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ISZ AMERIKOS
i

NUO 15 APRILIAUS -REI 
KĖS MOKĖTI DAUGIAU

UZPACZTA. ’
< . iWashington, D. C. — Xno 15 

dienos Apriliaus užims svarbios 
permainos pabrangimo 4acz(o 
po visas dalis Amerikoj (Iro

Vladas Ur-
kuri

Washington, I). C. — Nuo 15

po visas dalis
matos siuneziamos po A rubrika 
ir postelkortes eis už ta paezia 

pbslolpreke, bet privntiszkproKe, nei privntiszKos posioi 
kortos kasztnos 2 c. Ant pake 
liii reikės mokėti 2c. < 
daugiau už insziurene, 
delivery, regisi ra vol u 
ir aplaikyma žinios 

priėmė

b< > 11 a, 
kad 
>zei m y i ios, 
arui žmoįrii-

prigul i nezia i 
sudžiaus

VARGINGI TIEJEI MOTE- 
RISZKI PANTAPLINEI 

ASILAI.
Yonker-. N. Y.

motore apskundė 
neužlaiko

u žk la use
gali jeszkoti dar

bo, jeigu ji boba lankei apdau
žo, jog neturi progos eiti jv-z- 
k'o| i < 
ak ei

larb 
i r

molynais
veidu.

praeito
mano duszele

ent-

nuo

4#
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BANDIMAS BUVO NEPASEKMINGAS.
anuota del naiki 

ari'oplanu. kurios baudi 
mas buvo Fortress Monroe, Va. 
pasirodo kad anuota szitoki 
sztamo \ ra nepa-ekminga, 

no vieno arooplaiio

DU-KAM NEDELINIS IIAIKRABZTIH 14 BAUDI" 
ISZEINA KAS UTABNINKA IR PETNYCZU.

PRKNUMBBATA KABZTUOJĄ:, ■ II
AMRRIKE: Ant tiao meto $3.44. Ant puaM meto $1.54 

EUROPOJE: Ant vino meto $4.M.
•W Lataku* Ir piningus rtada siuskite tiktai ant saito adreeo:

W. D. BOCZKOWSK1-CO.
MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY' Pa!
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y.W.*O€ZBOWAKl,K<lt«r
*♦ h. •OCMOWWI, Frew. A Bfr m

t ■

36 METAS
.... .............■>

Isz Visu Szaliu
! i

iUŽPUOLINEJA IR APIPLĖ- 
SZINEJA.

Vilnius.

ill

Ui'pateiko
nori n t > gana a rl i lėkio jo,

«». j

( 1

Szi nauja 
nimo

i 
•'f ’ įl1

' O ''

■4

i SALUNINKAS NUBAUSTAS ;

iŠ’.

t

'V

i

Sz. m. 7 d. Kovo 
vai. vak., iszejusi isz luter- 

Mokvkdos 
N r. 7 Boniuka

Aleksandra, Komiteto auklėti
ni, užpuolė 3 banllitai ir sun-

7 
milo pri<» Dvi klases 
Lydos gatvele *il

I

Suvirszum szim- 
pa skut i n is 

Stanishmis 
kuris

""

kiai penui suzenie peczius. 
Greitoji pagelba atvažiavusi 
tuojau pepriszo, uola imi mrojn 

in Lietuviu 
Gydytoju nnonio- 

s Boniukui 
nogresig. Kiek girdėti, tie pa
tys banditai Pranciszkonu mū
ru koridoriuose viemim pulta 
pecziuose perpjovė, kitam 
kove 
gui vietiniam 
tai,-1 ik, matyt 
mas Ino kart gatvėn jiems 
t rnkde.

peiliu 
page I ha

sužeidė

ir nuvožė

LENKAI PRASZO BOLSZE- 
VIKU IDANT JIEMS SU

GRĄŽYTU KARALIŲ 
PONIATOVSKĮ.

Varszava. -
tas metu adgal, 
Lenkijos karalius, 
A ugust as I ‘oniatovsk i, 
179.5 mote buvo priverstas pn- 
siraszyli ant iszardymo Lenki
jos, likos palaidotas iszmury> 

kape po bažnyczia kated-
Pc1 rograde,

!

[ žaizda
Poliklinika.
no mirt ies pavoju

I

O S 11 
supjaustyt u

“ Netekau darbo 
Sopi cm bėrio. Uos
teip mane -upiksino, jog nega
lėjau eil i in darba, 
dėjau 
ketinau (‘it i iii

tam 
ros 
Rosi joi.

'Tame tiksle Lenkai tarėsi sn 
Sovietais ant atvežimo kara
liaus in Varszava. Lenkai at
gaviu savo vieszpjysta pradė
jo rinkli \ isokes sonoviszkas 
nžliekas ir Iv

APGAUTA ŽYDELKIUTE I'1 '’"kiel'i.jn 
ka buvo 
sudrasko ant trijų daliu. O kad 
bolszevikai yra nelabai priete- 
lingais su Lenkija, todėl dery
bos apie atidavima karaliaus 

eina su viso- 
k b u t (‘Uis, o yimtingai 

kada Lenkai nužudė 
botszevikn du agitatorius.

langiau, 
sjrt'cia 1 
romai u 

adgrd ar 
uronnit a.

(r

H'l'i)-

<<>;•
,iuk 
opa 
|t)c. 

i iiiszi iiri'nc) 
ant $5. Spe

už aplaikyma 1 
į >a r< »do.

priimta.
ka>zt uo>

In Kur

pardavi
i r

nd resant as 
a rha:

1.5 cent n už regisi ravota 
mnta ir 3c.
teles adgal kuri 
g romai a 
si tinsti gmina t a 
Už aĮ»draudima 
kokio Mnnt inio 5<
cial Deli very marke 15e.

Priek tam paezta< 
nes naujas marke> po t 1

Reikė ezioii i>zai>zkyt kas ki 
szasi privat iszkn post kareziu. 
Privat i*zko> post kartės ) ra to 
sios ka žmonis siunezia
miestu ar pamario kur lankosi, 
už toko 

het
1 ures Ii py i ]

<» 
ana

kada pra 
meiioi 

darba mani’
la gerai apdaužė. Ir kaip žmo

geli je^zkoti derbo tokiem 
] >adc ji me ! ’ ’ 
Vlede,

| >e > ve i k I ir
ve-

Iii!

gll>

() 
pado\;inol kelis 
gii p;imi<zci olu<i'> 
ru.

Sudže paleido 
bobclkai prižadėjo 

menesius, jei- 
su savo vv-

MOTERE MIEGA 18 
MENESIU.

Womml, Wis.
Stankevicziene,

menesiu.

— Eini liję 
nustebino ne

mažai daktarus savo ilgu mie
gu, isz kurio nepabudo per 18 

In taji laika jiabudo
liktai viena karta ir kalbėjo >u 
savo szeimyna per 20 miliutu, 

i-z j Mailina jaja kada miega su vi
sokioms siidrut inanczionis
duolems. Daktarai tyrinėja i>z 
kokios pri<‘žast ies motoro teip 

>ieng(‘>i iszrasti 
isz to miego

PADARYS AUKSA ISZ 
GELEŽINES RUDOS.

(i lovei’s\ i i le, X . \ . Rich 
komi

ran- 
per drėskė ir norėjo sar- 

kerszvti už k a 
Ron i u ko iszeji- 

su-

* II
4 r-Ji

<z\

to du een 
tu, het naudodami pacztino 
p«»s|elkart(‘- -u i-zspansta mar 
ko po le. eis už tiek, tiktai pos 
telkorb - be markes 
du cent u.

Neužmir<zkite
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rinkti \ isokes
g sziolei Austrija 
sugražino viską 

paeini a kada LenkijaATĖMĖ SAU GYVASTE.
Slabada. ~

8 nakti gyventojai sukilo apsi- 
gande del vienos merginos 
saužudvstes.

3 vai. naktr praeivis Linku
vos g-ves kortelėje, pastebi'jo 
begulinezia jauna, mergina, isz 
kurios gerkles tokojo kraujas 
ir kurios kūnas baisiai drebėjo, 
o pat i sunkiai alsavo, 
ui'toli merginos kūno 
apitusztis butelis nuodu, Pra
eivis pamatęs ta traginga vaiz
du šukele didžiausi triukszma. 
Subėgo apylinkes gyventojai ir 
keli gaisrininkai, kurio nuga
beno ja mimo, n isz ten ■ ligoni
nėn.

Paaiszkejns dalykui, pasiro
dė sztai kas. Slabados 
P. Szuraito 18 metu

Isz Vasario 7 in

vienos apie 
Poniatovskio

(mis,

/

su
**     1 '«r«l nMMMM*1 **>•*ISZ LIETUVOS k 1OUK
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KALĖJIMU.
Pl \ inmil h, Pa.

Oriel ant kurio
po i ri- kart n< iii laika pu 

meto. Iii:c
kalėjimu
loleriu baii.-me-, o

I ai <i pa ži no
įnižo Puller noi-z-kai

nesonei
Franas t ia I 

>alimo sznipni I NETIKĖTINAI ISZSIMAU
DE UPELŲE.
* ' k ii- t d,, ... '. i < * «

apskr. - 
naktyje, va

in Blidakius 
teLmo fpisfolis L. ir vienas po- 
licistas.1Jiedu isztiko nelaime, 

kad pil. 
\ it kaus pievose•)•><»«• Juodupiu 
upeli visai buvo ingriuves lil- 

o dar
o, o per aut ra puse buvo 

grindai tik pes- 
Taip ir mivažia- 

kaiiK', dar ue-

■

ii

f
ard L’odrian, Voki>zka>
kas. prižadėjo >avo 
kuri
ja, j<>u iii laika 11 iju sauvai 
ežiu padaris anksa i>z 
ii(‘s rud
jos priguli keli ženki) vi biz

(oinpani.ja i j n žk I u į KELI SZIMTAI ŽUVININ 
KU PRAŽUVO.

Tokio,

k<
ji pinigiszkai siiszelpine 

in
(lai veji' 

gulėjo
aid L ■

ir užmokeji • 
kad. S? 
prie

ii u bausta.-l"r
įUIoIo III

(

' « * ■ > '„į », <i„ l .

I< u I iak dyret Mkg<
. m. Kovo I d. 

ziavo isz Kuliuilgai miega ir 
j būda idant ja ja 

reikaImis | iszgydyI.I

< >s

geležii ■ n ta ji*’’!
• ' . < • is. I>adai prie kompani- G u Orii-li ik

nieriai kurio |\ g sziolei siiszel io

szitas 
gr<>-

apie 
permainas, nes kitaip jnsu 
mnta bus jum* sugrąžytą arba 
nušiaušta in Dead Letter 
Office in 
paczlas atph'sz ir i>z>kaiti" 
re-a ir jums adiral n n-i un--.

i n 
Washington.!. k ur 

ad

New York, 
mota paima 1

s u ge- 
ženkla i

girna vėžio, bet p< 
kui vela

VĖŽIO LIGA UŽMUSZA 125, 
500 ŽMONIŲ KAS METAS.

- \’ežio liga per 
25,000 auka. Isz

lojo skaitliams apie 15,000 gy 
vasczin galima Imtu iszgialbo 
t i. jeigu žmonis g) (1) t lįsi 
ra i s daktarais, kada
\pžio pasirodo. A'ienatinis gy
dymas vėžio ) ra ek>rei spindu
lei ir radium, kurie sulaiko au

> kokiam lai-
siigryžta. Daktarai 

ant viso svieto nepaliauji' tyri
nėti vėžio priežastį nuo kurio 
tiek žmonių mirszla o gyduo
les prie-z ji da nesurado.

LENGVU BUDU NORĖJO 
PRALOBTI.

JonasParsons, Pa.
danaviržius likos nubaustas in 
federaliszka kalėjimu ant pen
kių metu in Atlanta, Georgia, 
už dirbimą buma-zku. Jonas 
permainydavo doszimts doleri
nes bumaszkas ant penkesde- 
szimts doleriniu bumaszku, isz 
kirpdamas skaitlį 5 isz penki- 

iržklijuoda-

Bog-

“szuniszku po-
savo bobos, nutarė nuo

JOJO DŽIAUGSMAS PERSI
MAINĖ ANT DIDELIO 

NULIUDIMO. 
Wi<.^Milwaukee, Wi-. Friea- 

Leichman, 579 Clinton nlvczios 
pribuvo iii Amerika keturi me 

ilni adgal i<z Vokielijo.-, je>zko- 
ti ezionai> gilukio, 
mas savo paežiai, buk kada 
taupys kelis szimteliu<, atsiims 
jai laivakorte ir gyvens lais
vam sklype kur nesiranda kai
zeriu ne revdliuciju. Iszsipilde 
jojo geismas, nusiuntė molm iai 

laivakorte ir pinigu 
ana diena pribunmi- 

czios paezinles kuri apleido te- 
V) nia su seseria ir szvogoriu 
Siede isz Breno ant laivo Ara
bic.

Papnosze narna, nupirko ke 
lis bukietus žiedu ir Frieas lau
ke paezinles. Bet kitaip atsili 
ko. Jojo motore Olylije priesz 

prist ova New 
Yorka pavojingai apsirgo; prie 
sorganezios lovos daktarai ne 
prileido sesutes ne szvogerio ir 
vargsze mirė prie 
(•ui nusiimti' i 
moteres mirti.

nuvažiavo

prižadeda
su

ant 19,0110 doleriu.pe Rodriaua
nes turi vilti kad tasai komiką* 

laptyiua <iszrado s
so isz u<‘ležines ru<los 
dasi art imam

(i

| >ri žadėt a 
ir lanki'

ai plaukimą in

vet imu. Fri 
apie 
die 

eležkelio

kalic",
jam v i rok o ir | ta leido ji u;i , 

mo >ii prižadi‘jimii idant dali 
'jiau “ ncifrie.-'Z\I u ” DrieszaL

lirliima auk prohil>i<-ij
kuri ran

Pinnacle kalne.

MEILINGAI” PASVEIKT 
NO SAVO VYRA.

('amdeii, X. J. 
zas Ra d ži oi ui.

Kada Juo
alej.42 mot u, 

namo, jojo prisiegele Rože pa
sveikino ji kirviu, prakirsda 

galva, nuo koma jam baisei 
mirė iii kėlės \alandas ligonbn- 
teje. Porele turi asztnonis vai

Motina uždaryta kaleji 
s H 

kada Rože apie 
staeziai paszelo 

sa -

kils.

mo. Badai Juozas snsinesze 
kita mojeria, 
tai dužinojo,
isz pavydumo ir tokiu bildu 
vo vyrui atsimokėjo.

(1

SUMAŽINO ANGLEKA 
SIAMS MOKESTI.

’Johnstown, Pa. Anglines 
kompanijos

i r

I

>n prižade ii m u
i “ nogrie-.z) t u ’ 

o> t ic>a
ma ne.

In už) 11 
atėjo 

.-alų ninku

< ia bl ie I i ii s
: -Ji 

i diena 
pa mat e

swtiyi naiiczi u- 
zeri l’a

, I IO \ ,-l g j ! 1

I .
l‘.

po Si’
. bei

< leiekt y vas, 
-zin k no

gėry mus.
i dani

;og

t iesa
ni i

!"• i 
i hmi
1 Si h Iže ii'i-iun I c
; nždar\ i n salima ir ai vesi u t la 
! brieliu iii siida. Tiiom kart ■ m -
<lže ji liope uždai ) ! i ill kaleji 
ma ir užmokėt i paskirta ban- 
inia.

TAI TAU PROHIBICIJE!
< > rk.Ne\\ 

ei j<>s
I ‘agni prohiii: 

viisziiiinku tai czionaili 
niam miesto kas molas yra par 
dimta nemažiau kaip penki mi 
lijoiiai galonu netikros 
kos, kuria daiigiause 
i>z pordCtiliiiofo < 
alkoholimis, užlaisvla su szak 
nimis, kvarbonis ir truciznomy 
Apt iekoriai pardavė 

galonu guzules 
recopt u.

ariel 
padaro 

lenotoruolo

t nksl a n 
anl l’al- 

Szmnglervst a

I X a k I ) jo nepeši ebejo,

| tas. Puse tilt 
' bn\

sziek tiek 
pusi1

permesti keli
1 ienis pereit i.
Vo jiedu Upeliu,
gntei nekukavus, gerokai iszsi-

j maude. Kuliiin Valseziaus Val
dyba žadėjo padai ) ! i valscziu- 
je kuopai klausia tvarka. Pasi
rodo. ka j gerokai i r ‘apt vai ke, 

kitu tiitu yra 
jau nepravažiuojami —- 

Piliecziai džiaugiasi
‘ ‘ t varka, ’ ’
I iltams, neberoikesia 
iKistocziu bevažiuot i.

lies ir daugelis
aphi- 
tokia 

ik's siilužus visiems 
“sako,’1

SUGRAŽINO VARPUS.
I )ehei kiai, 

Per didi ji kare 
iii

voje nžvoizdetoja.

viena žvduka 
Kas vakaras jiedu 

paezioje vie

Japonija. - Keli 
szimtai žuvininku pražuvo su 

iszplauke ant 
paliko -didele 

paska adydama

valtimis kada 
juos

I' I

mariu ir 
viesulą, paskandydama visas

K < * 1 i k a r i.szj> į. Jit i vg i nuvaltis. Keli kariszj^bktįvgi nu 
plauke ant tosios vielos viltije 
iszgialbejimo jeigu’ katras Ha

£
• t 'ialbejimo jeigu * katras Ha 

randasi gvvas. ė '

D VASE BE GALVOS P ABI

hI
I

11 tj

i

I

I

I

niu biimaszku ir 
mas ant 1.
PABĖGO NUO PACZIOS IN 

KALĖJIMĄ.
Ogden, Utah. — Tamoszius 

Di sauga, 60 motu, uoga lodamas 
ilginus klausyti 
toriu”
josios liežuvio pasislėpt in ka
lėjimą. Iszmusze dideli Įauga 
sztore už ka • likos uždarytas 
kalėjimo ant 30 dienu. Jojo mo
tore meldže Tamosziaus idant

• sugryžtu namo, bet Tamoszius 
Hako, jog jam malsziau kaleji- 

ne kaip namie. /lojo motoro 
dabar <korszina (kad ji apskuns 

- už aplcidima josios j r svetimo- 
torystin, nes jisai turi paezia 
Jtalijoi. Tarnas da daugiau nu
džiugo isz to kad gales ilginus 
perleist malszu gyvenimą ka-

telegrama 
Kcl vergo 

na nuvažiavo ant g 
stoties atvežti savo pacziuh's... 
lavonu.

TĖVAS NUŽUDĖ KŪDIKI — 
PATS NORĖJO PAPILDYT 

SAVŽUDINSTA.
Schenectady, N. Y. — Todėl, 

kad vienos sanvaites senumo 
jojo kūdikis sirgo ir kad jisai 
nebūtu i
11 k e j įme, ■ .., <,,.,, 
isz Waterburio, (*onn., nužudė 
kūdiki kloroformu, po tam in
do jo in valiza kuria paliko ant 
geležinkelio stofios New Hav
en, Conn.

Rogers ’as prisipažino palici- 
jai, kuri ji suėmė ir patalpino 
pusgyvi ligonbuteje po priežiū
ra daktaru ir detektyvu.

’Pasai žmogus serga ant isz- 
džiovimo nugarkaulio, uždegi
mo smegenų, szirdies ligos ir 
nusitrucinimo o ji surado pasi
korusį ant diržo ant lovos ho- 
tolije kuriamo nakvojo. Lindo
jo jisai paskui savo paezia ku
ri dvi sanvaites adgal įniro no

Berwind (’oal < o., 
kurios turi kasvklas Cambria a-

Somerset pa viol uosiu, kn 
riuosia dirba apie keturi luks-
taneziai anglekasiu, nnmusze 
darbininkams po 20 procentą 
ant dolerio. 'Tasai sumažinimas 
mokosties lyginasi mokesczini 
kokia buvo 1917 meti*, o anglo- 
kasei ji priėmė 
priesziniiUo.

Consolidated Coal (d., kuri 
turi dideles kasyklas czionais, 
apgarsino Imk teipgi sumažins 
mokesti savo darbininkams.

CZI US

SZ) VU 
arielkos užsiiminėja •‘>65 laivai 
ir tukstaneziai Imtlegeriii.
FORDAS DIRBA DAUGIAU 

AUTOMOBILIU.
I lot roit, M k'h.

t n ves sziad ion padirba ant die
nos po 7,OOP automobiliu ir 
I roku arba 600 daugiau m* kaip 
dvi san\ait(‘s 
fa r me r isz k i 
(
\ isii daliu svieto užkalbinimai 

ant fordiikn po

P t (‘uos apskr. — 
buvo iszvežti 

varpai m Rusija ir ten žuvo, 
bet dabar rupesniu vietinio kle 
bono nuliejo naujus ir vėl Do 

gėrisi slaptingu 
amh'siu.

nepamena, kad ly 
nebuvo sniego,

nei szalezio nei

o* n 
o szi-

svet imam

Kordo <lir’>

l>e jokio pa s i-

adgal.
t rektoriai buna

Tirdami po 450 ant dienos. Isz

iszaukletas
, Thurlow H. RogersF M

22 E. Spruce uli. West 
randasi ligonbuteje

bei k i(‘cziai
varnu •>

X i(‘ks
Kalėdų

nebuvo
sn lego.

BJAURUS PASIELGIMAS 
UGNAGESIU SU ŽMONIMS.

Kaunas. — Didelis gaisras

mot

SALUNINKAS PASZOVE 
GIRTUS SVECZIUS.

IlazJeton, Pa. — Filipas Pet- 
roviez, 
Hazleton
su paszanta koja in kuria pa
leido kulka salimi likus Juozas 
Daženkukas isz ShepptoiFo. 
Filipas su trimi draugais, ku
rie buvo gerai nžlsitraukia atė
jo iii saluiva ir spyrėsi idant 
jiems duotu gerti, o saluninkas 
mtHydanjas juos tokiam padė
jimo atsisako girtiems jiatar- 
iranti, pradėjo ant jojo daleis!i
szturina ir buvo priverstas gin- 
tu,

fj^ženkukas likos pastatytas 
no $1000 kaucijos Ivtr teismui

RODE GIRININKUI.
Hartland, N. B. — Prie Nach- 

waak upes, kur randasi alrazas " ■ I »
del girriniiiku kurie korta di
deles girres, 
si rod v ma “ 
vos."

Vienas isz kertikti apsakiho- 
nuojo atsineszc. 

isz szulinid ir laike, 
viedra su

kalbartia apie pa- 
I) va Stos be gal-

'■."I

I

ja įnik kada 
vandens 
kada iszt rankinėjo 
vandeniu isz szulinio kilo žmo- 
giszkas pavidalas be galvos.

Žmogus baisei persigando ir 
abazft. Juula atsi- 

baimes,. pasiėmė 
nuėjo vandens, 

antru kartu isztrauka 
viedra, vela pamatė begajvine . 
d vase. I žsimojo ijhl josios su 
kirviu bot perk irt b tiktai orą.

žvdaite 
amžiaus 

tarnavo manufaktūros krautu- 
Kadangi ji 

buvo gana graži ir simpatinga,
lai jai pradėjo pb'sztis žydukai 
o \ oarz gaisrininkai, bot ji be- 
veik visus atstumdavo. Bot 
sztai atėjo laiminga valanda, ir 
ji insimylejo in 
duonkepi.
susitikdavo tojo 
toje, kur ji nusinuodijo. Pasta
ruoju motu, kai mylimasis liko 
be darbo, jo mylimoji isz savo 
mažos algos szolpdavo ji, tuo 
iszpleszdama isz sav senos mo
tinos burnos teikiama jai duo
nos kąsni. Pažinstamieji ja in- 
spejo, kad meiles galas busiąs 
t ragi ilgas, nes jisai jos nemyl i, 
tik ja isznaudoja....

Pastaraji szesztadieni gavu
si savo alga 200 litu ji jam nu- 
n^sze visus pinigus. Jiedu su
sitarė susitikti toje senojo vie
toje. Jai atėjus in paskirta vie
ta ir nieko neradus, pradėjusi 
jos szirdis nerymauti, ir ji su
pratusi, kad jos mylimasis bus 
dingos.

Negaleda ma į ia košt i

nubėgo jn 
kvotėjo isz 

vėlakirvi ir 
Kada

1

I
*'!i|

I

i
Numoto kirvi ir pTrtdejo bėgt. .

::n kart dvase ' paszauke: 
Sustok, nieko pik.to (au neat

sitiks. Noriu tau duoti pasiun- 
tinysta. Asz buvau Amerikonu, 
atvažiavau in czionais medžio
ti ant briedžiu 52 melai adgal. 
Praneszk mano giminėms ku
rio gyvena Boston, Mass., jog 
mano nužudo mano draugas, 
nupjovi' galva kuria užkasė o 
mano kuna inmete iii szita szu- 
lini. Norėjau praneszti kitiems . 
žinomoms kurie ih ežidnais pri
būdavo, bet kada mane, maty
davo tai pabėgdavo.!?4 Po tam 
dvaso pasako knr gimiues gy
vena, ant kokios ui y ežios ir ju
ju pravardes, bot žmogelis teip 
buvo persigandęs, jog j viską 
užmirszo, tik pranesze apie tai 
Bostono policijai Jcuri tyrinėjo 
apie dingima tojo žmogutis.

Kuom 
s 4

1

"Ii
' įį

4Didel is
Kovo 12 d. .5 v. ryte prasidėjo 

Fordson j Rabivido namuose. Sudoge pre 
kės ir namas. Nuostoliu pada
ryta apie 500,000 litu.

Gaisro metu pasižymėjo Kau 
no miesto policijos vadas Ja- 
nuszonis. Jis daro 
stumdo i c spardo žmonos, net 
(h'ganczio turto savininkus, jo 
prižiūrimi policininkai rapiiin- 
kais daužo žmones, ypacz rai
toji policija/Taip elgiantis po
licijai, jokios tvarkos nebuvo. 
Žinoma, tokis policijos elgesys 
neprisiedejo prie gaisro likvi
davimo arba nuostliu sumaži-• inimo. 1 ;

MĖDIOINOS PERSONALO
*'■ >

Iki 1925 m. Sau-

milijo-

Ugnis

geležkolio

mažos mergaites

ateina 
nūs.
VAIKAI SUDEGINO VISA 

KAIMELI.
Marquette, Mich,

sunaikino visa 'kaimeli Chat
ham, pasiliko tik 
stotis kuri radosi už kaimeliu. 
Pgnis kilo nuo zapalku kurias 
brūžino d\i
tvarto, nuo kuriu užsidegu szii^ 
nas ir liepsna greitai prasipla
tino ant aplinkiniu namu. Blo

gy vent oja i a pini ko antdės 
100,000 doleriu.

Nuo 1 Sausio Sltv. Vaisi, 
pastojo uet .1,500 automobili
niu darožku kompanijų kurios 
nieko 5401) nninvnn'ltiliit nv UO11'/

“t varka”:

r.

v LIETUVOJE.
.Kaunas. —~—

šio 1 d. inrogistruota 947 asm,: 
gydytojai, 247 dantų gyd. 

ir dantistai, 308 folczoriivaku- 
219 akuszeriu

Ji.* .

448

szoriu, 
/m a I /m 4«

iv 130 _  4 rtA

meiles 
kanezios ji neilgai mastydama 
nuėjusi in vaistine nusipirko 
Iruciznos ir nusinuodijo.

pradėjo keliauti

KELIAUNA, BET NEŽINO 
KO IR KUR.

VAlkinykai, Vilniaus apskr. 
Musu valseziaus jaunuome- 

Argentinon.
Szia savaite iszvyko apie 20 as
menų. Ju skaii'ziujo koletas 
merginu. Vos vieni iszvažiavo, 
kiti jau ruosziasi. Staeziai už
ėjo kokia liga. Mat visus trau
kia Amerikos aukso kalnai. 
Kaip daug ju ton matys sun
kiausi skurdą, gal vienas kitas 
sugryžsz tėvynėn, praradęs sa
vo syorkata. J u sveikata pasi
naudos Amerikos kapitalistai. 
Kodėl gi žydai nevažiuoja Ar-

BAISI NELAIME ANT f 
GELEŽINKELIO.

Borcelom’o, Tszpnnijo.
Dvideszimts du pasažioriai su
degė ant smert o apie ponkos- 

ap-
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gontinon? Kad ten butu taip 
jeee • • •• • v •

doszimts baisei sužeistidr
<11 « •"♦(Ui 1 w *

deginti nelaimėje aid gel 
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Kas Girdėt
3k «, .j - .

Žmonis lankei skundiesi buk 
prohibicijos tiesos labai spau- 
dže vargingus darbininkėlius, 
o kada taisos tiesas Inužo tur
tingi, tai valdžu žiuri ant jujn 
per pirsztus.

Paimlcime ant paveizdos ap 
linkine Wilkes Barre, Pa., kur 
darbininkai sunkei dirbanti 
kasyklosia, ypatingai Lietuvei, 
Lenkai ir »Slavokai,
si pažysta, jog dirba namine del 
savo naudos, yra baudžomi nuo 
szeszin menesiu kalėjimo lyg 
dvieju motu, norints 
sižengimas neprivalo 
(

tenaitinei advokatai.
Tokias bausmes neseno i ap

laike Jurgis Rakundis 
menesiu, Jurgis Bojak ant me
to, o Karolius Ryką nuo moto 
lyg dvieju. Advokatai užpro- 
testavojo priesz teip dideles 
bausmes už teip maža prasižen 
girna ir apelavo in augsztesni 
snda.

Dabar paimkime 
veizdi: vagone
Goraldinos Farrar, kuri važia
vo isz Kanados in Rutland, Vt., 

rado 60 
arielkos ir

fort a pi jone.
visai no

kurio pri-

jujn pra
būti di

lesne kaip 30 dienu, kaip mano

ant 6

Isz Lietuvos.
NUSIKALTIMAI 

LIETUVOJE, t
1924\ motais Lietuvoje padu*- 

rytu 1023 
Skirstant
mai sziokio: ploszimn —

S vagyseziu isz 
arkliavagysczin, 

vagyseziu isz sandeliu ir vago- 
— 26,

invairiu nusikaltimu, 
nusikalti- 

33, už
rnszimis

1r

I

Jr

I Lietuviszkos Pasakos.

kasztus pa

SUMAŽINO KASZTUS 
BALTO NAMO.

Idant sumažyt 
linksminimo ir primnimo viso
kiu sveeziu Baltam Name, ku? 
riame gyvena prezidentas, atsi
buvo tame tiksli* kontestas, ku
ri laimėjo William Rockwell 
nes jisai iszrado goriausia l)u- 
da. Konteste dalyhavo 40 oko»- 
nomist n.

antra pa- 
dainininkes

prohibicijos agentai 
buteliu szampano, 
alaus paslėptus 
Garsios dainininkes 
ergeliavo ir kaip rodos ne bus
baudžema ne aresztavota. O 
gal eis in kalėjima i No ser! to
kios vietos, tai tiktai del darbi
ninku, kurie no turi pinigu isz- 
sisukt isz k ra u jėgeriu prohibi
cijos virszininku.

Panasziu atsitikimu turime 
kas diena. Toip, vargszai turi 
pakutavot, o turtingi eina liuo- 
81.

ir josios vaikai 
bego in avinyezia, užsmaugė 
avi kuri turėjo keliu dienu erių 
ka kuri prisisavino sau, pradė
jo mnityt ir loti jeigu kas pri
siartino prie jo, o erukas bego 
paskui jaja kaip paskui savo 
tikra motina. — Tokiu tai bil
du kaliuke apmalszino savo 
motiniszka gailesti ir prijauti
mą, o nubaudė gaspadoriu už 
stoka mielaszirdystes ant jo
sios ir jos vaiku.

nesugryz, nn- 
avinvezia,

Philadolphijos 
kardinolo D<»ug- 

oficialu

mano

muszimu 
butu — ;358,

f. •••. 
f 
..s
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SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

83.
Tūlas ūkininkas turėjo dauge
li pinigu ir kada jis gulėjo aut 

.mirtino patalo, tai jis prasze 
[savo marezios, kad jam priesz

nigus inbores, gryžo dar pas- 
kutinuju. Jo.bernas, tai maty
damas, <ejo slapczei žiūrėt; se
nis su pinigais atėjės ir trios 
prie ghu inheres, tuos višus

auksineis pinigais, o baltoji si
dabrinėms.

|

■■i

n is su pinigais
93.

Pinigus kad matei degant 
priesz saules seditna, tai yra

ė 1
j

Norints 
buk tave myli isz 
dies, bet lenais randasi užtek
tinai vietos del kito.

mergina bažinasi, 
visos szir-

Lillie, Francijoi ana diena 
daktarai padare akyva ir ne
girdėt a o pe ra c i j a. Sz ta i, isz 
galvos ka tik nukirstos prasi
žengėliui banditui Olivier, dak
tarai iszpjovo tūla gilo ir in- 
sinvo del mirsztanczios penkių 
metu mergaites kuri sirgo pa- 
raližu. Operacijų buvo pasek
minga ir mergaitei iszgialbeta 
gyvastis. O gal banditui bus 
dovanota kalte už prisidėjimą 
iszgialbejimo gyvasties kūdi
kiui ant augszcziausio sūdo.

isz Kara- 
bažnyežios

Plymouth, Pa.,

Pereita sanvaitia 
lienes Aniolu
Brooklyn, N. Y., tik keli žmo
nis palydėjo ant kapiniu miru
si Antana Pajaujį. Tasai žmo
gus mirė neturtingu, nuo visu 
apleistas, o bet apie 1890 mete 
buvo konia tnrtingiauses žmo
gus Luzernes paviete.

Mete 1886 Pajaujis davė pini
gu Juozui Paukszcziui ant isz- 
leidimo laikraszczio “Vienybes 
Lietuvninku,”
kurios pirmutiniu redaktorium 
buvo a.a. D. T. Boczkauskas. 
Pajaujis turėjo saliuna ir pri- 
vatiszka banka, kuri vėliaus 
subankrutino.

Velionis Pajaujis turėjo duk
teria kuri mirė turėdama apie 
18 metu, po tam in kelis metus 
mirė jojo pati, o pasiliko tik 
vienas sūnūs Feliksas, kuris 
badai gyvena New Yorko val
stijoj.

Tokia’tai žmogaus gilukis 
sziadien ant suolo, 

rytoj po suolu.
Redaktorių ‘ Sa riles ’ ’ 

atsimena visa- szeimyna Pajau
jienės gyveno szale kada mu
su’ 1 tėvelis redagavo ‘ ‘ Viony- 
bia.”

T 
Amerike

gerai

. Pas gaspadoriu Francos Bor- 
gu, Francijoi, kaliuke atveda 
keturis azuniukus bet gaspado- 
riui tas nepatiko ir nebuvo rei- 
kalingiF<todel punosze visus in
artima prūdą 'ir *paskandino;
kaliuke graudžęi ataugę prie 

mątydamą, jog niekę neįnveiks
J. ' | ’ ? ' , * ' " ’ *' u 4 I #

o per kales valandas, bet

Lietuvos universiteto rėkto 
rius gavo isz 
arkivyskupo 
hurt y juridiskonsulto 
praneszima, kad a. a. kun. Si-

Paut ienians (buvusis 
Mahanojaus ir Shenadorio pra- 
baszczius), testamentas yra 
teismo patvirtintas.

Savo turtą velionis paskyrė 
Lietuvos universiteto studen- 
tams-ems stipendijoms. Kandi
datams in stipendininkus tes
tamentas nustato tokias sąly
gas: kad kandidatai busti lie
tuviai, kad gerai lietuviszkai 
kalbėtu, kad butu praktikuoja 
katalikių, kad butu savo klebo
nu rekomenduoti. Kardinolas 
Dougherty kaip teismo patvir
tinto testamento egzekutorius, 
isz savo dusus pastato dar sąly
gą, kad kandidatai butu dvie
ju vvskupu ir Lietuvos univer
siteto teologijos-filosofijos fa
kulteto dekano rekomenduoti. 
Jis sau pasilieka saugti kapi
tula ir stipendijoms skiria ka
pitalo nuo^ziinczius. Visas ka; 
pitalas siekia 74,998 doleriu 59 
centu. Nuokeleriu 

susidarė

testamentas

metu nuo- 
szimnziu susidarė jau 4,119 
dol. Ta suma kardinolas Doug
herty ir skiria dabar stipendi
joms. Kasmet nuoszimcziu su
sidarys apie 1400 doleriu.

T1KR1AUSES KABALAS
Arba Atidengimu Paalapcziu Atei
ties. Su pftgelba kazlrom Pagal 
ChuldelHzku, Persiazku, Gralklszku, 
Arabiszku ir Cigonlszku burtlnlku 
Iszguidinejlmas to kabalo y fa .labai 
lengvaa ir kiekvienam gali būti su
pras tinu.

MORAL1SZKA KABALA
Katra iszdcda tmogaus ateiti. Su 
Sąlamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
• « ■ . R,

Sudėjo Cigonks isz Egipto. Kubine 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES OC* 
TIKTAI UŽ . . , , / .

Prtsiuflklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paėsta. 
Pinigus galite siusti stempomle

nu — 26, vag^’seziu isz krau
tuvių — 185, invairiu smulkiu 
vagyseziu — 338 padegimu — 
5 ir kt. Daugiausia nusikalti
mu padniytn Vasario, Liepos, 
Rugpjuezio, Rugsėjo ir Spaliu 
menesiais, mažiausia — 
menesi

Praėjusiais metais policijos 
buvo suimta 1138 nusikaltėliu, 
kuriu plosziku — 47, žmogžu
džiu — 7, 
padegėju — 
pabėgusiu kaliniu — 10, vagiu 
— 750 ir kt.
BAŽNYOZIOJ

TRIUKSZMAS.
Viszakio-Ruda. — Priesz 

užgavėnes ežia turėjo invykti 
vienos merginos su 
jungtuves. Priesz tai ji pir
miau buvo pasižadėjus teketi 
už vieno apvlinkes vyruko B., 
bet del kokiu tai priežaseziu 
jos, jungtuves turėjo būti visai 
su kitos parapijos 
rium.” 
B. pasiėmus savo broli ir dar 
drauga L— visi trvs ateio in 
bažnvtkaimi gerokai “insi- 
t rauke” 
šia sužiodotine su jaunikiu jei 
ne nužudvti, tai bent 
apkulti. Sužinojęs sziu 
ku nnsirvžima vietos klebonas 
pamatęs juos draudė, kad jie 
savo sumanymą nevvkdvtu ir 
virtam stow neitu bažnvezion 
Bet ežia jie pakele triukszina ir 
visus pradėjo plūsti.

Klebonui tain nat teko gerai. 
Isz vieno B. net buvo 
revolveris, 
kai jaunavedžiai sueio in baž 
nvezia nrie altoriaus “ 
votis:” szio trvs asmens B., B 
ir L. virti kaip sziaueziai irgi 
sueio. in^isedo in suolus ir pra
jojo b’”žnyozioj irinkszma kel
ti: szvilnauti, rėkauti, dainuo
ti. Tuoj tano nasznukta noliei 
ia ir visi trvs “variioti” jeva 
buvo iszvesti isz bpžnvozios ir 
pasodinti szaltojon. Rvto metu 
prasiblaivins iioms tano sostą 
t vi as “nratikulas” 
inn<lariai neleisti, 
kalba, kad triukezmndnrius di 
dole bausme lankia už szvontos 
vielos triukszma keliant isznie- 
k in ima.

ISZ Mapt.tampoLES 
APLINKINES.

Melage. — Kovo 23 d. atvy
ko in 1 nuov.
inorvaito Knpezinskaitc su sa
vo teta ir tetos vyru ir prane- 
sze, buk ja sugavės žvdas Fr. 
ir uždaręs tamsiame kambarvj. 
iszlaikes visa nakti. Bet polici
jai emus tirti ta dalvka pasi
rodė, kad visai nieko pana- 
ftzaus nebuvo ir visa ta istorija 
sugalvojo toji pati mergaite ir 
pasisakė, kad taip sakyti ja 
primokinusi kokia tai moteris 
nes ta mergaite nusidėjusi kuo 
'tai namuose ir bijodama gauti 
“diržu”, namuose nenakvoin- 
si ir taip ji manėsi pasitesinti.

Vagilis. — Kovo 21 d plen
tu rajono tarnautojai sulaikė 
einanti su maiszu Butkevicziu 
Edvardą 17 m. amžiaus,

. pristatė policijai. Policijoj jis 
prisipažino ėjos vogti duonos,

Kovo

arkliavagiu — 35
O dezertyru — 8,

vaikinu

“ kavalie*
Jungtuvių dienojo pil.

visi tnTs
gerokai

ir rungėsi savo buvu-

gerokai
vvru-

at imtas
Rot gražiausia —

vinezm-

ir triuksz- y Žmonelei

>. ■
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W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA.
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mirti duotu paežiam pagalvėlė
pasisiūti. Marti, blogo nemisly-
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GAVO $41,000 NUO KINU.
Paveikslas parodo Miss Lu- 

s. John 
, kuri 

nuo Kinu

cija Aldrieh, seseria Mr 
D. .Koekefellerienes Jr.
ana diena aplaike
valdžios $41,000 kaipo atlygi
nimu už paniekinimus, baimių 
ir nežmoniszka
jaja per Kiniszkus banditus 
kurie jaju pavogė praeita me
ta, kada jiji lankosi Kinuosia.

pasielgimą su

juvyru, vienas .ju sakusis esąs 
Aliszauskas Juozas Kormoszi- 
nos kaimo Jovaravo 
Mesa tdpo konfiskuota, 
Kovo 23
Kicziene Magde isz 
kio valscz. 
tapo pavogta

Kovo men. Ir pasirodė, kad 
mėsa kaip tik 

Kilzienos.

d. atvyko

valscz.
Bet 

policijon 
Kviotisz-

praneszti, kad jai 
mesa isz 21 in

pravolydamns, szni’bždėjo, pns-
“sziuos pini

gus ne turi no vienas, ežia he- 
, iszimt galėti, jei 
dviem juodais gai-

Tada senukas, in butą sugry- 
žes, atsigulė ir numirė, tai ber
nas tuojau tu 
akyliausei kasdamas bei žara- tai reikia muszti su kairia ran
tydamas, nieką neradęs, šonu- ka ir tegali, tad tie pinigai su
ko žodžiu atsiminė: tuojau du i byra; joigu su deszine užduosi,

kui aiszkei tarė:

priklausąs 
jis ne su 
džiais ant szio daikto ekes...

neužkelk!i; kad saule nusilei
dus — tai užkeikti. Kaip pa
matai degant, reikia ant to 
daigto uždėti czebatas, tai pi
nigus negilei rajai; jei užmesi 
kepure, tai reikės kasti stome- 
nin giluma.

'i
I

'i^

dama, atnesze audeklo ir senis i 
pasisiuvo. Bot kada jis numi
rė, sunui jo pasigedo pinigu ir, 
dasiprotejas, kad tėvas turėjo 
in pagalvėlė susidėti, nuėjo pas 
kunigą, melsdamas pavelijimo! 
atkasti levo kuna ir iszsiimti i 
pinigus. Kunigas sutiko ant to,, 
prižadėdamas prie to pribūti, 
ir kada atkasė kapa, atvoži tė
vo graba, tai pinigu, nerado, 
bet mirusio buvo prikimszta 
bumaszku pilna gerkle; kuni
gas pinigu imti neyolijb.

84.
ūkininkas kavoda- 

j H j
ežia dvylika žmonių | nusistebėjo, 

tai neiszims.” ’... . ........* I • • • 4

girdėdamas atsiliepė: “ka, ar 
žvirbliu ? ’ ‘
bernas vis szaukia: 
liu?” 
posmavimas, pasako: “ 
gul bus ir žvirbliu!” Bernas

tai pinigu, nerado

Vienas 
mas pinigus kluone sako: 
nepadės 
gaivu,

pinigu ėjo, ale,
94.

Sako jei kam rodos pinigai » 1I

tf i /v a ’r įpr 7

juodu gaidžiu pasirūpinės, auti tai tas žmogus pavirstu in ak- 
pinigu vietos nuėjės ir gaidžiu j meni, jei teip yra užkeikti; 
du rankose laikydamas, ta vie
ta ju dvieju kojomis perėto
jo— czion tuojau žorintioji pi
nigai pasirodė, o jis juos pasi
ėmė.

91.
Tūlas senukas, mirtinai sirg

damas, dar vis pajėga prista
tydamas, paėmė 
ir neszesi juos

kas I bernas, tai matydamas, didei 
ko gaspa dorins, 

Bernas silpnas būdamas, in skune 
. eina, ir jis paslėptoms ji pas- 

O kui seko per plyszi žiūrėt, ka 
tas skuneje darys. Jis grąžei

savo pinigus 
in ak u ne. Jo

jeigu kitaip, tai ir ta žmogų 
ant kito ko paverezia.

95.
Tankui girdėjau, jog senovė

je, ypacz per kares, žmones pi
nigus iriohose, soduose, pama- 
riosia, patvoroaia ir giroje .prie 
kokio nors medžio pakabdavo, 
o tai labiause apkerėdami,.už
keikdami, teip kad iki in ke
linta eile savo giminee tai be 
pakasiko, iki to laiko juos nie
kas kitas iszimt negalėdavo. 
Pakavotojui numirus, ar tam 
laikui priėjus, tai tie pinigai 
vakarais, molynai liepsnodami,

1

I

.llf1

•i;

I

Ne, žmonių!”
“ar žvirb-

Ukininkui insipyko tas mate» J° ponas bertainin vienam, kitam, isz tos gimines
> czion pinigus kilusiam, apsireikszdavo, tada 

tada vėl, duobe už- tas regėtojas ta pinig-skarba 
, sulygino iv, be- 

sznibždedamas, isztare: “szi- 
czion dabar savo pinigus apže- 
riau, kuriuos nei vienas per k i-

na, te- duobe iszrauses, 
inhere ir

czion pinigus kilusiam, apsireikszdavo, tada

* fa

22 
konfiskuotoji 
pavogta ir 
gražinta savininkei ir užvesta 
byla.

Geležkelio stoty skubiai tvar 
komas vidus ir manoma, kad 
iki Gegužes 1 d. bus viskas ga
lutinai užbaigta.

Barbariszkumas. — Teko ei
ti oro miesto skerdykla. Tuo 
laiku vade gyvulius pinuti. Rn- 
guoeziai jausdami galviju krau 
jo kvapa, be to ir tie laiptai in- 
eit in skerdykla visai supuvę, 
jokiu budu neina. Žvdeliai, kad 
karve invarvti, griebia už uo
degos ir ja laužo. Taip vienai 
karvei visa uodega sulaužo, su
laužė, sukruvino, kol ja invare. 
Nejaugi nėra kam snvaldvt to
kio žveriszkumo 
giams 
nors ir
pribaigs?

Skendo, — Valstybines Ry- 
giszkiu Jono Gimnazijos sode 
(prie gi
vo 12 d. isz nat rvto jis 
užszales. 
vaikai.

Mesa

tiems boje- 
gvvnlėliams daromo, 
už pusvalandžio juos

13 m. amžiaus :

kuri

nes neturejes ko valgyti. Tąme 
tardyme jis kelis asmenis isz 
davė, kurie voginėdavo. Poli
cija atsižvelgdama in jo szir- 
dingus prisipažinimus ir var*
ginga padėti — paliuosavo.

Kovo 22 d. 
jog koke

Vogta mėsa. — 
policija gavo žinių, 
tai pilietis rinkoje 
vogtą ipesa. Policijai pątikri- 
nus pasirodė, kad pardavėjas du. a. ’ A A i . a. —.yra
dras
Kviotiszkio vai., pasisako, kad 
ta mesa pirkęs tos pat dienos 
ryta isz nepažinstamu dviejri

parduodi

Urbanaviczius Aleksąiū 
iez Ptiskolneliu katino

v ♦

tuojau prisigaudę žvirbliu,,gal- [rausdamas, 
vas nukapojo; ant to daikto pa
dėjo ir pinigus iszenae.

85.
ūkininke kavodama 

papeczkej pinigus sakos “kat
ros rankele užkasė, tos ir at
kas.” Tarnaite ta pasaka gir
dėjo. Ne poilgam ta ūkininke 
numirė, o tarnaite, 
ja nuo lentos, 
peezka su jos 
atkasė ir pinigus iszeme.

86.
Dauginus kita 

užkasdavo,

Viena

pagriebus 
tuojau po po
ra n ka paėmus

syki pinigus 
kaip užkasdavo, sakydavo: 
“kad jus skardžoi gilyn in že
me nueitumei!” tai pinigai nu
skambėdavo. Tu pinigu niekas 
jau negali iszimt. Baisiausias! 

“kad tu skardžoi in 
žeme nueitumei!” 

87.
Nekursai senukas

keiksmas:

, priesz mir
siant, savo pinigus pakasęs, ap
kerėjo juos, idant juos nei vie- 

, o tiek 
Temy tojai

galėdavo lengvai iszsiimti. Jei 
regėtojas prie tos liepsneles 
priėjės ir savo kojų apvala in- 
metes, o tame daigte per pėda 

ta nieką, kaip tik vien su ma- kasė, galėdavo pinigus lengvai 
1 1 • • 1 •' • • 1 \ t X •

les.” Ta savo užkeikimą už- neles prikiutines, isz nežinia, 
baigės, skubinosi jisai in stuba in liepsnele savo kepure in- 
ir atsigulė, lengvai atsiduseda- .mesdavo, tai turėdavęs per vi-

isztare:

no ranka atrauses, iszimti ga- iszimt; ale jei tokis prie lieps
na v o

, i 1J P. CU (I I HU ĮJV A VA*

mas, lyg sunkiausi darba atli-lsa stuomenį iki pinigu kast, 
kės. Bernas dabar, tu pinigu 
trokszdamas, visai ne nusiram- 
de ir, pirmai progai esant, sku
binos in skune, o kaczeig ir di
dei ta vieta iszžarojo, bei ma
tes buvo, kaip gilei pinigai in
sert i tapo, tai tik tas jo darbas 
veltus buvo, tai 
pinigu užžertojo aiszkieji žo- 

jis liūdnas 
■> 4 jt A Jį 4 • W I

jam pripuolė 

i nuo to 
Re po ilgo jo 
tai jis naktije,

I Dar praseziau būdavę, jei re
gėtojas koki drauga pasiimda- 
ves, tada iki piinigu prisika
sęs ir jau iszimt norint, jiė pra
dėm in bedugne nuskambėda
vo, ir nei vienas nieko negau
davus.

dvės) yra prūdas. Ko- 
buvo

Pradines mokyklos 
laike pertrauku, ant 

vos tik užsznlnsio ledo links
mai cziužineio. Staiga paezia- 
me nrudo viduryje ledas inlu 
žo ir du vaiku G. ir N. inkrite 
in vandeni irome skėsti. Vaikai 
narnate savo draugus nelaimė
jo omo szaukfi pagalbos. Subė
go gimnazijos mokiniai ir eme 
golehti skestanezius. Padavė il
gas kartis, už kuriu N. moki
nukas nusitvėrė ir ji isztrauke 
isz vandens o G. neinstenge su
sigriebti, nes esant aplinkui 
prie kranto ledui kartis slidi 
nėjo in visas puses, o skestan- 
cziam jąu mirtis in akis žiurė
jo. Sziame tarpe tik atboge 
skautas Jurksza (gimnazistas) 
szokes in prūdą leda sulaužė ir 
karties enla padavė Hesiogi in 
rank was skėst a neziam.
visas jėgas intempes nutvėrė 
ir taip skęstanti nuo matomos 
mirties iszgelbojo.
Jurksza matyt artyma myli.v 
nes szokjdamas prudan savo 
gyvybes nesigailėjo,
labiau rubu, nors rr neprastai 
buvo apsirengęs.

nas niekuomet, be tiek 
gaivu ne iszkastu.
to, jam mirus, gana tu pinigu, 
ale veltui, jeszkojo; tai susi
protėjo emesi tiek ir tiek žvirb
liu gaivu: jeszkot eidami gal
vas drauge pasiėmė, tuos pini
gus atrado ir pasisavino.

88.
Senovėje vienas senukas sa

vo pinigus, pirma savo smer- 
tios, pakaso teipo pavelyda
mas, idant juos niekados Isz
imti negalėtu; jis ale nežino, 
kad propakaliui jo sūnūs gies- 
meknygu lapa po dangezu ant 
pinigu buvo uždojos, todėl, šo
nini numirus, sūnūs lengvai ir 
kada tik norėdamas prie pini
gu prieiti galėdavo.

89.
Nekursai senukas, 

priesz mirsiant, 
bertainin apžordamas ir apke
rėdamas, aiszkei iszsitare: 
“sziuos mano pinigus niekados 
ir niekuomet niekas ne turi ga-

trumpai 
savo pinigus

aiszkei

Jis ji

Skautas

o tuom

Jurkeza paprastas skautas 
padare tai, ko skautu tuntinin- 
kas neinstengo padaryti. Gar
be jam už tai.

- ' ■ 1 1 ‘1 ■■ 
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95 puslapiai. Puiki knysle

let iszimti, jei prie iszemimo ne 
pribus 24 galvos!” Jo tarnas, 
tai girdėjos, labai apsirustavo, 
kaczeig ir daugybe pinigu bu
vo, bet 24 galvos prie iszemimo 
būdamos, kožna lygios dalios 
troksz *•”■* 
niui numirus,

Jo tarnas

o tai dgr vaidai! Se-

džiai ir y 
dalgio atstojo, 
ponas numirė, 
jo lavona ant pecziu užsidėjus, 
ėjo in skune ant minėtos vietos 
ir su lavono pastirusiąja ranka 
mažuma pažarstos, atrado tuos 
pinigus ir juos iszsirinkes, la
vona, vol in stuba inneszes, pa
dėjo ir džiaugėsi, per atmezgi- 
ma pavelijimo ryszio, gerai

96.
Kaip pamatai skarba degant, 

tai reikia ant tos vietos nors 
ka užmest, tai teip gilei buna 
pinigai. Vienas žmogus, netu
rėdamas ka uždėt, atsiriszo 
nuo kojos risztuva ir uždėjo ir 
teip gilei rado ant rytojaus pi
nigus.

Tolinus bus.

•r.

pavelijimo ryszio 
pralobęs.

92.
Sako pinigai užkeikti, tai 

vaikszczioje. Vieno ūkininko 
bernas are lauka ir pas ji atei
davusios dvt panaites dailiai 
pasiredia, viena raudonai, ant
ra baltai ir isz jo visaip tyezio- 
davusios. Jis viena syki supy
kęs, kaip tik žers su kairiaja 
atgal ranka, 
tos panaites —

jis mislinejo 
szoip ir toip vienas tu pinigu’ 
pong pastot: ant to dalgio žo-
mes žarstydamas nieko nerado,
ale pavyde tai kitiems ap* 
reikszt no norėjo ir sztai, p^sfr 
mislijes, susimedžiojo 23 žvirb
lius, tuju galvas nukirtęs no- 
szes jas ant pinigu vietos^ ir 
leipo jisj kai 24ta galva, mąįhv« 
tma pažarstos, laimingai pihi- 
gus iszeme.

t

90.
Nekursai senis, mirtinai sų'g*Nekursai senis, mirtinai sirg* 

damas, savo pinigu iri kepure 
inside jos, kupriho in skunerten 
bertainin duobe prpžeres iv pi*

eme ir subyrėjo 
ta raudonoji

Juozas P. Milauskas
Lietuviszkas Skvąjeris.

PrUtato vestuvių fotonus, taipgi 
padirba kitokias legaifoskaa po
pieriui. Parduoda ir parka namus. 
Insziurina namus, forpyeziua ir 
automobilius nuo ugnies ir t.t. 
Tik geriausios ir drueziausios 
kompanijos.
Ofisas: 32 W. PINK 8T. 

MAHANOY CITY. PA.* .Į*. «4
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Dentiatai pasakys jum8 kad naujas būdas
uilaikymui dantų yra 
ju nuo gedimo.

tai apgaxurojimas
Colgate’s daUtu valytojas

Mfe • * M.dentutu
rękomepduoja ji negu kuri kita dantų
užlaiko dantis sveikai. Daugiau dantistu 
rekomenduoja ji negu kuri kita dantų 
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mui dantų' Mvąriu ir skaidriu yra vąlant
juos po kiekvieno valgio su Colgate’s dantų

'Ui,,

%valytojų.
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/ Dievas Nekaltųjų 
Neapleidžia

besiai apklojo dangų, o jokio 
žvaigždele neapszviete savo 
szviesa skurdžios tąnpsos. Da- 
ejo ant galo in kaimu, o valka
ta aklai ženge paskui malunin- 
ka. Nepatemyti niekeno susto
jo priesz maluna galo kaime 
lio; tiktai szuva lodamas gynė 
inojima in maluna, kada vie
nok pažino baisa savo pono, ku 
ris jam tylėti liepe,

graudinus mano 
paduotu mums koia pagęlba.

lau”, atsako Marijona:

v

“Kokis ne
kalbėjo to-

Afaluninkas prasijuokė, ro
dydamas ranka, kaip kortos 
persiverezia. Pasakotojas su
davė jam ranka per peti ir eina 
vadinti ji draugu, 
doras žmogus,’’
liaus: atidengė mano baika — 
ir suprask mano geda — ap
skusta mano už apgavysta ir 
užklupta mane nakti mano na
muose. Norėdamas gintis, isz- 
siemiąu isz po priegalvio pisz- 
talieta ir iszszoviau
kareivi. Pasinaudodamas abel- 
nu sumiszimu, 
langn ant gatves, 
apsivilkės ir beveik be skatiko 
pinigu. Isztrukau
Neužilgo potam skaieziau vie
na laišku vejantisi su mano 
apraszymu,

in viena

iszszokau per 
tik lengvai

laimingai!

su 
kuriame žadėta 

penkesdeszimts doleriu, tam, 
kas mane pristatytu gyva arba 
užmuszta. Perimtas didžiausia 
baime, pasitraukiau kuogrei- 
cziausiai isz tos vietos ir nuo 
tada linosas nei pauksztis, kla
joju po svietą. Miesto Lnceni ’e 
pradėta temyti ant manos, bi
jodamas, kad manos nesuimtu 
pasislėpiau sztai czion szituose 
pasi slėpiniu ose.

Maluninkas žiurėjo in žeme, 
lyg mislydamas apie koki svar 
hn dalyką. Po ilgam tylėjimui 
paėmė valkata už rankos, o da 
syki meklydamas in ji pažiu-• •• * rojęs tarė, instabiai mosuoda
mas iszkilmingu balsu: “Drau
ge! neesin atszalnsiu del pa
vargusiu nelaimingu, kurie per 
sekiojami bjaurios visuomenes 
pasilieku ubagystėje ir varge. 
Eikszsu manim in maluna, tok 
sai žmogus jau seniai man bu
vo reikalingas, o kaip tik neku- 
ri laika pas mane pabusi, už
tikrintas, kad szioje apielinko- 
je labai tau patiks gyventi. 
Perrengsiu tave in savo pagvl- 
bininka malūne, o tada neda- 
sieks tavęs nei ilgiausios teisy
bes rankos. Vienok turi man 
prižadėti, kad visados prie ma- 

valios prisitaikinsi.
Gelbėk mane!

no
“Gelbėk mane!”
pažinstamasis laukiniu balsu: 
“ir reikalauk ko nori; valdyk 
mano galva, mano petim ir du- 

tau aukauju, tik 
iszgelbek mane nuo kartuvių.” 
— “Tai man patinka!” atitarė 
maluninkas szypsodamasis: esi 
iRZgolbetas ir jau sziandien tu
riu del tavęs maža darba.” — 

?” — “Eiva in 
tare malu n in- 

atejo vakar du

szial Viską

»!___

suszuko lie

“Pasakyk koki? 
mano maluna, ’ ’ 
kas povėliai: “ 
prekeju, kurie jau tankiai pas 
mane nakvodavo, szi karta tu-

pas i slopo 
ungzdamns būdoje. Svetimasis 

sulaikyti godumą 
sutartojo darbo, 

ro- 
paka-

vos galėjo 
iszpildymo 
malnninkas-gi atsargesnis, 
dijo jam kuo didžiausi 
jingumn ir privedė ji prie du
riu, kuriais pamaželi atidaro. 
Inoje ,in vidurį namo, nors at- 
sargiasiai ženge, vienok atgar- 
8ys žengimo davėsi girdėti gra
binėjo nakties tyloje, nes apart 
ūžimo vandens nieko nebuvo 
girdėti, kadangi visi malūno 
ratai stovėjo be darbo. Su di- 

inejo tre-
kambari po 
esanti; kuri 

iena nuo nolaimin-

džiausiu atsargumu 
pais (laiptais) in 
tiesiajai rankai 
skyrė lentų s 
gu, ant kruvinos aukos paskir
tu.

4 C

ge, loji vieta, 
“isz

Czionai yra, brangus drau- 
kuždejo malu

ninkas: “isz kurios 
szvpsosi gausus pelnas, 
kalbėdamas žingeidžiai pridė
jo ausi prie sienos; po valandė
lės taip atsiliepė in dranga: 
“Aliega, kaip užmuszti! Inlysk 
pamaži per tas užteptas dure
les, kurios lengvai atsidaro ir 
insmeigk geleži in krutinę to. 
kuris guli no ka irai jai raukai, 
o asz ineisiu paskui tave ir pas- 
veikysiu antra j i.

valkata

I >

J >
mums

Ta*

Pakajingai 
prisiartino valkata, atidarė 
paslėptąsias dureles ir inlindo 
per maža skyle in paskirta vie
ta. Paskui ji inejo maluninkas 
ir artinosi prie kito svoezio. 
Kada pinnutinis piktadejas 
buvo jau taip arti, 
girdėti kvėpavimą 
ežios aukos maluninkas jau 
pildė savo piktadejiszka darba. 
Smarkus kriokimas mirtinai 
sužeisto spyrė ir ji greieziaus 
atlikti piktadejyste: toje valan 
dojb perpjovė ir jisai su nema
tytu atszalimu gerkle miegan-

J 7

jog galėjo
miegan-

ežio. Po tai scenai užstojo gilus 
tylumas, o žmogžudžiai plesze 

rankom atmo- 
kruvino darbo, 

sidabro iržglu- 
sažines

bedloviszkom 
kesni savo 
Skambėjimas 
mino 

l 4
czion baisa.

pertraukda
Gultum dabar pramigti, 

tarė maluninkas 1 
mas bauginga tylėjimą: “ly
toj anksti užkasime 
liudininkus 
mano skiepe.

b žios 
»,

ka uždegė žiburį
szaltas drebulvs
me.

kruvinus 
valandos 

Drebanczia ran-
o kad ėjo, 

abudu pere-

5.
Jau deszimtis 

linko, o isz Lozannos
Rytoj nori da priesz sauletiki dar 
in tolymesne kelione leistis, bet Į Slinko apverktinos 

dadejai juokdamasis,: 
misliju kitaip, dabar tankiai 

girdimo apie pleszimus ir už- 
muszejyste ant visu vieszkeliu, 
a tokiu budu nepuls ant musu 
joks pažvelgimas, kada tie po
nai isznyks.

Pats vienok nedrj’scziau ju 
nudaigoti, nes turi szaudykles 

užtaisytas, o an f 
apsirgo

n su savim sunkias masznas.

asz, 
<4

I
nei pinigu,

dienu pras- 
nebuvo 

nei laiszko. 
dienos, o

atneszo naujas ru-kiekviena 
peetis. Pone Sternburg’iene 
vienok dar turėjo didele vilti 
gerume savo buvusios drau- 
galkos. Be^ kada, naujai pa
skirta diena atmokejimo arti
nosi, tada ir ji pradėjo netekt 
vilties. Stovis jos ligos kaskart 
arszesnius ženklus rode isz 
priežasties intempimo mislies, 

ir nakties 
nepakajingame

ir prieglam m <i... t
nelaimes apsirgo vienatinis didesne dali dienos 
mano bernas, ant kurio galėjau '

9 9

pertrauke
pasitikėti. Dėlto jei norėtum..
— “Tau padėti! 
užklaustasis, 
džiaugsmas žėrėjo isz mažu 

“kaįp dar gali klausti, 
sena lape ? te mano

ture susiraminęs 
“pasidalysime 

Klausyk, draugo,

! f

kada bjaurus 
žėrėjo

akiu:
ranka! ’ ’

— “Eiva, 
maluninkas: 
uždarbiu.
reikia, kad mes areziaus pasi- 
pažinstume, bet jau saule lei
džiasi. Eiva, kad priesz pusiau
nakti namo pareitume.” 
apižino susidraugavimo sus
paudė viens kito ranka, o pat
virtindami ta baisu sukalbi, 
taip smarkiai delnas in« delną 
sudavė, kad ątgarpys nuo uolu ;

> f

Ant

, Greitu, žingsniu lei- 
osi nuo kalno, kad tuom far-

atsimušto.
dosi nuo Į
pn bjaurus džiaugsmas, godas
j 1 *-• —MusL — a. f —Ta i 9

qjindejq tu bedieviu akyse.

praleisdavo 
miegojimo.

Buvo pusiaudienis, kada Ed
vardas sėdėjo ru aMri joną prie 
mažo stalelio ir valgo tylėda
mas paprastus ir menkus pie
tus. “Atarijoną mano!” prabi
lo Edvardas: “kuom tas viskas 
pąsibaigs? Už ketųriu dienu

Marijona mano!

turim užmokėti, o sulyg szio-
Ii ai noturim nei laiško isz Lp- 
zannos.M " 
rūpestingai pažiurėjo in moti
na: ka-gi turėjo atsakyti?

Klausyk, ;J^pri)°na", kai

Marijona atsiduso ir

4‘Klausyk, ,J^Jp.rįjona,’» kai 
bėjo tolinus Edvardas, paemes 
Marijona už rankos: 
simislijau. Tuviena gali ligirr- 
ti motina, y 
cziau, kad ilgiaus dykauezųtu.

< c :jau su

nes negerai dary-
i: - M i. 7* f̂e Ji * T , * '

Ką pasakysi ant to, lead pats 

pinigu ir jjleszipni, aiszkini ne |r iązrodycziaii jai musu var

Gal, brangi sesuo, gal suąL

eicziau pas pono ^ulkanninkier-

Nulipo nuo kalno, juodi de
ga gyviausiuose phveiksluose 1

• te . . • _ _ *

maldavimu 
n

— “J^utn tai labai gerai, bro
lau”, atsako Ajarijona: ‘^bot 
apnpresk tik. diena keliones! in 
keturias dienas turėtum par- 
gryžti o jau dabar 
ant pietų.” — “Turiu jąunas 

” su- 
szuko Edvardas užsidegęs sa
vo užtąanymu: “Eisiu visa nąk 
ti, pasakyk motinai, kada pa
bus, kad iszejan in Lozaąnn> 
kad nodaleisti to, ko palenk nu
galėt ūmo. Porpra«zyk, 
apleidžiu be

”__ <<•
kojas'ir nebijau sznwklu.

skambina
1 i i ' J* 11

kad ja 
atsisveikinimo, 

nes sunku jai butu leisti mane 
viena, tikiuosi, kad tuojau pa- 
gryszin ir pagolba pai’nesziu,” 
Atarijona tylėjo, o truputi pa
misimus supstelejo broliui ran

gi Ii ai
Eik su Dievu, mielas Edvar-

vw m*t fwt ti<w
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Kreditas isz 25 procen- Antanas Ramanauskas 
ta ant uždirbtu ineigu 

iki $10,000

Lietuvi szkas Graboritw

MILL & PATTERSON STS
I ST. OLAIR, PA.

4

i
j!

in visky ta:

neiszbustu ir 
jojo užmany-

ka ir tave
< i

dai!”
Kad motina 

nesiprieszintu
mui, suairiszo greitai marszki- 

in skepetaite,
kampa duonos, ir atsisveikino
nius pasiėmė

su sescre.
Naktis

Universiteto 
lave praeita meta 20,509.4 svaru 

pieno ir 712.32 svaru Smetonos isz kurios padaryta 890.39 sva

Szita karvute kuri.randai prie 
,d _dvieju motu Holstein veisles

ru sviesto.

Normaliai taksai ant pirmu 
“uždirbtu inoigu,” 

apart paliuosavimu ir kreditu 
— $1,000 nevedusiems, $2,500 
vedusioms ir szelmynu gal
voms, ir $400. už kiekvienu už- 

i 2 nuo- 
szhntis. 4% ant kitu $4,000, ir 
6% ant kitu.

Taksu sumažinimas nebuvo 
tiktai viena nauda kuria szis 
instatymas pridavė, 
mas . ___
szoimynu galvoms, 
mas 25 nuoszimcziais 
tu pinigu,” 
yra indomios kiekvienam tak
su mokėtojui.

Pav., įaįsu mokėtojas, neve
dės ir neturėdamas užlaikomo-

$4,000

o

laikoanaji asipeni — yra
• . « . _ . -» « i a. ji

6% ant kilu.

■ Pftdidįni- 
iszcmimo vedusioms ir 

sumažini-.
“ uždirb- 

ir kitos permainos

ir laidoja mlnutaaIszbalsamuoja 
nnt visokiu kapiniu. Pnflrrabus paruo- 
szln nuo pnprascziauslu iki prakil
niausiu. Paršam d o automobilius del 
laidotuvių, veseliu, krikszty^iu ir 
kitiems pasivažinėji marus. 
Bell Telefonus. 1873 M.

vcaeliu,

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

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentą*

«

s!
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Lietuviszkas Cra bortas
K. RĖKLAITIS 

-te." H** * *

Laidoja numirėli a s pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagolbininko moterių. 

Prieinamos prekes.

i .4"I

* 1

TARADAIKA

ju asmeniu, per 1924 m. uždir
bo $3,000. Be szio sumažėjimo 
jam reikėjo mokėti $40. Bet jo 
aktualiai taksai yra $30. Nuo 
uždirbtu inoigu, arba $3,000, 
turi numuszti asmeniszka pa- 
liuosavima isz $1,000. Jam rei
kia mokėti 2 nuoszimti ant $2,- 
000. arba $40. 25 nuoszimcziu 
kreditas tos sumos yra $10. To
kiu budu, numuszant $10. nuo 
$40. jam reikia mokėti $30.

Taksu mokėtojas gali reika
lauti 25 nuoszimcziu kredito 
jeigu uždirbtieji* pinigai ne- 
porvirszija '$10,000. Jeigu ap
sivedęs taksu mokėtojas turi 
dviejus vaikus ir. per 1924 m. 
uždirbo alga isz $8,000, nuo 
tos sumos atmusza visus savo 
poliuosavimus, $3,300 (asme- 
niszkas paliuosavimas isz $2,- 
500, ir $400 už kiekviena užlai
komąjį asmenį) jis turi mokėti 
taksus už $4,700. Taksai ant 
pirmu $4,000 yra 2 nuoszimtis, 
arba $80. Ant kitu $700. — 4 
nuoszimtis, arba $28. Isz viso 
jam reikėtų mokėti $108., bet 
su 25 nuoszimcziu kreditu, 
ba $27., jis turi mokėti $81.

—Foreign Language Inf. Service.

816 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Tolcponas No. 149 1rlrodos bu r 
kalbėjo jis: 

o žinai, kad nuo nekurto lai- 
apielinke ap-

— “Tavo teisybe.” at- 
“Tu visada 

> r
stalcziaus,

11

M 
t

kaip 
sziandien tamsi 
4 4

ko pleszikni ta 
lanke,”
sake Edvardas: 
apie mane rūpiniesi.

Prisiartino prie 
iszsieme pisztalieta, apžiurėjo 
spyna, užpylė szviežio parako 
ant brantkos, o 
viską geram padėjime, inside- 
jo in kiszeniu. “ 
dingai motina,” 
susilaikydamas nuo aszaru; 
bet Alarijona gailiai apsiverkė, 
nes jai niekad nebuvo taip sun
ku ant szirdies.

Pakol jai isz akiu neisznyko, 
vodo paskui ji akimis, mosuo
dama skepetaite: ir Edvardas 
tankiai atsigryžo, kol ant ga
lo užsuko už szilo. Alarijona su- 
gtyŽo liūdna in grinezia. atsi 
sodo prie motinos ir baide nuo 
jos inkirias musias

Saule jau lądiosi, o 
das ėjo spareziai toliaus. 
Idokvionos mvlioa .paszoko.-isz 
džiaugsmo vis sparrziaus ženg
damas. Ant galo pailsės turėjo 
sustot. “Czion pailsėsiu.” tarė 

czion taip dailu

matydamas

Apkabink szir- 
tare pamaži 
nuo

Edvar-
Už

Czion pailsėsiu 
4 C
A tsisėdo, iszsieme 
kiszeniaiiR ir kuo- 

gardžiausiai valgė. Saule jau 
nusileido, dar matyt buvo rau
donas pažaras ant dangaus. 
Skurdus tylumas prasiplatino 
visojo apygardoje, o praslin
kusi diena turėjo atleisti vieta 
artinaneziaisi nakeziai. Blvsz- 
kus menulis pasirodo ant dan
gaus, o linksma szviesa vaka
rinio pažaro smelkėsi per tam
sa. Slenyse ir ant kalnu czirsz- 
koio žiogucziai, o laukiniai g>r- 
vuliai jeszkojo pastiprinanezio 
szaltinio. “O Dieve!” suszuko 
Edvardas, kuri tyla gamtos, ir 
viskas, kas aplinkui buvo, pe
rėmė guodone del Dievo: ‘kaip 
dailus ir tobuli Tavo darbai. 
Sudėjo rankas, i 
džius dėkingumo 
sostas virszužvaigd^iu iszkel- 
tas ir kuris ,meiliai žiuri in 
diovuotus savo vaikus.

Ūkas apgaubė kalnus ir nak
tis visiszkai užėjo. Vienok mi
lijonai žvaigždžių, uždengtu 
ant dangiszko firmamento, kei
tė tamsa in netvirta

Edvardas užmigo, o vabalai 
gaude aplink ii. Vienas isz ju 
lėkdamas atsiipuszo in veidą ir 
iszzadino isz miego.
tau, mielas prieteleli, kad ma
no pabudinai,” juokdavo kel
damas ir skubinnosi kuogrei- 
oziausiai in kelione. Spygliuo-

(4

patsai sau;
taip miela.”
duona isz

O Dieve!

J >

siusdamas žo-
• Tam, kurio

szviesa.

“Acziu

ta giria kassyk tankyn ėjo,o
ąug'sztos egles prie pat Iželio 

visai jį užstojo.stovinezios, visai ji užstojo. 
Riksmas apuoko ir baugus bal
sas žvėries tankiai pertrauke 
nakties tyluma. Szirdia Fdvar-
do kaskart labinus spaudėsi:

_ - J 1 .A ' k ’ * * ’ A

didėlėje buvo baimėje 
buvę inyiakinMs, o vienok tie

y;durinęs kovos.
4<

pasigailėkit!'’ ir kiti žodžiai 
szaukontiojie ant pagelbės da-

it taip

galėjo ęuprąsti priežasties tos

Jėzau, Marija! (gelbėkit!

vesi staiga girdėti, potąm šoke

žinganius, 
prie

sunkus dejavimas, o paskui vol 
gili tyla. Riksmas pakilo neto
li Edvardo. Bego dėlto kuogrei 
cziausiai in vieta, isz kur rodė
si kilus, užgavo kažyn ka koja, 
pasilenke ir paomo nuo žemes 
krepszi. Iszgiitdes
urnai atsisuka ir pamate 
szviesos menulio rudoji malu- 
ninka, bėganti in krūmus. 
Tuom tarpu prieszais ji kasžin 
kas kruta ir, o baisybė! mato 
iszblyszkusi veidą žmogaus, 
kuris sumusztas ant žemes gl- 
leio. Isz keliu žaisdu krutinėję 
tekejo gausus kraujas. Edvar
das pasilenke prie gulinezio ir 
nuszluostes purvus ir krauju 
dar nuo drebąncziu lupu, pa
kele balkstienus dar truput i 
kvėpavo, bet pamaži ir kvėpa
vimo pasiliovė, o gysloe jojo 
pamėlynavo ant kaktos — Ed
vardas laike rankose lavonu. 
Užpakali jo savos iszgirdo stai
ga žengimą arkliu, o bijodama- 

nereto szitoje 
atsilaužo piszta- 

lieta Isz szoninio kelelio iszjo- 
jo du žandaru, kurie 
gaiš kalavijais tiesiok

iazblvszkusi veidą♦

sis užpuolimo, 
apygardoje,

su nuo- 
ant jo 

trauke Edvardas paniatcs juos 
truputi susiramiį<); ir noręjo 
jiems išžpasakdti vi^ti atsitiki-

r -»-Wb —•v ----- * •    T - - -   1. I ■ | -l f

nusistebęjo, kada viens isz .ju 
nusėdės, nuo arklio, I 
mas atloszta pisztalietu prie

truputi susiramino ti’ noręjo

ma su užmusztuoju. Bet kgįp
1, 

laikysią.-
• * .1

krutinės, rustuni ir liepencziu 
balsu Kepo pasiduoti be 
prieszinimo.

Negalėdamas nei žodžio, sto
vėjo nabagas Edvardas, kaip 
inkastas, nes tik dabar supra
to, už ka ji laike. “Mielaszir- 
dingas Dieve! klystat^ žmones, 
neesiu dalininku tos piktade- 
jystes; žmogžudys isznyko, ka
da ant szaukimo prisiartinau 
in szita tankumyne, ji vykit, o 
neužlaikykit nekalto!” 
szauke Edvardas.

Girdėdami 
raiteliai, 
lio taip stipriai smoge skersu 
kalaviju per peczius, kad Ed
vardas isz skaudėjimo smar
kiai szuktclejo. Kitas iszsiemo 
maža retežėli ir surakino juom 
taip stipriai apkvaitusi Edvar
dą, kad net. gyslos iszsiverte, o 
panages krąuju paariu vėjo. 
Nejauto to ir jam neskaudojo, 
nes nebuvo gebsnus mislyti ir 
jausti.
Edvardo ir atomo pisztalieta, 
isztranke peili isz krutinės už- 
musztojo, pririsze krepszi ant 
pecziu, spyrė ji raiteliai 
greitos eisenos.

Toliaus bus.

FAKTAI KURIAS PRIVA-

pusb

v J

tai

taip

nusijuokė
o sėdintysis ant ark-

7

Peržiurėjo kiszenius

prie

LOTE ŽINOTI.

Doleris yra jusu geriausias 
priedelis. Mokslas yra galybe. 
Jei^u zuiote kąip czedinti do-
prietelis. Mokslas yra galybė.
V 1 ' Sfrte ' " J • t "i • > • i 1 ’

leri? jus visada galite turėti 
priotoliu. Jeigu reikalausimo 
kokio tavoro kuri mes parduo-
dame, ateikitė o suozedinsite 
pinigu. Parduodame visokiu 
ręi)<alingu pajpiniu rakandu, ' J ‘A A *. . * * a. ‘ — * ik
geležiniu daigtu, klijonku ir 
mažių karpotu, fonografu ir t.t.

L. WAS0H (Yvaskeviczius)
L, ,.*• - f ' 4-♦* < <• _ L

Upholstering and Hardware.
1139 East Mahanoy St. 

(Ant Bkoraynes, 12-tos ulyežios) ■ 
MAHANOY CITY, PA.
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Daug sziadion negiedosiu, 
Kolos dienas namie pasilsėsiu

Ba ir žmonelei per szvente 
silsėjo,

Kaip rodos ir atsigerti sziek 
tiek galėjo,

Juk gana laiko turėjo.
Geriems žmonims linksma 

buvo,
Sėdėjo namie, skaito ir nie

kur nebuvo,
Bet buvo daugelis ir tokiu, 
Pusgalviu — neiszmaneliu, 

Ka labai garsei apsiėjo, 
Tai ir net cypeje sėdėjo.

Ala t, toki szventes neiszpa- 
žintu,

Jeigu kaip galvijai nepasi-
gertu;

Klykautu 'ir nesimusztu, 
Ir kozoje nesėdėtu.

Vyrucziai, jau kiloki laikai 
virto,

Jau žmbneliai prie Dievo 
atvirto,

Jau daug doresni, 
Ir protingesni.

Jau tiek Begirtuokliauja, 
Ne nepaleistuvauja.

Kitados kaip tik kokia szven
te būdavo, 

Ne vienas in cypia pakliūdavo
O tada ir mažiau Lietuviu 

būdavo.
Sziadion jau kitokį protą gavo.

Tiktai per Velykas ir kitas 
szventes neiszlaiko,

Per tokos szventes nuo gir
tavimo nesusilaiko,

Ba kur yra pusantro szimto 
moterių ir vyru,

Tai negana munszaines galo
nu ke turiu.

Geria stala apsedia, 
Norints da isz ryto ne edia

t

O kad ir sziadion niekia uses 
alus,

■ Tai del girtuokliu buna gar
dus.

Maiszosi prie girtavimo visi, 
Vyrai, motores, vaikai ir seni, 

O tankiauso aiit to pareina,O tankiauso ant to pareina 
Jog ir be musztyniu neapsi

eina.
O gal kada sveika protą gaus, 

Ir toki gyvenimą vedus pa
liaus.

ANT PARDAVIMU
Puikus dideli namai, ant

L

dvieju familiju, po No. 401 ir 
. lul i w ■ * **h a

, . - . - ..iri403 W. Mahanoy Avė., prie 
kampo.

(tf)

Fr. J. Sklera, 
401 Wi Mahanoy A ve 

Mahanby City. Pa.

ANT PARDAVIMO, 
Nauji namai Frapkvlll°,

♦J

Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
kesoziu, Tęipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasiži- 
nokite ant adreso. ' ' *'• • .
mieste. Apie dauginus dasiži-

■ H « '

♦ (tf.)

ar

NES1KANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmagum* sa

vi j o kaipo tai viduriu uikietojima, 
pcrszalima, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutinę, katara, strėnų skausmą, 
kraujo tingumą, iszputimus, ragavi
mus, galvos skausme, iazgasti, nesuo- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą nearuaguma, tai nesik&nkyk vinis 
minėtoms ligoms, bet gauk pa* mus 
žolių o suteiks jum pagelta ir *voi 
kata, kaip ir daugeliams jau suteikta. 
Musu žolių sokanezios prekes: Del 
kraujo valimo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio Ir kokliuszo, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio fr džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenine* 
ligos, kiekvieno pakelis po 60a. Nuo 
nervu ligos, iszgasties, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 86c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo bait-liges del moterių 
85c. Geriausi gumbalaszai 50c. Pa
lange trajanka 60c. Poplaiszkai 85c. 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų iaz- 
valimo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių fr 
knygų kataloge. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių gromatoms. M. žukaitis, 
451 Hudson Ave. Rochester, N. T.

V. Ląpipskąs
601 W. Mahanoy Avo.
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Paulina Oželiene po tėvais 
Misinniute kitados gyveno Afa- 
banojui po tam iszvažiavo in 
Waterburi, Conn. Jeigu kas 
apie jaja žino ar ji pati, tegul 
maloniai man duoda žine nes 
turiu pas jaja svarbu reikalą.

Mrs. Mary Stoczkus
31 E. Spruce St., 
Mahanoy City, Pa.

Ant. J. Sakalauskas
UETUVISZKAS GRABORlUl 

I* BALSAMUOTOJAS

automobilio

Laidoja kurnu Numirėliu pagal Nan- 
jauria mada. Pigi preke. Telptl 
pristato automobilius visokiem* 
reikalam*.

Parduodu visokius paminklu*, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA ta! 
kreipkite* pas mane, nes au galiu ju
mis pigiau geriau* parduoti negu kiti. 
333-338 W. Caatre SU M*banoy City
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Adomas Butkus (Jurevi- 
cziue) gimęs Betigalos parapi
joj Szidlavos vai. priesz kare 
gyveno Racine, Wis. Amerike 
turi du brolius Stanislova ir 
Juozą, o Lietuvoje dvi seseres 
Juzefiua ir Ona. Jeigu esi gy
vas dede, tai praszau atsiszauk 
ti. Asz esmių Juzefos duktė, 
nosenei isz Lietuvos pribuvus 
ir noreczia su tamista susira- 
szyti. Kas žino apie Adoma 
Butku, meldžiu man praneszti 
už ka busiu labai dėkinga. 
Ona Juraviczaite po vyrui Eįa- 
kalauckiene.

Alts. Anna Sakalauckiene
3136 W. 42nd Str.

Chicago, Ill.(t.a.14)
TEMYKITE LIETUVJSZKA

tAtJTA.
.* I (H U*

Parduodu puikias ir gerąs
farinas, prie vandeniu ir prie
geru keliu, su budinkąis ir su 
sodais, netoli miestuku. Par
duodu ant lengvu iszmokejimu.

9 n ’ l i*4*1 j'jti _ .« o

metu dht fanpps. Vėlinu koŽ-
* •’! '<' ’ « ai L w ► a T « a

1

gailos, galės puiku gyyonnpa
_ /ik /^_» jflĮ t 21 _ J_ T • ?4__

viu. Turimo 2 bažnyczias, Lie-

sodais, netoli miestuku. Par- 
UWM4 i; .<

» 
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Czionąu asz pąts gyvenu Į3 
metu i£nt taripps. Vėlinu koŽ- 
nam broliui kuris ni^pirks nesi
gailės, gajos pąiku gyvenimą 
vesti. Czionais yra daug Lietu
viu. Turime 2 bažnyczias, Lįe- 
t^viszkas szakeles ir t.t. Alatot
koki darbai dabar miestuose
Ai. 11 . M - i '! • * *

gal bus da prastesni, nevargti’
to n)iaątu6so arba kasyklose,
i. i V » *.' ’ t V * 1A * ‘ "■ « a«lk • I ita" ■

traukitės nuo bosu, galite bųti
pats sau bosąs ir be bėdos gy-

M - *- * ■» * ■ • -

vęnti. Pątarpąūsim k a geriausė
del jusu. (a-3Į)

Ąntanas;^aounas
Mahanoy City, Ęa. R. No. i Box 51 Irons, Micb.
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CAPITAL STOCK 1126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1628,868.61

Mokame 8-c*ta procente ant 
sadfitu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio, ir 1 
Liepos. Mes norim kad Ir jus 
turėtumėt reikale su musu banka 
nepaisant ar mažas ar did*H*

B. BALL, President**.
Geo. W. BARLOW, Vice-Pre*
Job. E. FERGUSON, Kasteriu*.

CHAS. 9. FARMLEY .
■ i * * 1 . • • I J w _RmI Estat« Agent. Notary FaHBe

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkite* paa manė, an jund* 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas. Insriurlnhi 
namus ir fornicrius, automobiliu* Lt.

Kampa* Catawissa ir Market 9*. 
Mahan y City, Pa.

W TRASKAUSKA1
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1U3 MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Paraamdo 
i
tigiu, vesoliju, pasivažinėjimo ir Lt.
auto mobilius del taidętuviu krites*-

920 W. C*ntr* St. V*btBoy City, Fa.
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perėjo pas mus\’(‘lvkos 

imdszei.
f Petnyczioje m i re Scliuyl 

kill Haven prieglaudoje Kaži 
mi(‘ras Xekrusza, 40 metu, ku
ris radosi ant bunlo pas Kara 
szauckienia, 210 E. (’cntre uly- 
czios. Velionis paliko dvi duk- 
teres Helena ir Alberta kaipo 
ir Kūnu Joną. Laidotuves atsi
buvo Panedelije.

— Marszkiniu dirbtuve
rriso elanaviczo likos parduota 
del Philip Jon<»s Comp.
ižduos apie $25,000 ant pageri
nimo ir padidinimo dirbtuves.

Praeita Ketvergą St. Xi- 
colas kasyk losią likos sužeistas 
in koja .Jurgis Jurai!is, SI7 E. 
Pino ulyezios. Daktaras apžiu
rėjas žaidiili kuris nėra 
jingu.

I

Mo

kurie

pavo-
A.ki

ISZ SHENANDAOH, PA.

l’ž. su vadžiojimo josios 
ir atemima jiai panystes ir ne- 
.dalaikydamas prižadėjimo ap 

. sivost, su Mare Saugot ii. pato
gi 18 metu Italijonka, perpjovė 
savo mvlenmi Harrv Zitto vej- 

h g atnei.da — nuo burnos
Meduką nuveže in Asldamlo li-

I nrejo pa-gonbuti o mergina 
statyti kaucije.

■f < >na, pat i Juozo (ienev:- 
eziaus, 36 metu, isz \\’e<t Haz
leton, mire ezionais pas savo 
seseria A. Tuloskienia, 293 E. 
t’oal uli., po ligai keliu mene
siu. V»4i<me paliko tėvus Stan 
keviczitis, W. 1 lazlelmie, suke
ros Mieldažienia isz Moreos, 
Humma isz Freelando ir Tula>- 

»o du bro 
atsibuvo >u 

pamaldoms Sz\ 
Jurgio baž.uyez.ioje t lamink 
rvta.

kieti i a
liūs.
bažii\ t im tus

ezumai>
Laid<>tu\ u

ISZ.

kai|
Uis

4 I

i

Mount Carmel, Pa. 
damas s krosai kelio

trr

y

■ !K
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KAIP LIETUVIAI SLAPTA 
VAŽUOJA IK AMERIKA

ItL’J m. Birželio mėnesy j bft 
vau pasirengęs apleisti Lietu- 

l'aeziati atsirado visokiuai singlo 
kliiicziu ir kelione teko at idet i 
1924 metu.

'Tuo metu 
apleidau savo 
ir iszvykau iii 'Taurage, 
ežia diena pare,jonu'

va.

Sausio menes\ Į 
gimtini miesteli 

Ta pa
vok ieezi u

siena ir dvvlikla \ alamla nak
ties atsidureme
Ten radome daugiau koL'iviu, 
kurie slapta rengėsi in .Jung
tines A’alstijas važiuoti. Kara
liaueziuje teko pagyventi viena 
savaite, 
tas 
(iriu. 
pa\<‘do globai kito 
kokiam tai Lenkijos 
.Moks Londonui, 
mus iu Berlinn, 
aszaru ir vargu pamatyti. Ber
line viso keliauninku susirinko 
14 gaivu - 
ru. Pagal tautybe 
sziaip: asz vienas 
trylika žydu. Praėjus 
dienoms pradėjo 
mums dokumentus. Pirmiausia 
visus mus 
zikantais. 
gutes, kur buvo 
su profesija i

Klaipėdoje.
m

Musu pirmasis agen 
buvo Jurbarko 
Karaliaueziuje jis mums 

agento, — 
ž.vdeliui,

Jis iszveže 
kur teko ir

žvdelis

4 niotorvs ir 10 vv- 
dalinomes 

lietuvis ir 
kelioms

fnbrikuot i

padare artistais tnu- 
Paskui suteikė knv- 

i nurodvta mu- 
ir kontraktas. 

Snlvg to kontrakto, mus kvie
tė viena Xc\v Yorko kompani
ja, kuri žadėjo mokėti $500 ai- 

N’i'-kas puikiai

k e I e i -

gos monesini.
at rode.

Paskui padaro mums 
viszkus pa>us kaipo artistams
keliaujanti»mis i>z varnos val
stybes in kita. Visi buvome pa
versti Ru>ai 

gi n e*.
lar nebii\ i)

dokument us,

\ t Iv
( 
dnre lno>

b’st i jos. Ko 
k vota 

pripildyta. Kol pa- 
praejo

ISZ

Mat. Kslijt

apie d\ rjrla mmiesim Kai ku-
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Beg ;
Edvard li

kus, penkiu metu Minelis Juozo 
Akvlaiczio, likos suvažim4a>

* per automobiliu kuri- prigulė
-jo prie (Jus OmiAn- i»z
lijox. Vaikui persk<4e

*<zi ir kaip rodos 
mirti.

lik

i-z

( on l ra 
pakau

to turus

pi ad« jo pinigu prit rūkt i 
į ir jiem >ii agentu barti-. (1 pi- 
nigti keleiviai pradėjo pritruk-

I i»‘l'l

laivo ža 
dm n i v isa už- 

alsi 
avais pini

So. Boston, Mass, 
laiku buvo jau 

. Lazarione apskundė
nvam $10,000 
nuo jos 
suola.H 
Abraitmo turi
rienei $3,500.

Kažin, ar

vvro.
dabar

r

UŽ

\ o 
r;i>z\ t ;i, kad

A brail ie- 
pa viliojimą

Prisaikint uju 
pripažin<». kad 
užmokėt Laza-

tas 
tiek vra vertas?

vvras i-zviso

AR ŽINOTE KAD —

Berline retai mat \ site 
idant kas k rami vt u guma.

• ■

■— Kongąru randasi du kart 
tiek kiek aviu Australijoi.

Czesnaka da\ inejo 
valu inkams prie statymo pira- 
rnidu Cheop.s idant turėtu dau
giau pajėgu.

— Kas melas Suv. Valst. 
būna paprastai 94 viesulingos 
vėtros.

— Užantiszimas vieno vilko 
kuris užsmaugė aviu už $25,000 
kasztavo 500 doleriai tūlam 
f a rrno r i u i A r i zon o je.

— žmonis Berline

rūtai

no-

ii 11 h lel, kad agenlu 
dejos kelionėje 
laik_\ imi. Bet kai už>i“iiK 
dlirellie. prisiėjo 
gai> ir už valgi ir kambari mo
kei). Nežiūrint visu in nemalo
numu. keleiviai lanke linksmo- 

lienos, kada ,.’.<u> \ iza ii 
;ale> įraukti iu ta 

žeme. Bet tam 
i 11 v v k I i. •

\ iena diena atėjo M. I.ondo 
uas ir pranosze. jog 
1 va r k oje 
ryti, tik vizas reikia gauti. Mu 
ža to, jis pranesze. jog apie tro- 
czia valanda busią galima Ber- 
liua. aph'isti. Tojel. girdi, ma
lonėkite pinigus sumokėti, < 
jis jau pasirupinsias laivakor 

\ i>i mielu noru 
sumokėjo.

kiek prieszinaud, be!
gunde ir mane. Pamaniau sau 
jeigu jau žydai duoda pinigus, 
tai duosiu ir asz. \’i>i linksmi. 
Laukiame. Alejo ir treezia \ui- 
laiula. Agentas pasienio 
isz ktdeiviu, kuris mokėjo ang- 
liszkai kalbeli, ir nuvyko par 
konsulą. Nors agentas ir tvir
tino, jog jis daug tokiu dalyku 
esąs atlikęs, bet mes nerimome. 
Mes žinojome, kad gauti 
yra labai sunku. Su 
tas bo vizu.

O'

> h fa <
< r

;< II

palaiminta 
nebuvo L'intr.lemt r.

pranosze.
dokmnciilai i»a«la-

v i s k a s

tos nupirkti, 
pinigu? Asz dar 

kiti pri-

viena

pasiima 
>u savim užkamhdus kada eina 
in teatrus 
I raukos.

—- ’Arklei likos atgabenti 
pirmiausia in Amerika per Isz-, 
panūs.

— Kai’szcziausia vieta ant 
svieto randasi Azizia, North 
Afrika, kur baroineteris rodo 
137 laipsniu karszczio.

Šzkot landi joi, moteres 
žuvininku, iszczystina per mi- 
nuta 22 silkes.

ir valgo Laike per-

MARGUCZIU BALIUS.

Antra diena Velyk n Szv. 
•. Juozapo parap. Saloje, ant pa- 
• raipijoH naudo,m. LiotnviAzka or

kestrą grajis. Pradžia 8 vai. 
vakaro.' Inžanga

reikalauja
\gentas ramina: 

doku-

konsulą, 
tuszcziomis ranko- 

In treczia diena iszejo 
su-

viza 
gryzo age n 

Konsulas, girdi 
imimo imdriku. O 

kur ju gaut i ’
padariau, girdi, visus 
mentus, padarysiu ir metrikus. 
Ėjo jis dar karta in 
bot gryžo 
mis.
metrikų daryti. Laukiame 
gryžtant. Atėjo naktis, bei a 
gerdo nėra. Praėjo 
diena, o agento kaip nėra, taip 
norą. A’ioSzbutyj pasidaro su- 
miszimas ir Verksmas.
viai, kurio turėjo po kelis dole
rius, mus'zo telegramas savo gi
minėms in Amerika. Kai kurio 
iszvažiavo in Kuba, kiti gryžo 
namo arba, pasiliko lankti. Lai
me, kad asz turėjau kiek dau
giau pinigu, tai Lietuvon gryž- 
ti nobereikejo. Iszvnžiavau : in 
Pietų Amerika.

Atėjo naktis, 
viena-kita

Kete i-

I
1 1
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Szir- 82 a koriu puiki farma. Na-Gerbiamos Tamistos: — - Szir- 82 akoriu puiki farma. Ne
dingai aeziu už jusu laikraszti mas ir didelis tvartas. Vrisokiu 

kuriasir ka lendori u, 
prisimdet. .Mums labai patiri 
ka Lieliiv<»je laikraszti.s 
le”
siu ir

mums vaisingu medžiu ir girrios. Ge
ras vanduo isz szaltiuio ir szu- 
linio. Parsidnos szi menesi tik 
už $4,000.

(loo. M. Bield
204 S. (Joni re Si 

Pottsville, Pa.

(a.21

M
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kada perskaito

“Sau
kiu is yra vienas isz geriau

^magiausiu skaityti. Su 
pasiilgimu laukėme jojo kožua
sauvait ia, o 
me, tai at važiuoja gimines isz 
kitur ir iszsiveža po keliolik i 

Saule” isz ranku
nesuvaigo” visisz- 
o. 2151 - P. G.

isz Sasnavos, Lietuvos.

fai; ♦’’t

jd J

1 k ANT PARDAVIMO.
’♦J »•? .’1

^•1
■1 <

**5< X.,

A
1 v.

Ui

KAPAS TURINTIS 10,000 METU, ATRASTAS NEVADOJE, AMERIKE.
Sz.ie Ii k u ežiai žmogaus

valstija Xevadoje, Amorike.
žmogus kovojo su žvėrimis idant užlaikyti gyvastį

>11 dviems molineis puodais, likos surasti po griuvėsiu 
Tasai kapas paeina nuo deszimt s tiikstanezin

d

M

namo
metu, kada tai

insieziepyk Dabar.
I usieziepyk <labar

1 )r. B. f*. Koborts, 
Yorko Vaisi vbos Sveikai

t) (

sako kad dabartiniu laiku 
vidurinėse Vaisivb< 
piki uju raupliu oj 
liga gali iszsipleloli.

Piktosios
Robert s,

4 4 1 I

gia
perse r- 

Xe\v

ir ieip eiiia 
i ipakol ja ja 

kai.

i 4

Namas del vienos famdijos, 
• ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi- 
szaukite in ^Saules” ofisą.

|.»n rtamenl
Jis

» i

D r.
kaipo mirties

f
I mu medicinos
Į at rasta

as

. Ph.C.

Jis vra 
supranta apiedirvoje, 

cziepai
A

kad
ra aplos.

szalyso, kur žmones
\r o rst i 11 a i cz i o p i n a m i, piktosios

pi k t a si;

žmogus 
sveikata.

dabartį-Buvo 
sulaiko

Xekurioso Į budus, nėra abejones, kad ta 
buvopri- mirtina liga greitai iszsipletos 

>o visas valstvbes.

4 4

uitis
I

Atsižvelgiant in 
i greitos t ransportacijos 

abejones,
rei tos

os De- j rauples retai pasirodydavo ir
'pidomiologistas. I lekiosi

I

■ Ise sunieži a

» szalyse sziadieu beveik 
visai nežinomos.

Kas dedasi szioje szaly? 
nėra priverst inas 

Pik

4 4

pidemija ir ta j ('ziepinimas
i iszemiis

>ako Į to.-Jos rauples perrauples, 
‘ * buvo 
kapitonas.

cziepai nebuvo žinoma szi lig.’iLlnl

szioje

Peikia
11 ima s 
būdas

Dr. Wasil Kurilla, D
CHIROPRACTOR.

Jei jus sergate pasitarkite su 
Chiropratic ir sužinokite apie 
jo gydymo budus.

kuris
Gydo visokias ligas 

pagal naujausia būda, 
duolin ir be pjaustinio, 
ir patarimas dykai.

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

Pnnodeii, Scredoj ir Petnyczinj. 
Ofiso valandos: 10 iki 12 prionz piot.

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

be gy-
Koda

atminti kad ineziepi 
tiktai vienintelis 

piktąsias rauples sulai
kyti. Tie kurie dar nėra inezie 

I u r i
rupini is.

\ ra w 1

> F
kuogreieziausia i 

Visi
pinti,

11 įmini
1 • 1 I • v • .| vir>z puses met u amžiaus turi 

lt • • • • . • f t y • t • 1

kelias valstvbes 
kelis uict lis 

s m1 
et 

>ar ta liga pleeziasi. Mintie

žinoma !po hiski pasirodė, ir žmones :: 
Kol; >i rūpino Imli i neziepyt a is. B

isznaik indą vo
Kuril' likdavo
vo raupliu ženklus iki mirties.

“t’ziepai Imvo
rasti 179S metais, 
vienas i>z didžiausiu

pasaulio tautas, 
gyvi, neszioda-

Jennerio isz 
ir lai Imvo 

i szra d i

vaikai

solos valstybe kovoja su piktu- I .
» * . . * 1 . [ U I / * v I

ju raupliu epidemija kuri taip
si a u ežia
žmonių, kurie

kad ketvirta 
ta Ii g a

dalis 
serga,

mirszla. Isz Minnesota pleczia 
si in Iowa ir \Visconsina.

lull i ineziepint i. 'Tie kurie bu 
vo ine

{melai atgal, turi dabar vėl iu- 
sieziepint i.

Nelauk in>ieziepinli kol gau- 
‘s, arba kol 
tavo miesto.

E.L.l.S.

iepiuti daugiau kai du

si piktąsias ranph 
t a liga pasirodys

11n.Jrziepyk dabar

Market & independence Sts.
SHAMOKIN, PA. 

l.’tajrninkc,' Ketverge ir Suimtoj. 
Ofiso vahmd6s: 10 iki 12 priesz piot. 

2 iki 4, ir 6 iki 8 popiet. 
In namus ateina pagal reikatavimn.

SVEIKA PIRMA KARTA! Rumatizmai ir vos slenkau ant 
kojų. Norinti gydausi pas savo 
daktara bet be jokiu pasekmių. 
Dagirdau apie szita daktara Kai- 
ropratika Daktara ir jojo stebėti- 
nui darbus. Nutariau pamesti 
savo daktara kuris man liepe 
atsigult in lova, o tasai kitas ant 
to nesutiko.
Pradėjus gydintis su nauju dak
taru, tuojaus pajutau didele 
permaina ir nepalioviau gydantis. 
Galiu teisingai sakyti jog galiu 
valgyti daugiau* vidiirei darbuo
jasi gerai o rumatizmas dingo vi
sai. Tiejei ka kenezaa nuo ru- 
matizmo, tegul iszbando saito 
naujo moksliszko gydimo kuris 
praszalina visas priežastis ligos 
Szita paliudima raszau, idant ir 
kiti ligoniai pasinaudotu per sai* 

Asz esrniu 50
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AREOPLANAI MANEVRUOSIĄ DRAUGE SU FLOTA.
įlota Dėdės

kokius
Kada atsibus kariszki ir flotos manevrai, dalybaus juosia orine 

.Manevrus atsiims 
o via lai1loji'

Havajoi. Paveikslas parodo nekarines areoplanus
greieziatįsi ir naujausio iszradiim

tobera. Namo gryž.ti negali
's. 1

važiuoti in Amerika 
galimybes. Ji szelpia Ameriko
je gyvenantys broliai tai sziaipĮ • %

nuo kariuomeiu
, NETEISINGAS .PASKALAS 

pabėgo; iii ■: — $100.00 DOVANU UŽ AT-
----- _ —JL_     _ -     V   |

irgi m*ra RADIMA APSMEIŽIKO.

Asz žemiau pasiraszes
. . . . 'v w . L

i

Šamo.
A morikas nau-

Skaitykite “Saulen

szitos mažos mergaites 
Daratos, kurios paveikslas czion pa- 
talpytas, raszo isz Shamokin, Pa , 
27 Liepos 102 1, ir sako:

Mano kūdikis sirgdavo dideliu 
szalcziu nuo kada gyme. Szalti* 
apsistojo ant plaucziu nuo ko 
dosi dideliam pavojuje.
Būdama nuolatos po prižiūra da
ktaro lyg 10 menesiu senumo ir 
neapturedama jokio palengvini
mo, paszaukeme Kairopraktori, 
kuris peržiurėjo josios nugar
kauli ir rado kan jai kenkia. 
Po pirmam mankaztinimui, kudy- 
kis miegojo per devynes valandas 
o 
vo.

ra-

ta nauja mokslą.
metu ienas.

Mr. Charles Hufman,
24 Owl St., Shamokin, Pa.

ISZGELBEJO MAN 
GYVASTE!

Per tris me-

Negaliu surasti užtektinai pagy
riu del Kairopraktikos kuri man 
tiek padare gero, 
nesiūs kentėjau ant plakimo tair-
diest sunku kvepaviima, viduriu 
nesmagumu ir dideli szalti ir 
skausmus po visa kuna.

ėjau kelis geriausius dakta- 
bet ėjau silpnyn kas die- 

pasiliko isz manes tik vieni
kaulai ir skūra, ir niekas man 
daugiau nepasiliko kaip mirti. 
Viena diena tasai Kairoprakti- 
kas atsilankė pas mano kaimyną, 
kuris prikalbino mane

rui, 
na,

taip dar gyvena.
Turiu pridurti, kad 

nm*> kiekvieno keleivio ome nuo 
450 iki. 550 doleriu. Ir tuos pi

ešas Londonas

agentai

nigus Alai 
savi no.

Tai szis atsitikimas tegul bu- 
gimi

nes galvoja slapta;ii.i Amerika
nu pamoka tiems, kuriu

paši

: ap- 
rt'iszkin visiems Alabanojaus 
gyventojams, Imk kas tekis 
paleido bjaurius paskalus apie 
mano Vpata. Asz, jausdamasis 
kad m* esmių kaltas t uju pas
kalų ir kad mano vardas likos 
bjaurei apšmeižtas po Mabano- 
ju ir kitas 
$100 dovanu

visiems
Imk

aplinkines, duodu
tam, kuris man

in važiuot i. Tegul apsižiūri kad pranesz kas taji paskala palei-
kartais su jais įiealsitjktu tas 
pats, kas su uipmis,ats|tiko.

X. — Pats važiavęs.
—~ri» t-.-.-'- . .ji : -iri.. r linu iiiiiiii'i J .y .....1.......-...-į-ti -.t

VISOKIU GYVU KVIETKU.

Del vosciliu, 
Toipgj gvyu augan-

partijų, laido!u-
viu ir 1.1.
ežiu kvietkn. Pirklio pas mus.

John Luke
3J17 E. Mahanoy St.

Midtanoy City, 1(t.f.y )n.

ANT PARDAVIMO.

do po miestą, arba jeigu ne kad 
žmonis paliautu platyt tokius 
paskalus, ųps iszgir.sdamas kas 
juos platintu, busiu priverstas 
užvesti skunda ant iszsiteisini- 
rno.

l

del mu-

priesz tai visai mažai micgoda- 
Po keliolika tokiu mankszti- 

nimu, tuojaus pasijuto geriau ir 
permaina buvo didele.
Žodžiai mano negali užreikszli 
dėkingumą del šiito Kairopra- 
kterio už jojo stengimus
io Darateles, lodei visiems ligo
niams patarėm pas ji nusiduoti, 
tik jisai iazgelbejo josios gyvaste 
už ka visados busime Jam 
szirdngi.

Pas irasze,
Mr. ir Mrs. George Haniskai, 

Hanis Hotel,
Shamokin, Pa.

visados

diena.

nu-

(t.a.28
Karolius Lapinskas,

38 E. Broad St., 
West 1 Fazio t on, Pa.

Valgiu Gaminimas

Ryto 
,.. 12 :01 
.. . 12:10 

12:20

idant ji 
pasaaukezia pas save ta pacaia 

Kada peržiurėjo mano 
nugarkauli, tuojaus surado mano
ergeli.
Po keliolika manksztinimu, norai 
ant valgio sugryžo ir kosulis 
stojo visai.
Pakol saitas daktaras mane pra
dėjo gydyt, buvau priverstas nu- 
stot dirbt, dabar miegu gerai ir 
jaueziuosi kaip nauja motere. 
Turiu pripažyt, jog tasai dakta
ras ne tik ka man iszgelgejo gy
vastį, bet suezedino kelis szimtus 
doleriu ant daktaru, ir gyduolių, 

pas 
Kairoprakteri jeigu kas serga. 
Kas nori daugiau dažinoti apie 
taji gydimą, su mielu noru apra- 
szysiu apie taji gydimą ir kiek ge 
ro aplaikiau.

Mrs. Swantak, 
118 E. Clay StM

tk

SERGANTIEJE ANT
R U M ATIZMO TEGUL todėl vėlinu idant nusiduotu 

PERSKAITO SZITA.

*1

Su džiaugsmu turiu prisipažyt 
kaip įsitas daktaras su pagialba 
naujo 
(Chiropractic) man pagialbejo. 
Rugpiucaio menesi apėmė

t

WASHINGTON, D, C. 
. ĮIMII. III. ■' ' - ■ — IH   **— 1 — ■ . -■ ■[_ - _ . 

Specialia treinas Subatot nakti

Isz
Shamokin................
M t. Carmel ............
Mt. Carmel Jet. . . . 
Ashland ..............  12:47
Girard vilto ........................ 12:55
Shenandoah................ .. /, 12 ;3(>
Mahphoy City........ 1:16
Tamaqua  ......................... 1;45
Pribus in Baltimore .......... , 6:30
Pribus in Washi.ngtona . .
GRĮŽTANT—Ekskursinis treinas 
apleis Wnshingtona 5:05 vakare, o

* d. »

t

mokslo Kairopratiko
man

mane Shamokin, Pa.

Merchants Banking Trust Co. Banka
- Maharioy City, Pa.7:30

Namu Prižiūrėjimas
Kotus moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek-

• / *

3-czias procentas tiž j u su pinigus ir saugumas del jusu, r.o.BUM ** J—~~

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

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

nrnr.ontn.

isz Baltimore (Camden Šita.) 6:05 
ta pati vakara in virsz minėtas 
stacijas.
Tikintai gori tik ant virsz-minotp 
specialiazko treino. Tikiętųs gali
ma pirti ir keletą dienu priesz ta 
ekskurcija.

.................... »■»——— « 'I.....  . _ ..T . . - „ ........ _

i, .... keliais 
•su vaisingais 

nuo Afalia-

’ 5*rtkeriu farma 
viszt u, i 

, 3 mylės 
uoy Cilty. Tinkama viola Lietu
viui kurtis norėtu užsiimti nu- 

Taipgi Ford 
n Iri d* •in

Hzimlais 
modžinis

su

ginimui visztu.
** «« i/>*v»rxL! 1 tu ei A ldi.G»za

vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei* apdarais. Pre-

‘ Z • • 51-60
n/\n»izmirev*i /-/v

ke tiktai • •
pirti ir keletą dienu priesz ta

į
Ii




