< >, mes kaimvnai

*

iuokdama 
Markūnai, 

vasarnami.
Tikrai nuostabu, nei nesapna
vau... 1 —
niekad ncgirjdejusi, kad Dilio- 

_ * ‘ Po , — I (>-

Markunienc nebuvo
lt

nas broliadukte turi.
viluk,“
berniuką, — “
gaite yra Jono Diliono brolia-
diikto.“ -

__ • < Ne
Titnago?“

t 4 *

j 
i 
i

I M 
IŠ

Skulkino viename miestelije 
užtikau,

Lietuvius, ir pas vienus užėjau.
Gert labai užsimaniau, 

O ir puiku triksa dažinojau.
Tam miesteli jeigu vyras pa

sirodo,
Tuojaus bobeles viena kitai 

parodo, 
Kad gerymo bus invales,

Jeigu ji in kur invilioti galės.
Pagavo svęteli aplink ji tu

pinėja, 
Tuojaus iszsigerti siūlinėja 
Kad lik pradže padaryti, 

Vaikineli indrasvti. •c
Žinoma, po tam turi maszne- 

le krapsztyti, 
M unszaineles užfundvt i

Ant galo ir masznele atima 
Pinigėlius sau paima, 

l’ž ka gerti turi, 
O pasigeria guli.

Toki t rikšai jau nepasiseka 
Nubaido kožna vaikinuku,

>

rr

valstijos turi teise 
vaikams tokius durims, 
sveikai a i pa voj ingi.

'< Į
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»» 
czionai

pliauszki, geriau duok mums 
Sztai i

apie kuria asz minėjau, — ma
no broliadukte, Katarina Di- 
lioniute. Katarina 
gaspadine, poni Joana Kripio- 
ne. Jus turėsite sugyventi. Jos 
sunus Timotiejus parvežsz ta
vo kupara. Tai ir visi mes: no 
labai linksma

Na, 
Kripiene, greitai. Paskui galė
si parodyti Katnrinai jos kam
barį, ir gales eiti miegoti; ma
tai ji pavargusi.”

- “Eik in vidų
“ — tarė Kripiene atildary-

vakarienes. .. 1mergaite Į
tanezia maszinerija 
ar szveisti ratus, i

kui jo rukszletas veidas
leido, ir jis sėdėjo lyg negyvas, tykia 
nepaprasti jausmai poreme ji.
Senai, labai senai, 
sukietėjo, jis turėjo 
auksaplauki mylima broliuką.
Senai, labai senai, kada lai, be- melą jai juos parode, ir papa- 

kai|) ma
žas broliukas taipat prisiglau
dės prie Jono peties saldžiai 
miegojo.

Nežinodama, kaip dede Jo- skaityti.
' nas varginėsi mintimis, Kairy- tikrai mane

.M s

veik nebent mint i na.

jo szirdis
maža I tokiu pat paveikslu,

šakojo apie Dante, garsu Italu 
])oeta, kurs tokius baisius re,gi- 

kad tiktai suan- 
i to galėjo 

Bet dabar Katrvte • F
, kad Dante niekad 

nesapnavo kaip baisiai szi vie- 
i togiai; rankove prie kurios ji ta atrodo. Ir vėl perkūno trenk 
priglaudę savo veideli 

kurs lenko ir suki- sziurkszti, o jos sapno Gegužes 
ju szakas. Žali maži kriime-

neinleidžia

i k* i į
I

pasijutorodos, isznvko. ■ •
naujame akmenų ir uolu pasau
ly, kur medžiai turėjo 
priesz veja, 
no 
liai ir žole?
mi. Vienos slinko palei 
kitos vyniojosi 
akmenis

jau buvo

kovoti

■» tai mano

>

!
te miegojo, nors ir nelabai pa-

matai.
szeimyna, kaip 

duok vakariene

i
'lj:

ii

nius aprasze, 
gusios mergaites

eik,
vaikeli,

ii

I

i

Isztolo dabar sza linas i 
Mat kožnas bijosi, 

f ♦ ♦
In Luzernes lUTsiduokite, 

Tyczia, in ton nuvažiuokite 
Latru daugybia pamatysit
Ir del daugelio pasakysit.
Ypatingai szventa diena

V arge i. rasi grinezia viena
Ka tykiau užsilaiko,
Ir knygeles skaito.

Nesi šarmai Ina ne žmonių
Ant st ryt u ir ant kampu

Ir ant geležinkeliu,

3 I

ii 
I

* i

’Y • • i • •

. i dama deszinoje duris. Ir invede
Katrvte in tamsu 
bari.

F

J
veideli ir vei, 

padange
e s.

Nebūk kvaila, Katarina!’
— tare rustus balsas, 
trenksmas yra už puse varsto! 
nuo czionai. o kad ir arti butu! 
tavos nesužeistu. Ir tos lieps
nos ir durnai ir trenksmai

buvo smas sujudino kalnus, 
liepsnos

buvo pilnas Katryte net. suriko isz baimi
i, bet

Motina Paula rodosi jai sznibž-
dėjo in ausi:

i 4

priglaudę 
sziurkszti,

i Dienos vainikas
nuszviete tamsu kam- I

I

s augo kaip galeda- i digliu. Ji norėjo numesti
. z......... I .. .. ... . . ...žeme,

uolas ir

____l Toliaua bus. J
I

Dar
apie 
augszezinu ir

“Tas!
i I

I 
I

>aule jau buvo tarpe dvieju Atmink 
auksztu uolu, ir vakarinis dan- į’snvs
gus pasipuosze 
auksinėmis ir tamsiai 
donomis spa Ivom is. 
dvieju debesiu patys < 
vartai, rodos, atsivėrė.

- “Dailus vaizdai, ar ne?" 
— tarė sziurksztus prie Kairy
tes szono balsas, Ji veikiai at
sisukę.

raudonomis, 
— rau.

•'rarpe
dangaus

-t

mine

Dcde Jonas numėtės 
žurnalą žiurėjo in vakarini dan 
gu. Jo veidas iszrode malones
nis. Valandėlei jo veidas pri- 

Ka try te i kita b ra n gu
veidą, kurio niekados nebema
tys; bet Dėdės Jono kalba isz- 
vaike tas saldžias mintis.

- “Ar buvai kada nors taip 
augsztai?“

l<y\Te
Katrvte.

“Kaip mėgsti ? 
klausė.

- ‘ Asz — asz dar nežinau 
y g’1 y 

ryte.

?) 
J

— paklauso.
su baime atsake

> ! ) — ve! jis

Dar ne, Kairyte, dar no.
: Karalienes 
persimainys rožes.

- pa-

mokyklos varpelis

Prižada, 
in

'Tiktai palauk, Katryf, 
lauk....“

I kišk ui
rodosi smarkiai suskambino ir 
Katryte paszokus 
traukinys jau sustojo ir 
me balsai szauke:

Dode .Jonas

pajuto, kad 
užki- 

Blaeksto
nas!“ Dcde Jonas susiraukęs 
trauke lietsargi ir valiza saky
damas:

< i 
namie!

* 4

l\elkis l\ < 11 <i ri n < i! < J < h i —
$ ’

pas-

I

i

ties.
lyn. Ji stovėjo 
visi invykiai

ir durnai ir . .v...
reiszkia pinigai, . mergele,—j 

pinigai tai 
dalvkas sziame

pinigai, pinigai; 
svarbiausias
pasauly.“

Bet Katryte nedaug* galėjo 
Dėdės Jono žodžius girdeli ar
ba temyli. Jeigiu butu girdeju- 

mažai jie butu reiszko. Szv. 
pinigai 

eras da-

*nedaug
I

w

A

“HM d

jiilM
/

(

1

Visokios Orgijos atsiprovineja 
Komedijos be pinigu parodi- 

neja,

i

dai-

Cypimai, 
Staugimai, 

Keiksmai ir plūdimai.
Susimuszia vyrai, bobos ir 

vaikinai.
Jeigu kur Lietuvei garsingi 
Tai czionais, o ir gilukningi

Ii,

'■ ii1
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t) rszi des a k a d em i j o j e 
isztikruju buvo labai g 
lykas. Motina Paula laike kul
tai, ir saldainiams, 
szei ir kitokiems daiktams vi
sados ju būdavo. Bet, kad 
nigai“ svarbiausias dalykas 
Katryte negalėjo suprasti, 
kad ir butu supratus, 
kiek nebūtu aplinkui regimu 
baisenvbiu sumažinęs.

Drebėdama isz baimes, ji ty
liai ėjo szale Dėdės Jono, ik! 
juodu priėjo augsztus geleži
nius vartus su smailiais aksti- 

tiktai jas

s žalt ako-

i L

I

i
ATSIMOKĖJO GERAI.

Ba kam, kam, striukiui teks, 
Lietuvis visur pateks. 

# * »
In kur tik Baltruviene pri

būti ketina, 
Tuojaus bobeles apsimalszina, 

Ana diena in Džerardville 
norėjau nusiduot, 

Kad ka tokio dažinot.
Bet nieko nenaudojau,

Kadfi forduku in tenais nu-
( pleszkejau,

Kaip tiktai bobeles žinia gavo,
Tuojaus visos sustraikavo.

Baliuku jau nedaro, 
Rudakio nevaro, 

Szvarei stubas užlaiko, 
Vyrams valgi pataiko.

Kaip žmogus in stūba ineina 
Didele atmaina randa, 

Iszszluoti kumpelei, 
Nupniusti valkelei.

Isz pradžių joms nepatiko 
Kaip tik žinia pakliko,

Jog asz netrukus pribusiu 
Ir su koczelu koeziosiu. 
Kaip varnos sukvarksejo, rn • ♦ • •

"i ik ■■i1 'i ’"i
Jaunas vaikinelis laike szo- 

kio Pittstone ateina prie pasi- 
sziauszusios Onos, dukters biz
nieriaus ir praszo idant su 
juom szoktu. Bet ji ji iszkelu's 
galva kaip gaidys atkirto vai
ki uoli u i :

— Su kūdiki u nęszoku...
V a i k i n ei i u i p a r a u don a v o 

vo veidą,s isz sarmatos, rodos 
kad ji žeme nurijo,
mas gerai iszaukletu ir džen- 
telmonu atkirto greitai:

— Labai perpraszau tamis- 
teles. Niekados nebutau iszdry- 
sias praszyti jus szokti, idant 

kad tamistele

ir

pi-
7

O
tas nei- ''

nes
g

»
<■

■|||
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■ ■ w
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mikeziodama tarė Kat- 
Ar jau mos prie na- 

i ! 1
— atkartojo jis

i 4

— tarė ji atsigryžus in LnU, p0(]0 Jonai?
zita maža mer-

Dangus ir žvaigždes iv de
lnu kas, ir 

malonu, 
stovėjo vos ap-

— “ Namu! ’ ’ 
žodi su nesmagiu juoku p* su
rauko kakta. —

ne!” “Seno
tarė Po vii ūkas.

Tai mano sunns’’’ — ta
re motina.

— “ Atsipraszau!
žmones

Ir — ir tu važiuoji
Blackstono.' ’ ’

— “Gyventi! Visi! 
motinos žvilgsnys 
garsu Poviluko szvilpima.

— “Jis mano, 
tenai liūdna,“ — meiliai tarė ir

- — - I

lenai
Bet žinai 

pravardžiuoja.
aplankyti

I ’ ’ Bet 
sustabdė

kad tau bus

Markunienc. — 
mink musu vasarnamis nelabai 
toli. Mes tenai gyvensime visa 
vasara — didelis būrys,“ 

* k

“Jei bus, at-

“Ne, dar va
žiuosimo dvi valandas. Jau bus 
sutemo, kai]) parvažiuosime. Ir 
jei vartoti ta žodi, 
man geriau, Katarina;
isztikruju tai naujas

o.
Nauji Namai.

Pusmiege Katryte ėjo 
kui Dede Jonu prie mažos sto-

Traukinys nuszvilpe to-’ 
sumiszusi, 
iszrode jai ly 

baisus sapnas: niekad Katryte 
apie tokius reginius nesapna
vo,
bosys, miszkas ir 
viskas kas jai buvo 
isznylco... Ji 
szviestoje tamsumoje, o baisus 
bildesys ir kurtus užimąs siege 
ja. Didelis augsztas kalnas ko
riji pervažiavo dabar stovėjo 
priesz ja kaip galinga
nine siena; dideli kaminai savo 
leipsnos tirsztus durnu debe
sius. Ji.
Staiga pasigirdo lyg

metu, uždrausti operuoti oleva- *

akine-

nais, kurios, kaip 
vadas pravėrė, du dideliu szu
niu, piktai, loflami, 
prieju.

— “Lauk, — lauk, jus! Ma.s- 
s; i i ? M i n ga i! lauk!“ --

Ir

pr i b e go bet buda-

bus tau ir 
nors 

vardas 
Blackstono Vietai — namai!“

Ir vėl jis nutilo. Katryte no- 
Ji vėlJryso pertraukti tyla, 

atsisuko in langa ir žiurėjo in 
temstanti dangti.

piktai 
szuniu 

isznyko

torius cinanczius suvirsz 200 ' 
pedn greitumo in minuta. New 
Yorke, mergaites, mažiaus 18 
metu, negali operuoti eleyąio- 
rius. Vaikai, mažiaus 17 metu, 
ir mergaites, mažiaus 21 metu, 
uždrausti valyti arba szveiąti 
ratus ir valyti krutanezia ma- 
szinerjja.

New York’o ir Wisconsin’o 
kompensacijos instatymai, turi 
aprūpinimus, kurie lieczia isz- 
mokejima kompensacijos ne- 
pilnamecziams prie darbo su- 
žeistams. Now Yorke, jeigu ne
pilnametis sužeistas 
nelega'liszkai [ 
kompensacija arba mirties už
mokestis buna dvigubas ir 
Wisconsine trigubas. Abejose 
valstijose darbdavys ir ne ap
saugos kompanija turi mokėti 
kompensacijos pridėta suma.

Toliaus bus.

Iffl
■ 5

1

-ii

szauke j u ponas.
czipdamu ir lodami 
tamsoje. Dcde Jonas ėjo kietu, 
juodu taku prie augsztos tro
bos, kuria, isz szonu dongo

J

'I

1
ts

butau žinojus
esi... neszcze!

Ona tuojaus apleido sale ir 
ta vakaru persėdėjo namie

stovėjo nusigandus, 
g perkūno 

trenksmas, ir su baisiu staugi
mu ir szvilpimu tirszti liepsnos 
kamuolai vertėsi pakalnėm

Katryte suriko isz baimes ir 
suspaudė Dėdės Jono ranka.

— “Tiktai nuovaros, mergo- 
‘ ‘Tiktai

Turėsi 
prie to priprasti. Eiva! Timo-

Sidabrine 
kloniu migla skubėjo pasitikti 
szviosiai molynus kalnu szeszo-

v i si d a i k t a 111 o, “ — raini n o j apamažu 
pranyko, — per langu 
vien vidaus szeszeliai. 
tos mėlynos akutes

iną te s i
Katrv-

*

nuovalos isz krosnių.

pavargo- liejau!“ 
pri- j sios pradėjo merktis; traukinio 

ir mes barszkejimas persimaino
didelis bury

dure geroji motina: — ir mes barszkejimas persimame m 
tikime, tai ateisi mus aplanky- Koronacijos chorą, ir ji ve! bu-

• - - - - “ ► M

Katryte Dilio- tnrejorankojelolija,oantgal-
Ti i u te. Asz dabar turėsiu gyven vos,buvo Gegužes Dienos vai-

ii neretai. Kaip tavo vardas?
— Katiyte,

vo Szv. Urszules akademijoje,

Ir vargsze Katryte vėl nuste
bo pamaeziusi keista bjauriai 
iszrodanczia tamsoje žmogys- 

“Tenai, prie stoties ku- 
Parvežk namon.

Ii su Dode Jonu, 
tose kalbėtoja,

drebaneziu
balseliu

nes — nes mano brangus tė
velis prapuolė su savo laivu”...

—4*Ot asz pamenu!“ •
liai tarė Markunienc. —

4 «

4 4 Tu 
esi Kapitono Diliono maža mer 
gai te. Mano, brangioji! Laba i 

asz no-

nikas, Katrytės pavargusi gal
vute nusviro žemyn, žemyn, 
paskui vėl pasikėlė ir nusviro 
ant Dėdės Jono peties, jos pa- 

— mei-1 laid i plaukai apdengė jo ranko
ve, o jaunas saldus vaidelis 
prisiglaudė prie jo rankos.

te.
paras. Parvežk namon. Eiva 
Kataį’ina! Reikės daug lip
ti. Gbriau imk mano ranka.”

Dedu Jonas suspaudė maža 
szalta rdnkute. Iszrodo, joglezrode,

? • I
Katrytės szirdis irgi buvo at-. 

rJ?akas buvo iszpiltas

man gaila — atmink,
Isz karto rusmiai jis paž

velgė in maža naszlaite; . paš
«<*

szonu
t rumpos medžiu szakos.

szalus.
degėsiais ir pelenais. O, tai bu
vo sapnas!
gali būti tikrenybe; pes jai ge
riau butu numirti, nęgu czionai |

Szi baisi vieta ne-
■f ■ į 7
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Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio

Pagerintas ir padaugėtas 
iszlcidimas. Rudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso- i • • -w 1 "I J •kiu sonras^czpi. I^zgiilclanti

I

Tuojaus visos susiejo, 
Kožna visaip kalbėjo, 

Pirti užkurti ipan norėjo.
Bet at’siyado ir razumnu 

Terp bobelių keliu, 
Sustabdę klegėjimu, 

Nereikalinga rnžijima.
Tiek tįo, kad ir Baltruviene 

pribps,
Ras apvalytus namus, 

Nuo to laiko jokios uobijosime,

'■?

f

■«■■■■

m o
.f.

t kuomet 
pasamdytas,

i
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kiekviena sapnu ir kas atei
tojo stosis. Su prįedu plane
tų jįr visokiu buytu, :: ::

Knyga puikiai drueziai I
• •

E 

fe i- •

• j

apdaryta kietais audekjmeis I
apdarais. PR£KE $1.60 I 

•> I
apdarais. PREKE $1.50 

į W. D. Bocskauskae - Co
Mahanoy City? Pa.

- .,■ į,*. ■ . . . .f.l <

v

’ Kaip szvaruma užlaikysimo. 
Teip ązirdelcs darykite,

' O Baltruvienės nematysite.
jQYVBNIMAl 3ZVENCZIAUSIO3 

MARIJOS PANOS, 
VNm pilna* aprwwymai apb 
Gyventa Sbt. Mferijoa Fano* 

‘ puslapiui. puiki ko
I

Preke ‘sn prieluntimu tiktai 25c.
i W. D. BQCZKAUSKAS-CO.

. " . i, I ■ I1 ■ l> I1, , _l

MAHANOY CITY. PA
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ILGI PLAUKAI.

Ar žinai, jog mano pat i
turi tokius ilgus plaukus, jog 
siekia jai lyg keliu.

— Tai nieko, tavo paczięs 
plaukalnogali susilygyt su mp- 
no pa ežios plaukais I Kada mji- 
no piati sėda fruntineję, tąi jo- 
sios plaukui guli bedruimije. '
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ŽINIOS VIETINES. El
REIKALINGAS.

ir bticzerei

— Sniegas netirpsta, kaip 
kada vis daugiau sniegti ir ne
žiną kur dėti jiji.

— Sztorninkai
nutarė uždarinėti savo biznius 
kožna vakara 6 valanda, o Su
katomis 9 valanda vakare. Juk 
tai ir darbininkai geisdami at- 
silsio po visai dienai darbo sto
vėdami ant kojų ilgas valan
das. .

(I romat neszis M ikolas 
Dwyer sugryžo isz Ashland li- 
gongutes, kur jam padaryta 
operacijt4 ant peties kuri sužei
dė paslysdamas ant ledo.

Su szinom Ketvergu bar- 
berei laikvs atidarvtas 
po piet lyg vasarai.

f Praeita Petnvczia
senas gyventojas Mikolas Žu
kas apie 74 met n amžiaus kuris 
pergyveno Bowmajm pecz<4je 
apie 20m(‘tn. Velionis 
nuo ilgo laiko, pAejo
kalankio parapijos. Paliko mo
tore ir dvi vėlinsiąs dukteres 
T(4»iinienia ir Markunienia kai 
po ir broli \'iktoriu Mahanojui, 
seseria Luekuvienia irasztuo- 

a t si lm s 
t rimi misziomis, 

ura I 'orius

szapas

mire

sirgo 
isz Krio

J
Seredoje 
kurioms 
Traskam-kas.

is anukus. 1 .aidotnve> 
sll 
užsiėmė

'r

Ana diena lankeli Maha
nojui p. A. Jakiczionis isz Rea 
dingo pas >a\<> gimines ir pa
žystamus ir prie tos progos ai 

“Saules“ redakcije.
Visi buezerei ir sztor- 

ninkai ant ateinanezio susirin
kimo atii(4sz pravardes visu 
•skolininku idant kiti biznieriai 
žinotu kas vra kaltas, idant 
neduoti ant knygucziu tokiems, 
kurie vra skolingi.• <

Praeita Petnvczia musu 
lankeli

>aughert v 
peržiūrėt i

lanke

pilies t e kardinolas
Filadelfijos,

Airisziu ir
isz 

naujas
\’okiecziu mokslą i nes.

Jonas ir (Ina Budre\ i 
ežiai dalybavo svodboje Duma- 
>zinsku Port (’arbom- 
Sereda.

— .\plaikeme 
ant puikaus pokyli

‘‘ Nemimieezin 
kuris al>ibn>

praeita

SAUL B
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MILŽINISZKAS TILTAS DEL SAN FRANCISKO.
niilžinis'zko tilto isz SanPlanai jau užbaigti ant statymo szito

Gale, kuri- ketina kasztuoti 21,000,000 doleriu, 210 pėdu virszui
Francisko 

vandens
per vidurį.

i

w pt* Jll) Sausio 1.) Atsibuvo k'er-
1SZ SnCildOdOclll, i a. g.||S((1)(l hol.-lije egzaminas stu- 

--------  Identii konservatorium muzikes
Nelda I larmin. Studentai 

užbaigė pasekmingai pradinius 
piano mokslus. Terp kilu rado
si vaikai ir musu taut ieeziu 
kaip: Klconora Dryža, Klemen- 

Kazinnas, Ona
k i u te, 
kas. Visi atgrajino

gi i son o

r> 
fanuos.
iki $1,‘2(M) ant metu ii’ pragyve
nimas. Šluba su beganeziu van
deniu 
I žagai 
szv<lamas neužmirszk 
sziiios dalykus: kaip senas, 
d i rb< s 
dirbę
valdy I i ir pataisyt, ir teip vis 
k a k a 11 k’

Zenotas žmogus 
t ’žmdk(‘st is

di rbt i 
nuo $350

aid

ir maudykle. Lžmokesl is Į 
iralmino ir mokslą. Ra-

s

abnino ir mokslą.
paraszyt 

ar 
ant farmii ar m*, jeigu 
tai kokias maszinas gali

Ra-

gali nuveiki i, ar ant 
fanuos gimęs ar tik dirbės kiek 
laiko. Jeigu dirbai apie 
n i us medžius, paraszyk ka mo
ki. Darbas daugiaaše prie vai
siu ir daržovių ir teip kas tik 
ant farmos reikalinga, karviu 

pa ra
li ž kiel<

vaisi

melžt nereikia. Praszom 
szyt pirmam laiszko 
pirma meta norėtum dirbti i.r

in Golden 1 iszlygas. Darbas adams dabar 
ir 4000 pėdu ilgio ii’ iki pirmam Apriliaus. I

Skaitykite “SauleM

laszv-
kite Lietuvis/jkai ar Angelskai.

i reikaIingus bit įninkąs, 
Ipraszom duoti iszlygas.

Andrew Abraezinskas
R.D. No. 2
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JAUNI SARGAI PRIE KRISTUSO GRABO.
skani uLaike Kaledti, Jeruzaleme d ran
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(S jo szventas vietas kaipo ir Kristau- gral
ujive jaunu

L’l .

serge-

KA AUGANTIS VAIKAS i ti su hygidi;i. Kas-
REIKALAUJA? <IL i: tari mniidytis.

A4 di- Į M rs 
ra boriams 

ant kapiniu. Au
ra Ii užeit a ui kal-

Sniego daug, jog m 
>iinkrii\ bedele

\ ežt i lavoms 
tomobilei m

t r

• o* 4* 
no. lodei naudoja roges.

.1 iiozas, senus musu bur- 
mi>tro Mana Ii ligos, turėjo ope- 
racije ant tonsilitis. Operacija 
lm vo

ant tonsil i t is. 
pasekminga.
.Nauja Ii

k e Dievi>zko s
</( I

iiMmy lojimo ir 
paszialpos mio gubernatoriaus 
Pinehoio, kuris

u ant jo>ios užlaikymo.
Grriaii t ukstanezius iszduot 

sznipu n<‘ kaip

mg

i

sas A braczins-
Birszlona ir Abraezins-

savo uždą-
ivinims kaipo jauni art istai. 

iilmle vis lau- I

nepaskyre pi-

Kada Izabele Milaiicku, 
ulvezios 

ant rogm I

t uk 
ant prohibicij* 
duoti pa-zialpa sužeist iems an- 
glekaMams.

Stasis

217'j W. New York 
leidosi nuo kalnelio

in stulpą sužeis- 
dama baisiu nosia.
eziu, trenkė

J UOZIl ■

Medlinskas
Szaflo, likos sužeistas

Sumalta lavona 
ko Beloko, 12 metu, surado ant 

isz Lehigh Valles 
in koja Kokiu Imdii vaikas

Paeher No. 4 kasyk losią.

geležinkelio.
pateko p<) 

ratais, tai nedažinota.

Catawissa, Pa.
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Kiekvienas vaikas turi teise 
sveikai užgimti, sveikai užaug
ti ir būti sveikai prižiūrėtas.

Vaiku geroves žinovai sutin
ka kad svarbiausi
vaiku augimo ir iszsivystijimo

4 | 
tinka- bovinimo il

ge ru

dalvkai dėt

liui nusi
plaut i rankas i r burna 
kiekvieno valgio ir priesz ei
nant gult i, nors du s\ k ant die- 
uos valyti dantis su szep<ktuku. 
Sveikata reikalauja regularisz-

I »akel-

priesz

kas miego valandas su 
tais langais.

Vaikai taipyra — gerai užlaikyti 
geras ir sveikas valgis, 
mos draanos, ingijimas 
asmoniszkii paproeziu del

narna i reikalauja pasi- 
kaip 
rei-

draugystes 
prieglaudos ir maisto. Jie

katos, geri draugai, ir 
limo progos.

namas

SV(‘|- 
apsvie-

į. I kalauja saugias, szvarias ir di-

szva-

dei vidurinio ir 
su t in- 

kamais žaislais. Iszmintingi le
vai bus savo vaiku
draugai, ir pagelb(>s jiems pa
sirinkt i savo draugus.

Kiekvienas vaikas

' deles \ let as 
laukinio pa>ibovinimo,

\ aiko namas privalo 
rus ir pritraukiantis. Kur, va
sara ir žiema, butu gana szvie- 
žio oro ir siialekaitos. Kur 
įima, kiekvienas vaikas ] 
lo turėti savo atskira lova. M o 
t inos turėtu invest i 
sa uita r isz k u s 
\ ai ko maistas t nri but i

geriausi

priva- privalo 
lankvti mokykla nors 9 men. in 
metus nuo laiko kilome sueina 
7 met u iki dasiekia 
I)vi valandos visokio 
darbo užtenka.

atimti pasibovinimo ir 
laika. F.L.l.S.

visokius 
reikalingumus.

sz\ a - 
rus, sveikas, skanus ir gerai vi- 

pieno 
riebu

<»■

10 motu, 
naminio 

Nereikia nuo

VISKONTAS CECIL GAVO BRONZINI MEDALI.

DA PIRMA KARTA TEIP ATSITIKO.
Arkansii gubernatorius Tamoszius Chipman MeRoe ir jo

jo paczinlc auksinios Veselkos
rinlas..Turi susidėti isz 
(nors vienos panics), 
mo (goriausia sviesto), ,i

ap\ aik>zt inejo sukaki lives
50 mot n, ant kuriu dalybavo t u kslanczei žmonių isz viso veis
ti jo. Yra tai pirma karta idant gubernatorius apvaiksztinetu 
teip Lszkilminga diena.
------------------------- ------------ ........... . .... ..

MinersvįlĮOfjTa. - js»u^ ne- 
\domn Penkuna

i-

ANT PARDAVIMO.

\aiko 
pailsėjimo 

rudu, i 
duonos, daržovu vaisiu ir kian į
sziniu, mėsos arba žuvies 
dien. Vaikai privalo valgyti re 
gulariszkai.
vaikams mažiaus
g <4 r i a u s i a a u g a 11 e z i a m s 
kams ir margaitėms.

reikalauja 
drabužiu.

e-.- ui

Baižj

km.“    Ii.Mi> m ■ -------------------
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ty va i jeszk o pabėgo 1 i o. Nauji namai Frackville, Pa.Pietus vidurdieni
7 metu. \ ra 

n. i

<uM

nžk\ i<*t ima 
kuri pa- 

I h ang.
. 16 Va

11

rouge
K Ii ubas,
>ario ant Malierio sale< Slnma-
<lori.

DIDELIS PARDAVIMAS 
FONOGRAFU.

Visokiu modeliu i 
fonografu parduosiu 
pigias prekes, iki 15 Morcziatis. 
Suczedinsito keletą deselku do
leriu pirkdami fonografe pas 
mane. Kad ir reikėt u mokėt i 
$20 už tikieta atvažiuoti isz to
linus tai vis užsimokėtu atva
žiuoti nusipirkti fonografe ir 
suezedinti pinigo, I'lupgi par
duodu visokius naminius daig
ius. Senus daigius pataisau 
kaip naujus. Alinkite pamaty- 
t i mano t a vora.

L. WASCH (Vaszkieviczia) 
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(/\nt skersynes, 12-tos ulvezios) 
-MAHANOY CITY, PA.

i r didumo 
i už labai

Sztai bronzinis medalis kuris turi deszimts coliu skersai, 
padovanotas did Viskonto Cecil isz ('ludwood, Anglijos, drau- 

$2.),(KM) kaipo dovana už apraszyma kokiu būdu galima 
apsaugoti kruvinas kares.
ge SU

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

t ras Kazakeviczius, 
isz Tuskaroros mirė 
menesiu ligos.

Pe
lnei u 
keliu

Shamokin, Pa. — 
szickiuto h'idosi su 
nuo stataus kalno 
užvažiavo sunkus 
Žaisdamas 
gai.

Mare \’i- 
rogutems 

ant kurios 
t rokas, su-

mergaite pavojui-

k 4 rBaltimore, Md.
pranesza,

laime pid ii?o
12 diena Sausio Buck Run k;
syk losią, kuri
anglis. Kuna nelaimingo sura-

dienu, Ket- pa, kur apraszyta
po piet.

<

lo net už ketariu 
vergo, pirma valandų 
Szimtus karukii augliu turėjo ... ' . . . ♦ !

kurs iszkirrpa atŽmogus, 
siunti4 savo laiszke raszo:

gyva užgriuvo į “Asz ežia jums prisiuneziu
isz k a r-

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. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

žmogus 
Knyga

/

sierai u ir li
pei’ Elzbieta

New Philadelphia, Pa.
42
,)oPaliko paezia 

viena smili, dvi dukreles, sesi
ria ir broli Vinca isz Maryde.

Ana diena likos siiriszti 
mazgu moterystes J. Mack su 
p. Mare Polka. Nuotaka per 6 
metus buvo motina del savo ke
turių broliuku ir sesiicziu, nes 
motina mirė laike influenzas 
o levas likos užmiiszlas kasyk- 
losia keli menesiai adgal. Jau
nikis teipgi yra 
kos iszaugvtas
Suzedainiene isz czionais.

Bayer, Pa. — Darbai pas mus 
Sagamori eina gana gerai o ir 
del pribuvusiu nesunku aplai- 
kvli darbus. Lietuviu czionais 
mažas būrelis, nes randasi de
szimts szeimynu ir visi gyvena 
sutikime. Yra czionais I ta Ii jo
nu ir didelis skaitlis Slavoku. 
Nainineles teipgi turimo užte'k- 
tinai kuria galima pirkti gana 
pigoi.

»

The Bal- 
” pranesza, kad 

valgomųjų daiktu krautuvėj 
dvi lietuves mote- 

Miss Katherine Filius ir 
Mrs. M. Mizes. Pastaroji kirto 
pirmajai pienini4 bonka iii vei
du ir sulaužo uosi; mergina 
reikėjo vežti in ligonbuti. Gin- 
czas kilo dėlto, kas pirmutinis 
turi pnulėti 
mani ju baliuje.

1 i more News

susimusze 
rvs:

mergina

pyragu rengia

Worcester, Mass. - Anta
nas Adomonis, 6 metu amžiaus 
gyvenas su tėvais po No, 67 
prie Southbridge gatves, su se
sero nuėjės pasižiūrėt vilnonu 
audeklon “ Worcester Woolen 

kur patiko savo nelaime p 
inpūolo jis in kubilą verdan- 
czio vandens ir labai apsiszn- 
tino krutina ir peczius. Nuga
benus ji miesto ligonbutin dak- / a V 1 •* • • ' • 1 w

Co.”

tarai užtikrino ji pagysiant be 
jokiu pavoju.

Preke $1,60(1 ant lengvu iszmo- 
Peipgi lotai minėtam 

<langiaus dasiži- 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas 
601 W. Mahanoy .

Mahanoy ('ity, Pa.

kesezi u. rr 
A pi<‘

įai

mieste.I
I“Asz ežia jums

isz vietos laikraszczio
apie antro 

)ietu\'io apsivogima ir pabegi- 
Pirmasis buvo atvažiavęs 

dirbo banke.
ma.

- I isz ('liicagos ir 
lionrs paliko dideliam nubildi-į Tai jis pavogęs $4,000 pabėgo,
iszkasti pakol k ima surado. \’<

mia paezia Ona, asztuonis vai- bet buvo pagautas
kus, I
Ivi seseres' I lekrna Potfslvillvje 

i r Rožia I >et roite, Mieli.
Suvalkų gu

Kalvarijos pavieto, 
maieziu parapijos. Laidotuves 
atsibuvo Panedi/lije su bažny- 

apeigomis Szv. l’ran- 
bažnyczioje.

A lex K. Klimas isz She- 
nandorio pirko namus prie 
ir 355 New (’asile St. ir tanu4 
narni4 atidarė Lietuviu užeiga, 
leipgi užsienio 
bizni. Apricz to, paežiam name 
atidaro biznius Jurgis Klimas

broli Juozą Saint Clair ir L’ i... . ' ‘L.JV.. .

Paėjo isz. 
jos,

t inenis 
eiszkaus

\aikai 
szvariu
< 
niai turi Imti permainyt i i 
svki in savaite. Szaltame 
patartina, turėti sziltas, 
nes drapanas, paneziakas, szil-i 
tu ovorkoli, kepure ir pir>zti-l 
nes. Kojos turi Imti sziltai ap-1 
dengtos ir apsaugotos nuo lie-

gėm,
P SA ] »at in

Irapanos ir naktiniai inarszki- 
nors 

■ ore 
apati-l

(t.f.)
e.

DR. T. J. TACIELAUCKAS
I
i
i
i

ir iiždary- 
Jo pavarde

i Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojui.kalejinum.

Vaitkumis. Jis v'rą-žomaitis.
“Dabar kitas lietuvis J. M.

Szilingas apraszytas Jszkarpo-
Jis kilęs isz Suvalkijos,

is ’’ e
I

i berni-
, Ke|- je.

taus ir sniego.
Vnikai patys turi apsipažin-

I 2-raa Flora* Klino Name
W. Centre St., Mahanoy City, Pa. i

35>3

Real Kslate

Į I.iuih inuvo parapijos. Jo (lede
buvo Kaune. 4 4 D.”

Philadelphia, Pa. — Pa lie i- 
je uždare czionais sokanezius 
salimus: S. Kvasnickio Thomp 
son tili., J. Gauso Popler tdi., 
Saros Ralkovskienes ant 11-tos 
uli., ir kitus.

Reading, Pa. I Jetuvi.szka
J parapijų tyra be kunigo nuo ka

krian.zia szapa, Jodas Zakaro- ||;| i<Hniinskns‘iszke|illvo
viezia ziegoriu szlora, Antanas 
Szereika jihmiberio bizni. Da-

ir apielinkes 
gera patarna

vime pas Iuos biznierius.

bar M i ne rsv i lies 
Lietuviai lures

Youngstown, Ohi^.
t t 19 1 J *

Kun. Gudaitis isz 
aprūpindavo para- 

dvasiszkaiš

in Lietuva.
Tania k ves 
pijonus 
bet jam apsirgęs apėmė Lietu
viu veikalus 
kunigas.

reikalais

I
J*1' *lf 
X?*

kavos del pusrycziu.

-r-

r r
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At' Your Grocer’s

B

Pradėkite diena atsakan-1

ežiai iszgerdami Justrite

JUSTRITE
COFFll .. 
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skolbia, kad
liszkas Inikrasztis
stown Telegram”
J; Al. Schilling dirbos, 
Savings banku dingo

dienos. .Jis di.r-

re

Dollar | 
nuo Sli

ANT PARDAVIMO.
min. .

RE: V-’"

"Xw. V.'

batos Sausio 3
bes užsieniniame banko depart- 
f i - r w ■. 'i- t i L f "» i < « • A •inonte. I *o apska i 11 i a v i mo pa si -
rodo, kad pabogolio dopartmo.n 
to trokšta $$2,000\ su szo:- 

gy vai j o p r i e m ies ty je,
200 a keriu

yveąomyna
kur turėjo tari na 
didumo.

Banko jirezidontas Adams 
sako, kad Schilling dirbės sze- 
szis metus ir iszrode pasiiikoti- 
nu vyru. * Jis yrą 45 m. am
žiaus. Pati sake, ka|| jos vyras

Puikus dideli namai, 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., prie 
kampo, ir namai po No. 400 ir 

j;., su buezerno ir 
Viskas persiduos 

draugo ar pusiau. Alsišženkite 
tuojaus ant adreso:' 

Fr. J. Sklora

dideli ant
In You r tfome

402 W. Pine SI 
ga ra d žius.

401 W. Mahanoy Avo., 
(tf) Mahanoy City, Pa.
............... ....................................................... ...................................... .. I ..................m IIWII 11.1 —..I^IRIIII. IWII—II—... . .. .........   I ■!■■■»
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Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.
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3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
4 I

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

1

iszvažiaves in Pittsbnrg’a ir ąe- 
žinns del ko negryžo.
Policija ir privatiniai detek-

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prio 
No. 436-438 K. Centro St. Atsi- 
szankito in “Saules^ ofisą.

• ♦

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