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ISZ AMERIKOS
RADO LAVONA M0TERES 

SUDEGUSIAM NAME.
Berwick, Pa. — 

rineja mirti Mrs.
Palieije t y 

John Gre(‘u,
85 metu, kurios suanglijiiM hi 
vpna rado apdegusiam name 
Briggsville. Ugnis kilo isz ne 
žinomos priežasties kada mote 
re
gana turtinga, o

gamino pietus. Motere buvo 
nuo kada jo

sios vvras mirė asztuoni nu tai 
adgal, gyveno pati viena. M.i 
noma kad jaja turėjo ka^ nu 
žudyti po tam uždegė narna 
idant užslėpti žudinsta.

75 METU, APSIPACZIAV0 
SU 15 METU MERGAITE.

I

IR WASHINGTONE VARO 
MUNSZAINE.

W ashington, I). t*.
(

- Viena 
lirMu viiiisz geriausiu (iirmnviu mim 

szainio likos užtikta per prohi- 
bici jos agent us puikiam 
knr^ kitados 
kas ambasadorius.

Sznipai konfiskavo 
7o galonu

name, 
gyveno HzpaiiKz-

1.3 sa 
mmiszai-rnogmik u, 

nes ir 800 svaru brogos. Locui- 
ninkas namo ( Taries M. Keed 
likos 
teipgi 
Ifeod ’o
M iinszaiiie 
va h Iži os 
gresmonai.

are>zta volą'-.
nuvožė in

pa ežia ir da kita
pi rk i iK'jo

v i r-zi u i n ka i

I ’alicije 
ka įėjima 

v y ra. 
nekurie
ir kon-

y.y>

>;

4;
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TYRINĖTOJAS IR MOKY. TIKEJIMISZKA BEPROTE 
APSAKĖ KAIP ISZVARI

I
Pittsburgh, Pa. — Joną- 

(Totty, 75 metu mat uzelim> 
farmeris i>z Bluefield, W. Va., 
paėmė >au už moteria Be>"ie 
Dowdy, penkiolikos metu mer 
gaite i^z Pittsbiirgho. Abudu 
Misipažino, kada mergaite lan 
ke>i pas savo hobutia Bliu* 
t i(*ld ’<*.

TOJAS EGIPTO PRA 
EITIES.

sa v< •

GEIDE SUNAUS, GAVO NET 
TRIS ANT SYK.

New Orleans, La. — Gei-da 
mas sunn idant jojo pravarde 
neiszdiltu isz szio svieto, l.nd 
vikas Doru, kundiiktm is am 
strytkario aplaike ta, ko teip 
g t
pacziuh* padare

•ide per devynis metu*. Jojo 
jam netikėta 

szĮiosa, apdovanodama ji net 
kuriu du 

augina
turėdamas 

>varo. Dor 
diena idant 

jam užlaikytu >veika
nors viena isz trijų.

MYNE PADARE ANT JOJO 
ŽYDISZKA OPERACIJA.

— M v ne i n i ”
kuriu

trimi sūneliais |sZ 
tuojaus mirė o treczias
si kaip visztukas, 
liktai pusketvirto 
na s mcldžesi kas 
Die\as

Raleigh, N. ( 
szusia vyru, 
.5(1, insigavo in pavietava kak* 
jima Martine isz kur Užgavo 
Juozą Needlomana, agentu ta 
bako, nuvežė ji iii artima gir 
raitia ir ten ant jojo padaryta 
kruvina operacije ant svarbiom 
dalies kūno.

I >u \< > apie

Need lema n užklupo ir stiža- 
gejo 17 metu mergai!ia, kuria 
pasiėmė ju >avo automobiliu 

Dabar ji
III 

ant pasivažinėjimo, 
sai randasi ligonlmteje W’a>h 
ington, N. (’. pavojingai 
gautis, nes jam operacije pa- 

paprast u kiszeniniu 
\ iena

savo

s e r
antis, 

darvta su
peilu k u per viena isz vyru ir
kaip ro<lo> krauja> užsitriicino.

surado ant kelioSužeistąjį 
szerifas, 
žinoti iii 
idant užbėgti iszgavirnui kalti
ninko.

Yra tai geras
idant mergaites su nepažysta
mais nepiszkinet u 

pakampes,

ant

ISZ LIETUVOS
KARVE PERDURE JAM 

SZ0NA.
— Vasario imm.
iii kaime, Kalt i- 

tvarte ne
gyvas G9 met. amžiaus senelis, 
pil. Apulskis. Padarytu poliai

Kalt menai.
ppradžioj Spin 

Į neini \ aIsez. rastas

Jos al stobu tardymu, nii-taly į ’ I * * • 1 Ila: iielaimingasai nudurtas 
vo karviu. M inetas pilie! i.< bu
vo \ ('ih‘s ant ra žmona, 
šia dukterį nuo kito 
nelis, bijodama.*, 
neatiditolu jo tnrl 
kaimynu pakurstytas

CZHHiaK 
kuri save
Apaszlalu ir 
isz pakaleiiie> 
narna praminė 
• * * jaus,

1ei>ma> < Jims 
praminė

J ado,

NĖJO VELNIUS.
( h'eville, (’ai. Atsibuvo 

Rhodes 
( 'z \ stulos

baubent is levas
o savo 

Skrvne Paku 
kuri su pagialba ugnies

nuplaudavo žmogaus
'Teipgi apsakė slide kokiu Imdu 
iszdi 
vo
kuris po tam mirė. Pasiutėli* 

“ Aplaikiau prisakynia 
mm vyriausios valdži 
iszvaryti velnius isz savo bro
lio. Pagriebiau inkaitiisi poke 
ri isz pecziaiis, iszdeginau ant 
jojo pecziu kryžių, po tam da
ly pst e ja 11 jojo 
galvos.
paėmė kada

‘gino krvžiu ant 
brolio

sa k e:

griekus.

pecziii sa
Ilermano Schalow, 

tam

idant

ranku, kojų ir
Net džiaugsmas mane 

regėjau iszbegan- 
cziiis velnius i>z jo jo kūno, o 
buvo juju daug. Po tam aplai- 
tem kambarį su 
mirkinau szlimta 
uždegiau ir i>zkodniau kam- 

tokiu Imdu visi vėlin i 
per duris ir langus.

Motere likos atiduota in ran 
kas daktaru idant Uztyrinet jo 
sios protą. Pa> jaja sueidavo 
daugeli moteriu 
del ”apcz\ >t’minu 

Ivg

karusi u u. Pa 
iii kmrusina,

ir
bari ir 
iszleke ? *

merginu 
kurios nu.

i r
I
nuogumui irsi rengi liejo 

sz.okdavo nepaprasl us szokius. 
Vyrai teipgi dalybavo losią (•<’- 

te-Atsibuvinejo 
orgija

Daktaras George A. h’eiisiie ',
l igi pt < >logrj< >s I la r jprofesoris I

imi\ersitelc, 
iszkeliaus in Evipta je>zko|i 
senoviszkii UŽliek'll del Bostono 
m u zeja us.

va n I
HI

MINKSZTU ANGLIŲ KA
SYKLOS SUSTOJO.

W. Va.Morgantown,
Minksztu augliu kasvklos de

st raika

szinhs pa\iet uosia W est Virgi 
nijoi sustojo dirbt i nuo 1 A pi i 
liaus nes unije apszauke teiiai> 

tiksle .siivieii\t i \i>u e
anglekasiu. 'Tik >eptyuios open 

>o. (Iperato- 
riai sako buk kasyklas uždaris e
paol, darbininkai nesutiks ant 
sziokio tokio moesczio. Dauge
li szerifu su savo į
ais suvažiavo idant užbėgti ne 
tikėtiems Mimi>zimams terj 
darbininku.

NUŽUDĖ PRIELAIDINI, PA 
CZIA IR PATS SAVE.

Ir v..’ <
1 rikampiii'' 

pri(‘ža>te žlldi lįst o<. 
Aleksandras Gay>o, dasiprate- 
buk paeziule ji apgaudinėja ir 
iszeina susitikt su
mm

shop kasyklos d iri

pagialbiuin-

suinisziinauis

Aberdeen, Wash, 
nelaiminga 

meile bu\ o
loji

i

M

PERMAINA ORO — ŽMO- ' 
NELEI APSIGAVO.

. ............. — I ’riesz
1(» diena Užpaliuose 
įlinkai buvo prade jo art i ir 

d i d e I e s
ir viena diena ( 15 v.) ezhilbojo 
\ \ t ttrvs. Medžią i 

arti sprogimo.

Užpalių i.

W. D. BOCZKOWAKI, PrM. A Bfr
» . W.BUCZBOWHkl, Uit»r

■ Hl IWI>

<.» c»« ----f / » ■ 
/y. ■< 05

t i, lies Im vo

>ai
jau susprogo. Bel mi

\ asa rio. 
jau uki ’

s/.ilimios'
I

jau buvo \ i
• !

(t

i)

agr< »'l i i j 
įia vas;i- j

ro vol uzrjo szaleziai ir prisni-1
I <»’() 

sn į
per 8 colius.

Pakuonis, Kauno ap>kr. 
Pas mus vienu laiku

tnirju |j;iv<> žoles, dobilai,
vvro. ' 

kad
(1

žmona 
dukterei. 
, a t s i+* k y - 

res mm žmonos, gyveno vienas.
'Turėjo .5 hektaiįVs žemes, 2 kar 
ves ir 2 avis. Neturėdama 
veliamo namo, gyveno 
pakuroj)* kartu su 
kur ir rastas uegvvas

gy

jaujos

LuS I?
W|F

'VJ
r ■
\ • <* -M (

r s

j

f s 
i"x L k

l Ki

►

36 METAS

Ž1
pliiii

'^1:1

5

! ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.I

I

Philadelphia.
no

i r

Antrn kar- 
X a uju Metu pa 
iti/Tevyncs Bal

s

• '1
• a

Žmones 
jau pavasaris atėjo, 
d ž i 11 v 11 s 
ūkininkai pradėjo 
bus

I i medžiai.

laukuose.

suza 
e me s pro g 
mane, kad 
Kiek pra

i M '

B
y?

7
11,

f

I :S

i

i t II llll re. .
. mus pradc'p

'l’a> la i k rasztis y^uvo mi- 
a t sikėl<» isz

mmiirii-.ui ir apsigyveno
mus,

' vej.
Kadangi to

daktorium yra kini.
j t is ta i visi musu

4 ’1 sas.
res \ViIkės Barre.

Piano
pas

Stot kaus spaustu -

kai kurie 
lauku dar- 

Atsirado net tokiu, kurie 
pabojo a\ ižu po t ruput i.
kos ir daržovių.
20 diena paszalo ir

darbus t iirojigyvuliais.
b(*gulis | H1l| j-.pibi j 

ant mesiu su karvmuis. Perdur 
tas kifrves ragu szone. I 
riiis skrodimą, nieko intariamo 
ii(*rasla. Nelaimingas palaido 
tas Paszilio kapinėse.

laba
I

Bet Vasario
n k i ninka i

savo pavasario

I’nd.-r NUDAVĖ GIRTAIS. UŽKLU- j

211 <1.
I

PO ANT ŽMOGAUS.
Vasario 

Kuszneriunn

t.i< .».< ii

i1l'j

BAUBUS SKURDAS.
Bokiszkis. Rokiszkio sto

ties miszke randasi apie 50 be
vok ie- I 
I )abar I 

gyvena 20 
sz.eimv nu. Szeimyuos taip var- 
giU'*-' ■ 
j ima s, 
daug 
skurdą. Barakai dr< 
leje, įiekureiubtni, 
vanduo bėga in v idu. 
szeimv uos turi vaiku nuo 3 iki 
7; didžioji dalis 
mokv kla.
I Iraugijelei

tono buroku, kuriuose 
szovinius. 

ba ra k uosi*
ežiai laike 
t uosi*

!

f,

djg
4

l'žpaliai. — 
vvkslant
džiaus V. I’aguoczini

so
lini) sll- '

žeidiiot iiies vėlai vakare, netoli
Ižpa I i u sutiko jisa i 
sodžiaus kaimynu, 
ežiu ir Kiliuli,

• \ ena. kad k i la abejo- 
ka i p tie

gali pakęsti
žmmies t iek 
loki

* < >r*
pre

I 
I

1 
■ vi 
I*]

•

1 
111 

•I 
■pul

t 1
' J1 j
I

remonijosia. 
na is tikros žvcriszkos 
Palieije narna uždare.
TURI JUOKTIS TRIS KAR 1 

TUS ANT DIENOS.
New York, 

asztiionis dolerius bausmes ir 
juoktis tris kartus ant dieno-, 
tokis buvo nusprendimas su
džiaus Kochendorfer ant KJ 
vardo Repp, kuri apskundė jo
jo pat i už nedavimą jai pini 
ant užlaikvmo. ♦

Turi užmokėti •

savo myle 
atejas i>z miesto tuojaus, 

nors prižadėjo paežiai siigryžt 
vėlybu laiku, stovėdamas am 
kampo ulyczios kantrei lauke 
kada jojo apgavinga pati isz 
eis. Ant galo po trumpai valau 

įdėliai motere iszcjo, vyras pan
kui seko iii rcstauracije t'kar 

Jimza 'Trinko 
prie stalo.

. I aike, kur siit i k

kuris pasivėlino aiva mokėjo bausmia 
in laika juoktiskalėjimu

skaitė

gu 
Edvardas už- 

ir prižadėjo 
sudže jam isz- 

viroka pridarė:
Kada

pamokinimas

automobi 
leis po visas pakampes, o del 
tokiu, kurie mergaites sužage- 

I okiaja, tai geriause bausme 
operacijų nupjovimo....
FORDAS PADIRBO PIRMU 

TINI AREOPLANA.
Detroit, Mich. — “Maiden 

pirmut inis

Prie 
žnstis tavo ergelio yra nusimi
nimas ir neįižganadimas kad 
nesijuoki ir esi sziiirszus. Jeigu 
asz sziadien 
kalėjimas 
butu pilnas.
kartus per diena,

ir

4 4

tokiu Imtau, tai 
su 

f p

<) 
ir abudu atsisėdo 
Kada valgė, saldžei szypsojosi 

.Juozą, \\ras paleido 
m pa ežia 
padeilamas abudu ant viet 
trecziu sztiviu 
vasti ir puoli* ant 
ri'stauracijos, kur visus surado 
palicijo ir nugabeno in mies 
tiszkit lavonvezia. t

III v v ras

palicijo ir

sz u \ i 
ir josios prielaidiui, 

os,
sau gv- 

< a
ateme 

slenksezio

PADEKAVONE.

Dearborn,” pirmutinis areo- 
planas padirbtas ana diena per 
Fordo dirbtuves, turėjo pasek
minga iszbandyma. Aivoplanas 
yra padirbtas del septynių pa- 
sažieriu, isz vieno metalo vadi
namų duraluminum kuris yra 
kietesnis ir lengvesnis už alu
minum.

Fordo kompanije praeita me
ta turėjo grino pelno 300,275,- 
845 o uždirbo 542,470,497. Kož- 
nąs szeras Fordo dirbtuvėje 
yra vertas sziadien 582 dole- •r

• H v • * IM • "1 < •nūs o nuo
*8..^. jhiihi m jai jaubj.- au anai *

97A

pradži u užside j i mo

|>rasižengeliai.s 
Turi juoktis tris 

o po sanvai- 
tei laiko dirstelėk iii zerkola ir 
pamatysi, jog esi jaunesniu 
penkeis metais, norints tu turi 
22 metus,, bet iszrodai kaip 
žmogus turintis .3.5 metus. IT- 
kie namo ir linkio linksmu.”

ESKIM08AI ŽUDO 
MERGAITES.

New York. —Kund Rasmus
sen, kuris nesonei pribuvo isz 
žiemines keliones, apsakinėja, 
bus Hudson Bay Fskimosai ža
dina naujei gimuses mergai
tes. Papratimu tonais yra, jei
gu nesiranda užtektinai mais
to, tai motinos tuojaus užsntiati

po užgimimui.

1 •

ge mergaite
Vaikai turi pas juos didesniu 
verte. Rasmussen, apie tai pra- 
linu'/ Aiif/li iria ,trol/lr/ni i/lont n 5Altini lines itnl/L/oi t/l

Dekavoju mielai redystei už 
laikraszt i “ 
vienas isz 
ežiu del

t >
► ll IV ,

g(‘iiausiu laikrasz 
praleidimo smagaus 

laiko ir gerai žinoti \ isokes ži 
atsitikimus isz visu 

l’ž kalendorių

nes tai vni

notes ir 
szaliu svieto.
teipgi si n nežili szirdinga aezin 
isz kurio turime dideliu nauda. 
“Saules” laukėm nekantrei 
kada ateina tai net 
myna pradžiugsi a.

Saules J J o 
visa szei- 

Linkime 
jums ilgo gyvenimo ir gero pa-
sivodimo. Su pagarba: 

No. 7122 — Ona J. 
isz Seiriju, Lietuvos.

Praeita meta Amerikieeziai 
niiHiunto in Lietuva szoszesde 
szimts milijonu litu. Tuosiusi * v •piillgiiH nusiuntė daugiausia
priesz Velykas ir Kalėdas. Pa-

t i 4- r* t CU t 1 1) OI 1 H HtUlA ’Vk/\lll/(f(

laikras/ezio re- 
.1. l’etrai- 

klebonai už- 
! szauke baznycziose storu balsu ■ 
kad visi ji iižsipremimeruot n.

Kol žmones, 
“'Tevvnos Balsas

■J

W1

[i

II

5 L ■

V H
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b' 
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>
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M> "ty

LT
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■ %>*.

7' w.

m
KARALIENE VIKTORIA 

ISZ ISZPANUOS.
naujausias

raszesi, tol ir 
’’ <*jo. Dabur 

jau sumažėjo prenumeratos, (ai 
>ii'-t<»jo i r “'r(‘vynes Balsas.”

Ana s/.esztadieni nuėjau pas 
Stoiku. kiir< spausdina “F.B.’, 
klausiu: kodėl neiszejo laikrasz.

Nagi, sako, kad kini. Pet- 
už spauda, 

(lindėjau, kad Wilkes-Barre j 
nuiwsze žmonių sudėtu pinigu 

ga-

ri i

Townes Balsas.

11 >‘ 
raitis mmžsimoka

paveiksią - ; naujis

' kelis deszimts tiikstaneziu.
I I . . . . J *44‘h i r man taip į >a<lary 11.

Gaila, kad taip einasi su tais
('ziona ilai kraszcziais.

d n savo ; 1 -zpanijos karalienes Vi k t oi i- i kum Bet raiezio seserys ėjo per
Markevi-; jo> Lugeiiijos, kuri ana diena | >tnba> ir užraszinejo ant ketu- 

>avo >n karalium Alfoii>i: ‘ Du metu, 
nieko bloga nemanydamas insi-1paszveiit inime 
sodino pavėžėti. Bot tie inseiloMos del džiovininku.

ana <

1

11
ll’li|

< i
♦f

I

■0

1

abu girt its, ir ; daly I
naujos ligonini

< I

dideli ; j, 
ui, pripe-1 g 

stogą 
Visos

I ’at iekos

pradėjo ji miiszt i, (kaip pasi 
rodi* ju neimta girt u t ik apsi- 
mesta g

matydamas
resia pavo’m> apsimetė <
. gy.,... Tie 1 no met .mis 

miiszt i i r erne k rest i jo 
nes, jeszkodami 
mane, kad 
“pasogai ”

S

i. I PESZTYNES IR JU PASEK- i
MES.

Sz. m. ’Vasario 2.3 <
prtaisL .Jis t. y. Ragno- 

kad gyvybei
esąs poles Apyg. 'Teismas Vilkavisz

. pusmeczm.
kerta kelia

i ežiams.

ueiszgy veno
r 11

nei 
'Tuo laidu tik ūž
kit iem> laikrasz- 

Skaitytojas:“V. t *

Frackville, Pa. - -
I. Marijam ; tije Altamone, atsibuvo bolsz<‘-

I biemies-

vikiszka revoliueije

I t

J 

1 

■1 
J

M 
i

f.'t
<1
lI

terp kai
mynu, kurioje AdomuM THifkus 
neteko pirszto nes Juozas Su- 
szke\ icziiis jam taji dali Buvo 
atkando, už ka likos pastatytas 
po $500 kaucijos

siisipesze einant 
mokslą i nes, Siiszkeviczins 

m u* jo pas Bntku pasiek mist na 
ir isz to kilo inuszis,

kije nagriiH'jo 
Ketnrvalakiii

byla api<‘ gyv. 
vai. Geisztarisz-

tojo.

pinigu; mat j kės km. Jurgi ir Juozą Sznipus
kisze-

į

vežesi duotus! i>‘ kitus, kaltiniamiis nukovime 
Felikso Luobikio ir mirtiname 
sužeidime Juozo Kroukaiczio 
1924 m. Rugsėjo men.

km. Gižu vai. pas 
kuris

namuose

Jis 
pinigus. Bi't kuo Ivg teisimu.

Juju vaikai 
isz

met nieko nerado, tai i.-zsedo ji 1
'į

vaikurziai be 
o pas 

ragožių ia i. 
(I ra ugi jele

vaiku lanki* 
Ulvtelcs

patyrinėjus, pusi 
rodė, kad I iek
veik visi be ma iszk i n i n. 
kuriuos \ ra, tai 
'Tuos vuikucziii> 
pasiėmė i»o savo globa, ii' pade
dant L. M. G. Draugijos Brook 
Ivne (Amerikoje) Ims viM ap
rūpint i drabužėliais.

yra.

ŽYDAS ANT VISKO SUTIKS 
IR TAVE APGAUS.

Linkuva, Sziauliii apskr. - 
Uzia buvo indomiis

N’ežima
Atsira- 

ir pasiūlė

at šit i Iši
mas. Žmogelis atsivežė in tur 
gu ueperdideli malku 
ir prasze už ji 25 litus 
do žydelis pirkėjas
žmogui už malkas tik puse kai
nos. Žmogus užsigavo nes daug 
vargo turėjo kol atveži* iii mii^ 
teli blogais keliais malkas. Be 
siginezydamas su žydeliu, isz 
ilare, kad jeigu tas jo malkas 
per du kartu nusinesz ant pe- 
cziu namo, tai atiduos jas vel
tui. Žydas susirado virve ir i>z 
tikrųjų per du kartu imsinesze 
malkas namo. Susirinki*
nesstebejosi žvdo stiprumu, 

savo

žmo
o

malku savininkas gailėjos 
neatargaus pašildymo.

NESUTIKIMAS DEL TĖVO 
PALIKIMO.

Vasario 18 d. 
prie Kretingos

Kretinga.
Vienaliu kainu*, 
apie 7 v. vakaro pasigirdo szu- 
vis ir tuoj kilo triukszmas. Pa
si rodi*, kad perszauta p. Tysz- 
kienes tarnaite pil, St. Pankui 
skaito. Perszauta abi kojos. Lai 
mo, kad szuvis netižgaves kau
lo, parojo tik per raumenis. Su
žeista ja tuoj nuvožė in apskri
ties ligonine. Ji pasakojo, 
ja perszoves jos brolis Ignas, 
kuris priegulai vaikszczioies 
apie Tyszkiones 
szovimo priežastis
Buk buvęs kažin koks nesuti
kimas del tėvu palikimo. Bro
lis piktadarys pasislėpė ir po- *»* lw ^4. ** y u

j<>g

xaikszczioje
namus. 1 ’er

ne aiszki.

l'a" >kabiai tvėrėį>alikdami. 'T..........................  .
vadeles ir apsigrvžes nu važia

iii Užpalių nuovados virszi
ninka. B(*t Virsziniiikas,

8 d. Pi-

VO

eziuliszkiu 
pil. Juozą Miskeviezitt, 

pas savevieton i suruoszo 
kd sustatyti motokola, made jo I szeimynini vakarėli, 
sakvti, kad Kiliulis to nedarąs' 1 
ir liepi* eit i namo. rTas žinoma 
isze i<> nieko nmra ves.

4 6

I

linlis su nuovadu 
įas
Tai musu policija.

kiiriamo 
jisai neteko pirszto ir taji bh- 

s skvajeri szmo- 
Suszkevieži lis

*

i v'o at neszias pa 
'Teismas, iszuagrinejes byla ! telije popieros. 

pripažino Jurgi Sznipa I 
ir nukovi- i 

me Luobikio, Juozą Sznipa —

r n

Mat Ki- sukėlime pesztyniu
gimimuo-

tarpininkaujant degtinei dalyvavime pesztynese

kaltu heipgi likos gerai aptaisytas.

Kokie tai nežinomi va-
ir nu- gys apiplesze Army and Navv

i 
hill

■ Iiij 
|''il 

' '"'1 

ill 
■:'“i

' "'ll
1 111 
j"ii

d, Jdu

ii i
I

mI -'Ii

visokiosztora ant 40d doleriu
Yra tai antru kartu 

sztoras likos aniplesz-

K roukaiczio, o 
Juozą Matusev'cziu, tavoro.

’etra Gavena ir Antana Staiga kad szis
— dalyvavimo pesztynese ir

; bando: Sznipti

i
koviau* Juozo 
kitus —

ŽUDINSTA UŽ NIEKNIE- I
KIUS.

Szesziioliai, l'km. apskr. — 
Vasario 13 d. iikininka< Mikas 
M i liuks/.! is, Pasziles kaimo gy
ventojas, troboje vaiszino savo 
pusininkus Kastantu ir Juozą 
Smažinins. \’ajsziu metu degti
nes net ruko.
\ isi trys jau buvo

I
n v. tas.

aszt uouiems l
metams sunkiųjų darbu kaleji-, 

bet sumažino j
J in giui Szuipui'

s

sumažinomo kiekviena,
? Į szia bausme l ' 4 k ’

del jo nepilnu metu iki 7) metu 
smikinjii darbu

I

Paskutines Žinutes.

\pic (> vai. 
4 4

vaisiai, 
Kastan

va k. 
nusilesė.” 

Pradėjo ginezytis del invairiu 
niekniekiu. Ginezu 
kaip 'dažniausia yra, -
tas Smažinis griebi* nuo stalo 
peili ir Mikui Miliiikszcziui 
taip vykusiai dure in krutinę, 
kad peilio pakliūta in pat szir- 
di. Sužeistasis Inez tuojau mi
re.

Kaltinamasis Kastantas Sma 
žinis ir jo brolis Juozas,
dalyvavęs nusikaltime draug 
su inrodymo daiktu 
nu peiliu, perduoti 
jui.

kaip

- kruvi
ta rd v t o-

Skaudi žinute.

NEMANDAGUS PASIELGI
MAI JAUNUMENES.

liokiszkis. —
Vasario 7 d..man važiujant isz
Kervelkiu, du civiliai ir vienas 
gimnazistas, būdami labai giiv 
t i, keikdami puola ant mano 
arklio ir inverto in ra va. Su 
manim važiavo ir Slaptom po
licijos virsziįlinkas, kuris juos 
ir aresztavo. Vashrio 9 d. man 
būnant B. Juknaitės knygyno, 
inojo gimnazistas ir mums ma
tant, 
gudria i prasiszalino. 
£4 1 r 11 #1 > • < o rximi •

pavogė knyga, ir labai 
Ttii vis • •k k ri»jr

ir 4 menesiu 
kalėjimo; Mat use' ieziu, 
na ir Stalgi - - vieniems

Keturi barr-
Asldando o3

(’hieago.
apiplesze 

me-j iilyezios liauka ant $15,000 ;r 
tams kalėjimo kiekviena ir talpabeg 
i **••/< I .u,.

(Jave- ditai ■' " I1

o.
* (’hieago. — Pranas Wei- 

Iler prisipažino Imk nužudė sa
lvo (»7 metu motore su kirviu.

< ...Hjjpaiiije. — 
jojo trys 

ilws lįttžu- 
ĮCezitJ

Ffancijoi 
1.390 litu ir Petrui Luobikui j randasi 840,000 kurios nesitiki 

ir pasilikti seniner-
v vrn

bausme Matusev ieziui ir Gavo | 
nui kaip uopilnamiecziams su
mažino iki 8 menesiu kalėji
mo.

Kiti teisiamieji: Jonas Matu 
kas, Pranas Rinys ir Jonas 
Stulgys

Nukautųjų
teista ž nuostolius
Kronkaicziu (nukautojo tėvui)

8 menesiu

s ir 
iszteisint i.

giminiems pri-
Kaziui

Ba rceloiia,a
I lammerstaiu,l)r.

vaikai ir tarnaitei
^ne*; j (lytais per mor<lj 

taras paėjo isz <

Parvži us.

(broliui) — 900 litu.
Kaipo kaltes inrodymo daik

tai Teismo figūravo 5 revolve-
2 — Jurgio

Sz.nipo, — 2 Juozo Sznipo
— Juozo
pesztyniu inrankis
.Jurgio Sznipo.

UŽPULDINĖJA KAUNO
AUTOBUSUS.

Buvo keli

riai, isz kuriu —
ir 1

Matusevicziaus ir 
.— dvisvans

atsitikimai, kad 
kai kuriuose Kauno priemies- 
C74UOSO vagiliai užpuolė auto
busus ir atėmė isz kondukto
riaus pinigu. Be to autobusu 
bendroves kAsoje pastebėtai 
pinigu vogimas. Policija suse
kė, kad pinigus 
emes parinktais 

A---A------ !

isz kasos isz- 
raktais bciv-

ius. Dak-
Hi

įijl 
'I 

"'iii 

^■11 

;Ffl 
■Ji 9 
/ 111 
i
''ll 
Ii

į apsivesi i 
gems, uos vyru nesiranda. 
Taipgi 500,000 naszliu po žuvu
siu v\ru laike karos.
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8
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ŠI 
. pi
-m— Tris- 

prigere
Scots-.

Newcast le. Angliję. 
angl(‘kasiu

Montague kasyk losią, 
wood, kada vanduo prasimuszo 
isz senu kasvklu. Du szimtai 
kitu anglekasiu iszsigialbejo in 
laika. J’iikstancziai žmonių su
bėgo prie kasyklų kada paskly
do gandas apie nelaimia. Verk- 

ir vaiku buvo

deszimts
■ 'I'1 '! 1 'fl 
įįS 

■' 'll
• 'ži 

'1 įj

I

■ -F ■ ■'

“<Your Book

smas moterių 
graudus.

Pagal met inia
of the Churches” tai A įnori ke 
randasi <

'OO \|n|
52,.31(i Bubt i M u kimi-
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SAULE

Kas Girdėt

Isz- 
szi- 

ant jos kaip

ft— ■ — ...-------------- - - - - - - - - - ---------------------- - I

Tula lietuve nuo Silver strec- 
to South Bostone, Mass, atėjo 
prie Norcross mokyklos dnru 
ant D St. ir lauke, pakol iszeis 
pietų jos maža mergaite, 
ėjus mergaitei ant gatves, 
ta moteris puolė
žvėris ir pradėjo kūdiki musz- 
ti, tašyti ir sūky t rankutes, net 
baisu buvo žiūrėti. Susirinko 
didžiausis pulkas vaiku ir su
augusiu ir žmones pradėjo bai
siai piktintis, bet niekas neno
rėjo kisztis. Indukuai motina 
nusivarė mergaite namo, 
keliu ja innszdama.
da ant gatves girdėjosi, kaip 
ji ja kotavojo namie. Net sveti
mi vaikai ant gatves pradėjo 
verkti isz gailesezio, kaip apie 
tai raszo Keleivis.

Szilokia motina turėtu but 
uždaryta kalejinian ir per ko
kia savaite turėtu but taip dau
žoma ir spardoma, kaip ji dan-1

mer- 
suprastu, 

kaip baisus daiktas yr 
mas.

Muszti mažus vaikus, tai 
tamsiu, su<n-vuĮėjusiu kataliku 
paprotys. Pas juos net ir prie-

Už viena muszta 
nemusztu.

Indu kusi
VISU 

ir paskui 
i rd ėjos i.

že ir spardė silpna savo 
gaite. Gal t uomet ji

inuszi-

mažus

žodis yra: 
deszimti nemusztu.“ 

Bet tai yra melas. Kultūringi ir 
szviesus tėvai savo vaiku ne- 
musza, ir ju vaikai buna daug 
geresni negu tie, kuriuos 
sza.

Muszimas vra netik 
būdas vaikams drausti, bet. po
draug ir žiaurus, nežmoniszkas 
būdas. Suaugės žmogus gali ir 
pats nuo užpuoliko gintis, ir 
gali policijos pasiszaukti, — ir 
tai jam baisu pasidaro, jeigu 
kas nori ji inuszti! O dabar 
paiiiikitt1 maža ir silpna kūdiki 
kuriam motina yra vienatine 
pasaulyj*• užtarėja ir apgynė
ja — kur jam dėtis 
gelbos szauktis, kuomet 
motina užpuola ji didžiausiu 

be jokio

duoda
« t

mu-

netikės

ir kur pa- 
szita

pavyz- 
iszinokys

innirszimu ir muszu 
pasigailėjimo?

Tėvai turi but savo vaikams 
draugai, o ne tironai. Szvelnus 
apsiejimas ir gražus 
džiai isz tėvu puses
ir Vaikus szvelnumo bei paklus 
nnmo. Muszami ir koliojami 
vaikai visuomet būna pikti ir 
užsispyrė. Žmogaus tokia jau 
prigimtis: kuo daugiau ji bau
si, tuo daugiau jis prieszinsis; 
ir atbulai: kuo daugiau ji my
lėsi, tuo daugiau jis tave klau
sys. Tain vra su dideliais, taip 
vra ir su vaikais.

Kone milijoną doleriu aukse 
iszmusza kožna diena valdžios 
dirbtuves pinigu Philadelphia, 
Denver ir San Franciske. In 
szeszis menesius iszmusz 180,- 
(MM),000 auksinius dvideszimts 
dolerius.

750,000 gyvento-

vėliaus

Lietuvos Respublika apima 
I97,O(X) kotvirtainiszku mvliu 
ir turi apie 2, 
ju. Sunku paduoti detaliai jos 
birža komi kaliu i uos produk
tuos nes statistikos yra abel- 
nos.

Už pirmuosius 1924 metu 10 
menesiu, kaip parodo
szios skaitlines komi kaline bir
ža pasiekė 57,516 metriniu to
nu, turincziu 11,141,000 litu 
vertes. Isz Vokietijos gauta 9,- 
129 metriniu tonu, 4,208,000 li
tu vertes; isz Didžiosios Brita
nijos 2,082 netriniu tonu, 321,- 
000 litu vertes; isz Belgijos 2,- 
080 metriniu tonu, 245,000 litu 
vertes; ir isz Jungtiniu Valsty
bių 1,512 metriniu tonu 616,000 
litu vertes.

Traszalo buvo invežta 52,355 
• tonai, 5,989,000 litu vertes. In- 

dnstriniu kemikalu 4,363, tonai 
2,428,000 litu vertes. Prirengtu 
vaistu invežta 518 tonu arba už 
1,582,000 litu. Kvepalu ir kos
metikų 11 tonu, 257,000 litu 
vertes. Dažu 268 tonu, 884,000 
litu vertos. Kaip pirmiau pa

mažiausiai.
1923 metais Lietuvoni nvež- 

ta 4,201 metriniu tonu vaistu, 
vertes $407,220. Isz Vokieti jos 
gauta daugiausiai, už 3,470,300 /Anj* AOA t • _ . 1 • 4 vliut ($347,030); isz Anglijus už 
147,800 litu ($14,780) isz Jung
tiniu Valstybių už 122,700 litu 
($12,270); ir isz kitu szaliu už 

1,400 litu ($23,140).
1923 metais keturios dirbtu

ves gamino degtukus Lietuvoj 
dirbo.

iszvežti 
szalis.

-■j

ir apie 7(X> žmonių jose 
Degt uka i pradedam i 
isz Lietuvos in kitas 
1923 metais ju iszvožta in Rusi
ja ir in Anglija. Taip-pat mėgi
nama juos atvežti in .Jungtines 
Valst v bos.

uoszvia už 
ir pakursi i-

nejima sūnaus 
paežiu. Laike

Sovietu teismas perkratinėjo 
bila kokios tai Pienoczkinovos, 
kuri nužudo savo 
kankiuima josios

prieszais jojo
teismo mot ere 

prisipažino, buk papildžius žu- 
dinsta nuėjo in spaviedni ir isz- 
pažino nusidėjimą kunigui, 
gailedamasi už savo darba. So
vietu sūdai nepripažydami 

js, areszta- 
vojo kunigą už tai, kad užslėpė 
žudinsta ir pagal tiesas, yra 
pripažytu kaipo elnias dalybas 
toje žudinstoja.

sūdai
s pa vietines slaptybe

Suvienytosia Valstijosia lyg 
szioliai padirbta apie 24 mili
jonus automobiliu, isz 
apie milijonas likos iszvežta in 
užrubeži, i 
likos sunaikinti per naudoji
mą. Ant nupirkimo ir užlaiky
mo t uju automobiliu pirkėjai 
iszdave apie 
riu, 
kiek

kuriu

isz Anglijos Žymiu politikierių 
ant susirinkimo czionais ana 
diena pranaszavo, buk iszkil# 
nauja baisi kare kuri perviri. 
szins praėjusia. . į

Sako jisai, buk už kokia de^ 
szirnts metu Suv. Valstijei su- 
sivienis su Anglijo ir stos prie
szais Japonije, Vokietija ir ki
tas vieszpatystes. Todėl Amo- 
rikas su Anglijo privalo sudru- 
tyt savo orini apsigynima ir 
parotivt svietui, jog nebijo nie
ko.

Badai likos atidengtas suo
kalbis Vokietijoj, buk Japonių, 
Rosije ir Kiliai, jau padaro pla
nus ant užkhipimo 
mos kanalo ir 
Kalifornijos, po 
Meksike po sunaikinimui Ame- t • i • i i i • • rp

ant Pana- 
pakraszczius 
tam iszlipti

ruonirikoniszku drutvieeziu. 
paežiu laiku Vokietija užklups 
ant Franeijos, Kanados ir Aus 
t ra Ii jos.

Gerai planus daryti ant po- 
pieros bet sunkiau juos iszpil- 
dyti. Tuom kart Amerikas ir 
kiti sklypai nesnaudžia, nes 
pasirengineja ant netikėto už- 
k Įlipimo.

Ant svieto randasi tiktai 
viena pikta motore, bet kožnas 
vyras mano, buk tai jojo moto
re. (Ar teip ?)

svieto

Sztai kaip mėsininkas mans- 
apie žmogiszka szirdi: 

Žmogiszka szirdis tai panaszi
tau jo

in deszra; niekas nežino kas vi- 
y yapie szeszi milijonai durije josios darosi.

40 bilijonu dole- 
konia du kart tiek 

iszdave ant 
vedimo paskutines kares.

Toji milžiniszka suma isz- 
duola ant pirkinio ir užlaiky-

arba
Suv. Valst.

y

mo automobiliu pervirszina 
kasztus užlaikymo viso sklypo.

duoda

automobiliu

Toji suma pinigu duoda su
prast skaitytojui kaip milži- 
niszka yra automobiline pra
mone ir kokia josios ateitis.

e 
MtaaNM«;W

Isz Arachi, Vengrijos, ateina 
svarbi žino slaptybe ilgo, o gal 
ir amžino gyvenimo žmogaus 
— likos atidengta!

Tuom, kuris laja slaptybia 
atrado, yra kokis tai Voitiekus 
Bescerdy, kuris kožna diena 
atranda’daugiau pasekėju sa
vo mokslo. Jisai tvirtina, buk 
didžiauses nevidonas žmogaus, 
tai ugnis. Nuo laiko kada žmo 
gus iszmoko iszvirti savo val
gi, jojo gyvenimas susitrumpi
no ir buna trumpesnis kas me
tas.

Idant tam užbėgti, mokina ji
sai savo pasėkėjus idant valgy
tu tiktai žalius vaisius, o per 

gales gyyenti po tūkstanti 
metu. Suaugusiam žmogui už
teks tiktai du obuolei per die
na, o likusi maistu jam priduos 
vaiduo ir oras.

Ar tasai apaszlalas teipgi 
gyvena pagal savo mokslą — 
nežino, bėt yra faktu, jog žmo
nis daug perka jojo knygas in 
kurias tasai apasztalas ilgo 
amžio suraszo kaip galima il
gai gyventi.

Matyt Vengruosia, kaip ir 
kilosią dalysiu svieto randasi 
daugybe kvailiu;

tai

Malda, tai kaip sudrutinan- 
tis vaistas del silpno kūno ir 
suramina žmogų visuosia nusi- 
minimuosia. Daug galima skai
tyti, kad drūtas tikėjimas žmo 
gaus ir malda iszgyde ji nuo 
visokiu ligų, o paskutinis tokie 
atsitikimas užtvirtina naudin
gumą teisingos maldos.

Nedėliojo Szv. Aidano kata- 
likiszkoje bažnyeziojo Jersey 
City, motere Petro Smith, ku
ris yra užveizdetojum Vulcan 
Dye Works, meldėsi prie alto
riaus Szv. P, Marijos karsztai. 
Po maldai atsikėlė sveika ir 
nuėjo pati namo. Motere sirgo 
ant suparalyžavojimo per asz- 
tuonis metus. — Juk, ir Kris- 
tusas pasako, jog tavo tikeji- 

žymeta, Vokietija, Anglija ir. Bias tave iszgydis.1
Belgija i n vožė didesne dali, o
isz Jugtinlu Valstybių gauta

i

Prisirengė kelionėn ir iszva- 
žiavo. Priėjo vakaras. Kunigas 
apsistojo pakelijo žydo kareze-

Vienam

Sir Charles Migliam, vienas

Lietnviszkam laik- 
rasztije uzteminom szitoki ap- 
garsiuima: 
10,000 metu, 
sogaus, geidže iszteketi už vy
ro.

turimi
vaikus ir $3 pa-

y y

“ Naszle,
Ou

Lietuviszkos Pasakos.
‘f . . H ’ J < * >■ , ' '■ F e;.^- .1. .

!SURlNlto Dr. J. BA3ANAVICZIUS ojomckiek, kaip baisiai sutemo
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Vienas

Statement of the Ownen<lilp, Mtinngo* 
m e n t. Circulation, etc. required by 

the Act of C'ongreBN of 
August 2-1, 1912.

Of the "Saule” published scmi-weckly 
at Mahanoy City, Pa. for April 1st 
1925.
Stato of Pennsylvania 
County of Schuylkill

Before me a Notary Public In and 
for the State and County aforesaid, 
personally appeared W.D. Boczkowskl 
who, having been duly sworn accord
ing to law, deposes add says that be is 
the Business Manager of the "Saulo” 
(The Sun) and that the following Is, 
to the best of his knowledge and 
belief, a true statement Of the owner
ship, management, etc. of the afore
said publication for the date shown in 

required by (the 
Act Of August 24, 1912 
section 413, Postal Lawn and Ilegula- 
tions, printed on reverso of this form, 
to wit:

1. That tho names and addresses of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers arc: 
Publisher: W. D. Boczkowskl-Co.
South & A Sts. Mahanoy City, Pa. 

Editor: F. W. Boczkowski,
813 W. Mahanoy St 

Mahanoy City, Pa. 
Business Manager: W. D. Boczkowski, 

338 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

2. That tho owners are:
W. D. Boczkowski,

the above caption.
embodied in

O u 38 W. Mahanoy SU Mahanoy Ciy, Pa.
V. L. Boczkowakl,

I

73. Vienas žmogus netur
tingas buvo nuvožęs ant tur
gaus virvių parduoti; 
davės vienu v tulžiu, 
namon; jam {mt .turgaus bobų

moję,, arklius pasilsint!. Nepri- 
S 

.nors su pirsztu in aki durk —
5 

ne su-
I visur tamsu! Kunigas misti,ja f*- ' 1 ♦ • 11 % u

Linksmas Pavasaris ir Szventos 
Velykos jau Artinas

Dar kaip tik laikas pasiusti savo giminėms keletą 
dolariu. THE PENNSYLVANIA EXCHANGE BAN- 
KAS (buvęs Baltic States Bankas) vienintelis Lie
tuviu Bankas rytuose, specialiai siunezia pinigus in 
Lietuva litais ar dolariais, paprastu budu ar kable- 
gramu. Už kablegramu persiuneriamas perlaidas reikia 
primokėti tik 75c ekstra už kožna perlaida, nežiūrint 
ar didele suma ar maža. Siuskit per musu banka, kur 
geras patarnavimas ir pinigu persiuntimas yra už-

/b

kas ežia vrų, niekados 
temdavo tc’v’ anksti, ir pasiun-

, pažiūrėti lau
kan. Vežėjas persigandęs i ube 
go in karezema ir sako:

nepar (0 gavo vc^e-jj
vežios

“Vel
vant, priorą payakaris giysz n«u lauke begalo,,be kraszto—
iant namon, j
per iniszka: nainiszkije pAtikc 
jisai voketuka. Vokelis kiauše 
važiuojanezio: “Ar visa par 
davei?“ Szis atsake “ 
dar vienos vadžios liko.
“Kiek praszai?
“puse mblio.
paskui
Jam pavažiavus

reikėjo važiuoti kits kito susilipo.t

“Ar
Szis atsake nevisus 

y y _

Szis atsake
— “Važiuot 

tuo keliuku.“ 
, liepe pames

ti sudorota virve. Žmogus, nors 
ir nuganstavo, kad nepaliktu 
be virves ir be pinigu, bet, pa
klausos, numoto. Voketis sako- 
“pavažiuot nrkli in tankuma 
o pats paimk maisza ir eik 
paskui mane.“ 
do jam voketis duobe lyg pu
se pinigu pripilta- “siamk 
tuos pinigus, 
Žmogus

; v >
y y

mane

paimk maisza ir 
Paėjus, paro-

’ Kuni
gas susiprato kas ežia dedasi, 
jis mislžjo, kad insigriatis in 
karczenui ir pagans ji gyva. Ir 
sprokavo ne judintis isz vietos, 
pakol, neužgiedos gaidys, tad 
sako, visi velniai tuyes iszsi- 
sklaidyti.
“Kaip ežia pagauti 
— mislijo velniai, 
nias atsirado gudrus.

asz inlysiu iu kaminu ir 
(1 jus da-

Velnias ka- 
Tpd, kuni-

kunigą “ 
Viens vel- 

Jis sa-

tikrintas, nes bankas už tai atsako savo kapitalu ku* 
suvirs z dvieju milijonu dolariu.ris siekia

50
100
200
300
400

LITU $ 5.50
LITU
LITU 
LITU
LITU

10.75
21.00
31.25
41.50

500 LITU $51.75
600 LITU
700 LITU
800 LITU
900 LITU

1000 LITU $103.00

i 4 
nevisus.

pri pilta-
tik nevisus.“ 

prisinvles puse mai 
szo pinigu paejna in szali. Ka 
votojis, atbaigęs neszti 
»ms, neber«<lcs duobele pinigu 
isz tos didžios guodolystes 
bėgdamas taku per miszka, ra 
do ant tako na mesta virve 
nasicmcs ir pasikorė. Tein vėl 
nias. naveiksle vokeczio, aid 
pinigu duszia iszmaino.

Vienas kunigas, pabai 
mokslą, turėjo

pini

i ‘ pram iri- 
o t oi p buvo no turi imtas

C

74.
JTO s 
ja,“ 
kad nt'turek), ka pataisvti sav
giminei ir pažinsi ūmioms aid 
pietų. Velnins ir pristojo pru 
jo, sako: “jei užsiraszvsi h 

asz tar 
Kun’’<ras 

Tado 
vieno k n

62.00
72.25
82.50
92.75

Prie szito kurso jokiu primokė’imu nereikia. .  -------- - - --------r     —— -   „

336 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.
3. That the known bondholders, 

mortgagees, and other security hold
ers owning or holding 1 per cent or 
more of the total amount of bonds, I 
mortgages, or other securities are: 
(If there ar none, so state) None.
W. D. BOCZKOWSKI. Business Mgr. 

Sworn to and subscribed before me 
this 31st day of March 1925.
CHAS. S. PARMLEY, Notary Public 
My Commission expires March 7 1929

(SEAL]

era owning or holding 1 per cent or

ANT PARDAVIMO.

Nauji namai Frackville, Pa.
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 

Tcipgi lotai minėtam 
Apie dauginus dasiži-

keseziu.
mieste.
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avc.

Mahannv Citv. Pa

Valgiu Gaminimas
| R —r vj

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti scia knyga 
ir > ji1 turėtu rastis kiek
vienam name/162 puslapiu 
didelio . formato. Drūtais 
andeklineis apdarais. • Pre
ke tiktai . • < $1.50

W. D. BOCZKOWSia-CQ. . 
SIAHANOY CITY,, PA.

“jei 
mano juodąją knvera, 
pietus prirengsiu.“ 
bedos t ekos, užsi vaszo. 
velnias navoje nuo 
raliaus pietus ir atnosze kun; 
gui. Jau mio ^ramieiios. 
prisėdo pietų?va|<rvl i.
vi josi, isz; kur - galo »o tas bo
tu r ti s ku i pp-olis - tok h i s ni e ti 
pataisvti t Kilotas velniu buvo 
nor įlietus už tarnus, nasiverlo 
iii žmones. Jie turoio jam tar 
naut.i: matykit. teip buvo nada 
ro ant kontrakto, 
laiko, kur buvo paraszvtas aid 
ponerin, velniai turės jam tar 
nauti, o no to laiko velniai k- 
norės, ta gales padaryti su iiio 
m i. Jau senia i po 
Kunigas gavo parapija.
niai kas diena ii aplanko ir pil 
do, ka jis prisako. Viena karta 
kunigas prisakė velniams u no 
pravesti in dideli kaina. Kiek 
nuvargo velniai, niekaip nega
lėjo i n vest i n ne in kaina, — 
vanduo neteka in kabia ir ga 
na. Velniai vis dar nenarstoj‘ 
dirbus. Paskui kunigas prisako 
pastatyti bažnvezia isz vaszko 
ir stogą apkluoti 
per kožna smiltį 
tris vinis. Vieni vargsta 
upes invedima in kaina, o kiti 
pradėjo bažnyczia budavoti 
Bažnvczin isz vaszko jie greit 
padirbo, bet stogą ankluoti su 
smiltėmis, po tris vinis perka k 
darni, jie niekaip negalėjo. At
bėgo keikdamas pats jo m v les
ia p. Liueinorius ant pagalbos 
bot veltui io kelione.
kunigas prisakė velniams rou<r 
tis in kelione.
žuoti in kita karaivste pas sa
vo pažinstamus vieszeti.
prisakė keturinis velnią iru 
persiverste
segti no su padkavomis, 
su torielkomis molinėmis, 
parsivertė in žirgus, 
po kojų tori alkas, pasikinkė in 
karėta. Kunigas atsisėdo ir 
prisako vežti, bet.kur tau! Pad 
kavos tuoj, užvažiavus ant ak
meniu, susidaužo ir tokiu budu 
velniai negalėjo isznildvti jo 
prisakvma. Ka prisako, vis 
velniai ne gal isznildvti! Jau 
artinos ir tas metas, lyg kurio 
buvo padarytas “kantpktas.

Vis’ 
visi d v

kad Ivg t<

promiciio0
Ve!

smiltėmis ir 
perkalti po 

prie

Paskui

Jis žadėjo va-

Jis
keturi ms

i in žirgus ir pasi 
be* 
Jie 

pakalus

prisakė,

buvo nmlai^vtas “kantpkt^s.” 
matos, kunigas greit pakilusis 
in velniu nagus. Ir sutokayo 
jis važiuoti in Ryma pas Tęva 
Szventaji, klausti# rodos, kaip 
reikia nuo velniu apsiginti

ko: “ 
užgiedosiu gaidžiu. ' 
bar visi pasiszalinkite

Tein ir padare, 
mine “kukureku! 
gas atsikėlė ir iszvažiavo, o <la 
nebuvo 12 valandos. Kaip ,t ik 
insedo in vežimą, tuoj isz visu 
pusiu velniai apsiautė kunigą 
ir žadėjo, nusmaugus 
kinti in pekla.
vardu Petras. Szventas Petras 
jo patronas, pamatęs kad vel
niai kunigą galabija, praneszf 
Dievui. Dievas nusiuntė pulki 
aniolu iszgelbeti kunigą. Kum 
gas tapo iszgelbetas, ir Dievą?

nuszuo-
Kunigas buvo

gas tapo iszgelbetas, ir Diov 
“Užtai, kad 
“kontraktu 

norėjote be laiko ji nugalabin 
ti, dabar jus turite neszioti ji 

suduos dienos, <' 
save

pasakė velniams: 
jus nciszpildet

po orą b’" 
paskui asz paimsiu ji pas

Tolinus bus.

>»

GEO. J. BARTASZIUS 
Lietuviszka Užeigos Vieta 

Arba Kotelis.

Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST

NEW YORK* N. Y
Teloponas: Waker 4335

Skaitykite “Saule”

Teip pat siuneziam pinigus in visas pasaulio dalis ir 
parduodam laivakortes ant visu linijų in Lietuva ir 
isz Lietuvos ir prigelstime keleiviams kas tik reika
linga kelionei. Kad ir trupu ežiuką isz kelio bet apsi
moka pas mus kreiptis.

The Pennsylvania Exchange Bank
294- Eighth Ave. New York.

Bankas atdaras nuo 9 iki 5, o sukatomis nuo 9 iki 7.

ANT PARDAVIMO. t 
dideli namai, ant 

dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., prie

Puikus

1n

X
kampo.

Fr. J. Sklera, 
401 W. Mahanoy Avė 

(tfl Mahanoy City. Pa.
M

^♦♦♦♦♦♦♦♦t*4*4*t********************4^****^*^****^*^^4**5,^JMJ*45MC*f*

Praneszimas Visiems Daugams 
ir Ko Tumėnams.
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Turime garbes sziuomi praneszti kad 
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 

persikėle isz senos vietos 1707 S. Halsted St. 
in nauja vieta po No. 639 W. 18th St. Chicago.

Visi, kas tik vartojo SALUTARO BITERI, sako 
kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau
dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio 
kitu ligų, taip kad tie žmones ir sziandien musu 
Kompanijai yra labai dėkingi, taipgi praszykito

i x
X

jo savo aptiekoje, o jei negausite, tai raszykite 
in musu nauja vieta ežia paduotu adresu, o mes < 
prisiusiu) jums kuonogreieziausiai.

SU TIKRA PAGARBA

Saluhras Drug & Chemical Co.
639 W. 18th ST. CHICAGO, ILL. Dept. 18CHICAGO, ILL.

Telefonas: Canal 6417.

I 
♦C 
i
X

t

Padirbti del Angliakasių
Prailginti puspadžiai ant

n

Parsiduoda pas didžiuma krautuvninku.

Paklaus pamatyt “Ball-Band” guminius čeverykus 
čionai parodant Lopac ir Himiner pažiūrėkit kaip 
jie padirbti.

Galite gaut f‘‘ Ball-Band 
Himiner baltus, raudonus ir juodus. 
Žiūrėkit del Raudonos BolOs.

: “Ball-Band” (Raudonos 
BolCs) kasyklų darbininkų čeverykų yra didelis 
apsaugojimas nuo aštru briaunų akmens ir anglies.

Apsiauk pora. Pamatysit kaip jie ant kojų tinka, 
jie. Yra smagus smagiausi su kuriais dirbote.

Čtbutus, Lopac ir

BAL
• *

* * h"* k , lĮHj.

“Ball-Band” gaminai čeverykai padirbti del Rin
kaus darbo.

Mishawaka Rubber O. Woolen M f g. Co. 
Water Street Mishawaka, Ind,
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Dievas Nekaltųjų 
Neapleidžia

tarpu bego

man rodosi,” 
dos mnhminkas:

prabaszcziaus,
gurbe Ii

Marijona tuom 
spareziai per szventoriu linkon 
namu. Staptelėjo truputi prie 
kapo savo, geradejo, numirusio 

pasistato pri
pildyta iszjarbmiais 
ant žemes, nes sziadien tik tiek 
pardavė, kad vos instenge nu- 

reikalingu vaistu ser- 
ganeziai motinai,
prie grabo, ir 
pradėjo garsiai skustis:

” kalbėjo su verk- 
ka dabar darvsim! ry- 

o ezion 
nei

pirkti
Atsiklaupo 

npsiasza rojus 
“O

Dieve mano! 
smu: “ 
toj turėsim užmokėti, 
nėra anei skatiko pinigu, 
daigtu, kurie turėtu kokia nors
verte!” Nes iszpriežasties ligos 
ju motinos turėjo pasiskolinti 
srimta doreliu. Įtakas (termi
nas), kuriame turėjo atlyginti 
skola su palukiais, jau atėjo, o 
dovanais butu praszymai ir 
maldavimai kantrybes taip va
dinamo rudojo mahininko, ku
ris vien tik del vilties pasek
mingos bylos paskolino panii- 
metus pinigus. Isz priežasties 
antro skundo paskolintojo liep
ta jiems per suda, kad, norint 
iszsisukti nuo egzekucijos, lai
ke dvieiu šeivai ežiu sugrąžytu 
maluninkui paskolintus nuo jo 
piningus. Tokios mast is anorne 
duszia dievo-baimineros Mari
jonos. nes 
jimo buvo tik viena 
nors mišlijo, 
bloga, vienok isz niekur nema
tė pagelbos nei susiraminimo.

Kada taip verke ir meldusi 
ėjo rudasis maluninkas per ka 
pu.-, pa s i ra msczi uodamas ant 
storos, sidabru aptaisytos nen 
drew. Buvo tai žmogus augalo 
tas. suniurusio, rūstaus ir ne 
dailaus veido. Lauke ir netvir
ta io žiūra, ilvi raudoni nlau 
kai. o bai'zda ruda ir sziurksz 
ta, nemiela ir atstumanezia da
te jo stovvla. 
mos, inkai tęs jo 
tvirta io cisana 
tai liudvjo. Prąseziokiszkai at
sistojo virtas užpakaliie mel- 
džianeziosios Marijonos, naiu 
dino ia su nendre ir suszuko 
juokdamasis su iszjuoka: Na 
meldžiu, ta panaite vėl mel 
džiasi, 
(ubagauja) ir praszo, 
nieks jai ten isz virsziius 
pagelbos neateini” — 
zaunyk tamsta.” 
riiona. atsistodama nanianzin*

“Ka po bude

iki laikui iszsimoke 
diena; o 

kaip praszalint’

Ejo isz k a rėžia- 
veidas ir ne- 
aiszkiai a pu

ir nors tiek elgetauja 
vienok 

an4 
“N<

atitarė M a
Q

bedievi žmogn.
prasijuokė maltinin-

Kokia man puiki ponia!
pažiūrėti, t n

> Idėlių! 
kas. “ 
juk gali in mane 
kilnas su t veri me. Prasznu tik
tai atsiminti, ko pareikalausiu 
nuo motinos ir pamislvti, kad 
jai neužmokesit, nežiūrint ant 
visu iusu szventuju. nuo kuriu 
pagelbos elgetaujate, iusu man

” “Tota (turtą) galiu naimti. 
vienok ne padalysi tamsta ma- 
luninke, ” tarė persigandus 
mergina, supratus, kad gerinus 
suminksztvti kieta szirdi to 
bjauraus ir laukinio žmogaus. 
“Tamsta malupinke” 
no Judoszius

tarė

snvo pasi
kart taip kal-

paantri- 
juokdamasis ir 

paglostė sau noria i 
putosią barnia, “
bi, miela panaite, tai ant tavęs
pvkii negaliu, o jeigu — tai 
kalbėdamas prisiartino prie už 
kaltosios mergaites — manės 
norėtum už vvra, tai tavo mo
tinai netik skola dovanoju, bet 
.duosiu dar jai tūkstanti dole
riu. Ansiimk ant to, panaite!” 
suszuko su didesniu gwumu • 

paklausk tiktai kaime apie 
amžina at- 

ji turėjo pas 
gerumv-

nus, o metais priesz savo smor 
t i iszveisdeio kaip rože. Apsi
imk, panaite, o tada nusibaigs 
jusu vardai. Tada busi nouia 
maluninkiene, nieko tau, priža
du. nestokuos.”
isztieeo wivo purvinas rankas 
nrie ,MariionpSf Q tą susigėdus

i 1

mano Margarieta, 
silsi jos dusziai!
mane tain—gi yisus

Tai isztares

suszuko inszir- 
“tai ta ubage 

dar niišlijo, kada geras žmogus 
aduoda raul^a, kacLįszgelbeti 
no šiuorties isz bado!” Dabai

j t * ,1, 4

u Marijona negalėjo ilginus 
su užsidegi nu 

“Gėdėkis,
'O' uu. kaip tamsta gali 

kalanti nuo manos taip pažinu 
naneziu daigiu? Eikie sau pas 
paleistuves moteriszkes, tai gal 
nriims tamstos bjaurias kalbas 
asz negaliu su tokiu 
liu ilginus czionai 
isztarus atsigręžę

uo smerties isz bado!
J 4 . . < » < 4 .

usilaikvti ir
are: nedoras 

rei-

girt nok- 
būti.” Tai 
nuo jo, pa

griebė kuo greieziausia gurbe 
Ii ir bonkute su vaistais ir no
rėjo atsitolinti. Staigu (urnai) 
pargriuvo 
raudelis

* Jriudama

ant žemes, nes ne
kirto ja su nendre, 

girdėjo dar apszmei 
pi k t artojo ir su 

h’ibo ant kapo, pridenganezio 
jos geradejo kaulus.

Kada atsipeikėjo, 
esant viena: kraujas

Apsiverku gai- 
susiriszus skepetaite su- 
galva, pažiurėjo in dar 

gu apsiaszarojusioms 
Menulis atspindėjo nuo augsz- 
‘o lango netoli stovinezios baž- 
nyozios ir apszviete szian ir 
ton kyszanczius isz žemos ka- 

:r krvžipR. Tyluma nakties 
'ertraiike tikt vienodas takse 
:mas
’z/pgori aus),

M*
žiszka juoką

z smilkinio.
o

žeista

ir

pasijuto 
sunko*'’

akimis

bokszunio
o ve’»elis.

* V)

sznabždejima.
■ gulėjo supuvęs

ir menka

SAULE1 >)I (

*

,^4
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I

i8/4 didžiausiu or-Los Angeles,f i ? y vienas
NULĖKĖ SU PACZ1U IN BERMUDA.

()rinis orlaivis
aiviu prigulintis prie Ameriko, atbuvo kelione in Bermuda 
u 200 svaru paczto. Pasažieriais buvo ministeris įlotos Rob- 
nson ir pacztoris Henderson. Tasai orlaivis ketinu neužilgio

z
M

*

fJ
iii

| '.’"Tv' "r” ''' ’ . ’ . '—r—  7 .  

Nękurios mamules tik szaiposi,

ATSAKIMAI.
Elizabeth, N. J. 

■— Dideliu Szaltiniu Amerike į 

visai nesiranda ant pardavimo 
u* juju negalema gauti. - 
gu kas turi sena, tegul prisiun
CZC 0 I 
puikci.

B. K. Nantucket

Mrs. A. M.

Jei-

apda ry sime d r u cjse i i i

I, Conn. — 
Tarąistos daneezima patalpino
me in gurbą. Musu užduot is 
yra iždavineti laikraszti, dėl vi- 

/ / * 1 a 4a .a '♦ a

su žmonių, kaipo žinių ir pasi 
linksminimo laikrasztis o ne 
vesti polemikos su Dievu, tikę 
jin^u, dvasiszkais ir kitais laik- 
taszezeis

d būti kelione in Žiemini Poliu.

svieto jau niekad pagelbos ti- o kad motina patemijo, kad jos
ketis negalėsime ” — “ 
man mamvte, kalbėjo Edvar
das, bueziuodamas 
tinos: 
siu.

Atleisk
1

skepeta, 
sunkumu

ranka mo- 
niekad jau to nedary

ki! i p tik užeina

laikro<lžic 
ju<l‘ 

kas kolc ne- .
Vienam 

medis
HWU1 : 
kampe 
nuo iszkastu grabu 
meto szeszgli ant vietos isznai 
kinimo. Marijona kaip szmok- 
szla sėdėjo ant geradejo kapo 
Praeivvs Imtinai iszsismstu pa
matęs iszblyszkuso esybe, kur’ 
knin murmuline stovyla inste 
bedlijo akis in dangų.

Nepoilgam atsistojo, nusižo 
re drebanezia ranka sukruvin
tus plaukus ir pasilenkė 
gnrbelio; bot urnai riktelėjo isz 
iszgaszozio, nes bonkute pu 
vaistu buvo sukulta, o 
budu negalėjo motinai ant mir- 
‘•no mitalo uulineziai, uarnesz- 
t i nei to pastiprinimo. Perimta 

i szgr. szczi u, pa s i re m o 
paskendus ne- 
lindnume, žin

pine

tok i r

nauju
aut antkapio ir
isznasakvtame
rojo in sukultus stiklus, isz ku
riu iszsiliejes
vaistas susigėrė in žeme.
f •

nei skatiko;

past iprinant i

buvę

ir

Antanas Ramanauskas
į Lietu v Įsakas G r abortus

MILL A PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

hzbalsamuoja ir laidoja mlruelua 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus parų*. 
azia nuo paprascaiausin iki prakil- 
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vesellu, krikszty"iu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
BoU Telefonas. 1373 M

vesellu,

H
1 
'ii ,!p -i*!i 
,■ !* 

i■!
I

i

i 4

Vienok 
man ant mielių, kad ir asz szio- skaudėjimo, 

ir kad lygiai j klausė dukters, 
duona už

dirbti ir motina gelbėti, 
tik atsimenu, kiek kartu voltuo 

žmonių, 
a t šaky- 

instabus 
žmogus

galva buvo perriszta.
atsiseko su dideliu 
lovoje nutraukė nuo akiu dide
le skepeta, kuria dėvėjo delkuria 
tuointipinio (nuolatro) galvos 

. ir
♦o iszsimokinau 
kaip kiti gaĮerzinu

maldavau negailingu 
kurie man su iszjuoka 
davo: v ra tai labai 
daigias, kad jaunas
dvideszimtarn antram mete ne- 

iszlaikvti

kai])

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

Liotuviszkfts Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentą*

1

I 
i

Norints tamistos 
rąsztas yra naudingas ir svar
bus pagal sziandienini padeji 
ma be t jojo negalėjome sunau
doti.

A. S. Philadelphia. — 
mieste randasi daug 
kurie jums suteiks 
žino. Nueikie pas agentą lai vi 
koreziu o jisai duos tau geriau
sia patarimu tam dalyke.

il Lietuvos Dukrele” Phila
delphia. — Perskaitė tamistos 
prjshinstus paskutinius rasztns 
randame, kad juju tikslas yra

•■ij

Kaip prie dukreles jaunikiai 
taikstosi,

Dukrele pasipiltus cziauposi, 
O motinėlė namines provijesi, 

Kad žentelei fiindytu, 
Ižsigerti nesigailėtu.

Geriau mergeles kiaulių ga
nyti,

Ne kaip isz savos boždžionia 
daryti, 

Geriau sinti iszmokyte
Jekute sau gerai susilopykite, 
Mamulia darbia iszvaduokito

Jau tik pabaiga svieto 
kyla,

Ba po nosin snarglys žiba.
Asz apie kolos tokias g

Tiktai dabar nutylėjau 
Bet jeigu nepasitaisys, 

Tai mano koezelas isztaisvs.

Justi 
patarėju 

reikalinga
1-

I Lietuvkrkas Graborias
K. RĖKLAITIS

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

Prieinamos prekes.
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HG W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Telcponoo No. 149rūpestingai 
kas jai atsiti- 

” atsi4 l Ak mylima motin!
duso Marijona, vienok staigus 
gaikszcziojimas 
žodžius.

ko. I

pertrauke jos 
Vargsze‘ ‘ Vargsze mergaite! 

tarė suskausmu motina, o gau
sios aszaros riedėjo per jos isz* 
goltusiiis veidus. “Kas tau 
vra ? 
slopina. 

< 4
ežias) szian ir ton, 

kosi; — kada kalbėjo, kad mes ant galo Marijona: 
turėjome blogai elgtis, 
taip negalima, kad toks pusė
tinas turtas 
kada jiems priežasti 
•ui n iro atsitikimo 
praszydamas: duok man, 
sta, koki darba, raszysiu arku- 
sza už du skatiku, o mano gera 
motina tamsta laimins, 
da, nežiūrint ant kokio nusiže
minimo, 
darni

pajiegia 
motinos, ir tikt kaip 
(ubagas) kitu pagelbos

dar

g;

veidus.
nes baime mane

i rd e ja u
f

1

už daug dvasiszko turinio ir 
tinkamas ant pamokslo. Veliu- 
tumėm idant 
turn daugiau 
t urinio 
nąudiągesuiu del žmonių

t a m i st a 
apie 

veikalus,

NES1KANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmaguma su

vijo kaipo tai viduriu užkietajim*, 
pemzalima, kosuli, duaull, sunkuma 
po krutinę, katara, etrenu flkausma, 
kraujo tingumą, iazputimua, ragavi
mus, galvos skausmą, issgasti, narao- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu pario-

* I' T. ' U, II J*

savo 
elgetas 

szau-

nes k i

da nesmaguma, tai nesiknnkyk virsi 
minėtoms ligoms, bet rank pas mus 
žolių o sutelks Jum pagelta ir irai-

sakyk 
y y

Perbėgau visas gatves (uly 
” pašakojo 
“visur siū

liau savo iszdarbinius, bet nie
kas nenorėjo ju pirkti. Ant ga 

ko man parduot i krep
uos tik

rai turiu pripažinti, kad vilnos 
kasztavo, (pre

kiavo) nunirkau už tai vaistu, 
o apart to, nieko dauginus gan 
t i negavau.” — “Mielas vai- 

tare, motina, kai])

y

' ' • ‘ I ' l\<l? Ill I I' ' I

dėtu sunykt i; | |o pagisel
to uolai- sziuka už nuse vertes,

pasakojau, 
tam- j man daugiau i 

I
J

——- ka

traukin- 
negaliu tavęs

esukeli!”
dėkinga Vioszpacziui, kad mar 
ta pastiprinimą

ai sakydavo
pecziais:

pagelbėt i, reikia
kita, o kitas praszantis vos tikt j ta atsitikima, paduok man vie- 
inejo — tuojaus gavo 
mane-gi kaipo nereikalinga, su 
nieku iszsiuneziama, — tada 
mama kaip ta viską

nueiti pas ka , Vienok pirma nei
parnesziai.
iszpasakosi

darba,

atsimenu

na szaukszczinka to vaisto, nes 
janeziu, kad mane pa ji egos 
jau apleidžia.” 
liejo vol gailioms

Marijona apsi- 
aszaroms ir 

isztarti— atleisk, jok ka tik galiu mel- per ilira laika žodžio
susidėjo . negalėjo. Paskui pradėjo silp- 

Edvardas i nu balsu:
insmeige Į pus ir, kaip 

ir tikt retkar
cziąis žiurėjo ant motinos, ku
ri užsimerkus labjaus panesze 
jo in numirusia, negu in gyva. 
Czion subarszkino kas 
ris. Ligone, kuri
snaude ir atplcsze akis ir iszža- 
dino sunu, paskendusi mastvse 
duodama 
atidarytu.
joną, ’ ’

st is.” 
rankas ir užmigo, 
paskendus mastysi? 
akis in žemo

Motina tylėjo,
Kada ėjau per ka- 

panrastinai. prie 
kapo musu geradejo meldžiaus 
pamaeziau urnai už manės sto
vinti mahininka.
juokavimais, norėjau atsitolin
ti, iis iszvadino mane puikia.

4 4

Užgauta jo

raszv- 
svietiszko 

o tas butu
, nes 

žinai tnmistolia, jog laikraszti
skaito visokiu pažiūru žmonis 
ir reikė taikintis pagal juju 
norus. Pasilaikysime rankrasz- 
czius ant ateities, gal sunaudo
sime, bet ne tuojaus.

SERGANTI ŽMONES.

KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS. 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS 

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR 8PASABA.

r 
K n 

zia ibirvti? netureio su savim 
prie.gtnm 

nakt is, o miestas dvieiu mvliu
atstume. Griuvo pertai ant pa- 
szventvtos žemes, o laužydama 
rankas, prasze sutvertojo kar 
sztoje maldoje nagelbos ir kan 
trvbes savo nelaimėje. Pastin- 
rinta tikru tikeiimu ir nuo- 
szirdžia malda, atsikėlė ir ėjo 
i szbl vszk u s. nasi I nno j u s
krauju apsilieius, linkon namu 
kur perlangeli szviete 
szviesa, panaszi in žiburį pas 
guoli mirsztanczio.

o •
Edvardas sodejo prie lovos 

serganezios motinos ir stengėsi 
jau beveik isz tusezios citrinos 
iszspaust kelis laszus skystimo, 
paskui snžarstinejo likuczius 
cukraus, kad isztroszkusiai, 
deginamai baisios karsztligos 
motinai, kaip galint sutaisyti 
pastiprinanti geryma. Koneda- 
rvdams bet tik kelis laszus isz- 
l jaust i instenge. Pakele ąkią in 
dangų ir gaili asząra insirito in 
geiyma. Motina patemijo sū
naus nuliūdima ir silpna ranka 
nuszhioszezius aszaras nuo 
akiu, tarė jam susigraudinus: 
“Mielas sūnau! tu taip rūpi
niesi apie mane.” — “0 vie
nok nei kiek negaliu pagelbė
ti,” atsake Edvardas raudoda
mas ir užsidenge burna abiem 
rankom. ^Neverk, mano sunau 
kad ir tu isz susikrimtimo ne- 
apsirgtum, atgręžk yelyk mis- baugina.

silpna

in du-
tikt lengvai kalbėjo apie musu skola, ir isz- 

knda prisiarti
nau prie jo su maldavimu, siū
le nenaudėlis 
iszreiszkimn, kad jai 
pasilikti jo paezia, 
motinai skola,

fantavojima, o

jam suprasti, kad
< t r- * ;- - -

tarė: 
greieziausia i 
ežiu dideli 
reikia vaisto.

Tai tikrai Mari- 
“ atidaryk kuo- 
Edvardai, jau

si Ipnnma ir man 
” Edvardas sku

biai paszoko, veidas jo užkai
to, nes džiaugėsi, 
pargryžta. “ 
tikrai ka nors del motinos par- 
nesze, padūmojo sau ir atkiszo 
stuma. Bet kas jo buvo nusi
stebėjimas, kad pamate seserį 
iszblyszkusia su perriszta gal
va. “Marijona!” suszuko per- 
sigandeš:14tu iszblyszkus, kaip 
smertis, o kojos po tavim link
sta, o ta sukruvipta skepeta 
ka reiszkia? sakyk, kas atsiti 

Marijona tylėjo, bet ant 
galo suspausta daugybe jaus 
mu, kurie 
verže, mėtosi in

Ar miega motina?” pakjause 
jo po valia i
(atsippiĮtedama). “Tiką pabu
do,” atsake Edvardas, laboj

ko?”

4 4

Edvardas sku-

kad sesuo 
Vargsze mergaite!

Marijona!

jos jauna kratine 
glebi brolio.

atsikvoszedamn

atsake Edvardas, labai 
laukia,tavęs, yra labai silpna, 
ir reikalauja pastiprinimo. Bet 
sakyk kas su tavim atsitiko? 
Sakyk! tavo tylėjimas mano 

Motina iszgirdus. 
lis savo nrie Dievo.. Jam patin- kad c|ukto sugrvžo, sznkteleja
ka kudikiszka mąlda. Jis pri- ja, o ji, kaip salėdama slppda 
laiko prisnausta, ant bandymu ma sąvo didi liūdnumą, ipejc S . . . . f A « 4 .A - - _ ♦ f —' J'1 4. I J. "h JL ' . 1* * '* M .iszstatvta. — 4 4 Ak motina!” 
atsiduso jaunikaitis:* “juk asz 
tolydžio meldžiuos, o vienok motina silpnu balsu ineinan- 

cziai, ir isztiėso prie jos savo 
.. ... . ..................... ,........  , ", X ■ * 4 > “S3UgO-
sakonąązle: “ne rūgo k niekad kis, kad. tavęs, nąktis daugiau s

su bręllu in moąka pirktele. 
“Sveika, miola dukrele!” tarė

savo

tovienio vargas tik - didinami.
— ?Palikim tai Jo valiai, ’ ’

f >

at- * Bfidžiuvusias rankas, H Saugo-

prasitrauke ir ąu paniekinimu ant Dievo ąpvoį^dę^iiiekądoą! neužkluptu, nes ji niekam ne
paturėjo ąnt nedorėlio.Kaip pamink, nors czion ant bzio , npaloni. ” Marijona prisiartino,

I

“Tavęs jįs
11

ranka sv 
noroezia 
ne tiktai 

bot dar apart 
to tūkstanti doleriu mums do
vanoti žada.” 
nori vesti, suszuko Edvardas: 
“O bjanrvbe! tu nieko nežinai 
anie meile, nieko anie religija, 
nieko apie tikėjimą! Tikra ir 
gryna meile yra vienatiniu jau
smu, kuris niekina savpatmej- 
le; o tu gyveni del pinigu ir sa
vo kūno. Meile vra tavo kalbo
je, kaip ir darbuose tavo melu. 
Tavęs nenastinrina dievobai
mingas tikėjimas, turintys pa- 
jiega szventa ir nastinrinan- 
czia, knriaja ir didžiausias nu
sidėjėlis nastinrintas pakajin- 
gai mirszta. Tugi drebi ant vie
no pamisliiimo anie smerti. Su 
i sz iu ok i a n ežiu nūs i szvnso i irpu 
ant veido praeini pro duris 
bažnvezios, o vienok tiesi sayo 
suterliotas 
aniuolo.”
kad nutiltu, o užkaitus Mari
jona toliaus pasakojo: 
damas paskutinius
pažiurėjo in mano taip namę-

* * ♦

Ant West Coal stryto 
Vaina atsitiko, 

Dvi bobeles susirupeziavo, 
Turbut nuo raunszaiues svai

guli gavo.
Nesiposzkite moteriukes ba 

tai negražu, 
Atm dabar laiko neturiu
Tai pakolioti negaliu,

Bot kaip da karta ka dagirsiu. 
Tai smagei su koezelu užkirsiu.

4: * *

M o te r i u kės apsisaugoki te 
Kad jums sunku per daug 

negerkite,
Jus manote, jog drūtumo 

daugiau gausite, 
Ir smagesnes busite.

Vienu tokia Ta m a k ve j e pa
žinau, 

Ir gerai jaja žinau,
Jog kvorta namines per die

na iszriaugia, 
Ir da vakare alaus szaukia.

Už tai, vaikai josios vos vež
ioja,

Priesz blaiviu moterių vai
kus neatstoja,

O tokie vaikai ir būna gir
tuoklei, 

Vagei ir paleidelei.
♦ ♦ ❖

Montkarme kelios merginos 
randasi,

Bet ne kaap vedasi, 
Dvi lietuves, 

Ir dvi putlokos,
Apie paliokes neturiu ka sa

kyti,
Bet apie lietuves negaliu 

nutylėti.
Priesz keletą meteliu, 

Juokeąi isz lietuviszkn ber
neliu,

O kad dabar jau sensta,
• puikumą pameta, 

Vietinei vaikinai, 
Atszalo suvisiii.
'•I,. V*. J ’

Tai nebageles dabar spasa-

rankas prie to 
Motina prasze jo,

“Kulbe 
žodžius, 
*r * i<1 ‘ I

kimmcziai, kad man RzijvJis įs-z
gailosz^io njvązo ir kada njs- 
«mnta trankiausi nuo begėdžio, 
' ' j »; • i < ** m ’ ' H
iszvadino mano pnikia nl/age. 
Negalėdama il.gin.us pasilaikyti
iszvadinnu ii grubi jonu ir i^>-

p-anta traukiausi nuo begėdžio,
1 1 4 p .< į 4 V* M ’ < L

rejau atsitolinti. Jisai?gi kirtę 
su !lazda man in galva,’ kad 
tindama nuo smarkaus sir)U{-

1.) * Zl. 1 » t

p io snmuszinu bonkute su yąį- 
stu.

Tolinus bus.

bus iszradhieja, 
Po visa Pennsylvania važinėja 

Kaip ant. jomarko pasirodi
nėja, 

Gal koki vyreli užtiks,
Del katro mergele patiks. 

Bet gilukio nesurado, 
Norints visaip bando,
Ir teip ilgai važines,
Kol važinėti galps.
JL k 4 ■' * > I * < C i-*-.

Geriausiai padarys, 
Kaip in davatkas insiraszys 

Tada visko atsinores, 
Kaip szoki toki zękona turęs^

Mergeles, nebedąvokite
Dievuliui pąsiliecąvokitę, 
Juk tai nedidelis giliikis 

a jis i vyria v u.s,
Da jeigu reikia žlumbt gir-

/tnokli. gavus. 
Daugelis tokiu yra,
Ka toki gavo vyra.

Skaitykite “Saule”

MAHANOY CITY bu* koinn Utar* 
ninka 30 E. Centre St. ant antro flo

ra. Ofiso valandos] 9 ryte iki 9 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

kata, kaip ir daugeliams jau sutaiM*. 
Musu žolių sekanczlos prekes: Del 
kraujo vai trr o, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir koklinėse, nu* 
strėnų skaudėjimo, viduriu uėkieta- 
Jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinbnosi lovoje, vandenine* 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
nervu ligos, iszgasties, galvos skau
dėjimo Ir svaigimo ausys* ūžimo, pa
kelis po 86c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-lig*s del moterių 
85c. Geriausi gumbalaszal 50c. Pa
lange trajanka 60c. Poplaiszkaf 85c. 
Nuo plauku slinkimo Ir pleiskanų las- 
vnlimo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
knygų kataloge. Reikalaujam* parda 
veju musu žolėms, knygoms Ir popie
rių gromatoms. M. bukaitis, 
451 Hudson Ave, Rochester, N. Y.

Ant. J. Sakalauske
I. 4 IT 1 ,/ k ' * 1 IT

UETUV1SZKAS GRABORIU9 
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DAKTARAS H0DGENS
Philadelphia Specialistas.

Užtisanejusiu Ir Chrenlsalcu Lijfu.
Eikite ten kur esate tikri kad gau- 

flite tvirta rodą ir atsakanti tnedika- 
liszka gydymą, per daktaru kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka apiankate nuo manos yra 
gvnrantuotao.

Jaigu esate silpni, nerviszki ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, a to j kito pas mane ir pa
slaptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkuma* po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas szir- 
dios, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palepgyintl.

Odos ligos, Iszborirnai, papuertos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydymą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunys- 
Ar stokas Jums drūtumo,

Laidoj* kunus Num ire lt a pagal Nao- 
jawn* mada 
pristato 
reikalams

Parduodu tIboHus paminklus, dide
lius ir mažins už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksit* POMNINKA tsJ 
kreipkitas pas mane, nes ass galin jo
mis pigiau geriau* parduoti nagu kiti. 
333-331 W. Ceatr* St., M«h**oy <W

Pigi preke. Tdpg> 
automobilius risokto*

slaptingai pasikalbėsime. Laukti yra

CAPITAL STOCK 1126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,868.01
ir silpni?

* i I . T ’

mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
pažęnklino, jaigu taip tai matykite 
tos jus apleidžia? Ar esate nuvargę 
mane.

Rumatiamas visokiuose padėjimuo
se, taipgi isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate nervuoti ir trote nuode- 
, MLi ’ «ii v ns, • * <ju, silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, 
bo ambicijoo, bo gyvumo, trotinat 
ant yogos, silpnos atminties, sarmat- 
Įyvi, greitai pallstat, pikti, iszblysz- 
kusis ir iazberimai ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas paežiuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerklėje, 
utokas enerįfloa. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau katara, astpia, 
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimą, isztynima gerkles (goitre), 
kraujo, odos ir spėciales linns pilvo, 
inkątu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
OfųrĮtis.
Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 

iszaiszklnsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano apa- 

tarų, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiauriU0 Europos ir Amorfkoo 
Specialistus:

' TAMAQUA Daktaras Hodgans bu- 
na kožna Sereda Ir jo ofisas tanais 
yra po No. 44 BROAD ST. Ofteo va
landos nuo 9 ryte iki 8 vakare.

so, taipgi iaztine ir aztyvi sulenkimai

nias kauluose, skausmas gerkle jo,
S. 4 i1' j1 |

Pasekmingai gydau kataro, astma,

jima, isztynima

nęurltis.
gausite rodą dykai. Po tam 

Isząlszklnsiu kokis skirtumas, geroa- 
ąb ir daug pagelbantis yra mano »pa- 
babap gydymo. Padokąvonoa nuo dak-

ąąaĮ patvirtinti ir rekomondavoti per 
garitingiauęlus Europos ir Amerikos 
Sperialifttus: 1 11 1 J *'** ' ’
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Mokame 8-czi* procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jutu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos Mes norim kad Ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar dideli*

H. BALL, Prezidentą* 
Goo W BARLOW, Vke-Proa 
Jo». E. FERGUSON, Kasteriu*

CHAS. S. PARMLEY 
Real Eatatv Agant. Notary PabUo

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tat keripkite* pas mane, aaz jumlf 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randa*.
namus ir foruieziua, automobiliu* Lt

Kampa* Catawiata ir Market St.
Mahaa y City, Pa.

,7.m -BinuA —r1-   - .. .............. —

W TBASKAUSKAJB
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABQRlUS MAHANQY CITY

Inuiurinfa

d’Laidoja kulius numirėliu. Parsarado
L__________ r. . . . fc. . . ...
tlniu, vesėliju, pasivažinėjimo h* Lt,
automobilius del laldčtuvfu krilcM> 
tlniu, vesėliju, pasivažinėjimo ir Lt.
820 W. Csotrs Si. Msb*noy City,
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ŽINIOS VIETINES.

* ‘ \ erini Xcd
lia”.

■— Mare Szimko isz. Moreo> 
pamėto savo vyra ir penki*, vai 
kus ir uusibaladojo not in Park 
Place, kur siisinesze >u kokiu 

iif but n 
Marintos, bft

Sllsineszt* >ii 
tai uasz.iiu. Gal vyras ir 
jvszkojas savo 
neradęs kuparelije 110 doleriu 
atėjo pas skvajeri su 
Mare prižadėjo sugryžt ] 
vo vyra, bet lyg sz.iam laikir 
nei naszlys nei tikras jokios v\ - 
ras josios da nesusilaukė. 
Mare jeszko treezio kvailio.

Diena 1 Apriliaus Penu 
svlvania

skundu.
»a*« >a

(lai

cz<‘ 
indei n

Power & Light ('o., 
iszsiunt i nėjo sz.e rimukam-* 
kins su 7 procentu ant 
pinigu in taja kompanije.

Antanas Matule\ ieziu> 
likos sužei>tas Xorth Mahanoy 
kasyklosin ir nuvež.ta.** in A"h 
lando ligonhuti. Mikola Strimz 
keviezius, 913 E. Mal an<»\ 
Avė., likos sužeistas ir uode 
gintas Vulkano

913
ir ;ip<l 

k:i>\ klo*i;i.

Aslil,-)ii<l<» bru\<>r:i> liko-* 
nubaustas ant tuk>t.’inczio <1 
leriii per valdže už darynin uv 
re>ni<i alaii" ne kaip valdže pa 
vėlina

<»
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les teismą laimėjo ir kompa- 
t U l'cjo

II t

f

Isz Shenandoah, I’a. ■
I

LAIMĖJO MILIJONUS BET 
DIRBA.

('arson,George ( arson, kainakasis, 
i'Zi’adejas ir jeszkotojas aukso 
nepaliauna dirbti, norints lai
mėjo milijonus doleriu nuo di
leliu kompanijų kurios pavo

■ nuo jojo i>zradima kaip per- 
>kirt aukse nuo rudos, bet už-
ve< 
nijos turėjo jam užmokėti už 
naudojimu jojo iszradinm.

KONSULIS PAJESZKO:

SAULIS
wy**-***-***—m i ■ iimi i   n ,

PARSIDUODA NAUJI 
NAMAI.

Ashland’e, Pa. pilno ilgio lo
tai. Visi inlaisymai. Asldand’e 
yra pigios taksos. Deszimis mi
liutu nueiti in kasyklas. 
k(‘s $5,700 iki $5,900 
arba parduosiim* 
mokeseziu.

L. E. Euterliue, 
Ashland, Pa.

P re
ti z, cash, 

aid lengvu 
(1.29

ANT PARDAVIMO.

Namas del vienos familijos. 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. At.si- 

“Saules” ofisą.flzaukito in

I

I
I
I

I

a•i
Niekas mali būti palyRinama, kaip 

iAtrynirnas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pailcblt ap«lreHk!mų 
tuojaus naudokit garsų namini
pagclbinink'i, kad Uvenguu tollmeicAių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaintinčcc. Tėmykit. kad 
butų InPmo vfeizbA^enklu ant pake- 
l*o.

komplikacijų.

'r. AD. RICHTER &• CO. 
Berry & South 5th St*.

Brooklyn. N. Y.
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a. a. Aii’.in.’m 
.'Zlorninka'.

Ar priimtumet kiapo 
dovana?

«4

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. ^Dabar miega 

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotą 
laišką ir nuspręskit nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo. Šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje 

• « . v «•> < «• inaminiu vaistų ščputėjc.

"Gerbiamieji:—

II

Šiuo laišku noriu jums ištarti širdingiausi ačiū už 
gerus vaistus, kuriuos man prisiuntėt. Per 10 mčnesių 
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip 
greitai aplaikiau vaistus, kurious man prisiuntėt, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai 
miegojo visą naktį. Aš turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padarė 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn."

. Mrs. W K., New Britain, Conn.

Pareikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 
Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
35c bonką Bambino iš savo vaistininko šiandien.
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1 )Jann.**zis, Jonas 
ai \ y ko 
\’f||O

2)

, Amerikon
1911 metais ir apsigy- 

Ih’ooklyn, X. V.
Karpa vieziim,

mf t a- 
žonif lia

**ll('ls 
i no 
Bmlrt‘\ icz.iif' 

<l.i 
iiou/.mi r-zo mn*-u ir) vo nl o ja i, 
ne** rodo*, kad i ik kf Ii inmio>iai 

t f i p 
pf r**i«*k\ iv.

h "4a

laiko, kai}
a.

kurio atminti 
llllbll

kaip si) mumis icip >iaigai ir 
net ik<*l i na i pcr*J >ky i c. Laika**

uMoja i. bėga toliau-, 
y \ a>t i> žimui i u.

io>io> atmini ic* at Alni** laji ry 
m trade

bažnyczioje ant kuriu Bud 
revieziu 'Z.cim\na nu<>>z.irdžiai 
u/pra'/it \ i'.i' irimiiic^, priele 
liu< ir paz\ **tamii> idant daly 
ha ut u ant 

• lii'zia a.a.

H f > 
juom n

O 'II

Am

M »

į>a inald<»s J . J m »za

4.1 lie** 
A nla if i.

painu k Iii ii z

Pit I 'bill go
ri' pri bima m M a lia m • j n 111; LI 

Del.me del
<’> Apriliain.
* ki:n

K\ pr»'.i k n |

. I o 11:1 «•
J"nI u i < 

je Sz\. Mari.i 
ladel l’i.joi, 
"i ir t I

Stani.'Z.kis, Imezo-
1 • k . . ■ * i < k <1 . i I IM I ** H > Ipa'ckniinga opcraci

- liixonbuteje Ki 
•'Z.iad ien 

**\ cil<>ta.

I > 
k u r 

rfi lai
randa-

J imzas, 
pric-z dvyleka metu i.-zkeliavo 
A rirent i non.

I

F. A D. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts.. Brooklyn, N. Y.

- u > t < > - 
n no 2 
t rn ki*

pa -azicrm 
X c \\ V o

s i "Zc i na S :l •'s i *»z i v 
m ir aiciua iii miešta 9:15 va 
Karo ture* parlor karu.

Xaszlc re ii
"kalbimo <lr<vpanu. 

»< >

rk<»

I 
1
I

pi K' 
uio dari

niauja <larh • 
na m i

. ] hi z; n if 11 \ a i k n i r ’ 
l. Kreipkite ant adre'U > W.
Pine St. ( I. - t

PARSIDUODA FARMA.

Puiki 1 a rma oi 1 ak imi u 
Mabano.jans ir 
Puse m v los 
Geri budinkai. I
duo. Lengvos iszlv 
kitos in 
aid adreso:

; i) 11 
mif >t u.

J i i i i n i n ' mene 
a | >"i \ <■< l<‘.

Sz\ a bon i 111 e. 
apl ickm i.i u", 
Ibireli i'Z 
n bele >n' i pa z i 11< • 
I; 111 k c ** i iii mok>laine 
i \ '!<•'. Jauna\ et 
\ cli

i, praeita
IIICl .1 
Iz.dlflf

gerai žinoma j laika 
"c**m c i \\ a.

Manricu 1
I h iibjet on. X. J. Iz 'Aleksandr;

3) Szepcty-*, Jonas, Aincri 
k<m at vvko 1909 metais i)- t ola 

Moines, |ogV Veliu Ih’S
PARSIDUODA NAUJAS 

NAMAS.
dos ir einiontinis skiepas. Par- 
sidnos hz prioniuna preke.

•'ll 4.1 (i inio|i> ( i i ni>l is, 
Ainori-

kadaU Jllolll

;ipl ick<» 
;ip>ig\

I > i i 114 c! < >1111 k n r l:iik<> n p 
l ick;i. Tik ;in;i dicmi žine ;iįiic
1;i i p; i kLdo

1 /. i a i

p<> mif'ta.

A111 a 11;i - Sa< la nr ka - .
• I

u
melu i'/. Gii.ird\ die*', 11 i\ •1 > *-u 

k a > \ k I < > 
' m A ' 11! a 11

ž.ei'la- Packer N 
ir likt"- n n \ • zl

I <» 11 c o
-1; i

( ubui i.

(I .)

a rba
a!v\ko

kon 1913 nif t a i.s i r I n la la i ka
I >ri< I tfi * į »orl, t 'on n.

. I o 11 a s
niftais o\ \ rii<-
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I
I
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Ka tik pabaigtas naujas na-1 
mas.ant vienos l’amilijos ] 
405 W. South St.

prio '
A’isos vigą- į (l.f.)

If V Vfllf
Vasiliauskai,5)

K<Hr\na, 1914 
Philadelphia. Pa.

A pic juo> ži na n I ieji a rba pa 
11 \ > jc-'zkoinlrji praszomi 
liepi i >ziu<» ant ra>zu :

I .it Įmaniau < '<»ii**ii la t c, 
39 Park h’ow, 

<>rk ('it v, X. V.

i

I

i

ii

Ant. Loskauskas
405 W. Mahanoy St.

Mahanov Cit v, Pa.

i r
i

alsi

I
jeigu jum’s

.\ t \\ Y

Daleiskime sau: 
iszpultu isz debesų dovana 7 
doleriu, vargei jus tuos pini
gus atsakytumėt priimti, bea 
hejones nes? Į

SU 
apie 

Jis \ ra

r

bndns.
supranta apie

gydymo
kuris
Gydo visokias ligm 

b<‘ g v
Bodą

J

Dr. Wassil Kurilla, D. C. Ph. C.
CHIROPRACTOR.

Jei jus sergate pasitarkit*'
Chiropiatic ir siižinokiti' 
j<>
žmogus 
sveikata, 
pagal naujausia bnda,

J (luobu ir be pjaustinio, 
ir patarimas dykai.

118 Cor. Oak ir West Sts.
SHENANDOAH, PA.

Panedeli, Seredoj ir Petnyezioj.
Ofiso valandos: 10 iki 12 priesz piet.

1 iki 5, ir 6:30 iki 8:30 popiet.
-Telefonas 398-J. Namas 65-J.I J j r --------------------------------------------------------------------------

S Market & independence Sts.
< SHAMOKIN, PA.
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Į
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I’ra na-
P'ky rima
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i >; i < • z j o s 
prieza V e. Imk jo •
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Szla i n >1;a 
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padiiodmmi'- 
o < > • iii ’ • i i a 11 - • l I

I
I

A nIana
<4 \ \ < 11 < I a m a ■*

X. \ . Iik<»-' painil.'i' 
p< r <

do-

TEMYKITE LIETUVISZKA
TAUTA.

I ‘a rd m >< I n puikia^ i r ger

Pamislintumet sau kad esate 
giliukningi ir tuo jaus many 
tumet kaip tuos pinigus ge
riausia butu išzduoti.
daigtu galėtumėt nusipirkti už
$7. Nepaisant ant to ka dary
tumėt su tais pinigais bet vis
gi rastumėt ta dovana $7 gana 
naudinga.

i
i
I

Daug I

i
iU" 

h'arma.'. prie vandenin ir prie 
1 t • k • • a ♦ •

i
I

i
i

bin Ii n kai s ir 'ii
Par :

ikejiniti.1

k it a • I gei n keliu,. I < > 1111

La < ■ k \\ a 1111 a I >< »< I... , .. .
•4a I i 'Z duodu a n 1 I 
i; / lai.

anli o- pa
puko! pir-

a >ii
lai>, netoli

........... lengvu i'Zim
pats gyvenu 13 

ant larmo**. A’cliiiu kož- ■ 
uam broliui kuris nupirks nesi- j

I m i k u

in ie-i n k u.
.•n! 

czmna i' per del e k t \ \ a. 
kad jam uz**inorcj 
cz m*-.
ma mim. Apie

A ntamis

m Veliu('žirniai 
nielii

i
ik i 111

S t a t f k < • I i o. 
van- 

K re i p- 
a rba

1)110

jegant I ' 
1^1 >>.

•‘Sallies” Olis;)

P. O. Box 23
Vp. 3) Barnesville, Pa.

FAKTAI KURIAS PRIVaT 
LOTE ŽINOTI.

I

• >
i h ■ 1 a i i k < I a 111 a s 

penki melai ad- 
gal Antanas at >i ba ladojo ii 
Sh(‘na<lorifapsivi-.^dainas >u ki 
la iimimia. Nexmei Joiukas 
subjaurino dvi inaža> morgai

< )S 

Kada

es 
lanko

X c > e 11 c i 
dvi maža> 

gavosi 
<•>

: II
Ii'vvi’ii ima

I h>lm is 
priei el is. 
Jeigu ž 
leri, jus visada
pi ieteliii. 
kokio tavor 
daine, 
pinigu,
reikalingu 
geležini h

> ra jum geriausias 
M<»k>la> \ ra galybe, 

i no? c kaip eze< Imli do
gą Iii e

Jeigu 
t) 

alcikilt“

Utarninke, Ketverge ir Subatoj.
Ofiso valandos: 10 iki 12 priesz piet. 

ir 6 iki 8 popiet.
In namus ateina pagal reikalavimo.

Daug kartu pasakoja mumis 
nekurie žmones: “Asz galė- 
cziau nupirkti tik viena szera 
jusu kompanijos stock’o bet 
tas neužtektinai ir tas neužsi
moka”.

< < i

2 iki 4,gailės, gales 
vesti. <'zionais yra daug Lictu- 
\ i u. Turime 2 bažnyczias, Lie- 
tiivi'zkas szakeles ir 1.1. Matot 
koki darbai dabar 
gal bus da prasti'siii 
t e miest nose a rba 
t raukite.** mm bosu,
pats sau bosas ir be bėdos 
venti. Pat a mansiui ka geriause 
lel jusiu (a.31)

Antanas Maciinas 
f L Xo. 1 Bo x 51

1 i
I
I

I

EXTRA! GERI AUSIS KUKU LAIKRODIS RINKOJE!
miest nose 

, nevargki • 
kasvkloso, 
galilo buti 

gv-

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

les už k a 
iii Potlsvill 
ji paleido ana diena ant laisv 
dėde i.-z Lackawainit 
jojo 
pagriebė Antanėli po savo ap- 
globa.

ant pak'iit 
ka leji ma.

lede i.-z
i>z.fjnant ir kaip sakalas

I Bet jeigu galite pirkti viena 
szera, ir teip nepadarote, tai 
lygiai teip kad atsakytumėt 
priimti ta dovana $7 nes kož- 
nas szeras moka procentą $7 
ant meto — yra teip kaip do
vana $7 kurias gautumėt nuo 
savo pinigu.

iI 
i
i

I nosiniai(\ ra 
ez.e<hnl i < 1

1 lire! i 
rtikalaiHile 

kuri nic** pardiio- 
siirzeflinsite 

\isokiu 
rakandu, 

klijoiiku ir

Į

riaii gilinsite
gi pataisom

o ge- 
Teip-

I I

I ’a r< I in •< la inc 
naminiu 

daigi u,
mažiii karpei n, fonografu ir t.t.
Ateikite prie>z Velykas 

iszsjrinkt i.
senus fomyczius 

ir kitokius naminius daigtus.
L. WASCH (Yvaskeviczius)
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ant skersynes, 12-tos ulyczios)
MAHANOY CITY, PA.

I

Juozas P. Milauskas į
I

Lietuviszkas Skvajeris.

J Pristato vestuvių laisnus, teipgi 
padirba kitokias logaliszkas po<

• picraa. Parduoda ir perka namus. 
Insziurina namus, fomyczius ir 

. automobilius nuo ugnies ir t.t.
■ Tik gudriausios ir drueziausios
i kompanijos.
I Ofisas: 32 W. PINE ST. 
i MATTANOV CITY. PA.

I

Du be! tavas 
Tikietas

NEW YORKA
NEDELIOJ

5-to APRILIAUS
Speciali* treinas Subatoa nakti

> Isz 
r Shamokin........
CMt Ca^mel . . . 
J Ashland ........
t Girardville ... 
5Shenandoah . . . 
<Mahanoy City . 
STamaqua........
C New Yorke (Liberty St) .. 6:35

Ryte 
.. . 12:01 
.. . 12:10 

. . 12:47 

.. 12:55 
. .. 12:35 
. . .. 1:10 
.. .. 1:45

|SNcw Yorko (W. 23rd St.) . . 7:40 
i > GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
Į C nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
; > Liberty St. 7:00 ^vakaro ta pati 
; c vakaru in virsz-minetas stacijas.

Irons, Mieli.
I h

Neleiskite
Pleišką-
noins
Sugadinti
Jūsų
Gražumų

Atsargiai prUiurimi nagai, 
sveika veido iiliura ar nau
jausios mados ųprčdalai ne- 

jeigu plaukaibus patftnyli 
bus pilni pleiskanų. Ncda- 
Iciakitc, kad tie įkyrų* balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumų. Naudokite 

Effies 
kaa vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojau* išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkai 
po 65c bonkų arba 75c 
tiesiog iŠ laboratorijos.

yti. p 
pleink

K AD. RICHTER & CO 
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y,

fi

■MM musu ofiSzerai parsiduoda 
siloso arba galite nupirkti •

per bile koki darbininką 
dirbanti prie szitos 

kompanijos.

Pennsylvania 
Power & Light Co. 

lazkirplcite ir priaiuakitc del pirkinio azeru arba del informacijos.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.
Investment Dept. Allentown, Pa.

(Mark X in[] meeting your requirements)
[] Please semi me free copy of booklet telling more about your

Preferred Stock and the Company.
[] I wish to subscribe for .......... shares your Preferred Stock

at price of $100.00 and accrued dividend per share, 
bill to me showing axact amount due.

Send

[] I wish to subscribe for .......... shares your Preferred Stock
on Ensy Payment Plan of $10 per share and $10 per share 
per month until $100.00 and accrued dividend per share has 
been paid. ,,

[] Please ship.......... shares your Preferred Stock at $100.00 and
uccruded dividend per share with draft attached through

Name of your Bank ...............................................................................
Name . ..
Street
Citv

TXK •

<ur nors kitur už pigesne
preke, tai atminkite kad jis nebus tokis gorah kaip kad czionai jumis 
pasiūloma. Siuskite užsakymą dabar kol preke yra teip žema. Adresas:

PRACTICAL SALES COMPANY,
1219 North Irving Ave.

4......       Į -------------------------- . ......
Dept. 62. Chicago, Ill.

_____ %

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

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

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in srita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- 
rin-Ufirlnimn nrnront.n

•«

1




