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ISZ AMERIKOS
DAUaŽMONIU PRAŽUVO 

NUO AUTOMOBILIU.
Now York. — 

nuo automobiliu pražuv

20 motu
Isz Visu Szaliu

Praeita

IBZHINA KAS UTABNINK^ IB PETNXCZ^ ' 
PRKNUMBRATA KAfiZTUOJĄ:

IKR: Ant vhefinMo $3.M. Ant pu»M meto fl.St 
EUROPOJE: Ant vho meto $4.W.

laimimi ir piningus Timda siuskite tiktai ant saito adreso:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.____
MAHANOY AND A ST..

4?

MAHANOY CITY. PA.
»

W. n. BOCZKOWNKI, P»m. A H(rr. W. BOCZMOHHKl, Kiltor R 36 METAS

meta 
o 19, 

006 ypatų o likos sužeista 450, 
000 Suv. Vaisi i josią, arba per 
diena 52 užmuszla 
žeista. Konia deszimts ypatų 
buna užmuszla ant 10,000 auto 
mobiliu kuriu sziadien randasi 
Suv. Valst. net 17,500,000. Ant 
skerskelių likos užmuszla. 1688. 
Per pasididinima skaitliu auto
mobiliu kas metas būna už- 

žmonin daugiau m* 
kilipant geležinki'bu ir kitokia 
bndu.
NORI $5,000 UŽ PAVADINI- 

MA JOS RAGANA.
Lancaster. Pa. — C’z.ionaiti 

neje aplinkinėje tamsus Vokie
eziai da vi> yra tosios nuomo 
nes jog nekurioA nioteres moka 
raganauti ir tanki*i isz tos 
priežasties atsiduria iii sudus 
su skundais.

Ana diena Margariela Meno 
her užvedė skunda ant $5,000 

savo kaiminka Ona 
jiji pavadino jaja 

ragana ir jog apraganav 
šios karve ir padare

TINGINIS SŪNŪS UŽMU- 
SZE SAVO TĘVA.

(‘risholm, Minu. —
Melo Ghilardi iižmusze savo 40
metu ieva dėlto, kad tas atsisa
ko ji mail inti ir verte (‘it i

Pasirodo, kad isz ma- 
lepinamas ir

blogas.” Jis nonore- 
eiti ir nieko

.1'

muszta

prieszais 
(loss, buk

o .5650 su 
deszimts

metas

✓

. kilis nesmagumus.

o jo
jai kit.i-

BUVUSIEJI KAREIVIAI 
MIRSZTA KAIP MUSES.
Washington, I). C. — Ko

pusi baigė 
. PrAu*i t a 

t ūks-

rints avietine karo j 
1918, rixn.
meta su v i rszu m j >e 11 k i 
taneziai buvusiu kareiviu mirė 
nuo visokiu priežasezin pagal 
valdžios ra part a. kur kiti 

nieko ne

\

() 
apie kuriuos valdže 
žino? Taigi per diena mirszta 
konia penkiolika tuju kankyti- 
nin už sviotiszka laisvia. Arti 
deszimts tnkstaneziu sierateliu 
neteko tėvu, isz kuriu didesne

i».
da-

reikalauji?

dirbti.
žens sunūs buvo
būdavo
davo mokvklon 
dirbt i.

Szitas invykis primena invy 
ki San Francisco, kur ežia nu 
gusi mergina nuszove savo mo
tina, kuomet toji draudė jai ci- 
I i po szok ius.
SKUPUOLIUS — MILIJO
NIERIUS MIRĖ NUO BADO.

New Orleans, La. — Lavo
nas Lndviko b'migress, 80 me
tu, likos surastas vargingoji' 
hnkuželeje vargszu daliję 
to, buvo žinomas 
visn miestą kaipo 
sknpuolins — milijonierius, 

nemati* 
per kėlės dienas, paszauke pa- 
licije isztyrinet priežastį' jojo 
(linginio. Palici.j iszmusze duris 

vargingos grin- 
l’erp szaszlavu, kurie 

s, siiras- 
sidabro.

mies- 
ezionais po 
didžiaines

Kada, jojo kaimynai

mojo in vidų 
f neželes.

radosi po visus kampu 
ta daugybe aukso, 
bumaszku ir brangenvbiu, ver-
ties ant 1,664,2*25 doleriu. Lyg 

laikui giminiu seno
Dakta- 

iko buk .jisai mirt' nuo ba-

giminiusziam 
skupuoliaus nesurasta, 
ra i 
do.

SKEBU NAMAI LIKOS 
SUDEGINTI.

Wellsburg, W. Va. f p rys 
dubellavi namui prigulinti prie 
West N’irginiii-lbttsbnrgh (’oal 
(‘o., knriuosia gyveno 
szeimynos skobu
sudegė mažam kaimelije 

Bledes

szeszios
anglekasiii. 

a it i 
padaryta ant

padegė

JUOZAS BARTNIOKAS GALŪ
NINES ISZ TAMAQUA UŽ- 

MUSZTAS, 0 PETRAS 
BISZKIS ISZ PORT 
CARBON SUŽEISTAS

SZEIMYNA BALDŽIU IR JE
REMIJU SUOEGE NAME PER 

EKSPLOZIJA BOMBOS
i DAUG SUŽEISTA.

I

Malianoy ( it y, Ra. - ■ 
szesŽta^uiTOnia Slu-edos 
ra, Juozas Bart niekis, gerai ži 
nomas saliminkas isz 16 Maunu 
(’hunk uli. 'I'ania<|iia ir Bei ras'Swissvale. Vienam name gyvi' 
Biszkis isz Pori (’arboii, važia juo Baldžiu ir Jeremiju szeimy-

Hi

va k a . l’ill sbiirgh.

i

SUSKALDĖPLELSZIKAI
SZEPA, ISZGABENE DAUG 

MILIJONU DOLERIU 
VERTES PINIGU.

Berlinas. - (Jautos sziandie 
praiu’sza,i žinios isz Maskvos

j kad pleszikai, suskaldė saugia- 
! j’1 internacionalo

isz Mahanojaus žemyn Viii 
prie

11

Vo
kano kalno. Isz nežinomos 
žasties kas tokis pagiado aut

nomobilioje kuri Bari niekas 
galėjo suvaldyt 
leidosi

dalis reikalauje sirszi/lpim 
Tpdcl kareiviu dranguve 
bar rinks aukas idant surinkt 
penkis milijonus ant suszelpi- 
nto kareiviu, sierai u ir likusiu 
naszliu. Po teisybei valdže su- 
szel[)ineja juos, liet duoda tiek 
jog

j

negali isz to iszsimait y t.
PATI PABĖGO, VYRAS 

PASIKORĖ.
Wilkes Barre, Pa. — Baisei 

snsiriiĮiinias buk jojo paeziule 
ji apleido dvi sanvaites adgal 
pas savo levus in I'amaipia, pa 
likdama du mažn> 
William Galiszak 
ėjo in szanto ir 
diržo. Gyveno jisai .Swoyers
ville. Kaimvnai surado lavona 
kada nuėjo pažiūrėti del ko 
vaikai nuolatos verkė.

ORO EKSPRESAS TARP 
CHIOAGOS IR NEW YORKO

New Yorkas. — 
World žiniomis, trys 

grupes 
Detroite 

Žlugti kompanijai, su 
1% milijono doleriu, 
tikslas bus insteigti 
ne oro linija tarp New 5’orko 
ir ChicagOH. Kapitalas 
but lygiomis dalimis 
New Yorko. Detroito ir Chica-

Tarp promotoriu 
Ford,

vaiku*, 
38 metu, n li
pa si korė ant 

jisai ►

f

I

kapitalistu
' suvažiuosią

New York 
galingos 
neužilirio 

orgaui- 
kapitalu 

kurios 
e k spręs i-

turės 
sudėtas

gos grupiu. 
yra Edsol Ford, Marshall 
Field, Robert S. Lovett, ir 1.1.
MOTERS 106 METU, TURI 

197 INPEDŽIUS.
Marble Hill, Mo. — Moczinte 

Speer, kuri turi 106 metus, yra 
Heniause motoro visam vaisi ije 

Ji ji turi 197 inpe- 
54 anukus,

Missouri, 
džius —10 vaiku, 
125 praanukils ir 8 pra-pnv-
anukus. Gimė Indianoi 1819 
mote. Yra sveika, vaikszczioje 
dano* ir dirba Anlinkiii nnmn

czionais.
$35,000. Badai unistai 
namus idant iszvarvt skebus.
DINAMITAS SUARDĖ AN- 

GLEKASIO NAMA.
( larksburg, \\. \ a. — Isks- 

plozije suardė narna neprigu- 
linczio iii unije anglekasio I. I). 
Carpenter, bet ant gilukio visa 
szeimyna apsisaugojo nuo ne- 

Meales ir Juozas
Showell, unistai, likos areszta- 
voti už padėjimu dinamito po 

pas kuriuos 
dinamito

laimes. •L.

niųnii, 
<laug 
sprogstanezio materijolo.

TĖVO PAPEIKTAS 
PASIKORĖ.

ir
surasta 
kitokio

.Milwaukee, Wis. — Ray 
Mrowczynski, 15 metu, nuėjės 
namu miksztan pasikorė, susi
sielojęs, kad tėvas papeikė ji, 

> reikiant 
gurno pa-

jogei nemokėjos kaij 
automobilio tekinio 
taisvti.

Paskutines Žinutes.

15 n i k sol l<i« — Alons k<i~
sykiu aplinkinėje atejnanti me
nesi st ra i kuos 16,000 angleka- 
siu jeigu kompanijos nninnsz 
mokesti penkta procentu.

Tkio, Japonije. — 'l’uks- 
tanezei žmonių neteko pastoges 
nuo girrines ugnies kuri sunai
kino daug 
Kankyo, 1 lokndo 
Ka re jo i.

* Genoa, 
pirko puiku palečių San Reno. 
O gal pinigus gavo nuo Inter- 
nacijonalo kasos ?

l'kio, Japonije.

namu aplinkinėje 
provineijoi,

Leiba Trockis

GERAI ATSAKE.

Motina užklauso ketariu mo
tu Elutes:

— Del ko turime akis ?
— Kad matytume.
— O nosi ?

Dol uostymo.
O ausis?
T>a1 iol/iF/Win

I

’I

L 1 M ■‘i

i
ISZ LIETUVOS

*

40 KAREIVIU ŽUVO 
EKSPLOZIJOI.

Tien Tain, Kinai, 
kas k n kori ns per 
ngni prie Szocliann rnazagino, 
idant kareiviams'padaryti pi<' 
Ins. Kibirksztis 

įka, nuo ko kilo baisi <?ks|)lozij 
isznozdama 
kareiviu iii padanges. Kareivei 
ne.sugryžo a ui piel.

m

art i
K i nisz- 
suku re

li ždego. para- 
e 

ket ur<‘si|eszimts

VILKAI SUVARĖ ŽMONES 
IN MEDŽIUS.

Birža apskr., Daujonu vai.. 
30-J f L — DaugA be ežia vra 
vilku. Kovo 10 d. žmones gyve
nanti Jannszku d v. iszgirdo gi
rioj baisu riksmą.
mate *2 žmones inlipusius medy 
ir prie medžio 7 vilkus. Du vil
ku miszove, kiti pabi'go. Žmo
nes iszliko sveiki.

f i
.lIT

S

komunistu
' užsienin propagandos komite- j 
to szepa, pavogė 1 
rusu ir sv< 
brangakmenius, 
tas brangenybes.
turtas buvęs vertas daug mili
jonu doleriu, bet komitetas at
sisako duoti smulkesniu infor-

j maci jn.
' i

smarki, jog- ,

I’er eks]ilozi j*•
bombos keturi namai sugriuvo
ir užsidega vidiirmiesl ij South

uos kurios pražuvo, 
lojo gam is laukan.

ir kaip žaibus i Ihiv
nuo kalno palaikind.; 

mas in telegrafini stul| 
rnka> 
jent i

K a
I ‘ra važiim

i r

>a.
<nleszk(‘jo.

aulomobilei 
iszeme abudu vyrus i>z po gri'i 

hiivo ant vic

susi ojo

I s
nes

vesiu. Uartnickas imvo am vie
los užnmsztas, nes sprandas 
buvo nulaužtas ir t nrejo baisu 

viena 
kūnas sa

galvojo. Bi>zkio 
iszlaužla ir

ža id u'l i
ranka 
pjausi ylas.

Bartnickis bm<>
mas
visa pit viela, 
makveje

visa, miksa, Į 
‘tjma valiuta pinigus 

plat imi ir ki- 
Iszpleszlas

I Aszt nonio- 
užmuszta o 

minimoje

11

I•fe

nes nega 
Visi lavo

nai buvo baisei sudeginti. Kk 
plozije bu v 

o
O t<‘IĮ> 

girdėta už mvlios. 'I'iik.s 9 1 »
į l a nrzei žmoni u

Pleszikai savo darbui varto-

STUDENTU SZPOSAS.
I’aurage, Kovo *29 d. 19*25 m. 

apie 11 vai. naktį kas tai svie
dė akmeni per įauga in p. V. 
Dirgincziaus, vietos vargonin- 
ko (seminarijos dainų - 
kos mokyt.) kambarį, 
tai būdu žinia greit

fe

NELAIME ANT GELE
ŽINKELIO.

Havana, Kuba. ~ 
lika žmonių likos 
daugelis sužeista
ant geležinkelio, kada du tru
kę! susimnsze ant skerskelių. 
Buvo tai kalte geležkolio sargo 
kuris tame laike užmigo ir ne
davė signolo kad kitas imkis 
adbega.

u
J

’ t 
mH

• % i
'fl 

.lifl 

■ifliĮ
ij
fl
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j

j je acetileno ug'iii, kuria jie isz- 
degine duryse 
mai didele žmogui itilysl i.

Szepa buvus saugojama

skyle, pakanka-i su bego a n I vie 
tos eksplozijos. Liepsna apėmė Į 
l uojans t ris namus. • Ilangeli 
žmonių likos iszgialbeta per 
iignagesiiis. Badai bomba likos 
padėta vaisiu szloro

Iii kėlės mi
liutas visas blokas buvo apim
tas liepsna. Žmonis klyki* lan 
gnosia idant juos gelbėtu isz 
lojo pragaro.

kada 
gus. Bh'des padaryta-anl mili-

szia us

t ris 
likos

va įsi u 
Pusalera.

l’amo-f 11

ran- 
donarmiecziii, kuriu visa kuo- ! 
pa dabar kažin kur dingus.

Nuostoliai esą

gerai žino- pagauta
ne t ik Tamakveje bet ir po ! < 

nes 
snvirsziim

gyveno Ta- jono doleriu. 
2(> met ii, į 

turėjo ajiie 52 melus, paliko di 1
džiausiant •niiliudimia 
du suims ir dukteria, kurie ne
sitikėjo jog jujn vyra ir teveli 
ta vakara atvež namo negyva. 
Buvo tai netikėtinas‘ir baisus 
smūgis del likusios szcimvne- 
los.

Velionis ] ir įgulėjo 
luviszkos parapijos, Szv. Lud 
viko ir kilu drangysezin. La' 
dotavęs atsibus Panedelio rvtu 
su bažnytinėms apeigomis.

pa ežia

prie Lie

KUN. J. V. KUDIRKA ISZ- 
VAŽIUOJE IN RYMA IR 

LIETUVA.

!>..W

r &j

r<o

rhiladelphia, Pa. 
les*' telegramas.) 
9ta Gegužio, gerai žinomas vi
siems kunigas J. V. Kudirka 
va žinoję in R\rna o isz ten i u 
Lietuva.

Kun. Kudirka buvęs pirmsi*- 
džiu Susivienijimo
per 6 metus, kada Susi v. tik ka 
buvo persiskyrias
Barto, Pa., ant seimo ir pateko 

usitai- 
kyt. Teismas ėjo per kelis me
tus ir kun. Kudirka jaja likvi
davo naudingai.

Kun. J. V. Kudirka, vienas 
isz pirmutiniu beveik atkelia- 

, 36 metai su
ėjo' Vasario kaip pribuvo iii 
Wasliingtono žeme 17-kos mo
tu Htudont ūkas. Nemažai ve i ko 
pasiy.rti lyg atsieko .savo pado- 
tioH tikslą.'

Tolinamo kun. Kudirkai lai
mingos kol i ones.

(‘‘Sau-

I

— Subatoje,

L.R.K.A.

Wilkes

m šildą, ha negalėjo

vašiu in Amerika

Chicago. — ►Seredojo ezio- 
miis gerai pasnigo ir gerai sza-

I langeli 
sz< > k <»

vaiku 
per lan-

I

NORĖJO NUTRUCYT VYRA 
BET SZUO PASILIKO 

AUKA.
t gliez, Bosiję. — GeležkiTm 

Kupicz,

paėmė
Ii

- nmzi- 
Kokiu 

daejo iki 
vietos klebono (seminarijos ti
kybos mokyt.), kuris 
policininką ir leidosi krata da
ryti pas seminarijos mokslius. 
Kur jie buvo, visus 
rado namuose,
g^inezius. Mat intarta, kad tai 
mokiniu darbas.

l«l

■ I 

f d 
vi

• j 
ii

ii ' ii

taip dideli, 
kad sziuo tarpu iszlaidos pro- ' 
pagamini 
Imt stipriai sumažintos, 
kuriam laikui ir 
t os.

SUMISZIMAI SYRIJOI — 
49 UŽMUSZTI.

I .ondol). 
įlevvni

užsieni use t uresia 
o gal 

visai paliau-

ir.szi ninkas .1 u ozą s 
gyvenantis Kubrine, Jaroslav- 

gubernijoi, 
idant jojo 
Kat rinte

skoi
patogi

nešit ikejo 
mylema

mokinius 
kitus net mio- •

i r 
turėtu mylema, bet 

du menesiai adgal nulindo, ka- 
jda jam akys atsidai*('ir mat? 
jog turės 
mylemas buvo jojo 
5'ladas. Kada
Katriute idant prisipažytu, to
ji su aszaromis pripažino vis- 

Juo-

RYGOS GYVENTOJAI.
Ryga. — Statistikos datams, 

surinktiems? pliskutiiiiamo gy
ventoju skaieziavimo, aiszke- 
jant, pasirodo, kad Rygoj gy
vena 
kili
187,260.
124 moteriszkes). Sulyg
< liny bes RygOH-xyvou|ojai dtdi- 
mimi — 
3

■'» f

akvs
jaja apleisti.

pusbrolis
vyras prispyrė

j
JJosios

Kiduresdeszimts 
užrniiszt i 
sužeist i.

įievvm likos iižrnuszti o 38 
maiszlminkai sužeisti, kada 
l*'ranciiziszki kareiviai szove in 
Svriszkus maiszl i niūkūs Jlila- 

Syrijoi. 
Maisztininkai padegę jyyma, 
vieno savo taiiticezio, kuris su
degė drauge su visa savo szei
myna, už lai, kad 
Allaho, priimdamas nauja tikė
jimą.

Ha i fojė Zydelwi šukele 
dainuodami inter- 

nacijonaliszkas giesmes, nesz- 
dami raudonas vėliavas, bet 
kada atjojo palicije, Zydiszki 
komunistai pabėgo kaip z nike i.

ISZGAMA SŪNŪS IR JOJO 
DRAUGAS NUŽUDĖ 

MOTINA.
Garwolin, Lenkije. — Kuli 

metai adgal tėvai Petras ir Ve
ronika Mikuscai 'padovanojo 
savo siinui Antanui visa savo 
gaspadorysta su taja iszlyga 

Atrodo, kad toj konferenu- j<>g prr visa jiiju gyvenimą so
joj jau

Sekantieji žuvo
Karolius Baldis

Baldis 37 m., juju šunelis 7 m.
Klementas .leri'initis' 70 m., He- 

, Mare Koh- 
Karolius Keglor 36

I iepsnoje: 
4'2 m., Ona 337.699 atfmenVK. Vvrisz- ...

• B • įjlll

Baldis 150,439, motoriszkiu

Iena J e remi as .58 m 
lie 6*2 m 
met II.

Snžeist i ir apdegini i yra :
Milda (lersza 9 m.,

Baldis II m., Kaire (lersza 1 
m., Albertas Jeremias 8 m.,

Davis 30 m., ir asztuoni ug-
nagesia i.

I lelena• > «)
BĮ-

su

LIETUVA TAIKOSI SU 
LENKIJA SAKO VAR- 

SZUVA.

Varsznva. — Akivaizdoj (o, 
kas dabar invvko 
reikia laukti,
■valstybių ir Lenkijos konferen-

szi Gegužes 
svarbiu tari

cija, kuri i m yks 
menesi, padar\s 
mu.

te, Francnziszkoj

atsižadėjo

< c re-
voliucije > *

giesmes, 
velia vas,

ka, prižadėjo pasitaisyt.
zas buvo lengvo budo žmogus, 
netmedamjis szirdl jaja iszva- 
ryt isz namo; atleido kalte, bet 
pusbroliui staezei pasakė idant 
szalintusi nuo paežius.

Vladas kaip vilkas sukinėjo 
aplinkui stnba ir naktimis pa
simatydavo su savo mylema. 
Karta vyras juos užtiko, szau-

(Ant* 100 vyriszkin* 
paval- •

■fel

Vokiet i joj, 
kad Pabaltijo

su 1

piliecziu 
— 61,189, 

Vokietijos — 3,199, Lenkijos 
*2,239, Estijos — 1,019, R u sijok 
— 675, kitu valstybių — 2,44.5 • 
be iszaiszkintos pilietybes — 
13,656, nežinomos pilietybes — 
1,876. Lietuvos piliocziai dau
giausia žydai. Dar neaiszkus 
Rygos gyventoju tautinis sąs
tatas.

Latvijos
06,401, Lietuvon

3,190,

4

iii "41
I
4
4|

O

1I

I
A

ii

pastate b) i il

NEGALĖJO VAIKSZCZIOTI 
ISZ BADO.

Plytele, Rokiszkio vals.i — 
Kovo 15 d. vietiniam paszalpos 
komitetui žmones pranesze, 
kad ant kelio guli apalpęs ber
niukas. Komiteto nariams nu
ėjus, pasirodė mokinys Vladas 

taip nusilpęs, 
nebegali, nes

dvi dieni kaip esąs 
namuose

i!lllll

ii:

darnas in ji du kart, o kada ta
sai bego, pavijo ir gerai apdau
žęs snriszo ir alnesze in stnba. 
Norėjo ji atiduot i del policijos, 
bet/nenoredamas darvti sarma
tos szeimynai, tviksztelejo ke
lis per žandus, iszmesdamas ji 

.laukan kaip szuni.

Ant rytojaus kada jam pati 
padavė valgi, neszdama bliu- 
da, rankos josios drebėjo ir bu
vo visa iszImlus,
da ant stalo ir iszojo in kuknia. 
.Juozas suprato, jog 
paredkia, paszauke savo szuni 
kuriam atidavė valgi. Szuo ap
silaižo, nuvežliojo po pecziiim 
ir tame atėjus Katriute užklau
so vyro ar visa suvalgė. Ant ko 
vyras atsake jog valgis buvo 
skanūs ir visa suvalgo. Vakaro 
szuo jau buvb negyvas.

Juozas ketino pranoszti apie 
tai policijai, bet mylema porele 
užbėgo jam už akiu; apskundė 
ji policijai už užsikeisejimo ant 
jujn gyvasties ir vargsza pa
sodino in galėjimą. J'uoin laik 
porele pasiėmė visus daigius 
iszvažiuodami nežino in kur. 
Kada viskas iszsidave ir sūdąs 
dažinojo kaip vyra apgavo, pa
leido ji isz kalėjimo. Vyras su- 
gryžes namo, rado tik tuszczes 
sienas, neturėjo ne drapanų ne 
pinigu — viską mylema port'lo 
pasienio su savim.

Matuleviczius, 
kad tolinus eit imis turės nžlaikvti senus tėvus.

Kada tėvas mirė, Antanas <su
dalvvaus ir

kuri, iszsigandus 11 indenburgo
kad poezia, paliovė mokėti motinai

Liet uvos j pusk irta paszialpa
krasztu, užtikrina dabar Len-|sl’
kija, kad ji esanti pasiruoszns

žada aktingai
dalyvauti busimoj Pabaltijo
va 1st y bin k on tore ne i joj.

I Jot u va,

iszrinkimo ir bijodama, 
vokiecziai neužimtu

kooperuoti, ir

/

viskas no
5 nevalgęs.

Berniuko namuose pasirodė 
motina ligota, tėvas žuvęs ka
rėjo, ir dar 4 kiti badaujanti 
vaikai. Szeimyna antra savai
te kaip per diena 
10 bulvių.
szeimyna pasienio po savo glo
ba, ir padedant L. M. G. Drujai 
Brooklyne, szeinH’na bus gol- * 
Lima nuo pražūties.

ir pradėjo 
pasielgi net bjaurei 

idant motina priversti kad ap
leistu jujn pastogių, noriais ne 
buvo pas juos jokia sunkenybe. 
Negana to, tasai iszgama lan
kei sunmfczdavo sena motina 
skaiidžei, kuri kelis kartus ji 
buvo apskundus už* tai, o ant 
galo sudus paliepė Antanui su
grąžyti palikta jam gaspado- 
rvsta. «

Antanas konia

jaja

tevalgo po 
Komitetas ta visa

«
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SZVENTES SZVENCZIA.
Prienai, Marianipoles aps. — 

Kaip parsivežti miszkas. — 
Jau Sausio men., nuėjus in 
Prienus, teko labai nusistebėti 
kad blaivininku smukles pa
mainytos žydu Rimuko; Rat-

Zehmso, Meni kės ir
Markausko smuklėmis.
žmogus in blaivybes karczialna 
o ten bestovįs už bufeto žyde
lis. Kaip tad atsitiko — no vi
siems suprantama.

Szventadieniais
szvenezia užsidariusios duris 
isz gatves, o prekiauja pro už
pakalines duris.

K1 ob iszk i o v a l sc z. 
jai labai
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KA MUSU KAREIVIAI 
GALI PADARYTI.
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Sztai majoras Philip \V. 
Fort Bragg, N. (. 
arklines parodos,

"1 .
»*/ • •Bookėr isz 

kuris laiko 
parodo susirinkusioms kaip 
Amerikoniszki kareiviai gali

F 1*1 1 II •

pasiuto isz 
piktumo ir nutarė atsikratyti 
nuo motinos. JMim' darbo jam 
prigiaįliejo jojo draugus, gimi
naitis motinos, kuri buvo pri- 
omias ant tarnystos, o buvo tai 
kokis Konstantas Sasorski, ku
ris neturėjo gero vardo visoje 
aplinkinėje. Antanas prižadėjo 
jam už pagialba gansei atly
gint i, duoti 
markiu, jeigu 
geistinos mot iuos.
mėtėsi ant senukes kada toji 
miegojo ir užsmaugė aut 
smert, nuvilkdamas lavona in 
grubia, kuria vėliaus surado

«

ir

‘in
O

■' * 'ii*%

B
M

nierio,
Eini ‘

ark Ii
praszalys 

Sasorski

ir miliarda
ne

DIEDUKAS ISZEJO ISZ
MADOS.

Jus sziandienines mer-

piemenis ir pranoszo apie tai 
valdžei.

Sudas nubaudė Antana ant
12 motu o Sasorski ant 8 metu.

. i ' Y

Antano motoro likos paleista„..i u____ i . •ant liuosybos, nes priosztūs

gaites nieko nežinoto apie na
mini darbo, o tu Mariuk, gal ir
nežinai ant kg yra naudojamos
adatos, — skundėsi diedukas 
in savo anūke.
; — Tai ve nežinosiu, diediik!
Juk adatos užsideda ant fonn-

krautuves

gyvento- 
nepat enkint i, kad 

jiems siūloma 
apie Pasvalį, Raudondvarį. 
Kaziu Ruda. / 
kas butu gerai J 

d V>»1 1

pirkti miszko 
ar 

Žmonoms misz- 
bet kaip jis

-
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Ne tekis auksas, kokis žiba 
ir nu tekis \... ___ , 
valdvinas karaivseziu ir cieso- 
rvscziu. Vienas isz istoriku ne
mažai prisidirbo ir džiovino 
smegenis idant suraszyti kiek 
radosi lygsziam laikui karima- 
votu gaivu ir kokia mirezia už
baigė savo gyvenimus.

Sztai apskaito jisai, jog isz 
3,122 
atėmė 
kaipo kankytojai

~1 surastas jau pūvantis lavonas 
žinomos paleistuves kuri likos
nužudihta ir paguldyta lovoje. 

AfotoiT vadinosi Anialije Le- 
|Vier, ? . - 1
daug turtingu

Lietuviszkos Pasakos.

f

t
*

S AULE

truks...”
žia, kad net lubos linksta, o 
anas kur pirma žaidė, nuėjo

Szis muzikantas re-

i

i

r
iįjį

■Ii

»

k

turintipatogi moterb, 
prioteliu, kurio

SURINKO Dr. J. BASANAVICZ1US.

v ra mielas ir t virtas I net ik Ja ja apdovanodavo pini

karalių, 32
33 mirė

59 pamėto

ciesoriu ir 
san gyvastos, 

s, 
sostus gervaliai, 140 žuvo ant
kariu© 183 užbaigė gyvenimus 

252 
tais, 168 likos 
nukirtimo.

tiktai

nelaisvėje,

sostu, <> 
mirezia.

likos nužudv- 
apkaltinti ant 

540 numesta nuo 
mirėo o savo

Aplinkinėje Belgiszko mies 
to Liege atsitiko ak.vvas ir ne

atsitikimas. Praei
nantis žmogus inmete in czysta 
upeluka vandens deganezia za- 
palka nuo kurios vanduo užsi
degė. Dabar
kokis tai buvo 
dega.

paprastas

mokyti tyrinėja
vanduo kuris

Isz Dievo esybes neužsimoka 
szandyt ir priesztnraut, nes 
pirmiau ar vėliau toki netikė
liai huną nubausti. Juk k a mo 
k vežiausi žmonis žino apie Die
vo esvbįa arba Szventa Traiee 
ypatingai apie Dvasu Szventa. 
Sztai atsitikimas kuris duos 
gana progos ant 
tiems, kurie turi papratima vi
saip priesztarauti priesz tikėji
mą.

George Whale, 75 metu, 
pirmsedis ant susirinkimo Na
tionalist Press Association, lai
ke pietų Trocadero hotelije Pa- 
neclelio vakaru Londone, stai
ga! mirė prie 
svecziu, Įniko
Putnam ketino ji pasveikint 
toustn už jojo sveikata.

Whale ka tik buvo užbaigęs 
kalbėti “Valgykim, gerkim ir 
linksmi nk i mes, nes rytoj mir
sim. Ar asz teip kalbu f Ne. Sa
kau jums, pa si imkime už ran
ku ir džiaugkimes, 
sziadien gyvename. ’ ’

Susirinkimas buvo tiksle ko
vojimo priesz Krikszczionisz- 
kas Bažnyczias. ’ Whale turėjo 
prakalba kurioje užklupo ant 
mokslo krikszczionybes ir jo
sios dvasiszkuju, 
kalbos buvo iszjuokes buk: 
“Dvasine szviesa Szventos 
Dvasios vede bažnyczia per de
vyniolika szimtmecziu. .Jeigu 
kada ir ateitu toji szviesa, tai 
tikiu, jog neturės tokios szvio- 
sybos, kokia turėjo apszviesda- 
ma ta ji mokytoju in Damasko 
— szviesa, kuri ji ant viso gy- 
vasezio apteme.” Kada Whale 
pabaigė tai kalbėti, visi sveczei 
isz to gaisui nusijuokė ir laike, 
kada ketino ploti in delnus, 
kalbėtojas sukrito ant grindų 
negyvas. Susirinkusieji delega
tai nusztilo, nuliūdo ir persi
gando. Dasiprato jog tai ture- 

kokia bausme njio 
Augszcziausio Sutvertojo, ku
ris nubaudė netikėli už panie
kinimą Dvasios Szventos.

gaiš, bet brangenybėms, rakan
dais ir d'ivonais.
lira n g e n y beis (l i 11 g (> 
isz ko duodasi suprast, jog žu 
dinsta likos
apiploszjmo. Paliciįje ant galo 
suseko pedsaki, kuris vedu pas 
tęva merginos, turtinga restau
rant a.

'Levas turėjo apterszla var
dą ir buvo vedins du kart, bet 
abi moteres ji apleido, nugalė
damos nukensti jojo paleistu- 
vinge gyvenimo. Gyvenimas 
jojo dukreles visai ji neapeiti- 
nėjo ir tuom nesirupino. Tan
ke: pas jaja atsilankinedavo su 
kitoms paleist u veins kur pra
leisdavo laika per kėlės dienas 
pasiūtiszkam smaguinia.

Keli menesiai adgal Levier’- 
is kalbėjo savo draugams, buk 
patogiause moterų visam Bre
men’e, yra jojo loena duktė. 
Bet užmirszo tasai rakalis te- 
viszka pri va luma del savo 
no kūdikio. Apjakintas žverisz 
ku pajautimu, at ėjas pas duk
teria, mėtėsi ant josios, o kada 
toji ji atstume, uždavė jai ypa 
in galva peiliu, o
v o gyva užsmaugė jaja savo 
rankomis. Kada ji areszlavojo, 
prisipažino prie visko su dide
liu gaileseziu. Visus rakandus 
ir brangenybes surado pas ji.

Visos tos 
isz st ūbos

papildyta tiksle 
PalicŲo ant gal'

loc-

kada da bu-

jo buti

kuris 
manstvmo

7 r.
l U

200 susirinkusiu 
kada majoras

nes mes

o laike pra- 
iszjuokes 

szviesa

APIE RAGANAS IR 
RAGANIUS.

15.
vcseilics ėjo vagis jau- 
žirgo vogti, o ragana 

susiejo 
seklyczios.

“ kaip- 
? ’ szi 

kaip lik iszkols ja isz 
uždarželio, o eis ji už didžiojo 
stalo, visi brolaicziai, ant suo
lo suktoje, tryps, ji ta kart 
cziaudes, 
t riukszma 
pa ša k y s, 
gadinsiu.

vogt i, 
pagadinti ir 

po langu

Ant 
nikio 
marezia 
jiedu
Klause vagis raganos: 
gi t n galėsi ja pagadint 
at sake : ‘ ‘

ki ,

t

it1'

Terp Belgijos ir New Yorko 
masonu likos pertraukti visi 
draugiszki rysziai už tai, kad 
Belgijos masonai iszsižadėjo 
Dievo ir panaikino biblija isz 
savo draugystes. Generaliszkas 
pirmsedis William Rowan ant 
laikyto susirinkimo New Yor
ke iszaiszkino sąnariams kodėl 
rysziai terp tuju dvieju maso- 
niszku szaku likos pertraukti. 
Sake jisai: “Belgiszki masonai 
iszsižądedami Dievo ir biblijos, 
padare ta, ka žmogaus pajėgos 
ne yra sztaųt padaryt, nes bib
lijoje randasi pirmutinis pama
tas teisybes ant kurio yra su
tverta masoniszka draugyste.”

Ir kas pasiprieszins, jog ma
sonai notilp in Pieva ir Raszta 
Szventatf'W
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. Vienam name,. mažoje uly- 
rzaitejo miesto Bremen, likos
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SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR. HObGENS 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS 

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRAD1MA IR SPASABA.

MAHANOY CITY bus kožna Utar- 
□ ink* 30 E. Centre St. ant antro flo 

ro. Ofiso valandos: 9 ryte iki 9 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

Ar stokas jums drūtumo,

DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Specialistaa.

Užsisenejusiu ir Chroniazku L>*w-
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti mediką- 
liszka gydymą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikato nuo manos yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszki ar li
goti, nedarykite to* klaidos ka kiti 
esą padare, atejkite pas mane ir pa
slaptingai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.

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

Odo* ligos, iszberimai, papuczkos, 
dedervine* ir kito* odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydymą.

Silpni vyrai ar pajego* jusu jaunys- 
ir silpni?
mitrumo ir pajėgos ka gamta jump 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
te* jus apleidžia? Ar esate nuvargę 
mano.

Rumatizma* visokiuose padėjimuo
se, taipgi isz t in o ir eztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate nervuoti ir trote nuode- 
ju, silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, greitai pailstai, pikti, iszblysz- 
kusi* ir Užbūrimai ant veido, paiheg, 
nuvargęs, skausmas paežiuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerklėje, 
stekas energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau kataru, astma, 
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimu, is z tyn ima gerkles (goitre), 
kraujo, odos ir spociales ligas pilvo, 

I inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
neuritis.

Atailrit* gansita rodą dykai. Po tam
jgzaiazkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydymo. Padekavones nuo dak
taru; lojetiu ir dvasisakuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiausių* Europos ir Amerikos 
Specialistus: .

TAMAQ0A Daktaras Rodgens bu
na kožna Šereda ir Jo ofisas tenai* 
yra po No. 44' BROAD Siu Ofiso va- 
landos nuo Y ryto Iki 8„vakare.

pa's kiaulid tvarto, duris atsi
daręs, ant slenksczio atsisėdės 
ir kiaulėms žaidžia. Szitiems 
visiems vdselninkams dideli 
juokai, kad muzikantas kiau
lėms žaidžia.

PAJESZKOJIMA1.
Asz Maro Karloniute po vy

ru Budenione pajeszkan dėdės 
Juozą Karloni, paeina isz Vil
niaus Red., Tralcu Apskr., Dre
nos Gmino, Mbrgažerio Kaimo. 
Keli metai atgal
Schenectady, N. Y.
gyvena Chicago, 111. Jeigu kas 
apie ji žino meldžiu praneszt.

Mare Budenione
Box 304 

New Philadelphia, Pa.

ANT PARDAVIMO.

visi gyvenom
Girdėjom

20.
Kad kita syki gyveno viena

me priemiesti jo keturios pa
nos: viena verpejole, kita audė
jėlė, kita siuvejolc, o kita gas- 
padine. D toks tenai buvo pri
sakomai: nevalia buvo visam

(t.f.)

Tcipgi lotai minėtam 
■Apie dauginus dasiži

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
kescziu. 
mieste, 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mabanoy Avė.

Mahanoy City, Pa

M
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Lai PAIN- 1

F.XPELLER1S 1
Praveja Skausmu*I •

By Trinkite greitai taip, kad Čia 
w stebėtinas iinimenpi* peraltninktų 

per odq j pat u, vieta, & kur 
H* paeina neamcfilitnai.

Paln-Expdlerk palengvina kraujo 
suk C pimo Ir nuteigia normali 
kraujo tekėjimo gislotnla.

k*d butų

F. A D. PF'HTER & CO.
Berry 4- S~>uth Sth Sts. 

Brooklyn. N. Y.

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

1 t I
Pigiau negu fabrikus preke 6 pulkus 
daiktai preke dar tiktai yra tai 
labai pigi preke nes tie daiktai yra 
verti nemažinus kaip $12.00. Tik pa- 
mislykit ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikolio akmenuoti vidure.1, pulkus isz- 
marginti nikelio luksztai, gerai rodo 
laika ir gvarantytas ant daug metu. 
Gvarautyti balberio kliporel plaukams 
kirpti. Revolveris B.C. 22 kalibro dru- 
czel ir grąžei padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, Ir galito apsaugoti savo na
mus. Peilis 2
traukti ir stiklą pjauti. Gražus icncu- 

r gelis gold-fillcd su kompasu ir labai 
gera safety.britva. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti ir kožnam patiks. Lai
krodėlis pats bevelk tiek vertas kiek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prlsiuskite 25c stempo- 
mls o $5.55 užmokėsite kaip gausite 
tavora ln jusu namus. Adresavokito:

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 N. Irving Ave. Dept. G02. Chicago

Kraujo tekėjimą fljslo 
3Sc ir 70c valatinHe. TfmykitcPajeszkau

IC Oy 
vono (-anada,
<ur.
žinant ie j i

mieste ugnies laikyt, ne žiburio Jpn Virinėk
Inkaro vaizbidonkih ant pakelio.

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkauskas, Loenininka*) 

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

ugnies. Miestea
jai per

1)

su
la

ne-4 i

> >

niekas 
ant sveikatos

tuo kart asz ja ir pn- 
Ir vagis jai pasisa 

kės savo patoguji laika, kada
galės žirgą pavogti. Atėjės tas 
laikas, 
Žulio iszkele vedu 
stalo, brolaicziai, ant suolo su
stoję, trypė, marti sueziaudejo. 
vagis, už lango stovėdamas, sr- 
szuko: “ant sveikatos” — ra
gana nebeinmanydama, ka da 
ryti, suszuko: 
go vogti, 
ti!”

kada jaunaja isz uždar
iu didžiojo

“ vagis eina žir 
vagis eina žirgo vog 

Veselni nkai, 
už lango berekaujant 
suome.
nom ’s, 
sudegino, o vagiui jaunasis sa
vo žirgą dovanojęs.

16.
Kad kita syki per viena ve- 

seile, per marezpioti, nuotaka 
už stalo sėdėdama pradėjo rėkt 
ne savo balsu ir raitytis, kaip 
kirmėlė, tada pirszlys pripylė 
sznapso stikleli, 
sas verda: ta iszliejo, 
kita — ir tas verda, ale jau mo

ta iszliejo.
prijiyle treezia, 
stovi.: “na, szita iszgerk

s/- 
iszgirde juos 

, iszboge 
Po iszklausiiiejimo ži- 

kaip nutiko: ta ragana

žiau; ir

na
laka!” Ta kszgere ir—sveika, 
o viena boba pradėjo 
“plikina mane, plikina mane, 
taip berėkdama ir nukvesze.

17.
Tūlas jaunikaitis 

ežia, ir kada po szlinbui visa 
veseile važiavo namon, tai da- 
važiavus tėvu kiemą, jaunikio 
muzikantas liepe sustoti, iszli- 

užejo pirmiaus 
lindėjo

užsidegdavo žibnri ir 
Erne ir

užsidegiie. Tik už miesto tokia 
boba gyveno, tai pas ta būdavo 
galima gauti
žmones vakare langus užsida
rydavo,
sededam i d i rbda vo.
užgeso dabar toms panoms ži
burys. Visos sėdi, dirba, nevie
na nenori eiti, o žiburio reikia.

Eik, sako, verpejole, parneszt
‘ ‘ Man

Eik, a ri

4 i 
ugnies; reik žiburio.
kuodelis szvieezia.
d e jeluv parneszt ugnies; reik ži- 

Man velenėlis szvie- 
“Eik siu vejele, 

> >
szvieezia.” 

parneszt 
Jau tai

būrio, 
ežia

? ! 4 4 
atsako.

?)

1,44

1 > f
parneszt ugnies; reik žiburio.

Man
Eik

adatėlė 
gaspadine

ša vo brolio Jur- 
pirm 10 metu gy- 

dabar nežinau 
Meldžiu atsiszaukt arba 

apie ji malonėkit
praneszt ant adreso:

Auna Lin'kaf
135 S. Terrey St.,

Day ton, Ohio

Pajeszkau savo brolio Anta
no Kanlavicziaus. Jau ilgas 
laikas kain nežinau kur jis ran- 

Man labai yra svarbus
dalykas jo sužinoti, todėl pra
szau atsiszaukti, arba kas apie 
ji žinote praszau praneszti ant 
adreso 

Mrs. .

dasi.

4 4

4 4

ugnies; reik žiburio.
niekas neszvieczia—turi eit! Ir 

eina,
žmogus ant balto žirgo joja ir Shenandoah, 
baltas szuo paskui seka. Eina 
tolinus, žiuri —juodas žmogus 
ant juodo žirgo joja ir juddas 
szuo paskui seka. Eina toliau— 
žiuri, raudonas žmęgns ant

? >

i'szejo. Eina, žiuri, baltas

raudono žirgo joja ir raudonas 
szuo paskui seka. Eina da to
liau, žiuri, žmones sustoję aug-

tai tas sznap- sztyn kojoms. Priėjo prie duru 
pripylė žiuri, augsztyn žmogaus galva, 

kur reike kloakos, tenai liežu- 
Ant galo ' vis žmogaus. Tneina in kukne, 

tas jau rainei žiuri, žmonių žarnų pridraiky- 
nuo- ta; ties puodu žmogaus ranka 

pakabyta in samezio vieta ng-5 
rėkt: į uis kūrinusi ir ant ugnies puo-

> 3

veda pa-

das verda. Prasidengė puodą, 
žiuri, žmogaus kaulai iszkyla ir 
vėl nuskensta, turbūt koszely- 
na verda! Inoina in stuba pas 
ta bol>a ragana, žiuri, ta boba 
ragana pjausto maža vaika ir 
ėda. Priėjus praszo ugnies, 
ragana -šakėt
matei tai duosiu! 
nuo galo pasakot :
ne, pana, einu, žiūriu, baltas 
žmogus ant balto žirgo joja ir 
baltas szuo paskui bėga.
te mano diena, sako ragana, o 
da ka matei?” ‘“Poliau einu, 
žiuri u, juodas žmogus ant juo
do žirgo joja ir 
paskui seka.” ‘

] na k t is; o da ugia u ka matei ?
Einu, žiuri u,

po isz vežimo,
važiuojaneziu, padėjo savo 
smuiką ant kelio ir liepe visai 
veseilei važiuoti — važiuojanti1

(4
o 

pasakyk, ka 
Ir pradėjo 

gaspadi-

Antanina Kainick
325 E. Mt, Vernon St., 

(Aug.7) Shenandoah, Pa.

Pajeszkau mano motinos Ma
rijonos Miculiene kuri gyvena 
___________ Meldžiu 
szaukt aut adreso.

Marv Consavagc
718 W. Alton St.

Bicknell, Ind.

atsi-

y

Asz Jonas Karlonis pajosz- 
kan savo brolio Juozą Kurion i 
ir sesers Prahciszkoe Karloniu- 
tes, po vyru nežinau pavardes. 
Paeina isz Vilniaus Red., Tra
ku Apskr., Drenos Gmino, Mer- 
gažerio Kaimo. Girdėjau gyve
no apie S. Nebrasko,
Jeigu kali apie juos žino mel 
džiu pranoszti ant adreso.

John Carlin Box 65 
t.37.)

geri geložoia, kamaztun

<

Omega.

Fontanet, Ind

LIETUVISIKAS KONZULIS 
PAJESZKO SEKANCZIUS:

1. Maskoliunaite, Agota
306 E.

Juozas P. Milauskas
Lietuviszkas Skvajeris.

Pristato vestuvių taisnus, teipgi 
padirba kitokias legaliszkas po- 
pieras. Parduoda ir perka namus. 
Insziurina namus, fornyczius ir 
automobilius nuo ugnies ir t.t. 
Tik gerinusios ir drueziausios 
kompanijos.
OfWU 32 W. PINE ST; 

MAHANOY CITY, PA.

UŽVEDA ELEKTRIKINIĄ 
SZVIESA

in Namui, Sziosus* Mokslainea, Bax« 
nyczea ir kur * tik yra reikalinga 
Elektrikinc Szviesa* Taipgi parduoda 

FIKSCZERIUS
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite sztoroaia. Už- 
■ veda varpelu* prie duriu, taiso elek- 
trikiniua protus ir kitokius elektrikin- 
ius intaitus. Ateikite p** mano jeigu 
manote užvesti szviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia aiate- 
ma o asz mielai suteiksiu jum preke*. 
Apiiymu Užpildyti dideliu* kontr^k- 

' tu* ant apazvietimo Saliu, Mokslainiu 
' ir Bažnycciu. Duokit* pirmybia savo 
t tautiecziui pako! ejsite kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
312.W. PINE ST„ MAHANOYoCITY

*

!r

Maskoliunaite, 
priesz karu gyvenusi 
571 h St., New Yorke vėliau pas 
Gladstone Garfield Place & 9th 
Ave., Brooklyn.

2. Tamoszaitis, Jonas, 
laika gyvenos 681 Riverside St. 
WatorBurv. Conn.

Q<>•
Jeszkomioji arba kas apie 

juos žinantis praszoma 
liopti sziuo antraszu:

Lithuanian Consulate 
38 Park Row, 
Now York, N. Y.

b.

?
— —***T

r

.h Puikus plaukai turėtų buti kiekvienos 
moterie* pasichdBavimo turtų, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon. *

Ruffles
! >

4 4 4 4 tūla

yra pkiakanų mirtinuoju priedu.
Prižiuržkit gerai savo plaukus 

vom odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
|u«ų gąl^voG'Odą nešvariomis baltomis 

niaukų slinkimo.
F......................... ~ ‘

savo vaistininką šiandien, arba

” “Tai Liuba vi ežius, Pet ras. Prižiuržkit gerai savo plaukus ir jęaL 
yo» odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
)uaų galvos odą nešvariomis baltomis 
upynomu. kas bus priežastimi jūsų 

plaukų slinkimo.
Pirkite bonkq Ruffles už 65c 

na v o vaistininką šiandien, arba 
tiesiog per paštą iš labbrhtorijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Su.

Brooklyn, N. Y.

važiuoju per 
Užvažiavus veseilei ant 
merginos svoezia iszli- 

nu'sivilko savo 
pasiraitojo ranko- 

prie stovinezio 
nutverė

mislijo, kad jie 
tilta.
kiemo,
po i.s z vežimo,
drabužius,

priėjus
jaunojo arkliu, nutverė uz 
gerkles ir ome dantimis pjauti, 
iki arklys pargriuvo ant žemos. 
’ ” • v ’ ’ ■ •

kvai-

ves ir J

Jaunikis ėmė graudžiai verkti 
o muzikantas atsiliepe: “ 
ly!— jai ne asz, tai tu pats sa
vo paties ark Ii butai papjovęs 
— tave baisesnis likimas butu 
patikės.”

18.
Per veseile, parvažiavus jau

navedžiams isz szliubo, nuota
ka, už 'stalo pasūdyta, pradėjo

Pirszlys užriko:
— ta vis varo sa- 

užriko:
— vis nesiliauja;

pirszcziot.
“liaukitės!” 
vo daina; antra syki 

liaukitės!”
treezia syki užriko ir neliauja.
Pirszlys nubėgės 
gražia ir gręžia, 
sėdėjo, in suolą skyle. Tada už- 
peczkije viena sena boba pra
dėjo rėkt: “aki suka, aki,” o 
pirszlys nesustoja gretos, sako: 
“sakiau, kad liaukitės” — tol 
grože, kol iszgrežo bobai aki.

4 4

atsinesze 
kur nuotaka

juodas szuo 
‘Tai te mano

“Einu, žiuri u, raudonas žmo
gus ant raudono žirgo joja ir 
raudonas szuo paskui seka.” 
“Tai te mano pažaras; o ka 
daugiau matei!

paskui seka.

“l’askui pas 
tavo namus žmonių eile auksz- 

” “ Tai te ma- 
■ ma~ 

“Žiuriu, ties tavo duri-

tyn kojoms stovi.
no tvora; o daugiau ka 
tei?” '
mis žmogaus galva?’ “Tai te 

o daugia u k a 
Einu, žiūriu, žmo

gaus ranka pa kabyta.” 
ten mano samtis; o daugiau ka

mano vardas; 
matei! ’ ’ u

“Tai

matei!” ‘‘Žiuriu, puodas ver
da; atsidengiu, pažiūriu, žmo
gaus kaulai iszkyla ir vėl nu- 
skesta.” “Tai ten mano kosze- 
lyną, o daugiau ka matei!” 
“Ineinu pas tave in bata, žiū
riu, tu vaika pasipjovus pjaus
tai ir odi..?' “A, asz ir tave su
ėsiu,? suriko ragana ir puolė 
ant panos gaspūdines, papjovė 
ir suode. < ■ ,, ’ Toliaus,bus.

f a, i , r " JM.'.. A 'I

o daugiau ka matei!

f.*

a t si-

9

pas 
75c

Ant pa

ATSAKIMAI.
• ‘ ___ _ - - ; 1

Del keliu. — Pjovyne Kra- 
žiuosia atsibuvo 22 diena No
vember i o 1893 meto.

gubernatoriaus • likos 
nusiunsti in tenais kazokai ap- 
malszyti novos pasikelima 
Kražiecziu. Kazokai be jokios 
priežasties sukapojo gana di
deli skaitli žmonių ir .sužeidė. 
Mat valdže norėjo uždaryti 
bažnyczia Kražinosią bet žmo
nis tani paliepimui pasiprioszi- 
no.

— Apie 14 Apriliaus aplai- 
kemo bankava szeki ant $3.50 
isz Wilkes-Barre. Praneszkite 
mumis kas ji prisiuntė.

liepimo

t f.

DIDELIS SKIRTUMAS.
Tūlojo moksląinojo daraktor- 

ka aiszkino studentams skirtu
mą terp turtingu ir vargingu

..........   ,  11     ■■ ■ ■ ■■■■■«■ —  — "Į1 '"J""111 1 ■ ■■ 11 I    I

Dr. Wasil Kur ilia, D.C. Ph.C.
CHIROPRACTOR.

Jei jus sergate pasitarkite su 
Chiropratic ir sužinokite apn 

Jis yr;jo gydymo budus.
žmogus kuris supranta api< 
sveikata. Gydo visokias liga 
pagal naujausia būda, be gv 
duoliu ir be pjaustinio. Rod; 
ir patarimas dykai.
v—" .......;. . ............................

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

Pauedoli, Seredoj ir Petnyczidj. 
Ofiso valandos: 10 iki 12 priesz piet.

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

Market & independence Sts.
SHAMOKIN, PA.

Utarninke, Ketverge ir Su ba toj.
Ofiso valandos: 10 iki 12 priesž piet.

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

' f ■' “ •’ itįj .<■■ i1’1 ■ ♦ <' *"■ r.. f ■ 4 ' . * / ■ ’* Įr • l-
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19.
Vienoje vosoiliojo žaidė du 

svetimi muzikantai; dabar in 
paezia pevsze vienam muzikan
tui jstygos trūksta ir truksiu! 
Dabar tas muzikantas net ver
kia iszejes in butu. Pamato «o- 
nas žmogelis muzikantu ver
kiant ir paklauso: uko tu, vai
keli* verkit— “Et, dode, ka 
neverksi, negaliu žaisti: anas 
pinigus tik ima,.o man stygos 
trūksta, asz nieko negaliu..?
“Eik žaist, nebijok, dabar no-

{ GEO. J; BARTASZIVS 
ILietuviazka Užeigos Vieta
Į Arba Kotelis.

į Pinigu ir Laivakorcziu Siun-
> timo in Lietuva Agentas.
C , , ■■ a , j . (

{George J, Bartaszius
< 498 WASHINGTON, ST.
> NEW YORK, N. Y.

’ "L 11 . , . . i. . |I
M '■ >1 " , (' ' .-I

i<

I

NEW YORK, N. Y.

•■c

žmonių.
—- Pasakyk man Jokūbai 

kaip vadiname tuos žmonis,
kurie neturi pinigu, noszioje 
suplyszusias drapanas, ne turi 
ka valgyt ne pinigu!

— Tai yra vargingi žmonis.
— Gerai. O dabar pasakyk 

man, kaip vadinasi tieje, kurie 
turi puikius parodus, daug pi- 
njgu, automobiliu, valgo vac-
les ir oisterius!

— Toki žmonis, — praszau
1 ponios, — tai vadinasi kiau- 

les. * ..
* h’

„A’1!1'k 1 " "V. *

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

‘1 13-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.j

Merchants Banking Trust O o. Banka moka 3-csia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del ogaus kuris
dirba ir czediha. Dėkite savo pinigus in szita Banka o

Utį

persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.

4

f.
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'iiu&r i

*

K
į L,

■M



»
Dievas Nekaltųjų 

Neapleidžia

12.
Tamsiam kalėjime gulėjo sir 

rakintas rudasis maluninkas. 
Neiszpasakytas galvos skaudė
jimas buvo tai jausmas, kuris 
ji iszžadino isz miego. Jau bu
vo veli naktis, ir lyg nenoroins 
mete kartais menulis, isznenla- 
mas isz tamsiu debesiu, silpnus 
spindulius ant pilku sienų ka
lėjimo. Tukstancziai baisiu pa
veikslu rodėsi galvoje bedievio 
o urna permaina jo padėjimo 
aiszkiai stojo priesz jo duszia. 
Girdėjo jisai taksejima szirdies 
ir savo kraujo plakimu. Pervė
rę ji mirtinas drebėjimas, nes 
jam rodėsi, kad girdi kurtu dū
savimu ir baisu riksmą už- 
musztu jo auku. Negalėjo už
migti, nežiūrint ant jokio sten
gimosi, nes galvoje jo maiszc- 
si instabiausi paveikslai. Užsi
merkęs mėtėsi ant paklojinio ir 
jaute daug kankynių miege ir 
budėjimo.

Kurcziai skambantis laikro
dis apreiszkc pusiaunakti, 
dvyliktu skambtelėjimu prasi
dėjo skurdus tylumas, pertrau
kiamas tik kartas nuo karto 
silpnu cirpsejimu svirplio. Ant 
skomes stovėjo molinis aso- 
czius, kuriame pradėjo virt ir 
ūžti, rodės kartais, 

szu nies.
kad girdi 

staugimu szunies, kuris lyg 
žmogiszku balsu skundėsi. Pa
kele be nuovokos galva ir apsr 
daire pastyrusiomis akimis po 
menkai apszvieta kambarį. 
Užimąs asoeziuje jo inkaitnsio- 
je vaidintuveje vis didnosi; ro
dėsi jam, 
jnom juda. Plaukai ant jo gal
vos atsistojo kaip ežio, o szal 
tas prakaitas apipylė jo sąna
rius, drobanezius nuo szalczio. 
Kvepsejimas susilaiko ir ap
ėmė ji neiszpasakyta baime ar- 
tinanezinsi dvasiu. Pradėjo da- 
bar kasžin kas krutėti 
kampuose kalėjimo 
barszkejimas platinosi tusz- 
czioje kalėjimo erdvoje, o kar
tais rodėsi melsvai-raudona 
liepsna isz asoeziaus (uzbono). 
Nenorėjo jau dauginus žiūrėti 
dar labjaus spaude ir taip už
merktas akis, taip kad bjaurus 
raukiniai apdengt jo veidą kuo 
labjaus spaude blakstienus. 
tuo labjaus mate inkiria szvie- 

Turejo vėl atsimerkti ir 
mate kylanezia liepsna isz aso
eziaus, kuri kartais mažinosi, 
kartais vėl milžiniszkai plykse- 
jo.

Iszkylancziu geltonai sierki- 
niu durnu pasidarė 
mažas paveikslas 
dvieju sprindžiu augszczio, at
sisėdo prie asoeziaus, iszsieme 
maža pipkaite ir leido baisius 
debesius isz burnos. Durnai su
kosi in tamsu kamuolį ant že
mes, isz kurio po valiai pradė
jo darytis skuome ir keturi sta
leliai.

Mažas žmogutis 
__ i durnus, 

smarve prasiplėtė po visa kam
barį. Kiekvienas durnas, kuri 
isz burnos maža baidykla leido 
persimaino in tamsu žmogisz- 

", o tas nei žaltys 
sukosi prie skuomes. Skuome 
prisipildė, o czion

kad ir grindys po

visuose
Neramus

sa.

i

leido

ka paveikslu,

ant galo 
žmogaus.

vis labjaus 
troszkinanti

prisipildė, o czion truko aso- 
czius su dideliu trenksmu; pik 
tadejas persigando, bet kada 
antru syk atsimerke, buvo kam 
barys aiszkiai apszviestas. O 
apie stala sėdėjo juodi paveik
slai su bjauriom burnom. Kož-
rias isz tu naktiniu dvasiu lai
ke ant didžiojo pirszto peleda, 
įuri baisiom akimis žiurėjo iii 
maluninka. Navatnai mosuo
damos ome kalbėti dvasios, Iv" 
laukdamos kokio dalyko. Ty
kus grabinis giedojimas paki
lo pamaži ore, siena atsivėrė, 
isz po jos iszejo iszblyszke pa
veikslai, dvokantis pustanezio 
kūno kvapas ineiverže su jais 
in kalėjimu.
' Akvs maluninko skėtės, lyg 
norėdamos iszsiokti isz savo 
duobiu. Norėjo jrekti, balsas jo 
apmirė ant lupu. Pažino isz-

,[UI! 4 . .'te
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blyszkusiuosius 
buvo tai aukos jo nžmuszejys- 
tes. Negalėjo nei užsimerkti, 
nei poteriauti: negalėdamas 
pasijudinti, turėjo laukti bai
saus galo. Juodioje paveikslai 
kloniojosi paveikslam baltuose 
rūbuose. Sųdijo czion snukius 
nusidėjimus; prisi'kelu’siejie isz 
numirusiu, buvo ezionai liudi
ninkais. Isztare ir jo pravarde, 
kuri ji užgavo, kaip perkūnas, 
pradėjo bnrszkįut dantimis, o 
plaukai jam ant galvos pabalo. 
Kiti reikalavo paskandinimo, 
jisai klausė — ir, o baisybe! ji
sai tai patsai buvo 
8

sveezius

tuom pa-
kandytuoju.
“Kelkitės dvasios!” szauke 

sūdo prezesas : “Sztai ten gu
li pažeistojas Dievo ir žmoni
jos, imkit ji sau, jis juni prigu-

Bjaurus paveikslai iszsi- 
narste isz susisukusio kamuo
lio ir szokinejo apie piktadoja. 
Visos pelėdos taip-gi sulėkė ir 
suleido pamaži savo 
nelaimingo krutinę.

Garsiai szuktelejes pabudo, 
o kada prapieste akis, pamali 
prie saves Verner’i, kuris lai 
kydamas naktine sargyba 
jo riksmo atbėgo.

“Ko taip rėkiat 
tije? kas atsitiko?” 
Verner’is dairaneziosi lyg sap
nuose maluninko. Bet kada po 
szviesai pamate jo veidu, su
drėbėjo nenusigastantis sulyg 
toliai kareivis. Maluninko są
nariui buvo lyg iszsukyti. In- 
dube jo akys klaidžiojo aplin
kui nei subludusio, o plaukai 
buvo ūmai pražilę.
“Dieve gelbek, kas tai yra? 

suriko persigandęs Verner’is: 
“Iszrodai nei pasmerktasis 
(prakeiktu) — “Taip,” 
to be 
“Asz esu pasmerktu (prakeik
tu). Ar tik dabar apie tai duži
mu?
atėjės drauge 
daigtus, daigtus — sakau tau, 
kad yra baisu būti pasmerktu.’

Eisiu kunigo,

Ii.

nagus m

ant

vidumak- 
klausinejc

? J

atkir-“Taip 
nuovokos ma hm i n kas:

Kad pirmiaus būtumei 
? butum mates

n
pasakojimas 

“Es; 
o taip numirti 

t»»

(<

nėr’is, kuri tas
pereine szalta drebuliu, 
labai silpnas, 
butu baisus daigtas!

suszuko“Neik!” 
smerties baime 
4 4 

Ir

sake Ve r

perimtai 
ipaluninka 

manes vieno,
s:

Nepalik manes vieno, nėr 
aip iszeisi, vėl sugi’yžsz bjau

rus paveikslai ir mane kan- 
kvs.” Paskutinius žodžius isz
tare beveik staugsimus, ir taip 
stiprei insikabino Verner’ini 
in nibus, kad sziam isz baimes 
prakaitas ant kaktos iszsipyle.

“Mislyk apie^Dieva,” ragi 
no ji Verner’is;

M islyk apie^Dieva, ’ ’ 
“leisk mane, 

eisiu parvesti kunigą, kad gale 
turn iszsispaviedoti.

Taip! yra Dievas ant svie

kas kart silpnesnis pi k tadejas: 
Pelėda neteisiai kalbėjo, kad 
su lyglaikiniu gyvenimu vis
kas baigiasi, ne, nesibaigia, 
baisu yra ant ano svieto, ai1 
szalta man darosi! Ar neteisy
be, ir tu drebi priesz smerti?” 
paklauso Verner’io, kuris aty- 
džiai in ji žiurėjo.

< ž

tvirtai atsake Vemer’is:

4 4 
to kalbėjo drebėdamas ir

ne, 
ano

Veliju tau iszsispa- 
tavo nedorybių.

• •

Ji'

Ne, asz nebijau smerties!” 
“Be 

mažiausios baimes jai ne syki 
in tikis žiurėjau.”

“Ir delko asz smerties bi
jausi?”

“Nes esi dideliu nusidėjėliu, 
piktažodžiavai priesz Dievo 
visogalinguma, dėlto drebi, o 
piktąŽodžąutojajS teisingai my
rio bijosi, 
vieloti isz
Dievas yra milaszirdingas, 
sai ir tau atleis.”

“To nepadarys/’ pertrauko 
jam maluninkas: A<ne, nepada
rys! Turi trumpa atminti prie- 
teliau, ar nežinai, kad asz esu 
pasmerktas? Juk asz tai patsai 
tau neseniai pasakiau.”

sapnus, per 

mestum nedora gvvenima. Tu
rėsi mirti, nieks jau tavęs ne- 
iszgolbes. Ar nori nusiminęs in 
ana svietą pereiti ? ”

-rr “Nusiminęs, sakai ? ar esi 
gydytoju, kad isz mano veido

“Tai buvo tik i 
Jcuri tave Dievas ragino, kad

kalbėjo jnokda-
“Esi piktžo-

i <»|W> Ii m ** l **> in W taRHMĮ»iRjiiW*»» *ta» MM* M KMvMMNP

žino dasioke: kiekviens tai isz 
veido tavo pamatys, del to ne
reikia daug mokslo.”

— “Jokia — manės ranka 
nedasieke,”
masis beprotis: 
džiautoji!, suvis mane kas kitas 
kankino. Bet, jei neesi gydyto
ju, tai kuomgi užsiimi? kuom 
tu esi?” — “Vadinuosiu Ver
ner’iu,” atsake užklaustasis: 
< i

tik dažiuretoju kalėjimo mies
te Liucern’e.”

c4Taip, taip, kalbėjo 
insiipislrjes; vienok ūmai suri
ko: “Sz^lin, arba tavo in skly
pus (szmotus) sudraskysiu! 
pagavai vakar mano; taip,” 
kalbėjo czilipinėdamas galva: 
“parmusziai mane kardo kir- 
ežiu ant žemes. Palauk-gi! —” 
lyg paszelos szoko, kad smogti 
verner’ini, bot retežiai vėl prie 

Nusiminęs 
ir szaltu drebuliu perimtas, isz- 
ėjo Verner’is isz kalėjimo, kad 
pavadinti jam kunigą, 
ilgo sugryžsziu,” szuktelejo 
tarpduri je: 
v°, 
pas Vieszpati. Tai isztares už
dare duris, o atgarsys jo žings
niu buvo girdėti ant prienamio 
(gonku).

Ko greieziansiai nubėgo Ver
ner’is pas kunigą, ir praszo jo, 

in kalėjimu, 
iszpasakojes kaip galint trum
pinus visa atsitikima. Kunigas, 

pasakojimu 
ir nusisku

bino su Vemer’iu in kalėjimą. 
Ateje ten, užlipo ant virszaus 
tamsiais ir siaurais laiptais, 
kurie skupiai buvo apszviesti 
maža lempute.

Pasitiko juos duredarys ir 
beveik be kvapo suriko: A ežiu 
Dievui, kad tamstos atėjote, 
jau man blogai darosi, prisipa
žinsiu, kad nedrysau ineiti in 

Kada taip kalbėjo, 
mirsztan- 

tuszcziuosc 
Buvo tai maln- 

ninko riksmas, po kuriam už
stojo tyla. Tuojaus bego visi 
persigando prie to karidoriaus 
kada priėjo prie duriu, klause- 

, bet lie
kai e j hne.

_  < 4 
atsake

, >

ir neesu nieku dauginus, kaip

ilia igo

ąlhi, arba tavo in skly-

guolio pritraukė.

taip,

i k Neuž-
sugryžsziu, ”

“melskis prie Die 
nes yra labai laikas gryžti

kad tuojaus eitu

inviskintas tnom 
skubiai apsirengė

kalėjimą.” 
baisus riksmas, lyg 
ežio, suskambėjo 
karidorinose.

atejote

tas nelaimin- 
pan-

Gal da ji iszgelbesim 
4 i

Duredarvs su Ver- 
f/

,” isz- 
paleiskit ji isz

si sulaiko kvenavima 
girdėjo jokio balso 
Verner’is atidaro duris, o du- 
redarys žibino: bet kas do bai
sus regėjimas!
gas gulėjo susipainiojęs 
ežiuose su pasmelinavnsiu vei
du.

U
tarė kunigas:
paneziu.”
ner’iu stengėsi nuleisti priblo- 
ksztas prie krutinės 
kurias paneziai 
kakla apsupo.

Ant galo pasiseko jiems, o 
paszelelis atmerkė akis. Gulėjo 
jisai su laukiniu žiūra, atkreip
ta in aplink ji stovinezius, 
kaip tas, kuriam atmonijiinas 
numirti nedaleidžia;
siūlas jo gyvasezio tik silpnai 
laikosi, nors kiekvienam akies 
mirksnijo galėjo nutrukti, vie
nok buvo nepakajingas, o kru
tinę augsztai kilnojosi. “Szau- 
kis mislije Dievo milaszirdys- 
tes, ’ ’
damas prie nelaimingo, o mir- 
sztantis, paskutinias statyda
mas pajiegas, isztare: “ Dievo! 
susimilk ant manes nusidėjė
lio,” ir iszleido dvasia ant ran
ku kunigo.
dymas Dievo, 
stipriai inviskintas:

rankas
trissyk apie

in aplink

o nors

kalbėjo kunigas, pasilenk

U

1 >
Toks buvo suro

ta re kunigas, 
“Mirda

mas szaukesi jis mielaszirdys- 
tes Dievo, o nors visas jo gyve
nimas buvo gyvenimu piktade- 
jo, vienok neapmastuota yra 
milaszirdyste Dievo, ir neisz- 
tiriami keliai Jo. Dėlto pasi
melskim už nusidėjėli.” Tai 
isztare, atsiklaupė drauge su
meįskim už nusidėjėli.

ten buvusiais ir visi susigi’ąu- 
dine meldes už numirusi. *

Tolinus bus.

iszskaitai? Sakyk, kaip -iszro-
dau!” *

“Baisiai tave ranka Praam-1
» m, * 4 f », i ♦ *4 i M Jifc.1 f" h1 ■<( 1 M "y.* i*1 * "■ r i»

PLIKIAI NARSIAUSI, 
"■ ‘ k ! *

— Ęatras žmogus yra nar 
šiaušiu? I

—- Plikis.

— Ba įjam niekados plau
kai nuo baimes ant galvos ha-

# I ‘t i

Kodėl?
, ♦

“Saule.”
A iij i. i - ~ r .į - r, n -.. t -i ..-f'įp. ii ‘ ' 11WR ' 1

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

‘ '' ’ į i. ...........«•- ■

Minersville, Pa. — Nedėliojo
’ . L ’ ! f. . J * "' a. « a. a ’ it

Isz Lietuvos
* 3 į j _ * i>

1V

10 d. Gegužio 7 vii], vale. Mhidr- 
sVille Opera House laukiama 
nepaprastai gražaus vakaro. 
GorK Klėb. Kitu. J. A.' Kahi- 
lins pakvietė Szv. Juozapo Pa
rapijos Chora isz Mahanoy Ci-

ciszkaus' Parapijos

sVille Opera House laukiama 
nepaprastai gražaus

ty isžpildyti vakaru Šzv. pran- 
i naudai.

K'V- ft*
na u dili.

'r*r I I u

Choras apsiėmė atvykti, pu mil- 
žiniszku ;
Vaidins dvi komedijas: “Tai 
Politika” ir “Kitrczias Žen- 
♦as?^ Vaidinimu atliks gabiau
si Choro Hariui. Taipgi' bus

prbgratnu l^utebt:

Kurczins Zen-

koncertine dalis kuria iszpil-'
dys visas Choras, taipgi solos, 
duetu ir 1.1.
Mahanoy City Parapijos Cho

ras ^rn vienas isz geriausiu 
Choru Ponnsylvanijoi ir tiĮci- 
masi kati ju dainininkaiOp dru-I

tumu siį ju energingu Vargoni
ninku p. Žalnieraicziu paštfttys 
programa kosekmingiausia.

Sztąi proga pasigėrėti gra
žioms dainoms ir vaidinimu. 
Valio! Visi vakaran 10 Gegu
žio. Pavasaris.

i, ■ .. ’ 'I >*• Y

Tamaqua, Pa. — Kun. Matu
laitis isz Eastono apome czio- 
naitine lietuviszka parapijc, o 
kun. Noi’buta apome 
parapija. Prabaszczius parapi
jos Gudaitis nuo kokio tai lai
ko randasi lignbuteje 
Haven kur gydosi plaucziu li
ga-

\ m '.. ’ ■■*■'** j
PALICIJE RENKA MOKES- 
OŽIUS ANT BAŽNYCZIOS. |

Seinų apskr. 
Negirdėtas mokesnis. — In 

at
vyko policija ir žiūrėdama isz 
knygų pavardžių 
m mokėti 
szventožerio bažnveziai patai
syti. Mokesti žadėjo iszreika- 
lauti net su pabauda.

Vnlstiecziai, nors ir stebejo- 
sitokiu mokesniu reikalavimu, 
bet bijodami policijos, mokes
nius visti k mokėjo.

Ar yra toks instatymas, kad 
policija galėtu 
kesnius bažnyczios 
rinkti ? Lyg sziol musu žmones 
tokiems reikalams 
nereikalavo.
LIETUVIS KELIAUNA AP

LINK SVIETĄ.
pavardes tuo 

tarpu negalime skelbti, patiekė 
. <• A f . ta* . •% * «A«wa

Mikycziai,

musu kaimu Vasario 21 d.

reikalavo
tam tikras sumas

1|

Antanas Ramanauskus
Lietuviukas Graborius. i i

MILL & PATTKRSON STS.
ST. CLAIR, PA.

lAzbalsainuojA ir laidoja minutai 
ant visokia kapiniu. Pagrabus panm* 
asla nuo papraicziaueiu iki prakiL 
niauaia. Parsamdo ųutomoblliua dal 
laidotuvių, vesoliu, krikuzty-’iu 1* 
kitiems paaivažinčjlmama.
Bali Telefonas, 1873 M.

»,Į
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Eastono

Whit<

Frackville, Pa. f Ketverge 
rvta atsibuvo laidotuves Lud- 
viko Navicko, kuris mirė Ash- 
lando ligonbutije praeita Subn- 
ta. Laidotuves atsibuvo isz na
mo sūnaus Jono. Velionis tu
rėjo 62 metus ir buvo gerai ži
nomas czionais ir sirgo nuo ko
kio tai laiko. Paliko paezia, dvi
vedusius (lukterės Lazauckienc 
ir Žplonione ir sunu Joną. Lai
dotuves atsibuvo su bažnyti
nėms apeigomis Szv. Ludviko
bažnyczioje.

Kulpmont, Pa. — Szeszi czie
na itinei ižgamos Juozas Danai- 
czik, Adomas Polak, Ignotas 
Stažinskas, Vilimas Czirkickis, 
Kazimieras Petroviczius ir Ig
notas Stavinski kurie iszžagejo 
dvi mergaites Aniele Madaru 

Vasko, likos n it
in Sunbury kalėjimu 

nuo 3K* lyg 7 metu.

ir Agnieszka 
bausti

Ohicago. — Luis Plesnt, gyv. 
Asztuonioliktoj gatvėj tarp 
Union ir Ruble gatvių, 
lipdamas laiptais nuo stogo, 
ne nuo auksztai nupuolė galva 
žemyn ir prasimusze smilkinį. 
Maoziusieji sako, kad veikiau
siai jis nulaužė sprandą.

Atvykęs nelaimes vieton 
patrolvežimis kuna nugabeno 
in ligonine.

Plesna buvo padorus žmogus 
nogerdaves ir priesz nelaimes 
atsitikima nesenai buvęs parė
jės isz bažnyczios nuo pamal
dų.

vakar

Los Angeles, California, f 
Pirma diena Mojaus persiskyrė 
su sziuoin i 
Nerkoviczius.
isz Vistyczio parapijos, Totor-

svietu Tamoszius
Velionis paėjo

kičinio kaimo. Jojo motore po 
tėvais vadinasi Ona Vyraicziu- 
te ir paeina isz Pajavonio para
pijos, Eglupiu kaimo. Velionis 
atvažiavo in Amerika už prezi
dento Klevelando, pergyveno
Shenadorije 13 m., Springfiel-
do, III. apie 30 m. o Uos Ange-
les, Californijoi 3 metus. Pali
ko dideliam nuliudimia paezia, 
viena duktere kuri teipgi gyVe-
na czionais, vienas sūnūs Chi-

Pil. X, kurio

prievarta mo-
reikalams

prevartos

redakcijai ži-tokiu “L. Z.” 
niu.

Jis rimtai ir neatidėtinai 
vyks kelionėn aplink pasauli, 
t. y. iszvyks dar szimet. Kelio
nėj mano iszbuti apie 6 metus 
ir aplankyti indomiausias ir 
dar neisztirtas žemyno vietas

Jis jau yra padaręs kelias 
keliones: i:n Azijos sziaures 
tundras, 
Vladivostoko ekspedicija), in 
Indiju viduri, 
link Azija, aplankęs daugeli 
Didžioji Indijos ir 
vanrenpm salų, 
Europos pietus ir porojes sker
sai Europa. Treczdali visu ke
lionių atliko pesezias.

Pragyvenimui pats užsidirb- 
*, Žino lietuviu, 

anglu, japonu ir rusu

ir aplankyti

Kinijos vidurį (su

apkeliavęs ap-

Sziaures 
apkeliavęs

davo pakeliui.
kinu, 
kalbas.

Pil. X. sutiko būti 
niu” korespondentu 
keliones nes apraszymu.

Kadangi jo patyrimu dviem 
butu daug patogiau keliauti, 
tai jis praszo taipgi rimtai pa
siryžusi keliauti atsiliepti in 
“T :’ redakcija, kur jam 

i nuro-

“L. Zl- 
ir siusti

“L. Žiniu”: ; ‘ ,
bus suteikta reikalingu 
dymu..

ANT PARDAVIMO.

Nauji namai Mechanicsville, 
Pa. arti Port Carbon, St. Clair 

arti kasyklų ir 
labai pui- 

su elektriku,

dideli

ir Pottsvilles, 
kitu darbu. Namai 
kiai pastatyti 
sziluma, maudykles ir kiloki 
naujausi intaisymai,
poreziai, 7 rūmai, dideli lotai. 
Koletu lietuviu pirko ir kibai 
isz to džiaugėsi. Namai ka tik 
pastatyti pagal naujausios 
mados ir tik liko ant 4 famili ju 
neiszparduoti todėl pasiskubin 
kite, galima tuojaus insikrau- 
styti. Atvažiuokite pamatyti 
priesz pirkimą. Locnininka ga
lima matvti ant vietos kožna 
diena nu 2 iki 8 valandos po 
piot, ir visa diena Nedoliomis 
arba kroipkites ant adreso 

Robt. B. Krick
453 E. Market St. 

Pottsville, Pa. 
Bell Teleponas 277J.
(t.41.)

pirko ir labai

FAKTAI KURIAS PRIVA
j . u M 7 i I . . , \ * 1

LOTE ŽINOTI.

Doleris yra juau geriausias 
prietelįs. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinote kaip czedinti do-
leri, jus yisada galite turėti 
prieteliu. ’ •! , 1 " " 1
kokio tavoro kuri mes parduo-

Jeigu reikalausite

cage ir vienas Joliet, Ill. Teip- 
gi paliko daug giminiu AmorĮ- 
ke ir broli Motiejų Grand Ra
pids, Mich, Laidotuves atsibu
vo 4 Mojaus su bažnytinėms

tta ta .i- * m. * ta i 'I* * ... 1 11ipamaldoms. Nuliudus szeimy i
siems pažystamiems ; ir ginai-
imi tokiu budu pranesza -ti w -v i • . ' « V
pems apie mirtį a.a. Tarno- 
sziaus ir kad visi žinotu*

‘’ik !■ , '.i;' ■ ■ 'I U ■, t,‘ ■' :■
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BALTRUVIENE
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Hazletono moterėlės nemety- 
kite in poeziu raperiu, 

Ir nepleszinkite marszkiniu
Ba diedas gali supykti, 
Ir kaili gerai iszlupti.

♦ ♦ ♦

Isz vienos aplinkines gavau 
gaąda, 

Jog lenais netikiu mergi
nos atsiranda.

Sako, jog labai puszinasi, 
Ir isz vaikinu szaiposi. 
Mergeles, meteliai bėga, 

Kaip pasensite, bus beda, 
O to jus labai bijote, 

Ne mislyti apie tfti nenorite.
Kaip da dabar isz turgaus 

neiszejote, 
Tai mandraujete, 

Bet jeigu protingos būtumėte, 
Tai senatvės nebijotumėte. 
Jau tiejei laikai nugarmėjo, 
Kada merginos vyniotis 

norėjo, 
Sziadien ir merginos gali 

mandrauti, 
Ir teip pat uždarbiauti.

Be to, da sugryžtu, 
Mat greitai užmirsztu, 

Apie ka kalbėjau, 
Na ir atsiminiau, 

Ba mano rūteles matote, 
Isz vyru nesijuokite, 

Bet vyras už mergina, 
Daugiau ženklina, 

Bet sutikimas vyro ir merginos 
Pasiliks ant visados.

-*> ♦ -
it

Freeland’o bobeles susivai
dykite,

Grinczes savo apvalykite, 
Ba kaip asz in ten atsisuksiu 

Tai kaip sti koczelu apsi
suksiu

Net birzges, 
' . Ir stenes.

}

♦ * *
Rodhauzesia geriausia už

siėmimas,
Ir tai labai linksmas gyve

nimas,
Del nekuriu mergicu dide

lis unaras,
Ba tai geras tarnavimas, 
Del tokiu didelis unaras.

Merginos davadnos ir doros,
H 11| Mt

Ne eis tarnauti in tokes vie
tas niekados,

Tiktai valkatos vieta turi, 
Katros ant dorybes ne žiuri, 

Nuo pavietres, ugnies ir 
vainos,

Ir nuo tokios merginos,
Saugokitės vaikinai.

Niekszas mergina kad ir ge
ra darba turi,

Tai vis tokos vietas ant 
mislies turi.

♦ ♦ ♦

Ten kur netoli Vilkesbariu, 
Vienoje apygardoje yra bo

bų storu,
Kaip tik vyrai in darba isz- 

eina,
Tuojaus in karezema eina.

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

Lietuviszkas Bankieriua 
ir Laivakorcziu Agentas

Uatuviaiiras Graborl««

K. RĖKLAITIS

I
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagalbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

SI6 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA

Teleponas No. 149 I

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmaguna pa

viję kaipo tai viduriu užkietejima, 
perazalima, kosulį, dusuli, sunkuiųa 
po krutinę, katara, strėnų ekaumna, 
kraujo tingumą, Užpūtimos, ragavi
mus, galvos skausmą, isxgasti, nafua- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perlo 
da nesmaguma, tai ncslkankyk vi^p 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mes 
toliu o suteiks jum pagelba ir svei
kata, kaip ir daugeliams jau sutelkto. 
Masu žaliu sekanesios prekes: Del 
kraujo vėlimo, palengvinimas mano 
elniu, nūn kosulio ir kokliuose, ntp 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkfoto- 
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džfo- 
vos, szjnpinimori lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Neo 
nervu ligos, lugeęties, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, po 
kelis po 86c. Nuo galvos ir nosies ko 
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c. Geriausi gumbalaeeai 50c. 
lango trajankn 60c. Poplaiszkai 35c. 
Nuo plruku slinkimo ir pleiskanų too 
valimo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta 37.50. Atsiuskit* 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popio 
rlu gromatoms. M. Zukaitis, 
4*1 Hudson Avo. Rochester, N. Y.

Ant J. Sakalauskas 
L1ETUVISZJCAS GRABORlUf 

IR BALSAMUOTOJA^

Laidoja kunua Numirėliu pagal NMk 
įausta mada. Pigi praba. Taipgi 
pristato automobilius visu Iriau 
raikalama

Parduodu visokius paminklus, did» 
liūs ir mažius už pigiausia praba, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tol 
krelpkites pas mano, nes eis galiu 
mb pigiau gerbus parduoti negu kM 
133-33* W. Ceatre St., Mabaaey Chy

A
■ e a, aa.Bmmuuuue^

automobiliu

CAPITAL STOCK * 116,000.O* 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS |M3,SR8.M

Mokame *-caia procentą ant 
auditu pinigu. Procente pridedate 
prie Juau pinigu 1 Sauaio ir l 
Liepa*. Mm Borim kad ir jop 
taritumet rtekaia su muau bank* 
nepaisant ar matas ar dideli* x
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dainę, ateikite o suezodinsite 
pinigu. Parduodamo visokiu 
reikalingu naniiniu rakandu, 
geležiniu daigiu, klijonku ir 
mažių karpetu, fonografu ir 1.1

L. WASCH (Yvaskeviozius) 
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.

Parduodamo visokiu
b » > h ' % J «. b » ' 4 ;>

(Ant tjkerayneq, 12-to» ulycrios) 
MAHANOY CITY. PA 

’ ' r * ' .• ' , !’>■ >. . t i " * f * *

ANT PARDAVIMO.
1 1‘ i»- ii c r -l i "i* ■ ■/■■*"■ * 1 ■ I

gręokway tonu trokas, 
beveik kaip naujas, naudotas 
tik 400 myliu. Turi buf parduo

ta “Šaules

kaip naujas, naudotas

taą. Kreipkįtos 
ofisą.

.. ■ -"1a j
•- 4

>>
(M.)

Mat per nakti iszdžiusta, 
Ir labai sublukszta.

B. BALL, Praaddontaa.
Geo W. BARLOW, Vico-Prea
Jos. B. FERGUSON, Karieriua.

Musza ryte in duris kad ati-
darytu, 

Su alum troszkuli užgesintu, 
Szinkoria turi skabyti, 

Jeigu ne nori szuno poteriu 
girdėti, 

Tokios bobos pulku gyve
nimą turi, 

Aluti maukia, vaikus ne
prižiūri, 

Yisuosia kampuosią pilna 
v sząszlavu, 

Po loyom visokiu skarmalu. 
O jus vyrai, 

pąroįo negerąi,

H
"JĮ

Real Batata Ageat. Notary FubUt 
---------- S

Jeigu norite pirkti ar parduoti Mtoft 
i
ta reikale atliksiu. Randavoju namu* 
ir kolektavoju randas.
namus ir fornlcrius. automobilius tA 

Kampas Catawbsa Ir Markai Šit 
________ Malxa y City. Fa-______

w. TRASKAUSKAS 

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

* J ' II I f- < < I

CHA3. S. FARJMLEY

tai keripldte* paa mana, bm fraoto

ImsJuriata

A

sząszlavu

Kad pinigus bobom duodate,
Girtuo^l|ąuti pratinate,

Laidoja kūnas numirėliu. Paraamtfo 
automobilius del laidotuvių krllĮMl 
tintu, veseliju, paeivatinijijno ir tA 
130 W, Goatre $t, Makąeey City, Fa. 
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa. Vaiku Valdymas.

Szv. Juozapo Parapijos
Choras spareziai ruoszia.si prie 
didžio programų kuri iszpil- 

Miners-

I
— ■‘Penkių metu Stepukas! 

Malukoviczius isz nežinomos!e
dvs Nedėlios vakaru 
villo.

I.
paprastai, beveik 

reikia daryti,

Luis Tulin trenkė in au
tomobiliu Jono Szopaiczio isz 
Bukmautes ant 7-tos ulyczios. 
Szopaiczio automobilius likos 
sugadytas.

— Szimet
Schoo] mokslus 110 studentai, 
o bus tai auksinis jubilojus nuo 
kada mokslaine prasidėjo. M o 
kalnines užsidarvs S diena Ju- 
niaus.

užbaigs High

Karolius Karjiowski t ik
tai ant. “funinM isztrauke peili 
ir supjaustė Daminikui Gatno- 
vieziui drapanas 
supjaustė*,
ji 11 žila re in koza.

- Nedidioje pripuola “ Mo- 
ant atminties jusu

ir gal butu 
kuna kad neimtu

1 ins Diena” 
motinu, kuri prasidėjo apvaik- 
sztinet 1914 mele.

Valdžo pradėjo štai vt 1 
areoplanine žibinte Park Place 
Idant parodyt kele nakties lai
ke del pacztinin areoplanu. Da 
bar panaszios Imksztines žibiu 
tos randasi Homvlown. Park 
Place ir Ringtone, 

dusuli HUI 
1 toli k a
daktaro Dunn 
prasižengėliai 
lietuviai ir papildinej<i 
vagystes kur tik duodavosi.

Palicije arcsztavojo ko-
vaiku kurie

narna.
v ra konia visi

v i >u r

apvogė 
Jauni

nusprendė diena 
1ft Mojaus kurioje tai dienoje 
bus pakartas PotIšvilios kale 
jimo <hirže William Cavalier, 
15 metu vaikas, kuris nuszove 
ant smert savo mocziutia Me
chanicsville praeita Soptembe- 
rio menesi. Norints a<lvokatai 
stengėsi ji iszgialbet bet be jo
kios imi sek mes.

narnu (kar- 
ppnterei) laikosi drueziai ir sa
ko, jog nesngryž prie darbo jei
gu neaplaikys mažiausia po 
$1.12*2 ant valandos.

Matvt kad Vincui Blu- 
džiuį J404 E. Centre uli.. da 

gyvenimą 
szesziu menesiu, jeigu 
czitile apskundė pas 
Miliaucka už apleidimu ir 
maitinimu.

Statytojai

griso ved usis |S po 
ji ps»- 

sk vajeri 
ne-

Mot i uos, 
priežasties likos pcrszautas in!visos žino, 
ranka. Tuojaus likos nuvežtas kuomet ju vaikai turi szalczius 

Ashlando ligonbntia kur ir skaudanezias gerkles.
Bet kiek levu žino ka dary- 

1 .Jonukas ar Ma- 
isz Heights likos sužeistas Pn-' e1'' i'>K«unii ūpo iszsivoržima? 
eker No. 4 k a sv k losi a. I 
žiurejimuPper vietini daktara 
likos nuvežtas in ligonbntia.

— Graborius Minkeviczius 1 
sugryžo isz Filadelfijos in kur 
buvo nuvažiavęs ant operaci 
jos Jefferson ligonini toje.

... .  Szenadoriszki banditai,
Antanas Kondrataviržius likos nemanvtu duoti 
nubaustas ant trijų metu in Į vaiku ligoms teturi 
1 ‘otIsviles kalėjimu 
szirna Ditchev 
Jojo pat i nesenoj 
smert palikdama penkis mažus 
vaikus kuriuos nosimis in ka- 
talikiszka priglaifda. Jonas 
Zelinskas.
Charles (’alien ii* Joseph Post, 

klobonije Isl- 
aplaike po [lenkis 

metus. Po>1 ir Gilowski 
po du metus daugiau už apiple 
szirna Ke\’ariiko ir 
k io sztorus.

k a

in 
jam iszomo kulka. |

— Motiejus Tnszkeviczius d * kuomet ju

Po ap- l’avydo upa.’ Tamsos, svetimu 

reikalingus

ant

i žmonių 
j Nenorą 
valgaus?

Kiek levu žino kad ju vaiku 
mintys ir jausmai ir paproeziai 
yra taip pat svarbus kaip ju 
dantys ir raumenų tvirtumas?

Kiek levu kurie niekuomet 
ricina visoms 

tik viena 
už apiple- bnda gydyti blogus paproezius 

* »

ir aplinkybių baime? 
valgyt i

duonkept uvia. 
sudegė ant

priglaif< hi.
Karolius Gilewski,

kurie apipleszo 
langowne,

gavo

M ildzows-

Harry P. Mellet, sūnūs 
buvusio bravorninko, kuris mi 
re keli metai adgal, mirė 
diena. New Yorke. Lavonas li
kos atvežtas pas motina, 10 S. 
White ulyczios isz kur Ims pa
laidotas su 
apeigomis.

ana

ktrlalikiszkoms

Nesmagia žinia paduoda 
miestą draugove 

Housing and 
Planning Assosial ion, 

kurios sanarei isztyrinejo buk
Shenandoris v ra vienu isz 
bjauriausiu apgyventu vieta ir

apie musu
Pennsvlvania
Town*

nedaryk taip ?”
Kiek tėvu supranta kad isz- 

lepintas vaikas yra 
niai sergantis vaika 

\ ra

tai proti- 
s?

Patartina v ra visiems le
vams ir motinoms pasiskaityti 
.Jungtiniu X’alstybiu Darbo De
partamento Vaiku Biuro 
liausiai iszleista buleiina.

Szis bulet inas užvardintas
Vaiku Valdymas” ir ji para- 

sze Dr. D. A. 'Phom, kuris yra 
protines kygienos autoritetas. 
Dr. Thorn sutvėrė “paproeziu 
klinikas” 
turi po savo užveizda asztuo-

bulet inas
i 4

ve-

A*. ■■ M ■

SAULE

t
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r
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ir ji para-

vaikams Bostone ir

JAU SENEI MIRIA8. AKYVAS KŪDIKIS.

Palieijautas inbegii, in šluba 
szaukdamas: — Kur Wmdnsi 
lavonas nužudyto?

Gaspadorius: — Kokio nu
žudyto? «

Palei jautas: • Man, prano-

MoterovJ,8u ns/Juoniu metu 
kūdikiu 1 praeitinėje pro pa
veikslą aht kurio rajdosi isz- 

motere kuri 
111 re j o a n Į.; ša ves t i k ta i m a ža 
lapeli. Pranukas sustojo ir

mala void nuoga

"Framikas 
szta žemai, kad czionais žudina klauso motinos*
Vagneri.

(Vagneris buvo garsus kom-. 
pozitorius muzikos, o kas jojo 
szmotelius negrajina puikei tai 

‘‘žadina jojo muži-vadina
k i a.)

II IIIHIII ■ 11. ■■■>-«■■
•Mt. M .uAbitih IM**"* " "

i — Mainyto, - ar nuo tosios 
mot oro# lapelis nonukri nt a žie 
mos laike ?

Motina daugiau
Frannka pažiūrėti paveikslu.

ANT PARDAVBfO.
/ -- , v -------

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

Fr. J. Sklera,
401 W. Mahanoy A ve., 

(tf)

ANT PARDAVIMO.

prie

Mahanoy City, Pa.

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 

nesiveda NTo. 436-438 E. Centre St. AtsL 
szaukite in ‘‘Saules” ofisą.

t- 11 ii if c > t ! ;lt •’ ii * J '4 r |L 1'

Kaip Galima
Pastoti Investorium už

I • : 1 ' ;■ ■■ Ih ' ,no ant menesio
$
£1 Keletą užklausimu ir atsukimu apie

ff " •< * ., ■ <

t pirkimą Pennsylvania Power & Light
Co. Preferred Stock ant iszmokeseziu. »
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Ar (langiaus turiu mokėti jeigu pirksiu ant lengvu iszmokė
jimo plano?

Ne, preke Stock’o arba Szeru yra ta pati nepaisant ar pirk
aite už “kesz

5

Ji

BOB PULKAUNINKE.
Pana Eaye Lamphier isz (>ak- 

land, Calif, kuri laimėjo pato
gumo kontesta kaipo paibgiau- 
se mergina isz Californijoš, ap- 
laike garbes 
pulkauninke

'Ibi E

arba ant lengvu Iszmokėjirno plano.
sanarysta kaipo 
valstijos gvardi

joj. Sztai kaip ji iszrodo pūsi
mą nd iy ra 

i
r

Po kiek reike mokėti?
Po .$10 už kiekviena *szera kas monesis.

nias tokias klinikas Massachu
setts Vaisi vbei.

“Vaiku Valdvmas 
ma tokia knyga 
iszleista. Ta knyga aiszkiai isz- 
desto levams pasekmes moder
ninio tyrinėjimo protines hy- 
gienos dirvoje.

J .aliai sunku 
svarbumą jausmu vaiko gyve
nime ir, vėliau užaugusio pasi
sekimą. Dr. I'hom sako:

Vaikas turi protini gyveni- 
e szvelnesni ir painesni 

, daug sunkiau 
tvarkoma ir greieziau isz va
gos iszmetama. Vaikas gyvena 
tikrai protini gyvenimą, pilni 
vilcziu, ambicijų, abejojimu, 
baimių, linksmybių, nemalonu- 

'mu, ir pasistengimu kurie yra 
j užganėdinami 
[lygiai taip pat t rodžiuose

yra pir- 
Vaiku Biuro

1 I rėdžius in 
gvardijos.

tosios

perbrangint i

i i

ma dau
r.eszvar.-ms padėjimo, kur ž.no-|1|(;g„ jf> j.|1|las
uis yra už daug 
sanitariszkumas 
Draugove s4ei)gsis
t a ji j>a.d(‘jima. Sako buk Penn- 
sylvanijoi stokus yra 
namu.

siisigrudia ir 
via baisus.

pataisĄ’( i

50.000

B. Lesoskis, <S37 W. Coal Į 
likos sužeistas Packer No. 

nuvežtas
Ashlando ligonini! ia.

uli., 
4 ka^v klosią ir

1 1 .m 1 ,     1 1 „y     ■    «

progos Czmokti gyventi*, * ''% su k i-A

tai>.
Neduoti vaikams 

jie reikalauja. Vaikas dar ma
žytis Imdamas turi iszmokti 
<ad viskas negali Imti jo vien- 
ik kad jis ju nori.

Nemėgink papirkt i.
irdime,

v i s k o k o

Ar mano pinigai uždirba procentą kada moku mokeseziuu 
jeigu pirksiu ant lengvu issmokėjimu plano?

Toip, uždirba jumis 6-ta procentą per metus. Tas procentas 
junkis priskaitonms leas tris menesius; 1 Sausio, 1 Balan
džio, 1 Liepos ir 1 Spalio.

A !• a

V

i

ii

>'li

■ • wl

■''i1 III

i

' i- ?■ IiAr galima atsiimti savo inmokėtus pinigus jeigu kada pa
re ikalau tau?

. " .s

.Trip. Ant: lengvu iszmokėjimo Plano galite atsiimti irimo r 
kėtus pinigus [iriskaitanl ir jumis priklausanti procentą, 
duodant 10 dienu laiko,.bile kada priosz mokant paskutini 
mokesti. 1

5
11 • *•* «fenuij * t •

Ar patrotlnu procentą jeigu atsisakau daugiams niokttt? I
Ne. Procentą gaunate vis-tick.

Jeigu neužmoku ar pasivėlinu mokėti mokestį apt laiko ar 
trotinu jau inmokėtus. pinigus ar bus kokia bausme už 
tai uždėta? : > '

,••/■ • IV. ’■‘U-
• I • • ‘ .

r Ne.' Justi pinigai vis-liok uždirba procentą^ kolei-kunigai 
pas mumis randasi, jszskirent jeigu jau nenorėtumėt dau
ginus .išmokėti tada bus jumis sugražinti jusu pinigai su 
pifocentu už ta suma'kiek buvo inmokėta.

*

Dažnai 
geras 

užtai gausi eeiila.” Ne
užilgo Jonukas pradės nepasi-Į 
lenkinti vienu cejiiii, bet r.ei-Į 
kalaus dvieju ar i riju. ’Į'

Neapgaudinėk. Dažnai levai Į 
klaidingai perstatys ar meluosi 
vienlik kad vaika nutildinli ar 
ingyti reikalingas pasekmes. 
Greitai levai pamato kad vai-l 
kas teisybes negerbia, ir stebi-Į 
si kodėl taip yra.

Nedaryk gazdinimu, 
neiuri reikszmos. “ 
o jei ne

vaikas
Jonuk, 

rausi centą.

i

buk

mokesti.
v

I

»<

I

i II

1

'i

ar paniekinami 
1 me- 

į tuose kaip ir trisdeszimtiiose. 
I Namai tai dirbt u ve
ir y pa t iszkumas
yra iiaprocziu formavimu su
daromi in žmogų kuris jis lures 
vėliau tapti.

Kaipo pavyzdi Dr. 'I'hom ati
sako apie atsitikima 
žmogaus dabar kolegijos profe- 

g sanvai ■

kur laidas 
mažo vaiko

Ip' gi
I

•i

Vf'“mumis randasi, jszskirent jeigu jau nenorėtumėt dau- I 
<1'

M V’.

I

į
i žydas

visiems 
mirė 

k.

BGerai žinomas
Smigtdsk i 

11'tariiinke sirgdamas kelis m .1 
Iltis. .- I

Kaip tu manai Praauk, | 
isztikruju ainesza | .

MUSU VAIKAI.f
9 f*

Szesziu metu
«e savo broliuko:

Zo>\ te užklan-

U r 
vaikus!

Pranukas

Max jis t u re

vieno

garnys

kvaila esi,—• H, 
tai tiktai ant kaimu atnoza o 
no pas mus miešti?. M

ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda kericzukas ir lo- 
vaiko. Taipgi 

ir patalas 
kaip naujas, mažai lindoti. At- 
siszaukit iii 1414 K. Ct nlre S1., 

Mahanoy City, P i.

vpke del mažo 
patalas. Kericzukas

žu\ i iszpjaus, i i

fefe

Buk tv- 
ir kiti

ANT PARDAVIMO.
soriaus, kuri

salimu į ežiu krutėjo, dėlto, kad kažkas 
i ir hoteliu, prie gero trakto kili’
daugx be žmonių važiuoja. Arti

Stuboje visi in- 
taisymai szviesa, bėgantis vau

’ dilo ir t. t. Locnininkns priver 
stas parduoti isz 
nesveikatos. Kreipki! 
reso.

Farma 4.’» akierin

Malianojaus.

Ml

4

priežasties- 
es nnt ad

\\’m. Kadžius
Barnesville, Pa.

VISOKIU GYVU KVIETKU.
t .39)

s ‘per dan

jam pasako, jcii jis valgys duo
na su sirupu jam ragai kaktoje 

tuojaus sustojo

rodyt i.s, 
guzas.

bijodamas, kad isz jo
(I

kaktoje jauezia
bego pas

kurie 
Buk geras, 

tai gydytojas tau lie- 
” arba

kus, o ne, tai musziu.
tokie jiasakymai padaro daug 
negerumo: mėginti kontroliuo
li vaika teroru, bus- Medinga, 
nes vaikai pradės negerbti tė
vu kurie grasinimu neiflzpildo, 
.Nekalbėk apie vaikus ir ne

sijuok isz ju, kuomet jie yra, 
nes las veda prie šarmai.lyva
rno;

Nebūk szallas ir nefįi'ir i na
rnas. 'l'evas neturi taiko^h vai-

Kada, pradedu gauti procentą j eigų pirksiu ant lengvu isz-
,a •» e ♦ __ _ • 1 . » , j . ’*mokėjimu plano?
Sži tas St oc k ’a s a r Sze ra i
tik pabaigėte mokėti paskutini mokėsi i. Bet reike ir ta ne- 
pamirszti jog kada mokate mokesezibs szita Kompanija 
mokės procentą ant kožno inmokėjimo ka inmokate.
,4^-1. ' - • llf *1

Kiek Szeru galima pirkti ant Lengvu Iszmokėjimo Plano?
Ne daugiaus kaipv2ų szerus ant/kart per viena ypata.

pradeda mokėti procentą.kaip

f

*

h

r

Y

Dubeltavas
Tikietas

$4.00
IN 

GETTYSBURG 
Nedelioj 10 Mojaus

1 Ui.

> Wiyw-...................... .... . ..................... .......................... ......... . .............. ...........................................

C S^oclalisskas Exkurcini* Treina*

Shamokin .............♦

Mt. Carmel...........
4 Ashland ................
i. j Girardville ...........

Shenandoah .........
Mahanoy City ... . 
Tamaqua................

<
Ryte
4:00

. . . 4:10
.. 4:49 
. .. 4:45 
. . 4:35
. . 5:15 
.. 5:43

J Pribus in Gettysburg:: .... 9:55 
1 Grįžtant apleis Getty«burga 
>5:45 ta pati diena in virsz minėtas
< stacijas. » ” *

DEDIKACIJA

KNIGHTS of COLUMBUS

Turesime del 30 Mojaus ( De
coration Day) leipgi del vesei-. 
I in. partijų szernienu ir t. 1.

John Luke
337 E. Mahanoy, St. 

Mahanoy (-ity, Pa.

Lehigh Valley
Nedeline Ekskurcija in

PITTSBURGA
NEDELIOJ, 10-TA MOJAUS

Dubeltavas
Tikietas
Tikiotai bus geri tik ant spccialiszko 
treinb vaduojant in ten ir jirižtant.

Aplei* Mahanoy City 9:4S Subato* 
naktį 9 Mojau*. Pribus in Pittsburga 
8:00 vai., Nedalios ryte 10 Mojaus 
(Pennsylvania Geležinkelio stacijos.) 
Grįžtant *peciali*ska* treina* aplei* 
Pittsburga 4:00 valanda popiet šuto* 
jant prie tu pat stacijų kaip ir vėsuo
jant in tenai*.
Tikietus ir dauginus informaciiju ga
lima gauti ant Lehigh Valley dypu.

Railroad

gs. Jis 
valgęs, nieko niekam nesaky
damas, 
nesijuokt u. ’l'ada jam pradej 

kad
I szsiga ndes 

moti na klaust ar ji mato ragus 
jo kaktoje, 
ma, kad jis 
žaidžia atšaki*, 
losi.” T 
negali pa'simirszti, to nemalo
naus jausmo.

Baime, pavydas, 
yra jausmai kuriuos reikia at
sargiai studijuoti ir protingai 
gydyti kūdikystėje, sulyg Dr. 
'I'hom. Kitos problemos, kurios 
t o v a m s y ra pa i n i os i r k u r i o s 
reikalauja a t ydos, tai valgis ir 

iszaiszkiuimas.
vaika gerai tėvai

ir mot yna, manyda- 
koki nauja žaislu 

“Taip, jau ma 
l’as žmogus ir užaugės

kais užsiimti,fnetufps laiko ir 
is.

I

ir pi k t is

su ju tikromis problQmnini
Neimk n i m > an dagu šr J Va i k ai 

turi savo užmanvnuiskuriu 
11 ža 11 g 11 s i e j i n o v i s u < nu et ■ pa i so. 
Jei reikia, in juos.iiisj^lpįszyti, 
tai turi Imli daroma st| aproka-
■------------------- . '

Nereikia t areli jokfehWsu^“ 
kimu apie disiplinia pįi’įMaiku. 
r 1 r ‘ • 1 • . 1 • 1 t • 1 .' « 1 A**Jh

1 pe

JI

!■ '■#

*

Ar galima pilnai užmokėti bile kada?
Toip. ’ A

f

lyties
” iszauklot i ” 
turi turėti 'supratimu visu tu 
problemų ir galo panaudoti ta 
supratima formuojant
paproezius ir gydant blogus.

II.
Kaip D r. T ho m sako: “Nora y jojo vaikai ;

Kad

gerus

\ imu.
Neriu k ia t uroį-i. jokihįm 

Irimu u 1*1141 ii Lc* i r\l 1111*1
Ta reikią at likti kit(m)o|!įju 
ra. ’ ' • • W

Dr. Thom sako: Va.iktl^ to- 
va s- arba molyną turiy Imti 
drangas ir patarėjas. p ro
ti ne joga, vaiko jausimi kon
trole , n žs i i n t e re^a vi ma«< i y a i k u 
ambicijomis —- partidysto vai
kas galės padaryti sii. gamtos 
dovanomis. Nekuriu te^al, ku- 
rio’ va ikams • pą'sĮcaito, >■ sako 

ir 'atsako iri
vaikams

jiems pasakaitei <

1,

f

goresnio nei svarbesnio darbo 
kaip tėvu.” <’
.yams gali būti sziaip sutrauk
tas.

Nebūti perdau 
gaiš 
kiu nebūtu ligų vien tik jei ju 
perdaug klausiama ar kas ne-

Jo patarimas te-

r n pest i n-
Va i ka i gal i ingy ti v iso-

skauda.
Nelepinti vaiku perdaug.

Vaikas k ui•is yra perdaug prL
_1_ -

j u k la 1 isy m us, soja dirva k u 
yysitiMi' ir labai 

daug priduoda prie to prie ko 
tas v.ystimas prieis. Ant tėvu 
ppik la ūso ‘kb.kiojo“, a t moAforoje 
vaiOcas turės gyventi — ajimali
dos, barnia, apgavystei, ir no-

tąs vyst imas prieis. Ant tėvu

a į>*y k a n t os, a r ton kur v ioszpa
talija linkąmitriuw, nuoszirdu- 
ma s i r mei lo. —F.L.I.S.
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Skaitykite “Saule”
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. Kada gaunu Stock’a arba Szer rus? * bv
Kaip tik pabaigsite mokėti paskūtiiil mokesti.

Kiek kasztuoja tie szerai? 
4 I

$-100.00 ir užmigtas procentas už virina szera.
, . 7 į

Pennsylvania Power & Light Co.
Pirkite Szerus nuo bįle kokio darbininko szios kompanijos 

' jie yra musu pardavėjai.
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' ' jie.yra musu pardavėjai.
- ' * T 'y..1^ ■ , S* |į * I "
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laakirpkite ir pri»iu»kito del pirkimo eseru arba Jei informacijos.

PENNSYLVANIA POWER A LIGHT CO. |
. Allentown, Pa. ■ ' |

f - \ iiįj^f^rioetirig your requirements) ’ ' ’ "
[] Please send me’frttįj copy of booklet telling more about youf

. Investment Dept
- i. (Mark X in^^aheeting your requirements)

Preferred Stock antiįthe Company.
shares your Preferred Stock 

at price of $100,&0 and accrued dividend per share,
J It A .. _ . _ t ____ •_____ ______ __________ J_ .'JjkA Jl____

. • 1 * ,* ,j ™

[] F wish to, subscribe' for

«: " ’* i ' - < • r m! 1

[] I wish t to subscribe ;for
Send

bill to me showing nxnet amount due.. ,
j 1 h ; . • 1 « I,* ' y i||. : >. “ . " H*_ ■■ II '! ' ' •

...... shares . your Preferred Stock
..on Easy Payment Hah of $10 per share and $10 per share

I and accrued dividend per share has..per. month until 
been paid.

[] Please ship .... gflhi'h . .'1 ’*

. .TRhįaoš your Preferred Stock at $100.00 and
t ačcruded dividend per share with draft attached through'

I ' > ♦ ’*> ! l U < I ;|dl " a ’ll' !<» *
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‘ | Najne of your Brink
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