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ISZ AMERIKOS
NUŽUDĖ UOSZVI IDANT 
ISZGIALBET SAVO PACZIA 

NUO PANIEKINIMO.
Pittston, Pa. — Per Kalėdas 

Jonas Deforto, nužudė
uoszvi Carmella Locascio, 
tai, idant apsaugoti

savov u z
savo pa

ezia, o Locascio <luktere, nuo
tolimesniu paniekinimu per jo
sios tęva. Tėvas badai priver
tinojo vedusia dukteria ant. ve
dimo paleistnvingo gyvenimo, 
kuri apie tai pranesze savo vy
rui, na ir tasai nutarė atsikra
tyti nuo tokio žvorio. Kada at
sibuvo laidotuves Locascio, tai 
niekas nenorėjo noszti jojo gra
bo ir palaidojo “juodam kam 

be jokiu bažnytiniupelijo“ 
apeigų.
ANGLEKASIAI VAŽIUOS 

ANT PREZIDENTO IN
AUGURACIJOS.

McAdoo, Pa. — l’rys szimtai 
anglokasiu isz czionaitines ap
linkines rengėsi 
Wash i n gi on a,
tas (’oolidgt* bus 

menesije.

važiuoti in 
kada prezidon 

prisiegdytas 
Kovo menesije. Spccialiszka 
truki jau pasamdė. Anglekasei 
pasiredis in savo darbines dra
panas su lempukems ant kepu
rių ir teip pasiredia dalybaus 
parodoje su kitoms drauga
vome. Kas diena daugiau pri- 
siraszo prie tojo kliubo idant 
dalybanti parodoje. Kaip gir
dei, lai apie penki szimtai isz-1 
keliaus, 

n. if ■ 'At*1 „„4, f. ’iMWi*iij« -■** ** • • ..

JAUNA MOTERE ATĖMĖ 1 
Š/LU GYVASTĮ.

Mount Carinei, Pa. — Nusi- 
.|)o<įus gyvontj isz priežasties- 
1 anfcaws szeimy n i szko 
pratimo, pati 
(Miliaucko),,

nosu- 
Jono Moleskio 

22 melu iszgere 
borines ruksztios ir in puse va
landos po tam nelaiminga mo
tore mirė. Josios vyras rado ją
ją gulinezia ant grindų dido- 
iiuosia skausmuosia. Norint s 
daktaras stengėsi visom pajė
gom iszgialbet gyvastį motorei, 
het in trumpa laika mirė. Ba
dai motore kelis kartus bam’e 
atimti sau gyvastį tuom paežiu 
budu. Paliko du mažus vaikus 
5 numeriu ir dvieju metu senu
mo.

MOTINA SUDEGE ANT 
SMERT, 2 DUKTERES AP- 

’ A

DEGINTOS.
Jessup, Pa. — Pildama k a ra

sine in uždegta lempa, bonka 
eksplodavojo ir degantis karė
si mis apėmė drapanas 5.3 metu 
senumo Veronika Sevickienia. 
Josios dvi d n kl eros pribėgo in 
pagialba nudraskydamos do

ri ra panas nuo moti-
paezios l>aisei apsidegin- 

mire Skrantu

*

ganezias 
uos, 
damos. Motina 
ligonini t oje.
PASIUTISZKAS UŽVYDE- 

JIMAS VYRO.
Lansford, Pa. — Kada Jonas

Busznickis a tekia vo isz darbo, 
kožna diena porži 11 rodavo lupe
les savo jaunos ir patogios mo
terėles ar kas 
josios raudonas ir saldžos lupe

nos. Ana diena Jonas teip insze- 
lo isz pavydumo, apriszo pa
ežį ules kakla ir burna su e'lelk- 
trikiniu dratu idant ne rėktu ir 
gerai iszpere kaili.

Ant rytojaus, kada Jonukas 
sngryžo isz darbo nerado mi
mic savo prisiegolos, kuri ap
leido pastogia tojo pasiutėlio 
pasi imdama, su savim keturi ii 
menesiu kūdiki iszvažiuodama 
nežino in kur. Ęiulai kaimynai

APGAVINGAS ŽYDAS.
rr

* R Ged

,i-, 'K ;■

l'rirman sūnūs rabino 
isz Brooklyn, N. Y. norėjo pa
stoti* turtingu
Skolino jisai pinigus nuo ko ir 

galėjo bet neat įduoda
vo, ant galo parasze neteisinga 
bankini ezeki ir likos suimtas. 
Prigavo žmonis ant $1,300,000, 
o banke turėjo tiktai keturio
lika doleriu.

ŽMONIS CZEDINA BILI
JONUS DOLERIU.

, — Žmonis 
147 bankosia 
doleriu 

procentus 1

Moiže

kur t ik

lengvu bud-u.

t uri 
net 

arba asz-

New York.
sulaupinia 
254,090,000 <
tuonis procentus daugiau no 
kaip praeita meta. Sausio me- > S" 
400,000,000 doleriu kuriuos in- 
dejo 4,375,000 laupintojai.

nesi szimot bankosia radosi

Kon

PACZTO DARBININKAI 
APLAIKYS^DIDESNIA 

MOKĖSIT
\\ ashing t on, D. ( . —~

gj’esas užtvirtino bila kuris pa- 
kele mokesti pacztinivnis dar
bininkams ant 60 milijonu do
leriu ant meto. Pakėlimą mo- 
kesties aplaikys pacztin(‘i dar
bininkai visosia szakosia dar
bo. Prezidentas Coolidge ]>asi- 
ra.szvs ant biliaus.
vira įauga, iii akmenimis grys- 
ta gatve. \’isi mane, kad ji jau 

g\ ’d;y to
kiai ik i ui

užsimusze. Bot at (‘jos 
patikrino kadjas 

nieks neatsitiko.
UGNIS FABRIKE.

Ilaugliszkiai, Szakiu
Praėjusiu metu Gruodžio 

25 d. nakti Malcano fabrike ki
lo gaisras. Sudegė viena troba, 
kur buvo sukrautos invairios 
maszinos. Kitas trobas iszgel- 
bi’jo subėgi’ žmones. Nuostoliu 
padaryta kelioms 
tukstaneziu litu.
KOMUNISTU ARESZTAI 

PO VISA LIETUVA.
Kaunas 

ja, staiga 
klupus, įszkrate ir 
Į < 
cziupo ir pati komunistu parti
jos centra. 3'arp kitu iszkresta

Matulaitis ir

aps k r.
metu

deszimt ims

polici-
• vir už-

JMiMBi R tllliiiB I«l MIMI 1R.HH1 <MMnl HiiBHiB —II11111 -M*| nu .................. .. JimiBiHIMi.iiiR I —ll H » n įį m MNlMk |RWI>I" * i Ui—mn

Isz Visu Szaliu
PALUOSUOTA UŽ NUŽUDI 

NIMA SAVO MYLEMO.
— Stanislova t r-įkilo t 

garsi Lon- 
paleista 

per ezmnait ini 
savo įny

ra szv-

Paryžius, 
ninska, patogi ir 
kiszka akt orka, likos 
ant liuosvbes 
stula už nužuklinima 
lemo Jono Zvsniewskio, 
tojo ir buvusio kareivio pasku 
tiiu'je karėje.

Ne buvo tai žndinsta isz ko
kio kerszfo arbh neapykantos, 
tiktai isz milaszirdystes, 
sios mylemas, jaja meldi’ 
na. diena idant, ji niiszaiilii ir 
užbaigtu jojo kenti’jimus, 
sirgo ant. neiszgydomosios 
gos. l’rninska 
giaus atsispirl jojo praszymo, 
.paleido jam kulka iii krutinta, 

apsvarst inejo josios 
pa-

.lo-
kož-

nes 
Ii 

negalėdama il-

Džiure 
kalto tiktai tris mimitas.
liuO^iiodami ja ja tuojaiis.

INSMEIGE SAU PEILI IN 
SZIRDI.

W’a rszawa. Pas savo d ra n 
ga Juozą ('alko, atėjo Vaslavos 
Skibinski. Po trumpam 
kalbėjimui apie darbu, 
isztrauke ilga peili isz 
niaus, insmeigdamas
szirdi. ('alko teip tuom atsiti
kimu persiėmė jog negalėjo 
kalbėti per keliolika miliutu. 
vMsikvotejas pranoszo apie tai 
palicijai.
dvstos vra nežinoma.• •

pasi- 
staigai 

k isze-
san iii

Priesžast is savzii

- Prohibieijo prade 
p<> visa 

sziai <lie-

L AT VIJ A INVEDE 
PROHIBICIJE.

Ryga.
da ezionais platintis
Latvija. Valdže lyg 
imi uždaro apie pcnkesdesziints 
lieteliu ir restifiiracijn kurio.- 
pa rd a v i n ėjo s va i gi n a n c z ii 1 s g< • 
rvmns. J [otelei bus

peržengimą t n-ant visados už 
ju tiesu.

I

uždarvti

PABĖGO ISZ KARIUMENES 
SLAPSTĖSI KAIPO 

MOTERE.
Parlianientui

ap'u» dovanojimu
Paris. — 

leidus bilin 
kaltes pabėgėliams isz kuriuo

Balignolles 
stobot imis

moteris tapo

P^-

menes karo metn, 
priemiesty in\yko 
dalykas: viena 
vyru ir pasisakė, kad deszims 
metu atgal jis pfibego isz ka
riuomenes ir slapslosi du motu 
žmonos kambarv. Per (a laika 
jis su elektra, ^szrovo savo barz

— Lietuvos
prisirengus

areszta vo
apie 20 komunistu. Sakoma, pa

pora, daktaru: 
Domaszoviczius. 1

Paskutines Žinutes.
Atsibuvo ežio-Praga.

na is didelis sumiszimas del pa- 
tokis bucziavo-Įbrangimo visokio maisto. Keli 

žmonis likos nžmuszti o dauge
li sužeista.

Scranton, Pa. Visiems
lokalams likos sugrąžyti ezar- 
terei, kurio sustraikavo Penu 
Coal Co.

Amlilor, Pa. — Szuo atsi-
gulo ant kūdikio iMcDedmott’ii 
ir užtroszkino ji ant smort.

Konst antinopolius. —Ma

prigialbejo nuskriaustai rnote- 
rei iszvažiuoti. — Gerai pada
re.

fžam kaimeli jo arti Trobizondo 
sugriuvo dalis kalno, užgriaii- 
damas 15 žmonių ir 200 aviu. 
Keliolika namu užgriuvo.

■e h

dos ir usu plaukus, pramoko 
laibai kalbėti ir siūti moterims 
drapanas. I*er visa laika jis dir 
bo szapoje kaipo moteris siuvė
ja. Dabar, kada valdžia paskel
bė amnislija, jis vėl liko vyru 
Esą. jam tikrai nusibodo mote
rį szk a s drapanas dėvėti

...         Jy, 1     .in 1 m*— —**'"V""*

RAUDONIEJI UŽKLUPO 
ANT KATALIKU — 2 UŽ- 
MUSZTI, 100 SUŽEISTA.
Marseilles, Franci jo. — Apie 

szimlas žmonių likos sužeista 
'o du užmuszti tnaiszatijo kokis j 

terp kataliku ir komunis
tu, kurie norėjo iiszvaikyt ka
talikus ano laikymo susirinki
mo naujos 
Re vol vore i, 
ginklai buvo 
muiiistai užklupo ant kataliku 
kada ėjo in .side laikyti susi
rinkimą. Palicijo pribuvo, bet 
po laikui. Matyt laike szali ko
munistu kurie pasinaudojo isz 
josios nebuvimo.

I

siit veri os 'part ijos. 
biles ir kiloki 
pandojami. Ko-

ATIDARĖ PLATINOS 
KASYKLAS.

.ŠoviniuMoskva.
atidaro isz naujo platinos 
sykius Uralo kainuosią, kurios 
v ra didžiausios kasvklos ant• »
svieto. P.latina vra. brangesnis 
penkis kartus už miksa, 0 Rusi
joj yra josios užtektinai.

valdžo 
ka-

BOLSZEVIKAI SUGRAŽINA 
BAŽNYTINIUS SKARBUS.

Pagal danosziinusRyga. — J 
(ai tiiisiszka

!

ISZ LIETUVOS
I

PALICIJE SZAUDO IR ISZ- 
BADEJUSIUS DARBI- 

NINKUS.
Kaunas. — “L. Z.’’ 

kad Sausio 19 ies Kauno mies
to Valdybos namu buvo susi
rinkusi minia bedarbiu, atėju
siu prnszyti, kad jn valdžios 
duodamos leszos ni’butii suma- 
žinos. Apie 700 bedarbiu iktol 
dirbdavo po 8 vai. in diena ir 
gaudavo: vyrai po 7 lits, o mo
terys po 6. Miesto Valdyba, 
matydama, kad dar yr^beda.r- 
biu apie 300 žmonių, norėdama 
kad visiems butu tcjkiama 
pragyvenimo leszos, nuspendė 
sumažinti darbo valandas iki 
6 in diena, o mokesti ikl.5 litu. 
Bedarbiai, kurie jau dlybo, pra 
dėjo protestuoti ir ta diena, bu-

kini

l

“I pranosza

• ' ■ ■N f

vo silsi rinke prie , Val
dybos namo. 3’ik karszjakoszo 
Kauno policija, pamaniusi kad

lAsma ••bauli-
Ml 1,11. Ilium m 1 4^1 I I —II. w II 11 ■ .I—Iimiin ■— ■■■ ....-................

DU-KABT NEDEUNIS HA 
D3ZEINA KAS UTARMNKA IB PETNYCSSA, 

PBEHUMBRATA KABZTCOJĄ: .
▲MBRIKE: Ant viao meto l&M. Ant poaea meto |1.M 

EUROPOJE: Ant eho meto M M.
1M“ lAlalraa Ir piningus visada siuskite tiktai ait saito adreao:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY And a st..

7Y4 Al

W. D. BOCZKOWRKr, Ppm. A If t 
r. W.BOCBKOWRKI, KBIUr

PAPAIKO PRIESZ AP-. 
SIVEDIMA.

Didėja, Itokiszkio valscz. — 
Mažaprot is A. K. sumano apsi
vesti, ir buvo misipirszos mer- 

1 liko 
tapo isž- 
Paskiau

gele, bet priosz vest lives *1visiszkai beprotis ir 
gabentas Tauragėn.
pasirodo, kad ir > mergaite yra 
beprote. Žmones jiems nekliu
do vestis; kad nepadidejus li
gai, butu ir.sutvėrė beproeziu 
szeimyna. Žinoma, tokie žmo
nos be kitu pagolbos.neapsives 
bet randasi tokiu juokdariu, 
kurie padeda.
(vežiotis isz nelaimingųjų, nors 
jau laikas susiprasti.

MIRĖ NUO PIERNIKU.
1 >o r so rge j i m as po r

Liudai juokai

Hz 11 u t (\ “*•**" 
laikra^zcziiis nevartoti potaszo
ke pant1? Ka led 11 pyragus porvo- 
lai padalytas, 3
Szorlio smms nusinuodijo. Ne
žiūrint in dvieju gydytoju su
teikta medicinos pagelba, ne
galima

mot u anstolio

buvo iszgolbeti, nors
ežia, kažinkns iiuinkn.Aprh^jo '<» P<M*į<»‘ szoimynąs dflkraite
szaūdyti in minia, 
nenoro jo iszsiskirslyt i. Pasek
mėje to, du darbininkai yra ( 
sužeisti Kili policininkai szove

kuomet ta
I

kamisije uzrube- jn virszu, bet vienas szove sta-
Ž.iiiiii veik-alu, sutiko aut sugra- i(.zjni j„ darbininkus, 
zinimo bažnytiniu skarbu už-1
griebta Galieijoi ir Vilniu je j LIŪDNAS ŽVEJU LIKIMAS

kąri ir dideliu vargu, bet buvo 
iszgelbeta.

DAUG UGNIU.
Vilnius.

toje 1924 metais Vilhiuje buvę

Gruodžio mOn. gaisrine buvusi 
szaukiaina 37

5 gaisrai

228 kart isztike gaisrai.

>7

4

sava i -

Vien
^4 - -- --------------

kartus. Gaisrulaike 1 ikejimiszkos kovos, bet I , . A. . , v . . .
sngražvt i bažnvtiiliii I • • ^^'Ppeda-. -- Priesz keturio- priežastimi dažniausiai esti ne- 

’■•jjika <|ie,mi ifgsiiro in jiira vie- tinkamas kaminu ir pecziu už
nenori
1 url 11 Lenkijoi. , .

I

POPIEŽIUS ATBUS KELIO- 1 Karklininku 
NE PO VISA SVIETĄ,i ’

London, 
torijni, 
Ryma ir keliaus po visa svietą 
ai lankydamas <.......... ..........  .
patystes. Badai promieris Mu
ssolini padare 
piežiuni, duodamas 
tinimą ant tos

jog •**

MAHANOY CITY! PA
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m 36 METAS

PalicijoFrackville, Pa. , 
iždave ukaza idant visi putni-

r 9 <

mei butii uždaryti Nodielltlie- 
niais ir lazdoms nebadvtn bo- 
liu.

— Andrius Wind isz, 34 
motu, n eszd amas d r i Ii u ant pa
ežiu Boar hjdgx) kasyklosia, 
dalypstojo elcktrjkini drata ir 
ant vietos likos užmuszUsi Pa
liko paezia ir tris vaikus.

— Sziadien musu • naujap 
bankas “

stovi ant goriau siu.pama
tu, kurio kapitalas yra $125,- 
000 ir turi viso turto * arti ant 
Milijono doleriu. Per storonia 
vice prezidento Vlado Zata- 
veckio toji institucije kas kart 
pasididina ir daro didesni biz
ni. Vyriausybe tojo banko su
sideda isz .John G. Johnson, 
prezidento; V. Zatavecko, vice 
prezidento; W. A. Nice ant 
vice prezidento; F. J-Frciler

Terp liirekto-

Wind isz,

('o."
The People’s- Trust

> '4lir r

I

f O
t

*4
4

■!

11 ii

1
i

w
-5

j

!

*■* 'ii
i

''sj
■ !

11 fl

M'.J.

■
kasijeriaus; Petras Kaminskis 
jiagolbininkas. Torp Dirckto- 
riu yra musiszkoi A. IL Bolicz, 
Juozas Raisa, V. Zataveckas, 
Mikola Ilalenda, Kaz. Kisele- 
viezius, Juozas Milutis, Juozas 
Meluski, V. Roczkus, Martinas *

• x / * ’i9 * 1 i|F •

J u ok iesz k a, Atfdrilfc&tautl k sz-
•_ < 1 • J • f i * > ■< v ■ih- t ‘ -

i,u

. t ra

s

■

M■9
ui

t is ir kiti. Sii užaugimu musu 
miesto, auga ir musu banka. 
Saugiausia vieta ant taupini- ■ 
rno j u s u 
People’s 
lieka, kitokius bankinius reika
lus del žmonių, k < . f

r czedininni yra “The
1 . 1. m • m?Krust Co.M Teipgi at-

"t!

if
j j

■

‘1
IMI

■Ndll

vi
laikvmas.
NELAIMES PASIDAUGINO.

» * •

Vilnius. — Judėjimas mažės, 
nis, o nelaimingu atsitikimu 
daugiau/1.924 metais greitoji 
pagolba mieste buvusi szaukia- 
ma. .3,635 kart, kas sudaro apie 
10 nelaimingu atsitikimu kas
diena. Priosz kara jn buvo —6 (T* Z.

j pas žycjb laivas, kuriame buvo 
žvejai Mykolas 

j Cyifcyjft 7^) metu, Ansas Cvikys 
60 m., $7,11 išželi
30 i n. [Pi dp Kaj’kl i nin ku >ž vejai 
esą

• iPirma karta' is- ■
Popiežius • "ajileis

s 15 ;iih ir Tapk e

mate, kaip keturi u žveju 
didesnes viesz- laivas dingo juros vilnyse. Per

sulą rl i su Po- : s<‘
savo pavo

jos keliones.

19

- Devyniolika y pa.
kada angliszkas

•į

o nelaimingu atsitik imu
• J* *1! * I* ,|||hį I # I1 .'II ,» . I —

Brooklyn, N. *Y. -
— Ignas Kirkutis, •
L. L, su JuleJJaraniuukiute, 
,349?So. H

Jonas Samuolis, 147 Thames 
St. su Konstancija Katpiuptė, 
513 Cleveland St. * -

William Stašaitis, .316 Bain
bridge St., su 
Utica Ave.

V ■ ’ll / •

— Jonas Urbonas, 15.metu 
gyvenos 19 Firth Ave., <Mas- 
pėth, mire Vasario 7 uU huvo 
laidotas Vasario 10 d: Stv. Jo
no kapinėse. * • :

t Juozas NavoskiĄ’ 56 mo
tu, gyvenos 131 No. 6th St., mi. 
re Vasario 8 d., buvo'. laidotas

49. Šo. 1st (h

Veilh^
Maspetb, ■n

k
3

l-t dienu jeszkoia.pakraszcziiio 
laivo liekami. Bot nieko ne

rasta. Dabar pranoszama, kairi 
minimas laivas iszmostas in 
Latviu pakrauti ties Jurmako 

I kaimti iii pietus nuo Liepojaus. 
; 3’aigi dabar nobora 1 
1 kad tie keturi
I žvejai rado mirti sza 1 toje ju
roje. V’isi jie buvo apsivedė ii* 
paliko dabar naszles su szei- 
mvnomis.

UŽMUSZE' TRŪKIS..
Greitasis Irau-Trakėnai.

1 Taigi dabar
LAIVAS NUSKENDO, 

PRAŽUVO.
London.- 

In pražuvo,
laivas Kilindini nuskendo ar- 
tymoje Malepi, kuris plauke 
isz Indijos. Isz nežinomos prie- 
žaisties ant laivo kilo i 
zije. ’Piktai keturi žmonis iszsi. t 
Celbojo isz skensianezio laivo IO’ 
kurie pranoszo . apie

eksplo- j

Mae Russo, 11.
» , * ■ • II •

1

1
■4

i

T
abejones, kinys pervažiavo geležinkelieti 

nelaimingieji Adoma i t i? Jis liko 
gyvas.

vietoje ne-
gyvas.

naszles

47 »

MILŽINISZKA KIAULE.
Varducziai. — Mil’žiniszka

nrlaimo. laukine kiaule 5 centneriu sun
lies szaip, niekas nebūta žino- kuino sekos nnszauti Komainiu
jas kur dingo laivas.

SUMISZIMAI JUGO-SLAVI
JOJ, KELIOLIKA 

UŽMUSZTI.
Belgrad. — Isz priežasties 

tautiszku rinkimu, kone visur 
kilo kruvini sumisziinai. ”^Asz- 
tuoni. žmonis likos užmuszti o 
daugeli sužeidė. Asztuonesde- 
szimts virszininkii likos aresz- 
tavoti daugeliuosia miestnosia 
už pakrustinima žmonių ant 
sukvlima maiszacziu.

PJAUSTO LEDA SU MASZINA.
Ant ežero Wolff, 

ledines kompanijos 
szita maszina kuri supjausto 
daugiau ledo per diena no kaip

Chicago 
naudoja

♦

$
/Ii

I miszko. Be to sugautu koletas
jaunikliu laukiniu kiamiu.,

-------- ---------------------------------------- - --------------- -------- ----- -------------- ------- --------- ------------------ ------ ----

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU*

dvideszimts penki darbininkai 
galėtu tai padaryti.
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Adele A b- 
ramavieziute, 12 metu mergai
te, iszejus in mokslaine ant ka
tekizmo Nodeloj po piet, lyg 
sziam laikui nesugryžo namo, 
3’evas su šunimi perjeszkojo 
visa aplinkiniu 
mergaites kaipo ir pas gimines 
liet nesurado. Mergaite turėjo 
ant savos mėlyna, kotą su rau
donais guzikais. Mergaite sii- 
gryžo namo pat i.

Gilberton, Pa.

su

3

jeszkodami

GAISRAS.
Pinnadieni, 

priosz pietus 
kilo gpisras Neuberto pienino
je ir sunaikino visa pienino ir 
visus k it ils trobesius. Pgniago.' 
siams 
szinti. Spėjama, kad nors ty- 
czia padegė. Kriminaline poli
cija jap pradėjo tardymus.
***B,*^*MII*,,,ll>*MW^,*,^*^^^***l,***l*l,,l,lll*"l*,ll*^**l^****^***l***y^*77^?*TMM^M,llz*1^

Rockford, Ill. — Darbai p ra -r 
sidejo geriau visosia szakosia 
bot kitosia Ulinojans darbai 
eina, blogai. Statymas stabu 
oina^sparczoi jau nuo ponkiu 
menesiu.

Kretingale. — 
Gruodžio 29 d.

I • • • ,

Vasario 11 d ., isz kuri. Remei
kos bažuyczios, S Trejybes .. 

liesokos gaisai numal- kupinose. '
Mare Znbris, 41 metn, g>wo- 

nusi 18 Jiidgo st., mire Vasario 
8 d., buvo laidota .Vasario 12 

Papluko .bažnv- r r* • ♦d., isz kun.

Du pleszikai sulaikė mo- 
, bet vie

nam rože per dantis o iszpuo- 
lantis revolveris pataiko kun 
duktoriui in szona. Kitas ple- 
szikasszpko isz karuko klupo 

Sužeistas mo
ka raka ant

tormana ant .karuko,

ir jojo draugas.
tormanas atvaro
stoties ir pranoszo apie tai kom

1

ežios, Szv. Trejybes'kapinėse.
— Kazimieras Ęudviolis, 

23 metn gyvenos 97 Monroe St.

'if'91■iy į
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New Yorke, įniro Vasario 6 d., * 
bus laidotas Vasario 9 d. nuo 
10 vai. iszryto, isz kun. Szosz- 
tbko bažnyczios, Szv. Trejybes 
kapinėse. Laidoja ; gniborins, 
pil. J. Garsia.

X

NESUPRATO.

— Sveikas gyvas! Ateik pas 
mane, o ka navatno pamatai! 
‘ Na ka ?

3
<1
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Pcr-ciela diena klaga... 
Isztikro ?
Ar žinai, nemažai kasz- 

tuoja, o lankei musza ir garsei.
— Aha, jau žinau, — apši

lai ežia va i! f
— Kur ten!... Pirkau ziegdri.

ponijai. Palicijo užėjo ant pėd
sekio jdesziku ir tikisi juos a- 
resztavoti bile diena.

IIMount Carmel, Pa. — 
damas pereit per nlyczia, Ste-. 
ponas Slavinskas isz Exchange 
likos pagautas per automobL 
liii kuris ji nutrauko gana toli 
ir teip nuplosze nuo jojo visas 
drapanas, jog Stasis konia pa
siliko nuogas, bot ant 
mitžni likos sužeistas, 

i *
j lį ..--r. - -nn.,,

Chicago, "i-— EraneiszkaS To
lei kis, buvos L. S. S. 4 kuopos 
narys, liko mirtinai sužeistas 
bedirbant Metropolitan Pic
ture Frame Co. dirbtuvėj. Pa- 

Hgoninoj.

Nore-

gilukio

IVestvillc, UI. — Tank lai 
moiliszki prietikiai buna prie- 
žasezia. saužudyseziu bot rotai 
kada buna saužudvscziu del t i-

I 'N *

kybos. Sztai kiek laiko atgal 
I m am-

SUSIGRIEBĖ

" iii!

"■■■f i.®Į 
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— Daktare, neatnagaujn.
— Kas ponei yra ?
— Pati nežinau, nes labai ne

rimauju. • ■
— Ar gal poni tikięsi būti

Antanas Juraszka, 62 
žiaus, kaip jis pats sakėsi, isz- 
klausoB Romos kunigo pa
mokslo apie dideles dangaus 
linksmybe^, o 
suirusios sveikatos, 
ji ■ u K jr'X Z*« ra « * Jt.-ia • ■. . » - - » L") . *
nusižudė dviem szuviais. 
nigolis visgi atsisakė tinkamo
mis ceremonijomis palydėti in 
tas linksmybes.

«,ii.

:iSt

wife
,;Wf'

pats būdamas 
pasisko

lino szautuvii ir 8:^0 v.
netrukus motina?

1— Nugi kas ežia! Jau asz •
$

Sfcę ■.. w
M

:'W><•>!

simiro jis užvakar ligoninėj. 
Jo kūnas yra paszarvotas kop- 
lyczioj prie 
North Side.

4934 Broadway,

vak. 
Ku- nuo dvieju metu naszlauju.

— O, labai perprašiau, mat 
poni gerai iszžiuri, niat misti- 
nau jog poni esi da mergina.

t’S
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KAS GIRDĖT
Szirdinga aeziu Lietuviszkai 

Jjiterariszkai Draugovei 
pittsburgo už prisiuntimą pen-

rsz

skaitytoju del
— Toji draugove su-

kiolika nauju
M Saules. “
yideda isz sz.viesu ir žymesniu 
Lietuviu kuriu tikslu yra sem
to kanuixlaugiausia
Garbe jums ilž justi pasidarba
vime.

mokslo.

Kasgi butu, jeigu Ku Klūk
tai užponautu visa Amerika, 
kaip tai padare mažam mieste
li jo Hemu, J11., 

už sargus tiesu ir 
ga u d y i)U) but log< * r i u.

Jeigu toji.drauguvo užsiim
tu savo veikalais ir paliktu- 
invykdymo tiesu vnldžei, tai 
neimtu tonais praliejimo krau
jo. Bet jeigu geidže praszalin-. 
Ii piktumą su gvoltu, tai kyla 
da didesnis nesupratimas ir 
patys laužo tiesas. — I)a daug 

kraujo pakol

Kai užponautu visa

kur klanistai
stato save

praeis laiko ir 
Herrine užstos pakajns.

e
kui pribuvo ant vietos. Pa- 
barszkino in duris, ponas Mar
pes atidarė duris, o kada apsa-

ant ATSAKIMAI.
A. T). Waukegan, Ill. — O

k e kokiam tiksle pribuvo 'pay gft| jnsu vaikas pats save arzi-
JI, p. Marpes szirdingai nusi
juokė ir gailėjosi, jog ■ 
dvasiszkojo kas tok is pasijuo-

isz

ke. Marpes

•:.....llI kanCzillS, tilt HUOik

Lietuviszkos Pasakos.
, ___ j<, pasibalno-

kic ir jok!” Iszklauses karaliū
nais tėvo prisatkyma, alėjas pa
sako savo paežiai, kad serga. 

surinko Dr. J. BASANAViczius. tėvas, ir praszo, kad prajody-

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

na naktimis, nes jau yra pus
berniu ir tas labai lankei atsi
tinka. Nuveskite ji pas dakta
re, o
jam kenkė. Toki paproc/zci ne- 
vienoki, lodei negalime duoti 
jums rodos.

ANT PARDAVIMO.
namai,

1
i

. 1
ežia n Žirgą; sako: yra ten bal
nas, kamanos ir ’kanęzius. tik 
liepė užsisės t ir jot. — “Vai tu, 
neiszmaneli, tas žirgas yra. 
pats tėvas: jis tykoja ant tavo

pasiimk savo kamanas, 
ir iszjojes

[Bzbalsamuoju ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo
šia nuo papraseziauniu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
iaidotuviu, vesoliu, kriksztyniu ir 
kitiemu pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 1378 M.

X G. BOGDĖrU
322 W.Long Ave. DuBois, Pa < „. .. +....

Lietuviszkas Bankierins 
ir Laivakorcziu Agentas

už.prasze pastori 
idant nueitu in vidų ir pasil
sėtu, bet tojo užkvietinio ne
priėmė. Ponas Marpes sake, 
Imk atlankys pastori ant ryto
jaus klebonijom

Ant rytojaus p. Marpes no- 
Ne.rĮmaudamas pas

tovis nutelefonavo 
pe rsi gan do Lszgi rdia s 
prasta naujena, buk p. Marjies 
mirė staiga i in doszimls miliu
tu po apleidimui pastolio.

Pastovis nuvažiavo pas Mar- 
Įios, o inejas in jojo kanibari 

sienos portretą 
mot eros kuri ji pakvietė ir at
vežė pas Mabpes ir dingo jam 
isz akiu nežinomu budu. Pas
tovis užklausė tarnaites kas 
tai do motore?

Tarnaite jam apreiszko, buk 
tai velionio pati, kuri mirė de- 
szimts metu adgal ir labai rū
pinosi apie jojo gyvenimą ir 
iszganyma ir tikejimiszkus pri
valumus. Dabar suprato pasto
vis del ko buvo pakviestas in 
narna p. Marpes.

jisai pažys tuojaus kas
1

pasirodo.
pas ji, bet 

nepa-

i ne ja s 
paregejb ant

Puikus dideli namai, ant 
dvieju familiju, po No. 401 Ir 
403 W. Mahanoy Avė., 
<ampo, ir namai po No. 400 ir 
402 W. Pino St., su buezorne ir 
garadžius.
draugo ar pusiau. Atsiszaukite 
mojaus ant adreso: 

Fr. J. Sklera 
401 W. Mahanoy Avė.,

(tf) Mahanoy City, Pa.

prie

Viskas parsiduos

PAJESZKOJIMAI
....... ...

Lai Kranas Monkelunas, ku
ris paeiuli isz Kauno redybos, 
atsiszftuke ant, žemiau-paduoto 
adreso, nes pas ji turin sVarbu 
reikaOa. ’ •

Anthony Šveistas
1329 S. West St.

Rockford, 111.

Marijona Baba v ieziene 
pajeszknn sesers (lukterės Ma
rijonos Monkcvicziutos, isz Pa
gal rn i n Kaimo, Alovės Para., 
Ali taus Apskr., apie 10 motu 
kaip Amerikoje, apie 6 metai 
adgal gvveno Worcester, 
Mass., dabar nežinome kur. Jei 

apie ja žino meldžiu

Asz

gvveno

gu kas
praneszt.. (1.12.

Mrs. Mary Babavicziene
344 Roger Williams Ave.

Phil ii pedale, R. I.

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

do ir pradėjo joti.
užsė

dvaru.
”jno-

• raga-o motina
kad pa r jo- 

-ryloj

Ant rytojaus toks senas dio
das atvedė baisu, pusiau pad
vėsusi arkli; karaliunas

Tas arklys 
tuojaus eme kilti augsztyn, tas
karaliunas musze viena rvksz- 
tuke pirmu kartu, paskui ant
ra ir treezia, ir ant galo parjo
jo in tos panos tėvo 
(Tos panos levas buvo 
(laknygis,
na.) “Gerai, žente, 
.jei, a t si lie f )e tas diedas 
galėsi iszsirinkti sau merga isz 
mano t riju dukte.ru.” Sulaukus 
antros dienos iszvede tas senis 
savo dukteris, sustatė in redn: 

dabar, žente!” —
ako, mano merga var-

Dabar jiedu ap
yvėliu. Toji jo pati

m on pareiti!

gyvasties. Tu gali ji prajodyti 
bet
balna ir kaneziu, 
duok gerai, kad vos galėtu na-

” Karaliūnas pa
sibalnojo ta žirgą su savo ka
manoms, balnu' ir, pasiėmęs 
kaneziu, tiek musze, kad
tas žirgas galėjo paeiti. Kada 
žirgą uždare, 

4 4 
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Dabar jo pati sako:

vos

levo

■

ii
■ii'!

atėjo in
na, o ka, tėvuli, ar 
Geriau, vaikeli...” 

uar tu ži
nai ka? mudu ežia negales i va

kambarį: 
geriau?”

Uetuviizkaf Graboriae
K. RĖKLAITIS

Iii

j

I

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokrta. 
Turiu pagelblninko moterių.

Prieinamos prekes.

‘ ‘ iszsi rink 
“Szita, 
du Arszulo.

zo iii jo ir v vilai, j vji ju Įjiiii

jai ka.tau lieps lovas 
arba molina, 
man, o asz tau patarsiu, ka tu 

” Viena diena 
“ar girdi, žėri

ma i sza pelenu ir 
lartoko malu na — 

ale palauk, 
asz tau duosiu raszta, kad tave 
niekas važiuojant n.eužtrukdy- 
tu.” Gavės

s a ko:

H

4 (

? j

I

gyventi. Kaip tave tėvas pa- 
szauks in savo kambarį, tai tu 
žiūrėk — ant lango stovi taba
kierka, tai tu pavogk ta tnba- 
kierka ir man ahieszk!” Dave 

tabakierka ir liepe 
ten padėti, kad tėvas neapsi- 

Trcezia diena apsir-

i

t

1

I 
į! 
i ■ I616 W. SPRUCE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
Toleponas No. 149tai tu pasakyk jam antra3-czias procentas už juau pinigus ir saugumas del jusu 

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

privalai daryti, 
levas jam sako: 
te, prisipilk 
nuvežk in 
parvežkie miltus;

ži urėtu. —
go motina ir vėl szauke ta ka
raliūne: “ar girdi, žente, mo
lina labai serga; yra tvarto ku
mele, tai tu 
dvk! molina

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmaguma nu

vijo kaipo tai viduriu užkietejima, 
perszalhnd, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutino, katara, stronu skausmu, 
kraujo tingumą, iszputimus, ragavi
mus, galvos skausmu, iszgasti, nesuo- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą nespiaguma, tai nosikankyk virsz 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mus 
žolių o suteiks jum pagelba ir svei
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo valimo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 00c. Nuo 
nervu ligos, iszgasties, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 8oc. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c. Geriausi gumbalaszal 50c. Pa
la ngo trnjanka 60c. Poplaiszkai 35c. 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų ist- 
valiino 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
knygų kntaloga. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių gromatoms. M. Ž u kaltis, 
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.
—----- :----- —:..............-----------------

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

i IR BALSAMUOTOJAS

« irvisokiu
Meksiko- 

niszkos valdžios ir katalikisz- 
kos bažnyczios, popiežius isz- 
dave paliepimu visiems bisku- 
pgms, kunigams ir visai kata- 
likiszkai valdžei idant nesi- 
kįsztn in valdžios veikalus ir 
politika. Taigi, dabar po 400 
metu valdymo Meksiko, kata
liku bažnyczia likos atskirta 
nuo Meksikoniszkos valdžios.

Isz priežasties 
tankiu nosutikimn

Praeita meta ant viso svieto 
iszduota 3,360,500,000 doleriu 
ant automobiliu. Tarno mete 
nupirkta 3.300,000 automobiliu 
ir troku o 200,000 motorcikliu. 
Suvienyti Valstijai turi dau
giausia, ba net 84 procentą vi
su automobiliu ant svieto.

Pradžioje sziu metu Anglijo 
pradėjo dirbti milžiniszka ori
ni laiva, kud| lekios terp Ang
lijos ir Indijos. Tasai ovalai v is 
leks 128 kilometrus in valanda, 
gales perlėkti 24 tukstanezius 
myliu be paliovos. Laive gales 
intilpfi szimtąs pasažieriu.

« •

Adventįstai nesusilaukė pa
baigos svieto praeita Petnyczia 
kaip jiems bobpranaszas isz- 
pranaszavo. Keli net nusižudo 
isz baimes, kiti pardavė visa 
savo žemiszka ftirta, laukdami 
auksinio debesio ant kurio ke
tino lėkti staiezei in dangų.

Gal ne vienas pasakys, kvai
li žmonis tiejei adventistai, bet 
ir isz musu lengvatikyscziu pa- 
naszei juokėsi kitos tautos.

Pabaigos svieto niekas neži
no. Kada apasztalai užklausė 
savo Mokytinio idant jiems pa
sakytu, kada bus pabaiga svie
to, tai Jisai atsake kad nežino, 
o ka ežia kalbėt apie kokius 
ten kvailius p ra na sz u s kurie 
kvailiams pranaszauje ateiti. 
Pabaiga svieto, yra tai žmo
gaus mirtis, su kuria viskas 
baigėsi. Ant tosios pabaigos, 
turime būti pasirengia kožna 
valanda, ba nežinome kada jiji 
ateis.

Septyni amžei žmogaus yra 
sekant iejo:

Piimutinis amžis kada pa
mato svietą; antras, kada ji ji 
geidže; treczes, kada stengėsi 
jiji apžioti visa; ketvirtas, ka
da mansto, jog jam tik puse 
jojo užteks; penktas, pradeda 
mažiau apie ji rūpintis; szesz- 
tas, užganadytas jeigu aplaiko 
tik szpioteli susidedanti isz 
szesziu keturkampiniu pėdu; 
septintas, buna jame užkastas.

Už trupuczio “Saule” butu 
neiszejus praeita Ketverge, nes 
manėm kraustytis ant Jupitc- 
ro planietos drauge su adven
tistais, nes laja diena ketino 
būti pabaiga svieto. Bet ant gi- 
luko ’atsilankė iii redakcije 
valdžios taksorius paliepdamas 
mums atszaukti pabaiga svie
to, pakoj visi užsilikusieji skai
tytojai pirma neatsilygins 
mumis. 1

Saule” iszdavineti tolinus.
Norėjome pasijuokti isz to

sios pabaigos svieto, bet isztik- 
ruju negalima.

Sunku apmnlszyti snjudini- 
.ma ir gailesti del tuju tamsiu 
kvailiu kurie — kurtus ant to 
ka žinysta ir mokslas kalba — 
apsidangsto jn miglas savo 
kvailumo ir senoviszkas pasa-‘ 
kas iszskaitytas isz užsiseneju- 
siu apipuvusiu knygų. Juju 
kvailumas yra nekenkentis, ba 
netik 
kvailiu, kurie knisa 
tos mokslu, 
prie savžudinstos.

Kvailios pasakos apie pabai
ga svieto kurios pasklyda lai
kas nuo laiko, iszszauke terp 
tamsiųjų didele baime ir ne
laime. Mete 1000, kada tai ap- 
szaukta, jog bus pabaiga svie
to, szimtai tukstaneziu žmonių 
atome sau gyvastis isz baimes, 
pardavė žemiszkus turtus ko- 
nia už dyka, užbaigdavo visus 
savo reikalus, 
dirbti kelis menesius priesz pa
baiga svieto. Buvo tai didžiau- 
se ukiszka nelaime aut svieto.,

Sziadien panaszus paskalai 
ir pranaszavimai ne turi tiek 
pasekėju kiek -senoviszkuosia 
laikuosia. Plati žinysta mokslo 
prasiplatino visur, bet da ,ne- 
pasieke nekuriuos beproezius. 
Da tamsybes dvase laiko savo 
letenuosia maža saujele kvai
liu. Mete 1000 atomo sau gy
vastis tukstanezei žmonių isz 
baimes, bet szitam dvideszim- 
tam szimhnetije vos keli.

t 4
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I su
Todėl pasilikome ir

pas daugeli panasziu 
po žlnys- 

priveda ir kitus

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

EXTRA NAU J AUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!
Dėlto kad mes turime ka nors ste

bėtino. Stebėtinas grajijantis Laikro
dis ir tas yra naujausia laikrodžiams 
iazradiruas. Tas laikrodis parodo va- 
landas Lr minutes kaip ir klekvle-

visam

ar girdi, žento,
a

Pastoris Kensing isz Angli
jos, po pamaldų iszcitinejo isz 
bažnyezios, kad sztai priėjo 
prie jojo motoro pasiro<lžių8 
juodai su praszymu, idant tuo- 
jaus pribūtu
Charleso Marpes, nes jisai gu
li ant mirtino'patalo ir geidže*

in gyvenimą

priosz mirti pasikalbėt su ku-1 
nigu.

’ Pastorių sėdo in laukenti au
tomobiliu ir po kokiam tai lai-

J ii, ■Wlif «! *«• *

ja, ženteli, prajo- 
sako, kad tu ta 

kumele prajodytai, tai jai pa- 
lengvet n. ”

*

f!

raszta parodo jis 
savo paežiai; sako: 

pelenu

Karaliūnas
tuom tarpu bevaikszcziodamas 
po levo kambarį, 
g e ta (abakierka.
vns?”
Ii. Sako:

ten
“tėvas lič
iu lartoko 

nialuna ir davė raszta, kad ma- 
” Pati

perskaito,

pe nuvežti eme ir pavo- 
“Ka sake te- 

nžklause karaliūne pa- 
“ serga motina, tai 

liepe, kad prajodycziau kume
le, tai jai rasi palengvėtu.”— 
“Tai jau beda, kad molina ap- 

o
Paėmiau! 

rr ' 
vi t i ktimzole 
vagio,

LJ■uivo va rd a ir adre-

nas kitas. Padarytas stipriai, 
žlal apdirbtas ir laikys 
Žiul. Jeigu mylite girdot! 
muzika nereikia Jums mėtyt pinigu 
už visokius muzlkallszkus ins
trumentus, pavyzdln: Piano, fono
grafo, smalkos, korneto ir tam pa
nasziu. Jums teveik tik pasukt rak
ta virszuje to laikrodžio Ir jis gra- 
jlns gražias dainas ir 
kurios palinksmins Jus ir jusu drau
gus. Jis grajina 15 tninutu 
užvedimu ir kiekviena I 
dus g 
Laikrodis 
kad 
patįs. Tai 
nes 
muzika, 
reti 
laikrodžio-' niekur 
kaip tik pąs 
laikrodžio 
iszkirps szl apgarsinimu Ir prisius 
mums užsakymą gaus šzl laikrodi už 
$8.45. Mes nepraszom pinigu isz anksto, tik paraszyl 
su alszkiai, indek $2.00 depozite, o kita užmokėsit kada ta laikrodi atvežsz

Jeigu

gra- 
i am- 
gražia

niekas netrukdvtu.
i u raszta, 

paraszyta, kad

inuzlkaliszkUHViHOklUH
pavyzdln: 

korneto

mollodljaa,

hu vienu 
syki užvo- 

rajlna skirtingas nicliodljns, 
aprūpintas 

muzikos vollukal 
dideles 

szalo laikrodžio 
Toki laikrodi reikėtų 

kiekvienam name.
negalite

mcehanizmti, .
persimaino 

vertes laikrodis, 
turi da ir 

lu
toIr Juh

galit!
Tikra kaina to

Kiekvienas kuris 
apgarsinimu

mus.
18.00.

jums in namus. Kiekvienas, kuris prisius $8.45 isz knlnb už ta laikrodėli 
tam pasiusimo VIISAI DYKAI gražia deimantino Špilka Ir paauksuota ro- 

. tbželi. Nepraleiskite, bpt raszjrkitb tuojaus ant adreso:
PRACTICAL SALES COMPANY

Dept. 416, Chicago, Ill.

kiti paliovė

DIDELIS PARDAVIMAS 
FONOGRAFU.

Visokiu modeliu ir didumo 
fonografu parduosiu už labai
pigias prekes, .iki 15 Morcziaus.

1

f

'Hl

Ii

tu. gy-
velniai ir, kaip tik pama-

bet karuli linas

nes
pažui rojo
žiuri, kad ten
kaip tik jis atvažiuos, turi but 
indetas i u girnas ir sumaltas; 
tuojaus enie parasze ji, kad ka
raliaus žento niekas netrukdy- 

Tame lartoko malūne
ve n o
te karaliuna atvažiuojant, (ne
jaus apspito isz visu szaliu 

parodo raszta 
nuo savo uoszvio, pftrnszyta jo
paezios su prisakymu, kad ka
raliaus žento neprivalo niekas 
t rukdyI i. Velniai,

11 loja u s sumalė 
miltus, ir k a ra liūnas laimingai 
sugryžo namon.

Antra diena vėl pasiszauke ji 
ar girdi, žente, 

yra tvarte žirgas, tai tu jį, žen
teli, prajodykie; asz labai sor-

ta,
pamate rasz-

pelenus in

tėvas ir sako: t 4 «

toli, prajodykie
gu, tai kaip tu ji prajodysi, tai 
rodosi, kad man bus lengvinus, 

kamanos,Yra ton balnas ir

Sirgo; 
<a ?' 
ra i. ’ ’

ar paomei labakier- 
” «T«;— .i a i 

l’nojau liepe jam nusi- 
užkabino ant 

kartus 
užrakino,

can,-ta tabakierka atvožė—sto
josi Karieta,
insisedo ir važiuoja. Sako toji 
mina: “ 
szalta iii }>eczius, 
kyk! ” A nt rytojaus -niotina, 
nesulaukdama žento prajodant 
kumele, sako: “ar žinai, ievai, 
°zion viską daro Arszule; einu 

ne p riet eik a n n kirsi n, tai la
la ir žentui 

mula r v t i. ” 
itejo pas kambarį 
rak v tos: 
ildarvk

1 ris 
knjnbari

2’0-r*

« 
ih
Įi 
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inspjove, 
iszejo lan-

ketvertas arkliu,

kaip pajusi, kad tau 
tai man ea-

Ant
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automobilius

Laldoja 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 pirkaite POMNLNKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti.

bus. lengva galas 
' karda, 
durys už- 

Arsznle, 
Palauk, 
” Kada 

visa apsirenge — durys atši
lo re;, boba, inejus in-kambarį, 
kirto su kardu skersai lova ir 

“Platai, tė
vai, tu nieko noinstengei pada
ryti, o asz abiem gala pada
liau : eik szen, parodysiu, 
kada ateina — tik 
;ai perkirsta ir daugiau nieko 
įera. “
Arszule teip padare. Žiūrėk 
kad ir tabakiorkos nėra: vyk, 
evai!” Tas diedas veja, veja... 

Tas karaliūnes sako: “jau man 
’—“Tai, sa- 
” Erne toji 

pana pasivertė in miežius, ark
lius in žvirblius, o ji pati in to
ki sena dieduką — liepe žxrirb- 

*‘jai, 
sako, kas ateitu ir klaustu, ar 
nematos ko, tai sakyk: “ 
cziau, kaip szituos miežius sė
jau.” Tolinus bus.

11 

duris! 11

J
■I

t

Padienio

Arszule, 
> I__

palauk, kojas aunuosiu.
— durys

1219 North Irving Ave.,

(Raudonas Bolčs)Ball-Band MU
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Smagus Guminiai Čeverykai
Guminiai čeverykai kuriuos nešiojate visą dieną turi but 
smagus.*
Tas reiškia kad jie turi tikt gerai—nei per ankšti, nei per 
liuosi.
Jus galite rasti tinkančius
Guminius čeverykus.

BALLBAND
Yra lengva pažint šiuos gerus debatus ir Guminius
kada juos matysite. Žiūrėkite del Raudonės Bolius 
ant kiekvienos poros.
Lopac ir Himiner žemiau parodant, yra padirbti
del kasyklos darbininku. Jie yra drūti ten kur turi 
but. Gumas labai drūtas ir ilgai nešiojantis. Pus
padžiai prailginti aplink del apsaugojimo viršūnes
nuo aštrų akmenų.
Jie duos jums daugiau dienų nešiojimo ir tikra 
saugumą.
Jie padirbti Balto raudono ir juodo gurno.
Matykite juos pas jūsų krautuvninka.

Mishawaka Rubber (SL Woolen Mfg. Čo.
460 Water Street Mishawaka. Ind.

Nninal kurio užmoka mlUJomiin už mrt

Suczedinsito keletą dosetku do
leriu pirkdami fonografa pas 
mano. Kad ir reiketu niokoti’ 
$20 už tikiefa atvažiuoti isz to
linus tai vis užsimokėtu atva
žiuoti nusipirkti fonografa ir ‘ ' 
suezedinti ^pinigo. Teipgi par
duodu visokius naminius daig- 
tus. Senus daigtus pataisau 
* A * A . • H e a 9 / • « A

kaip naujus. Ateikite pamaty
ti mano tavora.

L. WABCH (Vaszkieviczia)
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ant skersynes, }2-to8 ulyczios) ;

1139 Bast Mahanoy St.

MAHANOY CITY, PA.
k Z « X
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ipsigrežus iszejo.

”Ugi 
lova sker-

Tai, tėvai, toji laume

izalta in paežius.” 
ko, tėvas 'atsiveja.

jau man

liūs baidyti nuo miežiu:

ma-

Skaitykite “Saule”
f
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Rio. tikiuitUinų

Irmuskulų 
dleglaiK'Jij pę- 
<5hj. Bukit /
tvirtu ir iacI-
Uu, tuomet 
tokia darbas 
luma neHro- 
dye niekuomet .

I M a 1.MM. ’

ku tuomet

perjunku*. Nei Viena atsargi Ąelmyna rte* 
būti do bonkoH Mto liniinentd. Mra 

tikrasis Jei neturi INKARO valBbatenklJo.
V gaH butt do liftentba Nflra 

ailbatenklio.
I[ F. AD. RICHTER A CO.. m!Li 
\ 104414 So. 4lh Su Brooldm. N. Y.,
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333*338 W. C«ntre 3U, Mahaaoy City *

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623.868.62

i

''į

. i i

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jueu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mos norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

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

!

Jos. E. FERGUSON, Karteriu*. j

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary PebHe

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkltes pas mane, aes jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavo j u namui 
ir koloktavoju randas. Insziurlnta
namuH ir forniezius, automobilius t.t.

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

W. TRASKAUSKAB
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

. GRABOR1US MAHANOY CITY.

u* numlrurtu. P»*‘>,*ndoLaidoja 
automobiliui del laidotuvin <rika»-
tinta, veielija, pustant Jino Ir
61O W. Cemtre St. CRy F* J 
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KARALIENES PRIŽADAS.11 h , ,iF

Analitikai Pardue Mary T.
Waggaman, Lietuviszkai

verte Jonas Tarvidas.

(Su Daleidimu Benzinger 
Brothers.]

“Timotiejau” 
džiugus Katryte. — 
sėį szventu Misziu!

t— “Taip, asz negalėjau at
siminti to žodžio; taip asz bu
vau ant Misziu. Bet Steponas 
man daug apie ta visa sake. 
Jis nėra vyresnis už mano, bot 
daug žino; jis sakosi iszmokos

— tarė nu- 
Tu klau-< 4

t 9

Katekiznia nuo pradžios iki 
galui. Bet jis yra tiesus ir tvir
tas, netoks kaip asz. Kada žmo
gus tiesus ir tvirtas gali daug 
geriau viską iszinokti. Bet jie 
man visi buvo 
man dideli akmeni 
asz visa galėjau matyti ir gir
deli. Isztikro, buvo gražu,” — 
pridūrė atsidusdamas berniu
kas. ‘‘Nebuvo nei dejavimu 

Altorius, gele- 
atrodo labai 

puikiai; ir pamokslininkas mel 
dėsi tyliai, o visi žmones klupo- 

alvas, taip buvo 
paukszteliu 

cziulbejimas buvo girdėti.
— ‘ ‘ O Timot iejau! Timot įė

jau!” — tarė jo mokytoja. — 
“Jei asz bueziau žinojusi ir 
asz bueziau galėjusi nuvažiuo
ti.”

geri; užleido 
nuo kurio

‘ ‘ Nebuvo nei 
nei szauksmu. 
mis padabintas

jo palenkė 
tyku ir ramu net

r*4

* t

— “Tai ka ir asz sakiau, 
atsako Timotiejus: — “Ka ir 
asz sak iau
Nes po pamaldų, kada jisai su
siliejo visus gražins rubus, Ste
ponas nusivedė mano pas ji 

Daug žmonių buvo 
sak iau 

Steponui, kad jis nenorės užsi
imti su tokiu kreivu berniuku 
kaip asz.
jis priims meiliai, 
•toks buvo geras, - 
pamokslininkas

• •

4 4 
pamokslininkui.

pakalbėt i.
ji apstoję, už tai asz ir

Bet Steponas sake. 
Ir jis man 

— geriausias 
kada asz kur 

sutikau. Pasisveikino su mani
mi, paklausė kur asz dirbu, ar 
asz kada buvau mokykloje- ar 
bažnyczioje; asz pasakiau ne. 
bet pasisakiau, kad jau gerai 
moku fiaskaityti, ir pasakiau 
kad tu mane mokini ir kad Ka. 
tekizmo jau iszmokau iki 
t j’nin Sakramentu. ’ ’ 
pagyre ir liepe toliau mokytis, 
nes gal už menesio jis vėl su- 
gryszias ir laikysiąs susirinki- 

, kad ir 
Ir reika- 

reikia

“sep- 
Jis mane

ma areziau prie musu, 
mes galėtume nueiti.
linga, sako Steponas 
melstis už darbininkus, nes bile 
kada gali sukilmas pasidaryti. 
Jei tas pamokslininkas atva 
žinotu ir kalbėtu in darbinin
kus jiems suprantama kalba, 
gal butu daug naudos. Bet mu
su darbdavys nusistatęs priesz 
net ir nepranesza žmonoms, 
kad yra pamaldos. Jau daugiau 
kai n keturi metai, kaip darbi
ninkai nebuvo pamaldose, ir 
tada asz sirgau negalėjau nuei. 
ti. Bet kita karta asz tikrai nu
eisiu” — Užbaigė berniukas. 
Pasikėlęs jis rengėsi vesti szu
nis prie vandens.

— “Asz eisiu ru tavimi pas 
upeli. Kripiene neiszleidžia 
manos vienos nei per vartus 
iszeiti. o czionai taip karszta!” 
•— atsidusdama tarė Katryte.

__  i ♦
motiejus.“ 
lai, sudžiu va i. 
iąz czionai, nueiti kur 
žalia; nuo dabar asz 
tave iszsivesiu. Asz ir szunys 
kasdien tave iszsivesimc kur 
gtažu; ar ne, szunys? — (‘ Ir 
Mąksis su Mingu isz džiaugs-

‘LVsz 
žinau, nelabai kam esu tikes, 
bot su szhmi pagelba

, T

Isztiesn”, — sutiko Ti- 
— tu tikrai paba- 

Tu turi iszeiti 
vešu ir 
visados

ti

m* I

nio smarkidf sulojo. — w e 4
bot su szunu pageiba asz ap
saugosiu tave taip, kaip svei
kiausias ir didžiausias vyras
sziuose kalnuose. Kada tie ma
no sziinys parodo dantis, nei 
juokus rciszkia!” — Ir eida
mas Timotiejus glostė juos, o

tie suvargo

£

Isz Lietuviuku Kumeliu
■ ;’S1W

H i '»*i1*

Teip nedaro geri Lietuvei,
Tiktai pusgalvei ir gyvulei,

**"

jau, gal czionai kas baisaus 
atsitiks, Anita žino ir nori, 
kad asz iszbegcziau! Žinai,

►

blyszknsi Katryte. ’ ■ '
— “Taip?” nusistebėjo Ti- 

Asz girdėjau, 
kad jis apsivedė su ateive. Ne 

” — “tose 
— nesusidėk, su

Anita žino ir nori 
t Žinai 

Anita Benzono pati, — tose isz

mo tic jus. 4 6

kartu karszcziau dirbtuvėse 
prie krosnių. Praeidama Kat
ryte bailiai pažiurėjo pro atvi
ras duris. Jinoikados heisžclry- 
so prieiti arti dirbtuvių, bot isz 
savo kambario mato per Įauga 
baisius vaizdus. Diena ir nakti 

vienmarszkiniai,
darbininkai dirbo ugny ir du
rnuos paskendo karsztu inžinu, 
prie verdaneziu metalu, 
be atilsio, be vilties.

Jiems praeinant, vienas aug- tu. 
sztas, juodbarzdis 
modamas iszejo isz dirbtuves, 
atsirėmė in siena ir sunkiai al
suodamas parvirto ant žemes.

— “O, jis serga! Paszauk ka 
nors pairolbon,” — parsigan-

ir tai

vyras svy-

M 
dusi tarė Katryte.

9 ♦

— atsigaus, taip 
dažnai atsitinka.”

Ir jam bekalbant vyras atsi
stojo, inkvepe oro ir vėl gryžo 
prie darbo.

O, asz nežinau, kaip jie 
gali datureti!” 
j imu tarė Katryte.

— “Jie iszturi, 
Timotiejus.

— “Asz meiliai 
suteikti 
liuosa diena, 
_ 4 4
arba in miszkus, kur pakszty- 
tes cziulba ir gėlės žydi, pri- 

ir gerymu, 
diena turėtu

susidėk tu su jais, 
berniukas,”
tuo buriu. Benzono žmona! Ne
žinai, kad jis tave ir ja nndur- 

9 9

Katryte iszblankusi 
gahdnsi stovėjo prie vartų.

™ ‘‘Tai perspėjimas, asz ži
nau, kad tai perspėjimas. Tn- 
recziau pasakyti Dodei Jonui. 
Bot...” — Katryte atsiminė 

kūdikio

pcrsi-

___ A 4

Timotiejus
Nereikia, 

9 9 
9

atsako

Katryte
9

4 k

— su pasigailc.

atsake

norecziau
jums viena linksma

iszvežcziau juos in laukus
tose Katryte: a

valgiuvežeziau 
kad nors viena

Jei Dede Jonas butu 
toks kaip mano tėvelis, asz taip 
pajdarycziau; asz jiems iszkel- 
cziau didžiausi pikniką 
dabar nieko negaliu,”
nai užbaigė Katryte. —

pailsi.

99

M a r k u n u s, ra ža nezi u 
krikszta, ir visus savo drau
gus. — “ Bet jis dar labiau su
pyks ant manes.”

— Jeigu dabar nueisi pas ji, 
su ta pasaka apie Be n zona, jis 
tikrai perplysz isz piktumo,’ 
— iszmintingai tarė berniukas

Bet,” — silpnu bąlsu 
jauna, mokytoja: — 

asz turiu jam pasakyti! Jei

atsitiko?”
— “Tėismas, Vaikeli, 

mas! ’ ’ — atsake moteriszke.
“Kelkis greitai! Eik, redv- 

kis ir‘bėkime.- Atėjo Dilionhi 
teismo diena. Darbininkai su
kilo ir nždege visas dirbtuves. 
Jie nei akmens ant akmens ne
paliks, — girdi?”

Taip, Katryte girdėjo, 
szirdis pradėjo smarkiai plakti, 
kraujas gyslose tarsi 
bėgiojęs; ji girdėjo baisius injr 
tusios myiiios sžauksinus.

— “O, beklme,
kime!” __ t/ _ __
biai užsimesdamp drabužius. 
— “Kur Timotiejus ir Dejdc’ 
Jonas?” ‘

—x“Timotiejus žemai. Tavo- 
Dede? neklausk manos, vai
keli kur jis yra. Jis szia naktį 
nebuvo namie.”

— “Bot jo tenai nėra?”
— “Asz nežinau, mergei, asz 

nežinau. Ar tu ju neperspejai; 
vakar ? Ar kiti ji neperspėjo, 
jogei dalykai taip ilgai negales

teis- 
atsake moteriszke

j ll*i. „ * . > . , 1 n ' . . u i ■ , ... .m ,L, „ j.. Fairhope, Alabama.
K : . J.’". ’1F "if ' "" U

> — Ran-
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dagi c^ionąis tik vienas
11./ f m i1 ► w i1

, vis kuris užsiiminėja

■ t

Jos

sustojo
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greitai, be
— tarė Katryte skn

Du boselei sugundė savo 
bUjrdingierius,

Kaip proletarus ir bolszcvikus.
Na ir buvo kraujo praliejimas, 

Ir didelis gaivu skaldymas,

lietu- 
, vis kuris užsiiminėja farme- 
jysfa depziipts metu kurio pa
geidimu yra idant daugiau 
lietuviu apsigyventu czionalti
nėje pukiojo aplinkinėje. Oras 
Šveikas, vanduo geras, žiemos

• norą, per Kalėdas visokį žiedai 
žydėjo, bulves auga du kartu

1 ant metu, vaisiu visokiu kaip
• pamaranezos, pekans, figos, 

pomigrantai, persimonai. Daug 
atvažinoje in czionais isz visu 
szaliu Amoriko gydytis 
gauti sveikata. Miestelis stovi 
ant kranto mariu, 100 pėdu

trvs dideli

klant daugiau

ir nt-

Daktarai darbo turėjo,
. it. . i' ; >. , iįhii " i; Xi, i >!|l|b'i.A4. I, ■ |L T •

Pakauszius susiuvinejo.
Ant rytpjaus visus areszta-

Gudrus Teisėjas Ilgei* 
bėjo Šeimyną.

Namų aviniukas užganėdintas 
Visi linksmi!

Tula lenkų šeimyna New Yorke 
nesenhi buvo pašaukta j teismą, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais Ihidininkah 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
lead jie nuolatos yra erzinami vei
kiančių kūdikių .šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
Šią lenki] šeimynų is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo ’ vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas jsakė jai tuojaus nueiti j aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonkų B/iMBl- 
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teikėjas bylų sulaikė 10 dienių, o 
motina padarė vilką kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvt-.a.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jj! Jie net 
prašo daugiau*1

(pMkdbtaM)

| GEO. J. BARTASZIUS J
> Lietuviszka Užeigos Vieta S
> Arba Kotelis. c
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mariu, 
angszcziau mariu, 
laivai, ant kuriu tilpa 1000 pa- 
sažieriu atplaukinoja lankei, 
prie mariu randasi maudynes 
ir szimtai žmoiliu maudosi. Ine 
tuviu czionais visai nesiranda, 
tiktai trys metai adgal atva
žiavo isz Chicagos Adomas 
Benikas su szeimyna ir turi di
deli pasisokinia. Pragyvenimas 
daug pigesnis ne kaip kur ki
tur, sniego niekad nenupuola, 
daržoves auga visados.

Mano viszteles tupi po me- 
džeis kaip varnos, kiauszinius 
renku kaip vabalus, po tris ir 
du voidrus 
1922 lyg 1923 meto, 
visztrii pardaviau 12,336 tuzi
nus kiausziniu už ka gavau $3,- 

už 
$308.50, Smetonos nuo penkių 
karvių in keturis menesius už 

Viso uždirbau $3,- 
682.80. Turiu 18 akeriu žemes, 
vaisiniu medžiu atrie 20 gatur- 
ku, ricszutu surinkau nuo me
džiu 80 svaru, kuriuos parda
viau po 45 už švara.

Malonu man butu labai, kad 
musu tautiecziai czionais apsi
gyventu, ne« Imtu ne tik man 
maloniau, bei ir mano taulie 
ežiams czionais patiktu gyveni
mas. Vėlinu visiems in czio
nais priimti, norints ant keliu 
sanvaieziu praleist smagu lai
ka, o ypatingai tiems kurie .ne
sveiku oja e ir tiems kurie geis 
tu czionais apsigvventi. Norė
dami daugiau pažinoti apie 
szia aplinkine, meldžiu pas ma
ne raszyti ant szitokio adreso: 
V. Narmantas, Fairhope, Ala
bama.

vojo, 
Dideles bausmes užmokėjo.

O jus galvijai, 
Indijonai laukiniai.

* * *

Taigi net žvirblei czirpina,

, <
atsako
C <

kas baisaus ežia atsitiks, Dede 
Jonas turėtu žinoti, taip, kad 
galėtu sergėtis. Jis turėtu ži
noti, asz turiu jam pasakyti. 
Matai jis dabar ant verandos.”

Nieko nelaukdama pro var
tus juodu taku Katryte nusis
kubino, in veranda kur. rankas 
giliai subrukęs in kiszcnius. 
Dede Jonas rustus, rodos, nu
jausdamas nelaime pamažu 
vaiksztinejo. Jis net nepažvol 
ge in maža baltai — apsirė
džiusią naszlaito, kuri skubiai 
priėjo prie jo: jis rotai kada 
pažvelgdavo, ar prakalbėdavo 
in Kafndo.

— Szi vakara Katryte neno
rėjo vakarienes ir veikiai nuėjo 
insavo kambari. Ant stalo pa
state ji savo gautąsias dovanas 
gražia pintinėlė, kuria jai da
vė Joana per Kalėdas, ant sie
nų prilipdė keletą paveikslė
liu. Didelis paveikslas ant sie
nos szvioto ir linksmino kam
barį—jis reiszkc motinos meile 
kurios Katryte nepamena. Kri
piene jai pasako, toji paveiks
lo moteriszke tai 
motina, ir prie jos keliu buvo 
“didvsis Jorian” ir “mažasis 
Jokūbas.

“Sake man, jog 
jos valgo jame kambary, 
kino kadaise Kripiene, 
kaip broliai susipyko, 
Dilionas ežia ji pakabino, 
negalėjo in ji žiūrėti, 
nintelis meiles spindulis szioje 
tamsioje grinezioje ”

Szi vakara Katryte

eiti. Bet jis nepailsę, jis juos 
spaude! Vioszpatie, pasigailėk

ar girdi?” — Ir vol* 
didžios minios balsai 

atsikartojo.
— “ Vieszpatie, pasigailėk 

musu, tik paklausyk! Eik, eik, 
vaikeli.” 
szalta Katrytės ranka. — 
mo tie jus szunis 
suspėsime iszbegti in kalnus 
iki liepsnos czionai pasieks. 
Begkimo?” —

Pagriebus Kripiene Katryte 
už rankos vede ja per tamąu 
karidoriu tropais žęmyn kur 
nieko nesimato kol juoclvi isz- 
ėjo verandom Timotiejus i'sz- 
bales stovėjo ir laike szunis už

musu! 
žiaurus

— Kripiene paėmė 
UTL 

paleido, mes

J8

O degutpilvei nevierina, 
,Jog bolszevikams labai riestai, r ■« •• J w J J c U

ĮlP'IRfSl

I 
i! 
I’j 
"IIsz visu szaliu negerai. 

Da nekurie randasi
Jog su kitais ginezinasi,

Jog tai negali būti,
Kad bolszevikai turėtu pra

žūti.
Jeigu po bolszeviku gerai 

turėjo,
Tai kam po nogiu in ikmeri- 

ka atėjo ? •
Jeigu kas bolszeviku szali 

laiko,
Tai patys save už niek palaiko,

I,

i

Nuoant dienos
nuo 800

152.78; visztu pardaviau

Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.
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George J. Bartaszms 
498 WASHINGTON, ST. 

NEW YORK, N. Y.
Toleponas: Waker 4335Bet

— liud-
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nemanau, kad Dede Jonas ma
ne m vi i.

i i

9 9

Jis nieko 
atsake Timotiejus, 
niekas nemvli.

nemyli, ? ?

m : -‘ ir jo 
visi jo 

taip noapkenezia kaip nuodu, 
labiausiai Bonzonas kurs inkal- 
bejo darbininkams 
darbdaviai
trumpesnes valandos tereikia 
dirbti. Jis buvo miesto.
viską žinau. Ir tie musu darbi
ninkai tiki jam. O, kaip jie ne- 
apkenezio Diliono!”

Atėjo jiedu prie upelio, su
sėdo ant akmens ir klausosi 
kaip vnn/luo pamažu cziurlena, 
o szunys taszkesi, maudosi van 
denyje. Besileidžianczios sau
lutes auksiniai spinduliai da
bino Katrytės veideli; vanduo 
atvėsino karszta Liepos mene
sio orą; ji atsirėmė in samanuo 
ta akmeni ir atsiduso.

— “Timotiejau, atrodo kad 
visur yra vien piktybe, neapy
kanta ir pavydas! Motina, Pau
la sake, kad Meile kaip saule 
— po baisiausios audros ir 
tamsiausios nakties, turi pasi
rodyti. •
kaip ji 
dys.”

Timotiejus, 
aiszkiai jos kalbos, tylėjo.

Kada szunys iszsiplukde už
tektinai, visi gryžo namon. Ir 
vol jie pamato .durnu kamuo
lius ir vol užirirdo baisu .trenks 
ma. Artinantis jiems prie Dė
dės Jono vartų, mažas, basas 
berniukas skubiai iszbogo isz 
kažin kur; ir inspudes maža 
laiszkuti in Katrytės ranka, 
pranyko taip skubiai kaip ir 
pasirodo. Tai buvo ražanezius, 
kuri ji Anitai atidavė, invy- 
niotas in popiera 
buvo paraszyta:

Panaite, begk pas Markū
nus! Begk, del Dievo meiles 

> ♦

Veik

ką d kiti
daugiau moka ir

?

Asz

? t

i 4

begk.

L M * t

$221.52.

jos tėvelio

ir

jisai kybo-
”Aisz-

* 9 bot
Jonas 

Jis 
Tai vie-

Bet asz nepermatau 
czionai kada pa siro

nesuprantamas

9 ant kurio

13.
Sukylimas.

Begk pas Markūnus!
— Katryte kelius kartus per
skaito nematyta raszta.
H*

4 4 > 9

Turbūt, nuo Ąnitos, 
rūsio 
sztai ji gražina mano ražan-. 
ežiu.‘Nežinau ka tai reiszkia!

—1 ‘ Nežinau, 
motiėjus. —

, nunu- 
kudikio motynos, nes

” — atsake Ti- 
Gal jie vėl turės 

pikniką ir bijodami Diliono 
negali atvažiuoti tavęs pasiim
ti.”

i <

J

• •

su pasigailėjimu
rodos, 

in

pastato 
lempa taip, kad ji nnszviete 
paveikslu. Moteriszke, 

žiurėjo 
vargsze Katryte. Meile, meile’
A, kaip Motina Paula sake, 
kur nors už juodu debesų žibė
jo! Dede Jonas negalėjo jos 
užbosyti. Szioje liūdnoje vieto
je Katryte atsiminė meile, ne
paini rszo ko meile mokina.

Musu mažoji tremtine su< 
kalbėjus poterius, nuvargusi, 
nuėjo miegoti: Joanos laiszka 
ji pasidėjo po priegalva, o ra- 
žanežiu paėmė rankose. Veikiai 
vienok, Katryte atsirado Sap- 

it . V / a .nu Žemoje. Tas didelis paveiks 
las ant sienos pasirodė jai tik
renybe. Szypsojanti moterisz
ke pasiszauke ja prie savos. 
Didysis Jonas ir mažasis Jp- 
kubas isztieso jai savo rankas.
(Tu turi juos mylėti, Kątry.t, 
— mylėti abu,v tarė jei motę- 
riszkp, kaip staiga, Joks^t! vis-
kas isznvko. Katryte pravėrė

• '* < (j \ 1 ‘ i ,'j ’ >• ** ’ Z1

lo voš Kripiene beszaitkiant
—- r4Kelkis, mergele,' -- 

Dievo meiles, kelkis, ir begk
. * 'k i'1 * A*. M. A- a «■ «I I . ''L jJTiL.

retežio; tie isz baimes nekan- Nevertas terp Lietuviu rastis ’ Z"'4 » 1 "I 11 1 1
travo, istauge, lojo.1

— “Nutilkit, jus žiopliai, nu
tilkite! Ar-gi asz justi neiszve- 
siiu? Mes visi bokime in kal
nus, jei judu taip neszokinesi
te. Einam, mamabKatryt!” —

Pasileido jie bėgti juodu ta
ku kur’cedaru medžiai apstojo 
ji savo nykiais szeszeliais. Tik 
sztai staiga szunys pradėjo 
szokineti ir kaukti, draskytis.

Geriau kad pradėtu adgal 
bastytis.

* ♦ *

Vivat, Pi lipa i penki 
O visi ne menki,

Baliuku sau iszkele, 
Ir nemažai sztopo iszgere. 
Vienas isz ju sztarkiausos, 

Gal turtingiauses, 
Daug pargabeno byro, 
Munszaines.o ir vyno.

t

ju vesti.
4 i

— suriko9 9

Ai!” iszsigando

T i m o t ic.j . hebega Įėjo toliau.
' M

Eikit, sakau! Kas ynv 
j um s beprocz i a i! 
Timbotiejns. “
Timotiejus ir paszoko atgal. — 
“Kas ežia?”— Isztikruju kas 
tai juodas gulėjo tamsoje prie 
jo kojų.

— ‘ ‘ Tai gaspadorius! ’ ’— su
riko Kripiene.”— Tai Jonas 

užmusztas, nebegy-Dilioms,
O Vioszpatie! Bėkime 

knogreieziausiai 1 ’ ’— persigan
dusi szauke moteriszke. — 

Mes jam nieko nebepadesime.
> 9• • •

vas!

< 4

Jis nebegyvas, nebegyvas! 
Tolinus bus.

t

! Merginos—Jūsų j
• Rūpesčiai Užsibaigei ! 
j Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo | 
I kas yra pleiskanos ir kaip nuo ju I
a ____ _________ •

J

I

a k is ir pa mate stovinezi a prie

M1

czionai! Visas kalnas liepsno- \ 
se!”

1

J

atsikratyti, filandlen yra vUiftkai pa* 
1
kus ir galvos (m!q Svarioje ir ovei* 
koja padėtyje*

Hįiffles

prastu dalyku užlaikyti savo plau- |

I i
per euvalto ar dešimtį dienų, uunai-

I ■ 14.
Nesuprasdama isz syk kas 

atsitiko, Katryte labai nusiste
bėjo 
nepaprasta raudona szvieša

pamaeziusi nuszvicsta ’
į'•;<p,,,j>•;■i o ,u v 'tf’r’k 4 .’r* ■■ ‘ J1* * *

kambarį Net didysis paveiku

Ir
i

SERGANTI ŽMONES.
■I * •. i •••

KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS.

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

J
SI

Ji|

Suprasze savo draugus, 
O vyruti narsunus visus, 

Kada visi prisigėrė, 
Už pagaliu tverė, 

Vieni ant kitu užklupo, 
Per galvas, per žandus eupu 

lupu.
Vienam su buteliu galva per

iu usze, 
Kita ant pecziaus užstume, 

Buvo ir prova, keli nukentęjo, 
B a gera bausmia užmokėjo.

Kiti volą pabėgo, 
In kalnus nubėgo, 

Slapstėsi kaip zuikei,

<r.

Musu brolyczei Lietuvei.;

Camden, N. J. — Po sunkei 
ligai uždegimo plaucziu, 5 Va
sario mirė Kazimieras Mieži
nis, kuris paliko dideliam nu- 
liudimia paezia Rozalije, su- 
nu, dukteria ir augytine, bro
lius Joną Najorke ir Damini- 
ka Wilkes-Barre, seseres Bal- 
czaitiene Kingstonc, Pa., ir 
Matuseviczione Camdene ir du 
brolius Lietuvoje.
Kaltcneniu vai., Sodales kaimo 
turėjo 44 metu ir gyveno ant 
South ulyczios.

MAHANOY CITY bus kožna Utar. 
nlnka 30 E. Centre St. ant antrv fle. 

ro. Ofiso valandose 9 ryte iki 9 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

DAKTARAS HODGĘNS 
Philadelphia Specialistas. 

Užsisenejusiu ir Chronisslra Liga. 
Eikite ten kur esato tikri kad gan*.
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Paėjo isz
Nekurie mano, jeigu cziojnais 

kas ka daro, 
Tai del visuomenes gero?

Badai! fe
Kadai?

Katras ežia gero padare,
Velneva tarp visu invare!

Visi tie jei patri jotai, 4 
Tai tik isznaudotojai.

Nokuriuos isz Lietuvos iszgujo, 
In in czionais pribuvo.

Tuojaii's stojasi patrijotu

■fe

Skaitykite “Saule”

DIDELE PROGA.
DEL VYRU NUŠILPNEJUS1U ANT 

lVtiszku ORGANU.

«ite tvirta rodą ir atsakanti mediką- 
liszka grydyma, per daktaru kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikate nuo manės yra 
gvarantuotas.,

daigu esate silpni, nerviszki ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, ateikite pas mane ir pa
slaptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas Be-
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žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas sair- 
dies, Ir visos viduriu netvarkos grek 
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberimal, papuczkos, 
dedervines Ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydymą.

Silpni vyrai ar pajėgos jus u jaunys
te silpni? Ar stokas jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
tęs jus apleidžia? Ar esato nuvargę 
mane.

Rumatizmas visokiuose padejimuo-
I . _ _

pasiduoda per mano gydymą.
Ar esate nervuoti ir trote nuode- 

ju, silpni ir nuvargo, pailsę isz ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sapnat- 
lyvl, greitai pailstat, pikti, fezblysz- 
kusls te iszberimal ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas paežiuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerti*jc. 
stokas energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau katara, astma, « 1 • A':' ha a "a, * . I Ii •” > 'W,t
jima, 
kraujo, odos ir speciales ligas pilvo, 
inkstu, .kepenų, pūsles, lumbago te 
neuritis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam . 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis te daug pagolbantis yra mano spa- 
sabas gydymo. Padekavonos nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rckomendavoti(per 
garsingiausius Europos ir Amerikos

INusilpnėjo ant lytiszku organu vyrai, 
kaip tai neryu. paliks iazgydytl ant 
visados per vartojimą gyduolių Novo. 
Taf yra; galima pasakyti; eudauna 
gyduole, kurios Iszgyde jau tukstan- 
cziiiH vyru serganeziu lytiszkomis li
gomis. Jei esąte sergantis aite lytiszku 
nusilpnėjimu, kad kenkia jums betvar
ko norim, kad nustojote vyriszkumo, 
kad esate nusllpnejusiam padėjime, 
szaltps kojos ar kpjos, gaivos sopejl- 
tnal, užkietėjimai viduriu, ncyirinimai 
skilvio, inkstu liga arba k.Tos ligos 
pūsles, nemielus sapnai, baime sutikti 
žmones, kaip tai dąro nekurto, palik- 
slot iszgydyti por vartosima gydyoliu 
Kovo. Gyduoles tos tn trumpa laika 
padarys jus ųveikals, tvirtais ir lai
mingais, tada-gi galima bus naudotis 
gyvenimu ir Jo ypatybėmis. Del atydos 
kad pertikrinti jus, aplo tai. kad Novo 
gyduoles ta padaro, tezsitmslmo jums 
dykai kompletiszka kursą tu gydyoliu, 
užtektinai ant 15, dienu, k^dąrgl pri
siusite mums savo adresu te 60c stom- 
pomls arba sidabru del apmokėjimo 
kasztu už persiuntimą. Praszom at
kreipti atyda ant to, kad tai nšra maža

NrepszeĮninku ir auk u rin
kėju.

Daugelis in czionais pribuvo, 
Latryste ir godumas juosius 

in czion atgujo,
Prisilupo Amerikoniszku do- 

leruku, 
Nuo Lietuviu.

Gal jau bus gana, 
Ant visada, 

Jau musu žmonelei paezedus, 
Nemoto savo dolerius,

O kad ir duoda, tai žiuri ant
< -i ii. v

. ko,
O no .apt bile nieko!
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i HUJ <u plahkauoinia.
į Poaki C_T. _____ _  ,
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PR. T. J. .TACIELAUCKA3 
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Pirmutinis Lietuvlszkas
Dentiatas Mahanojul.

3»ras Floras Kltao Narna

lusų , t , 
>klt« ’ i

Nemoto savo dolerius,
. *' Z.w' —*>■ K. v. •

dr thugiau neturite jokių nesmąsu- . > 
mų įu, plahkauomia. •
moki 85c. aptkkooe, arba u J 75c. |
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stokas energijos. Todėl nelaukite.
Pasekmingai gydau katara, astma, 

dusuli, užima galvojo, trumpa girde- 
Isztynhna gerkles (goitre),

P. AI>; RICHTER 4 CO.
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,1kasztu už persiuntimu.
] -
depute, bet kompletiszkaH kursas isz- 
fcydymul. Užtektinai ant 15 dienu, labai 
tnnltel yra užtektinai isząydyniui. Ta 
proga tik ant.trumpo laiko, todėl ra- 
sjy^ite inumlB tuoj ir nelaukite, teipgi 
i>raneažklte kokiam lalkrašztije skai
tote szi ąpgąręininta o mes braiuaime 
jumis tuojaus tas ‘ gyduoles. *

, Novo Company,
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Nauji namai Frackville, jPa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
kesoziu. Teipgi lotai minethm

S_____

nokite ant adreso. I?

Preke $4,600 ant lengvu iszmo-
mal patvirtinti ir rckomondavoti,p«r

Specialistus:
TAMAQUA Daktaras Hodgcns bu- 

na kožna Sereda ir jo ofisas tenab 
yra po No. 44 BROAD ST. Ofhd ta- 
laudos nuo 9 ryte iki 8 vakare.

------ - IP i v > : " 1 » f* r ■ ■ ’ " ”■

las buvo aiszkiai matomas. ’ , 
—" <yVajo ! ” ~ suszuko Kat

ryte, žiūrėdama in szale lovos 
stnvinczia žmogyste, kuri savo 
palaidais plaukais, atrodė Ivg 
ragana nakties sapnė. —’7 ‘kas um

I

mieste. Apie dauginus dasiži- 
w 4 >— “O ne, tai negali būti. — 

tai negali būti.”
jie trine galvas in jojo kelius.

1 « a - • w •

linksmi trauke jiedu pas upeli. Katryte. — Anita nieko apie.!“- ... - — - • • c “ ’
del Dievo meiles.

Iszgave Kripienes leidimą,

’Kkrszta ir tvanku buvo Dėdės tai nežinotu, 
grinezioje, bet szimtaJono

4*

< <

— Kalbėjo

O ji ežia raszo 
tino HP i r\4 i nTimotie- "Kas
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W. c<ntr« 81., Mahanoy City, Po.
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V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avp, 

. Mahanoy City/iPa.
/I

,n.y
if r* ■ it

r ' v " t " j. ’ll s; i » ji " 11'» i ■' *

Un4<?s nuo 9 ryte iki 8 vakare.
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ŽINIOS VIETINES.
Szvenlo Valentino diena 

Subatoje.
*-XK-«M|NWW |

laisnns
Pottsvillos sūdo iszeme 
i sekanezios poros ant 

apsivedimo: Vladas Vaikoskie 
su Ema Drabniuie isz Middle
port o; Petras Hndok su Ona 

Jonas Žukauc- 
isz 

Xew Phila.; Charles Atkaezias 
su Lilije Bogusz isz Mahano- 
jaus, szis paskutinis iszrodo 
ant Lietuviszko bet pravarde 
sumaiszvta.

Margariota Matulaieziu- 
te kuri dirbo Klino sztoro, pa- 
įlekavojo už (liūsta ir nutarė 
užsiimti dinstu namines gaspa- 
lines.

— Sziomis dienomis eis per 
stabas agentai, kurie jums par
davinės szeras Pennsylvania 
Power & Light Co. Tosios sze- 
ros atne.s/.a 7r7 
galite pirkti ant iszmokesezio 
po 10 doleriu ant menesio. Toji 
elektlikim* kompanije parduo
da szeras del to, kad stato mil- 
žiniszkas dirbtuves. Tiejei ku
rio jau pirko szeras, žada pirk
ti daugiau, nes sako, jog tai 
goriausps investmentas ant pi
nigu kuris atnesza septinta 
procentą. Pažinokite ofise ant 
kampo Main ir Centre uli. dau
giau jeigu norite.

- Pottsvilles kalėjimas pri
pildytas burdingieriais 
randasi 214, daugiau 
priosZ proh i bieije.

Stopa na viez; 
kas su

* >

Klaudia Mnrrav

*********'**l*,,**,******'************l^****<

- .Jurgis Budriekas likos J-- 
pažeistas Park Place kasyklo- I |* 
jo kada užpuolė jam ant kojos I I 
didelis szmotas anglies. Jisai I I 
gydosi namie. I I

t Elenora, pustrecziu motu I I 
dukrele Juozo Baiso, 634 E. I I 
Markei ulyczios, praeita uode- | | 
lia nurijo 
kuris užkliuvo 
negalima buvo 
rints daktarai stengėsi iszimti 
szauksztuka bet nepasiseko ir 
mergaite mirė E t atmink o va ką
rą.

maža szauksztuka, 
viduriuosią ir 

No-iszgauti.

Į . . . -.........Z........ , ------------------------- -------------- ---------- J
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ant dolerio ir

sako,

kuriu 
ne kaip 

Jeigu teip 
tolinus bus, tai kalėjimas Ims
per mažas.

l'tamink 
r in t s oras

O 
buvo

vaka ra, no- 
bjaurus, bet 

pobažnytinejv salėjo sudrinki) 
puikus būreli 

mut inio I ......... ...................
drauguve Labdaringu Moterių. 
Visi pasilinksmino užganadi 
naneziai, nes orkestrą buvo 
tikra senoviszka kuri žinojo 
kaip grnjyt polkutes ir valelis. 
Drauguve szirding;
viaiems sveteliams už atšilau-, 
kyma ir stiszelpima labdariu 
gam tiksle.

Pa n odeli bus gailės pa- 
nž diiszia a.a. Irenos 

Baczkaiiskiutes. dukters re
daktoriaus

mutinio
S > 

baliaus

nes

maldos

Petrui Kamonat garnys 
paliko ana diena dvynus, sūne
lius.

t Laifbduves atsibuvo,'ve
liones Katros Petrauckieni's isz 
(’olorado, kūrinusia 
daug žmonių.
buvo Szv. Dvasios liažnyczioje 
kurias laike kun. S. Cibulskio.

dalyĮtavo
Pamaldos atsU

952 W.- \ ineas Pakaitis,
Coal nly.. aplaike skaudu su
žeidimą in koja Packer Xo. 2 
kasyklosia; gydosi nalme,

J. Abraezinskas lankosi 
dienas

4

's dienas Montello, Mass, 
savo broli kuris 

sidabrines
apvaiks'/r 

sukaki uvos

niszkei pasitiko 
Xew Yorke, kuri

Sta
se su t c

kelioli-

keli
pas 
t i nėjo 
savo vinrz<‘vones.

Jonas ir Antanas
savo 

sugryžo isz
Liet n vos lankydamasi
ka menesiu pa< gimines. Daug 
atvožė naujenii isz levynes, ko

dėl savo kai-ries apsakinėja 
mvnn.

Poni Teofili ja

veržiu ant pir j <aVo gimine*
kuri laike Į

ii d e kavoje

d 11 k t e rs 
“Sanies, 

silsisi po žemele ketvirtas 
tas. Maloniai 
I »ažystamuju
• lien ant pamaldų.

— Pani'delio

kuri jau 
me- 

nž>ipra>zi> vi>u 
ai >ilank\ t tuja

pu pict ant
F.aM Pine ulvczios, vi>i kaimv- > * 
*nai sujudo kada Juozas Balo-
nis, 821 E. Pine nlveži

apta isinet

• *
■

Sa vilkie
ne isz Portage. Pa., lankosi pas 

ir pažystamus, 
visiemsžinomas 

apie me- 
mi re pa 5 

Ba uz.e rie ne, 
>" praėjusia 

\ elionis nuo senei 
ir buvo menkos sveikatos. Pa
liko molina. >eseria Baiizerio- 
nia. Palaidotas >n bažnytinėms 
apeigomis Ketverge r\ ta. 

Mikolas Levickis, 
\V. ('berrv ul\ • •
karuko, prie No. 14 Packer ka- 
s\kln ir susidarė su elektriki- 

"iižeistas

■į* Geras 
Petras Lazaitckas 
tu jaunikaitis, 
seseria
din nIveži*

‘ s savi*) 
LI X. Jar- 

Subala. 
sirguliavo

508
nukrito nuo

A

’>4 me

Now Being Sold 
for the first time since

June, 1924
I

PENNSYLVANIA POWER
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Yra tai Saugus Investmentas Specialiszka Nauda
Likos mi Penney Ivan i jos valdžiosSzitas stock’as arba szerai yra tai pastovus ir tvirtas dalykas. 

Xe yra jokio abojingnma a|ii<‘ tai. Xe reike laukti kol pastatys 
l‘abriku> arba kasikius i>zkasti pakol gausite

1 Prižiūrėjimas per Public Service 
uteikia pilna protekcija del visu lygiai, tai yra; del kostume- 

2 Szitas stock’as 
todėl kompanija turi 

pakol gal viena centą mokėti ant 
Common Stock^’o. 3 Apricz turint pirmybe, kas link procento 
p^r < ’oinmon Stock ’o 
Common Stock’a 
laike likvidacijos. 
Mill ’faksu Pcnnsylvanijoi. 
bartinio Noj^al Federal Income Taksu, 
szerai yra pilnai užmokėtas ir teip vadinamas non a

s
nu, a rba... ezios prade- 

savo prisiege- 
\ Mote- 

••paliC“

jo ’•aptaismct “
Ua ir podukte Kairiui t
Tos klvke ir >zauke
Ant riksmo adbego keli palici- 
jantai,

klvke ir

paėmė Juozą po savo 
apgloba ir nugabeno pas vaita 
Miliaucka. Bet moteres szirdls 
atsileido, dovanojo Juozukui 

>kriaiida, kuris 
nekelti re-

dovanoj* 
fa

prižadėjo daugiau
yoliueijos M ūboje.

- Xikalojns
surastas

už pa pildyt

Kondratuk, 
viet i 

pasikoręs ant
I

Buvo ant

'runnel

nin dratu, būdamas 
i r apdegintu.

A etanas Pakai t is, 
tu i>z Giranlvilles, likos sužeis
tas Packer Xo. 5 kasyklosia per 
nupuolimą augliu.
vežtas in Asldando ligonbuti.

Asldando bravoras likos 
uždarytas per valdžia ant 8 
menesiu. Visa maszinerije bus 
sunaikinta.

Hartford kasyk losią prie 
Kiilge pribėgo tiek

vanden.", jx»g da.rbiniakai nega
lėjo dirbti nes visos gengves 
užlietos.

Prie Frackvilh's nukrito 
dffug žemes nuo kalno ant elek- 
trikinio kelio, per ka karukai 
negalėjo eiti. Terp \rigenio ir 

užliejo ke
lia per ka karukai negalėjo ei
ti.

lies

Gilbertono vanduo

NAMAI ANT PARDAVIMO.

r

koki procentą, 
iK‘s viskas .jau yra inrongta. Szita Pennsylvania Power ir Light 
Kompanija yra tai pasekminga ir tvirt:ų;.ui;f>teigįį kprnpaipja. 
Jos nuosavybe Mokia milijonus 
mone ir duoda pat;
be kurios negalima apsiėti.
kompanija drauge ir auga. () kad yra tai namine pramone tai 
palis ant vietos maloti' kaip ji auga ir progresuoja. Pennsyl- 

Power ir Light kompanija suteikia del suvirs/, szimta

investutoju ir del kompanijos 
szerai yra teip vadinami 
mokėti procentą pilnai,

('unmlat ive.

\l“ -'it

taipiamlne pidoleriujįfty ra^
i maxima did d ah gylu*1*’:'''

Kaip tof* vietos auga teip toji

„ taivUamine pra-
, i,^ ' ’-J

nil ėst if ir kaimo tin,

na suriszo
Clarence Lynu

Huskis, likos 
niam kalėjimo 
liržo. Xikalojus likos uždary
tas už pasigėrima.
Kurdo pas Bogus ant 410 E. 
Market u Ii.

Seredos rvta kun. Czos- 
mazgu motervstes 

>n pana Salo-
inia Geležiute (Galza). Jauna
vedžiai tuom įnik apsigyvens 
pas nuotakos tėvus ant 029 W. 
Market ulvczios.

— Szv. Magdalenos Motoru 
Draugyste rengia dideli balių 
Vasario 16 d. Panedelyje, po- 
bažnvtirioje saloje. Moteres de
da visas pastangas kad szita 
baliu padarius kogeriausia. 
Parūpinta nauja Uotuviszka 
orkestrą kuri

'sius szokius.
džiausi, taipgi Ims skanaus go- 
rymo, todėl užtikrinam kad 
Imsite patenkinti. Todėl atsi- 
Jankykit visi, seni ir jauni pra
leisti vakaru linksmai. Visas 
pelnas skiriamas nupirkimui 
stovylo su olektrikinc szviesa

grajis puikiau- 
ržkandžiai gar-

dei bttžnyczioH. Inžanga mote
rims ir merginoms 25c. vyrams
50c.
15)

Kvieczia visus, 
Rengėjos.

4

Traskaucku salimo praperte 
ant 528 Lr 530 W. Centre uly- 
ezios ir tns namai ant \V. Mar- 41'
ket ulyczios, persiduos po’ vie
na, puse arba ezverti loto, 
d'eip-gi namas po No. 9(M> E.

J

arba
namas

Market ulvczios Mahanov City 
Pa. Alsiszaiikitc pas 

Walter Zatuskv
25 N. Lehigh Ave.

i.r.i7)

\
.v 4 V » V.,

Frackville, Pa’.
PARISIDUODA FARMA.

Gera 70 akeriu tarma, arti 
Ashlaiklo, Gordan, Locust Dale 
ir Barry St a. Dii namai, 'tvar
tas ir kitokį budi likai. lYupgi 
kita 3 Oakeriu farma su n^imn, 
tvartu ir t.t. 1.15

O. E. AVelsh, 
_____ E.R.D.

JJNT PARDAVIMO.
Ashland, Pa.

■H^I ii-ii......  —ww -II— I-II «M 1 Iiimwiwi

yNamas del vienos familįjos^ 
ant viso loto, 
No, 436-438 M. Centro St. Atsi- 

” ofisą.

ant kampo prie

szmikite in “Saules
ip

X

li’ 'I

, szitio szerai turi teipgi. piimybe per 
ant viso konrpanijos turto 'ir prapereziu

4 Szitie szerai
' ir

Ii uosi nuo dabartinio 4 
Procentas teipgi liuesas nuo da- 

5 Stock’as arba szitie 
ssossablo.

6 Szita Sfock’H. galima nujtirkti ir ant lengvu iszmokėszcziu, 
$10 už kožnhjizera ant menesio. .

Pennsylvania Power ir Light Kompanija visada užmokėjo procentą už szita Preferred 
Stock’a. Procentas mokamas kas tris menesius, be paliovęs nuo pat pradžių nuo kada 

szitie szerai buvo pirma karta parduodami, suvirsz keturi metai adgalios.

varna
ir septinos-deszimts penkis miestus ip kaimelius su elektriku
ir gazti. ■ 1 i

*
i

Užlaikome skyrių 
musu ofisuose kur 
norinti gali par
duoti savo szerius.
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Prisiuskite kuponą del knygutes arba del pirkimo szeriu.

; Pennsylvania Power & Light Co.
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Information Coupon
(WITHOUT OBLIGATION)

Investment Dept. Allentown, Pa.
; (Mark X in [ ] meeting your requirements)
; [ ] Please send me free copy of booklet telling more about your stock 
; and the company........................
f I 1 1 wish to subscribe for ...... shares your Preferred Stock at price 

of $100.00 and dividend per share. Send bill to mo showing exact 
amount due.

I ] I wish to subscribe for.......... shares your Preferred Stock at price
of. $100.00 and dividend per share
duo. I ] 1 wish to subscribe for*.......... .. .shares your Preferred Stock on
Easy Payment Plan of $10 per share down and $10 per sharopei* month 

’ until $100.00 and dividend per share has boon paid, [ jPlease ship........
’ shares ttf Preferred Stock at $100.00 and dividend per share with draft 
: attached through, 
: Name of Your Bank
• » . t. ■'• * g 7 
■ Names «
: Street

1

f< ■

■’U,

iRi

Send bill to me showing exact amount

Szerius galite nu
pirkti nuo bile ko
kio darbininko tos 

i, .. r " r i a. . i 
h 

t i

i4

I* i’ll

m *

kompanijos arba 
prisiuskite kupo
ną o gausite pil
nas informacijas.
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