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ISZ AMERIKOS
NELAIME ANT POŽEMI- 

NIO GELEŽINKELIO.
New York. — Uhirninko <lie- *

na nuo elektriko užsidegė ka-, 
rūkas ant požeminio geležin
kelio ant East Side, viena blo
ką nuo Grand Central stoties. 
Laike sumiszimo kokis kilo 
terp 100 pasažieriu kurie rado
si szeszinosia karukuosia, apie 
szimtas likos sužeista. Kada 

užgeso,
žmonis szoko per langus, du
rnai apėmė daugeli žmonių, 
žmonis draike vieni kitus kad 
tik iszsigant isz troszkinancziu 
durnu.

elektrikinei žibinei

a penio

SUDEGE VISAS MIESTAS.
Tampico, Tex. — Miestas 

Zacamixtie kuris randasi arti 
czionais, kuriame gyvena apie 
keturi tukstaneziai gyventoju, 
likos sunaikintas visas per 
del i a ugni. Isz
naikintu telegrafu 
aplaikyti niszkesniu žinių. Ba
dai keliolika žmonių sudegė 
ant smert ir daugeli sužeido ir 
apdege.

di-
priežasties su- 

negalima

žinomu

penkes ir 
vai- 

per tris 
Palicije jeszkojo

KIRMĖLĖ APSAUGOJO 
VAIKA NUO PALICIJOS.
Huntington, W. Va. — Juo

da kirmėlė turinti
puse pėdu ir lrilekos metu 
kas sulaikė palicije 
valandas.
vaiko k#d nesjhiukįt’ąyo re- 
gulariszkai in mokslainia, pa
bėgo nuo palioijos, pasislėpda
mas in urvą kurioje radosi to

li kada pali
pi jo prisiartino prie urvos, kir
mėle mėtėsi ant ju. Ant galo 
pasiseko palioijai nuszaut i k i r 
melra ir vaika pasiėmė sii sa
vim.

ji juoda kirmėlė,

ant pati 
su verksmu kalbėjo: 

nebijau kad jus mane aresz- 
tavojote, tik man gaila kad už- 
mnszcte mano dranga 
riuom praleidinejau 
laika mokydamas ji 
szposu.”

Ka<la vaikas stojo 
vijos, su verksmu 
i 4

su k 11
smagu 

visokiu

GIALBEJO MERGINA 
PATS PRAŽUVO.

Superior, Wi-s. — Franas Ka
minskas, farmeris isz Dedham, 
neteko Nedėliojo

t rvlekos

>

gy vast les, 
met u 

Ka
li peje 
szoko 

in vandeni, bet ji tuo jaus apė
mė tiMukuczei ir nuskendo. 
Mergina likos iszgialbcta per 
palicije.

gial bedamas 
mergaite Alieije Matau, 
minskas mat v< lama s
skensta nezia merga it ia,

VARGSZAS, O BET PALIKO 
50,000 DOLERIU.

Chicago. — A. Andrews, 74 
motu, kuris per 35 metus vare 
elevatorių Auditorium hotelije 
ir buvo laikytas per visus kai
po vargszas, mirė Banedeiio 
diena. Palicije jeszkodama jo- 

surado turtąjo kambarelije 
vertes JO tukstancziu doleriu: 
$20,000 szeszto procento szerus 
Montgomery Ward, banke $1,- 
000 o likusieji pinigais.

SUIMTA 470 SVARU MOTI
NA, 300 SVARU DUKTĖ IR 

6,000 GALONU VYNO.
Los Angeles, (-ai. — Prohi- 

bicijos agentai, darydami kra
tas ir jeszkodami svaigalu, su
ėmė dvi nepaprastai nutuku
sias moteris, Ona Reach, moti
na, sverenezia 470 svaru, ir jos 
dukteri Luce, sverianezia 300 
svaru. Judviejų namuose ras
tą 6,000 galonu vyno.

Advokatas - Vagis

Ru>h Meadows, žymus adv
kalas

’HE J

isz Los 
likos aresztavolas 
parda vinejima

o-
Angeles, Calif, 

su kitais už 
morfinus, ko-

keinos ir kitu kenkeneziu svei
katai vaistu kaipo ir už apiple 
szima banko 
b raško je.

ant $16,000 Ne

i k lietuvisz-
kas Bonzi,” 
stanezius Lietuviu, isz

LIETUVISZKI APGAVIKAI 
APKALTINTI.

Chicago. — N. R. M est, žino
mas czionais kaipo

kuris apgavo tuk- 
kuriu 

buvo daugelis grinoriu, pribu
vusiu nesenei in 
nia ant , 
Su juom likos 
jojo drangas I 
likos abudu pripažinti kaltais 
ir nubaustai kalėjimu. Kiti du: 
Phillips 
Ii ant liuosybes, 
juos nieko neatrasta.

Amerika, ko
pose milijoųp» doleriu.

i ari'szfatotas ir 
Karolius l’rnikas

ir Ilendev likos paleis- 
iics prieszais

BJAURUS KANKINIMAS 6 
METU MERGAITES.

PolicijeChicago. — Policije uždare 
kale jimia Antaua-Nehcr ir jojo 
moteria už bjauru 
su savo szesziu 
nia l’Jzbietukia, 
palicije ant pastoges, priraky- 
ta prie piloriaus, tai yra, galva 
rankos ir kojos buvo uždary
tos lentoja su iszpjautoms sky
lėms Neherai ajszkino, buk tu
rėjo panaudoti tokia bansmia 
ant mergaites už bjauru pasiel
gimą.

Palicije buvo 
narna aplaikydama I 
nuo nežinomos ypatos. Mergai
tes akutes buvo pamelinavia, 
veidai apdraskyti, plaukai nuo 
gaivu t (»s nupeszti saujomis ir 
\ isas kunas buvo pamėlynavęs. 
Kudyki atidavė in rankas mie- 
laszirdingos djauguvos. 
jaja iszveže isz namo, 
idant jiai duotu ka valgy t, 
nuo dvieju dienu nieko neturė
jo burnoja.

pasielgimą 
metu augyti- 
kuria surado

paszaukta in
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ISZ LIETUVOS
NUŽUDĖ BE JOKIOS 

PRIEŽASTIES.
Abeliai. Rokiszkio

ežio — Balandžio oo

savo
Bet

pinigu, nes 
Va i k bias

aps k ri- 
il. sziame 

valscziuje buvo toks nuotykis. 
Vienas vaikinas inlindo in 
dėdes butą pasipinigauti.
ten būdamas mažas vaikas sa
ke, kad neliestu 
pasakysiąs loveliui.
vaiku inmete in szulni. Bet Ino
syk pasitaiko tėvas, ir ant 

mano vai- 
i szove in 

lova ir ant vietos užnmsze. Ke
turi piktadariai su tuo saryszy 
suimti.

klausimo: kam meti i 
ka in szulni, vaikinas

uz-

DRĄSUS PLESZIMAS.
Isz Balandžio

ežia, in mokeseziu inspekto
riaus rasztine insibrove vagys.

vagys isz- 
atsi kabino 

per kuri inlindo in vidų, 
atplesze geležiniu inrankiu vi
su szepu bei staleziu užraktus 
ir rado bvlas bei dokumentus, 
iszmete ant grindų. Matyt bu
vo jeszkoma pinigu, bet terado 
tik 40 lit. su centais.
atliko atsirakino duris ir iszejo 
pro duris. Apie pleszima poli
cija sužinojo 5 v. ryta ir tuoj 
davė žinia

mokeseziu

Kaip pasirodo, tie 
me lango stiklą ir 
įauga,

i n 24 nak-

Ta visa

Kauno bei Vilka- 
viszkio krim. policijai. Isz \’il- 
kaviszkio pribuvo in 
vykiu krim. punkto 
kas, kurie su savim 
szuni- sekėja.

vieta in- 
virszinin- 

atsiveže 
Szuo erne sekti

pėdomis miesto sodno link, bet 
užjos in ta vieta, kur jau buv 
daug žmonių vaikszcziota szuo 
pamote pėdas. Be to, tu pleszi- 
ku pėdos tapo dakteleskopuo 
ta. Vedamas stropus tardymas 
ir yra pamato tikėt i, I 
piktadariai bus susekti, 
kas dar nėra pat irta 
kumeutu kas nors pavogta 
ne.

t)

kad tie
. Kol 

ar ir do-
a r

SMULKIOS ŽINIOS.
Diktas vvras. - e

kaime, netoli Sziaiilenu gyve
na žmogus, turis daugiau kaip 
szimta metu, pakelia 2 centne
riu rugiu, valgo 1 karta
diena, gali nueiti per diena 40 
kilometru, niekad 
jo vaiku vaikai su vaikais.

Pridotku

per

n (‘Sirgęs ir

Vilkai norėjo pjauti dvirati
ninką. Ukmergės aps. Jakisz- 

;. m. Balandžio 10 
dienia vienam dviratininkui pa
stojo kelia trys vilkai. Matyt, 
nelabai buvo alkani, kad iszsi- 
gaiįde szvilpuko, pasitraukė in 
szona.

telefoną ]< j u girioj sz

Kada 
prasze 

nes

Ypatinga preke.
rinkoje Balandžio 7 d. pasiro
dė ypatinga preke.
gabenta isztisi maiszai 
ežiu. Pardavinėjo po I litą už
sztuka. Pirkiku buvo daug.

Viekszniu

Buvo pri-
gy va-

Iszpanijos Karalius ir jo Viriausias Suims.
JL VC 1 - iy' Vj r

I

6

i

1

Sztai Iszpanijos karalius Alfonsas su savo vyriausiu su-

F t

VHC i

num, kuris po levui apims sostą. I‘aveikslas likos, nut rauktas 
kada abudu ueržinrinejo karaliszka polkaperžiurinejo Del Rev. y I

Isz Visu SzaliiiiKaralaicz'oj2ž'cdotinc
BULGARAI SUDEGINO 

KAIMA.
London. - 

riszku kareiviu iiipuob- iii 
biszka kaimeli 

rubežiaus.

Juze, 23

sude-

NUBAUSTAS UŽ NU- 
ŽUYDMA.

Kaimas, 
apygardos
Szerksznenu kaimo, 
valscziaus,

- Nešimai Sziauliu 
teismas

žiurkaite, 
penkeriais

Mažeikiu 
ties gyventoja Agnieszka 

30 motu 
meta is

darbu kalėjimo už 
savo pavainikio 
meii(‘siu amžiaus.

J i, net u rodama
t int i. inmete I ies Sėd 
liu upeliu.

nubaudė
J’irkszliu 

aps k ri - 
Ro-

mergaite, 
su nk i uju 

nužudymą 
kudikio, t riju

kuo ji imli
os mieste-

ŽUDINSTA.
Szulni, Južintu vals. 

landžiu 15 d. nakties laiku pik
I nmiako

butą ir nužudė jo broli ir 
ri.

tadariai insiverže in

Ba

nuo k raut o

O
i Igai

m vau 
lai k esi

szv.
miestely in-

niusztvnes

NETEKO MOTERES IR 800 
DOLERIUS.

Syracuse, N. Y. — 
metu paeziule Juozo Kasprzy
ko, 515 Reigel ulyczios, 
jus savo drapanas in kupareli, 
pasiėmė vyro suezedytus 800 
doleriu, dingo nežino kur.

Kada vyras nusidavė ant pa- 
licijos idant prigelbetu jam su
rasti jojo paeziule, apsakė buk 
jojo motore yra 
ant svieto.”

BEŽUVAUDAMAS
PRIGĖRĖ.

Linkmenai, l'tenos apskr. — 
Sziomis rienomis A isei n ežeri* 
liežuvaudamas prigėrė 8G metu 
amžiaus senelis J’omaszauskas. 
Atsitolinus jam
apie 21) metru, ledas inlužo ir 
Tomaszauskas inkrit 
deni. Nors dar 
insikabines in leda, bet subege
žmones gelbėti pabijoję (‘iii le
du ir snelis nuskendo.

MUSZTINE.
Jūžintai, Rokiszkio aps. 

Balandžio 29 d. atsibunant 
Jurgio atlaidams 
vvko labai dideles
tarpe naujoku ir policijos. Ka
majų ir .Jūžintu policija" nein- 
veike muszio numalsziiul i. In 
pagarba turėjo ateiti visas 
pulkas
Sunkiai sumusztas Jūžintu po- 

Muszeikn suimta 
J'al kokie

turėjo
Rokiszkio policijos.

uorei -

liriantas B. 
apie pori desetku. 
vaisiai tamsvbes.

“pat ogia tise 
Gvveno sutikime 

ir nesupranta del ko motore ji 
apleido. Kada atėjo vakare na
mo, nerado pacziules, drapanų 
nei pinigu. — () gal kokis vel
nias insimaisze in pora, nes be 
priežasties motore nepames 
vyro jeigu gyvena sutikimia, o 
in tokes poras daugiause tri
kampis velnias inkisza’nosia.

Pinigu dirbje sugavo. Noti- 
niszkiuose, Sziauliu apskr. po
licija sueziupo tūla Steponaiti, 
kuris dirbo 2 litu banknotus ir 
padirbinėjo dokumetus. Žmo
nes kalba, kad valdžiai
k ėjo duoti pinigu dirbti Cze- 
koslovakijoj ar Anglijoj, o 
vertojo kreiptis in Notiniszkiu 
specialistu.

Garsus miestas, 
blaivybes karezianiu, 
girtu niekur nėra tiek, 
Mariampolej.
geros intakus nepadaro.

Vis dar verda. Apie Sziinkai 
ežius, Raseinių apskr., kai ku
rie pilieczia vis dar mėgina 
kepti namine. Policija pasta
ruoju laiku sueziupo net 3 bra- 
voriukus.

ar

Sako, kad 
kliubu, 

kiek 
Ne vienuolynai

NEGIRDĖTAS 
ATSITIKIMAS.

Sziaulenai, Sziauliu apskr., 
— Viliosziu polvarke Vasario 
men. avis turėjo nepaprasta 
gyvūną: kojos ir užpakalis pa- 
naszus in avinuką, tik be plau
ku, visas plikąs, snukio 
mate, kaktoj viena labai .didele 
akis, nosip ilga in snapu pann- 
szi ir ant galvos virszaus kuok-

Gvvunas at- 
Apžiurejo 

(kiti ir

sztas ilgu plaku, 
si rados negyvas, 
žmones iszmete lauk 
žiūrėti nėjo).

apskr

UOSI-

I
1
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Grofieno Seafield, kuri turi
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frvlekar p

tl

i prie
I daugeli kaiinieczin.

bulga 
ser

(’zeruecavira, 
bi i žeisdami 

a pi pl(‘sz(*
grinezes, po 1am prasiszidino.

Panasziis užklup’niiai tankiu 
kur 

nžk lupinėja
o kaip

atsitinka prie rubežiaus, 
bandos kareiviu

gy veiito.įu, 
nužudo žmonis kurie

kareiviams.

1 ant malsziu
kur ir
pusi prioszi lieja

Bėdinas.

p*
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<

I

I
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KONIA VISA SZVEKSZNA 
IŽDEGE.

U Gegužes be- 
sudege,

Kaunas, 
veik visa 
gimnazija taipgi; bažnyczia ir 
klebonija iszliko.

mTa nelaime
gerb. kini. Kaminninka J. Ma
rija uska, Szveksznos kleboną, »
kuris dabar lankosi Amerikoje 
Szveksnos gimnazijos 
lains rinkdamas auku, 
nuo szvekszniszkiu.

labai sujudino

reika-
ypacz

GIRTUOKLYSTES AUKA.
Beržiniai, Vilkav. aps.. Ke- 

lurvalakiu valse/.. — Kovo 10 
d. susitarė trys iikininkai nu
važiavo iii jomarka Vilkavisz- 
kin. Priesz grvždami . 
si trys smarkiai inkausze. 
vienas Galeckis taip nusigėrė, 
kad neinstenge iii lipt net 
man. Tada sziedu 
iszvažiavo namo, 
irgi ji reikėjo iszkelti, nes bu
vo jau nebegyvas.

aps..

namo, vi-
/r '• ■’

Ir
M

vėžl
iu rito ir.n

I ’ar važi a vus

t,

< vy 
į 

1

I
S
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GYVULISZKAS PASIELGI
MAS TERP VEDUSIOS 

POROS.
Czionais atsibu-

vo teismas 30 metu Mares May 
motinos dvieju vaiku, ir josios 
mvlemo 29 melu Huberto Ha- 

už užsikejsejima ant gy- 
\s jokios vyro.

Terp vyru buvo 
prietelysta 
broliai. Nesenei Hubertas likos 
praszalintas isz savo 
mo, todėl 
dranga, 
nauja 
nes 
ta du butelius arielkos. Gaspa- 
doris pradėjo girti savo paeziu- 
lus geruma ir patogumą. O kad 
Hubertas negalėjo intiketi, jog 
gaspadine butu teip g 
josios vyras jaja ižgyre, 
May pasakė idant 
taja teisvbe 
pati ir pasiliko niylema tuo- 
jaus prie akiu savo vyro - - -

Nuo tosios dienos motore gy
veno drauge su dviems vyrais, 
bet nepoilgam pabudo savžine 
vyro, suprato savo kvailybe ir 
pradėjo moterei iszmetineti to
ki gyvimima ir nekarta atidau
žydavo. Mot (‘re nesislepe prie

moli Hubertą 
Ant galo 

imu 
Prikalbino koki tai pus-

laeek 
vast ii

r r didžiausia
gvveno kaip du

gy veni- 
gyventi pasa t e,jo

< laspadoriai priėmė 
burdingieri t inkamai, 

isz tokios priežasties ižger-

<r

;era kaip 
tada 

ižbandvtu 
Ant to sutiko ir 

i lik o

szai vyra, jog 
daugiau ne kaip ji.
motore nutarė atsikratyt 
vyro.
galvi idant nuszaiitu josios vy
ra, bet pusgalvis ant tiek turė
jo proto, jog neiszpilde palie
pimą moteres, apsakė
apie visiką. Vyras užvylė skun- 

savo 
Sudas 

nubaudė moteria ant 8 metu o 
prielaidiui ant penkių.

da prieszais moterie ir
“szirdinga ■’.......... ”

C 7
draugu.

vvrui

vos 19 metu ir turinti 30 mili
jonu doleriu po mireziai tėvo, 
neužilgio isztckes
ežio Niką loja u s isz R u mini i jos.
Milijonai nuotakos
ženkly vai suba n kruti jusi 
ta.

už kandai

sudrutins
SOS-

LAIKO KUNIGĄ NELAIS
VĖJE METUS.

Hongkong, Kinai. — 
jau

Metas 
suėjo nuo kada kiniszki 

banditai paėmė in 
kunigą

nelaisvia 
katalikiszka kunigą Pitoną, 
kuris randasi Yunnan kalnuo- 

du kunigai li*kos 
iszsiunsti iszpirkti kun. Pitoną, 
bet pirma nori ji matyli pakol 

banditams, 
nesutinka.

šia. Norint*

pinigus iszinokes
bet banditai ant t
sakydami
sveikas ir gyvas, bet delegatai
tam netiki ir pinigu nenori mo
kėti pakol turės 
kunigas

(>

kad ‘"•kunigas yra
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davadu jog 
v ra tikrai g\'vas. ,

SUGRIUVO NAMAI — 300 
ŽMONIŲ UŽMUSZTA.

Gruzijoj 
me miesto buvo vestuves, 
susirinko daugybe žmonių. Isz 
viso vi‘stnvninkn 
41)9. Besilinksminant 
namai ir apie 3(M> žmonių vie
toje žuvo.

MYLĖJO DU VYRUS — 
NUSIŽUDĖ.

Vietinius. - 
metu mokyta ir szviosi mergai
te, turtingu tėvu mylėjo inži
nierių už kurio ketino 
gi o isztekidi.
priesz szliuba susipažino su 4G 
metu naszliu, t<-ipgi 
vyru, kuri‘karsztai pamylėjo, 
nes buvo

1 ir pažiūru 1

Maskva. - viena- 
, kur

buvo apie 
griuvo

Mia Riebii‘r. 22

Keli
neužil- 

menesiai

w- ■ir'į
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STOVYLAS DEL ATRADEJAUS CARTIER.

!« 
V3'

ii* A

mokvtn

B o

tokiu pat pajautimu 
ka ir pana Mia. Dvi

I dienas priesz szliuba, kada pas- 
įkutinios nžsrikos i<zojo, mergi- 
iiia paleido kulka in szirdi, ap- 

žaiduli.

i

! laikydama
Daktarui pasakė idant negelbe 
tu j<>s gyvasties, nes nori mirti 
jeigu negali g\ venti su dviems 
vvrams. Mergina in 
mis mirė.
44 ANGLEKASIAI PRAŽU

VO KASYKLOSIA.
Dortmund, Vokietijų. — Bai

si eksplozije kilo 
kasykloje, kurioje

mirt inn

kėlės die-

/

Szitas puikus stovylals Jacques Cartier kuris atrado Kanada, 
bus pastatytas miesto Quebec Kanadoje. Birželio numosi in
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czionait inej(> 
pražuvo 44 

anglekasiai, 37 sunkei sužeisti 
o vieno nesuranda. 

Darbininkai kaltina 
kus kasyklų už taja 
už apsileidimą. ' 
pradėjo priesztarauti kompa- 
nije už tiek gyvaseziu. Polici
ja aplaike paliepimus idant 
iszvaikinet visokius susirinki
mus darbininku.

ir apdeginti
i loeninin- 

neiaimia,
Gyvento ja i

ANT PARDAVIMO
Farma, 40 akeru geros juo

dos žemes su moliu. ..Raudasi 
bndinkos ir gyvuliai..Platesniu 
informacijų 
laiszka. 
T? 1

nuteiksiu
F. MLCKEVICH
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Kas Girdėt

sako 
vardžiu

atsi- 
tikrųjų pra

artai 
viso-

laikrasz- 
privilegijos Ii-

raszo
iii
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^SERGANTI ŽMONES
KREII’KITES PRIE DK. HODGENS. 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA

* M 0.M m ..„I Hi IM.4

□varbus iXaturaliza- ^XXX1CXX%^X%XW^XXXV%XK%^M simosavo ir nulėko.
Jisai leke in ta kraszta, kur 

obuoliai kvepėjo, ir nulėko ne
toli to dvaro, nusileido ant že
mes ir nuėjo pils Onute. Czio- 
nais Jonukas 
laika; pamate 
yra labai geras 
kad su pono

siems posmertinia.’
Bet kaip butu patogu, jeigu 

kas rūpintųsi likusia naszlia ir 
nieratukais idant sudrausti ją
ją nuo iszdavimo tiek pinigoT 
kuris užtikrintu jai ir sierate- 
linms gyvenimu ant kokio tai 
laiko, oi 
dienoje palaidojimo

Juk likusiai naszlei 
ma 'stebėtis. Jiji turi sužeista 
szirdi, mažai supranta kas ap- lJ.’ 
linkui ja ja darosi, pristoja ant. 
visko linkėjimu galvos, kas jai 
ka pasako.

Bet sarmata del visuomenes, 
jog pavėlina ant tokiu iszkil- 

, ku- 
gal nuturėjo 
mėsos arba 

drabužius vaikams, o per lai
dotuves iszduoda szimtus dole
riu. Netemina aut likusios 

sieraiuku, kurie tik 
žemes ir jau 

apipleszti nuo visko, kas jiems 
pasiliko po mirusiam tėvui.

Bet nekuriu nenori pasiduot 
kitiems nes sako:

ATŠALIMAI.

C. E. Brooklyn, N. Y.
Czion Amerike vaklže uždrau- 

_ dže loszima in loterija.
bilietu ant

tieji pinigai t irpsta 1 pm‘da\ incti

negali

Jokiu 
loterijos negalctha 

kad ir isz kitu 
pri si tinstu s.

parduoda buna 
Paežius

gromatas ir

cijos Klausymai Lietuviszkos Pasakos.
ir Atsakymai.

Klausymas. — 
tuvoje. Kaip algai Suvienytose 
Valstybėse turiu 
jos pilieziu? •

Atsakymas. —

Gimiau Lie-

toll to dvaro, nusileido ant
4

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

APIE RAGANAS IR 
RAGANIUS.

pagyveno ilga 
ponas, kad jis 

eme jis tart,

< -

, vi*iv jis tart, 
sesere apsivestu. 

Teip susitarė su pono sesere ir 
pakele linksma veseile. Ant tos 
veseilios 
drauge geriau, litiksminaus; 
valgiau ir geriau, per burna 
tankai varvėjo, u burnoje nie
ko neturėjau. Tenai besilinks- 
įnydamas labai 
Mane tuom tarpu užklupo bar 
t is ir asz iszbėgau ip priemene, 
czionai radau pakula, in tas in- 

Tuom 
mane iszjeszkojo, bet

isztyuti taptivieszpatyscziu
Kas juos 

baudžemas kalėjimu, 
peržiūri tokias 
siunezia adgal bilietus isz kur 
buvo prisiunsta.

Mrs. M. K. Baltimore, 
Prisiunkie tamista

bus apdarytos pagal jusu no
rą.

'■ ' 1

'4|!

1Atsakymas. — Turi iszbuti 
penkis motus isztisus iki ap
likacijos dienos,. Ateives, iszte- 
kejusios už Atnei’ikos piliecžiu, 
turi iszbuti Suvienytose Val
stybėse vienus metus iki apli
kacijos dienos. Jūreiviai ant 
Amerikos laivu gali tapti pi- 
liecziais po trijų metu tarnys
tes.

K.

Kita karta ponas atvažiavo 
vežtis mergina ir atvažiuoda
mas atsivežu mažas knrpukes 
— o jis, kaip buvo obuoliu, ma
te, kad raganų kojos labai di- 

“na, 
inkiszit in szitas 

kurpukos, tai ta bus mano mo- 
Raganos pirmiau priėjo 

ir bando viena autis ir kita 
ale ne ta nieko nepadaro 
gali apsiaut. Na 
Onutei autis, 
taut eme ir apsiavė, rodos kad 
ant jos kojos buvo siūtos.

Ponas pasiėmė drauge su sa
vim Onute ir iszvažiavo. Onu
te priesz iszvažiaviina prisi- 
prasze raganų, 
Jonuką atsisveikyt, pasimatyt 
paskutini karta, nes jau baigė 
ji penet ir rengėsi tuoj pjaut. 
Nuėjus jiji pas Jonuką karezei 
apsiverkė, kad jau neužilgio ji 
pjaus ir daugiau su juom nesi
matys. Onute mokino Jonuką, 
kad kaip tik isztruks, kad bėg
tu kaip galėdamas; begiu in ta 
kraszta kur < 
Kaip jie gala pavažiavo, sztai 
ir ta obelis pakilo oru ir lekia 
drauge,

MAHANOY CITY bu* koin* Utar 
ninka 30 E. Centre St. ant antru flo 

ro. Ofiso valandoai 9 ryte iki 9 
vakar*.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI

DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Specialistą*.

Uisisenejusiu ir Chronisalra Lig*.
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
Itozka gydymą, per daktara kurto turi 
dattg metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikate nuo manės yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviazki ar 11-

ir asz buVau, tenai 
geriau, 

geriau

Kedaktoriszkos tiesos 
iszdavimo 

korespondentu 
skaitytoju, kurie 
kius straipsnius 
ežius ir tosios
kos užtvirtintos ana diena per 
augszezinusia siida Carroll pa
viete, valstijų Maryland. Re- 

“Balti- 
Hftmilton Owens,

. daktoris laikraszcziu
k ', Ui

more Sun,“ 
likos paszaūktas in suda idant 
lazduotu pravarde tūlo kores
pondento. Owens’as atsisakė 
iszduoti pravardia, remdama
sis ant tiesu 1896 mete, kurios 
paliuosuojn redaktorių nuo 
iszdavimo pravardžių, reporte
rius ir korespondentus už ra
ižytus straipsnius. Sudžc isz- 
rnete teismą prieszais redakto
rių isz sūdo.

1. let u v iszkosia iszdavy st esi a 
skaitytojai tankui spiresi idant 
redaktoris iszduotu pravarde 
daneszejo, kuris pranesze re
dakcijai apie szi ar ta. Redak- 

ne re ika la u je i szdavine t i 
jokiu pravardžių arba isz kur 
aplaike žino ir niekas negali 
redaktori priversti ant to. Re- 
daktoris laiko slaptai pravar
de daneszejo kaip kunigas už
laiko spavietlnes slapty bin.

o

a

redaktorių

viję

isz Minnesotos daeina žino, 
buk tonais surasta prie stalo 
tris sedinezius lavonus, kurie 
ta vakaru gere munszaine, na
minio darbo. Nėr ko stebėtis. 
Del stokos geros guzutes, o 
ypatingai gero aluezio, žmone
lei geria viską, kas papuola iii 
ranka. Už mirti tuju žmonių 
pirmiausia atsako veidmainin
gi reformatoriai, po tam juju 
innagis, Volsteadas. Kaip ant 
tu patycziu Volsteadas teipgi 
gyvena Minnesotoje. Bet Ame- 
i ika turime ir tokiu, kurie sa
ko buk prohibicije atncsza di
deliu geradejyste. Teip, paima 
kozna meta tukstanezius nuku 
ir sunaikino visa sklvpa.

• 4

Amerika* apreiszke Europi
v i esz pa t y s t e m s kurios 

yra skolingos, kad laikas jau 
atėjo susiilygint su skola. To
sios Europines 
kurios yra skolingos 
Francije, Italije, Belgije, Ru
munija, Graikija, Czako-Slova- 
kije, Jugoslavije, Estonija ir 
I^itvije.

nems

vra
vieszpatystes 

vra:

Amerikas davė gana 
laiko atsilygint ir dabar spire 

idant 
skubintu su atsilyginimu.

pn-

Sztai kokia nauda turi liku
si naszle isz apdraudimo savo 
vyro po smert ir kas daugiause 
pasinaudoja isz tosios asekura- 
eijos.

Žmogelis mirė nesenu i ir li
kos palaidotas su dideliu paro
da.

Md.
knygai

te

deles — sako: 
katra dabar

merginos,
nusikaltau.

mingn laidotuvių vargszo 
ris už gyvasezio 
pinigu nupirkti PAJESZKOJIMAI

te re. ? J

Aetemina 
nas/Jes ir 
vos paaugo nuo

Ana ve 
jeigu jisai turėjo tokes laidotu- 

asz negaliu ne- f

i k
?

h
•) 
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Pajeszkau merginos ar nasz- 
•s del apsivedimo.
7 nitu senumo.

M. Sumoski
804 Portage Ave.

Sault Ste Marie, Mich.

Asz esmių Pirmas žingsnis ingyti
“Pa-
(De-
arba

o I

> 
— ne- 

, ponas duoda 
ta kaip bema-

ves, tai kodėl 
baszninkui tokes iszkelt!

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

Man labai vra svarbus 
dalykas jo sužinoti, todėl pra-
szau atsiszaukti, arba kas apie 
ji žinote praszau pranoszti ant 
adreso

Mrs. Antanina Kainick 
325 E. M t. Vernon St., 

(Aug.7) Shenandoah, Pa.

>

Pirmu

dusi.

kad leistu pas

pakula,
I'

Per Juniaus menesi paūžtas Į 
stengsis žmonis persergeti ir 
mokyti kaip adresavoti gro
matas ir visokius pakelius, nes 

d a

rncbz vargingu 
privažiavo 
mobiliu, atvažiavo 
su vargonininku ir keleis klap- 
cziukais. Graudingas balsus 
kunigo maiszesi su verksmu 
jaunos, vos sovinezios ant ko
jų naszles ir du verkonti maži 
vaikai, kurie su baime žiurėjo 
ant susirinkusiu žmonių, kuriu 
paėmė juju teveli, kuris gulė
jo kales dienas puikiam grabe. 
Užgesino žvakes, paėmė žiedus 
ir nupiszkejo visi ant kapiniu. 
Pasibaigė viskas.

Dabar pradėjo prisiimt ineti 
naszlei visokias rokundas už 
laidotuves. Reikė užmokėti ku
nigui, graboriui, už automobi
lius* už kapa ir kitokias iszlai- 
da’S, viso — 698 dolerius.

O kur rokunda daktarui ir 
s sirgo ?

griiiczclia 
keturiolika auto- 

ir kunigas

HU

lindau ir pasikavojau. 
tarpu 
niekur nerado. Vienas ponas 
susimislijo eit ant medžiokles; 
jis paėmė kuodą tu
kur asz buvau, ant pleitoko, ir 
kaip muszkieta taisė, mane su. 
tuom pleitoku ingrudo’ in 
vamzdi ir iszejo ant medžiok
les. O kaip iszsinesze in laukit, 
asz labai baisei buvau nusigan
dęs, i 
isz smarkumo krisiu, teip ir 
užsimusziu. Bet visai ne teip 
tikosi: kaip szove, kaip ėmiau 
lėkt — misi i jau kasžin kur ant 
kieto daikto, kaip pulsiu, teip

■

Koks yra pirmas žings
nis ingyti Amerikos pilietys- 
te?

A.
Amerikos pilietyste yra
rciszkimas Intencijos ’ ’ 
duration of Intention) 
Pi rm os Pop ie ros.

K. — Kada galiu praszyti 
Pirmu Popierut

A. — Gali praszyti
Popicru bile kada po atkeliavi- 
mu in Suvienytas Valstybes.

K. — Praszyti Pirmu Popie- 
ru kiek metu asmuo turi ture- 
ti?

A. — Nemažinus 18 metu.
K. — Kur galiu iszsiimti Pir

mas Popieras ?
A. — Turi Užsiimti

popieras tavo distrikto Natū
ralizacijos Teismo.

K. — Gyvenu New York’o

M

mislijail, kad, kaip szaus, goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atojkite pas mane Ir pa
slaptingai pasikalbėsim* Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkom, aptraukta* lie
žuvis, užkimimas ir sunkuma* po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumą* *zir- 

užsimusziu; ale papuoliau ant .dies, ir Visos viduriu netvarko* grei- 
obuoliai kvepės, minkszto daikto, 

szitos

(z

T

tai palengvinti.
Odo* ligos, iszbenmai, papuczkoo, 

dedervines ir kitos odo* ligos (rreitai 
pasiduoda per mano gydymą

Silpni vyrai ar pajėgos j u bu jauny*- 
ir silpni?
mitrumo Ir pajėgos ka gamta jum* 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
te* jus apleidžia? Ar esat* nuvargę 
mane

Rumatizma* visokiuose padejimuo* 
*e, teipgi isz tin e ir eztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate nervuoti ir trote nuode- 
ju, silpni ir nuvargo, pailsę isz ryto, 
bo ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties,1 sarmat- ‘ 
lyvi, greitai psilstat, pikti,. tozblyaz- 
kusi* ir iszberimal ant veido, pailsea, 
nuvargęs, skausmas pecziuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerkleje, 
stoka* energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau katara, astma* 
dusuli, užima galvoje, trumpa gfrd** ‘ 
j ima, isztynlma

' kraujo, odos ir speciales ligas pilvo, 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago Ir 
neuritis.

Ateikit* gausite rod* dykai. Po tam* 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas,: geros- 

' nis ir daug pagelbantis yra mano spar, >.•
» wwnv.v.aw >.w ’W,

tarų, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garsingiausių* Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktara* Hodgens bu
na kožna Sereda ir jo ofisas tonais 
yra po No. 44 BROAD ST. Ofiso va»

■ lando* nuo 9 ryt* iki R vakare.

ANT PARDAVIMO

tai yra ant 
lovos szitos, kurioje dabar 
miegu, per tai nieko nepasižei- 
džiau. Toliaus bus.

pirmasnežino 
gromatas

milijonai žmonių 
kaip
idant saugui dauitu ten in kur 
jais siunezia.

Reikia žinoti, jog 
žioplinima žmonių 
gromatu kas
“gromatu kapines 
ter Office

adresavot i
i

I
juodu važiuoja, 

o in dvaru, ir 
ta obelis drauge oru parėjo in 
d va ra ir, ant vidurio kiemo nu- z

A. — N. Turi iszsiimti Pir-Įsileidus,
mas Popieras New York ’e km 
gyveni, ir ne Yonkers’e 1__
laikinai dirbti.

K. — Kain o-aliu surasti ud 
resa savo distrikto Natūraliza
cijos Teismo?

A. —- Nuo draugu, nuo vioti-Į,Ile(]ži(,j;|eSi vi01"la patiko, kad 
papjautu; jos vardas buvo Ele
nele. Kaip szios dvi iszejo in

K. — Praszant Pirmu Popie- Įgiria, Elenele, pasilikus viena, 
rengėsi Įijaut. Ji nuėjo pas Jo
nuką, tas eme stengtis- ir, ap
veikus Elenele, papjovė; Ele
neles galva užtaise po patalais, 
tik plaukai buvo matyt. O ano-

kaiGEO. J. BARTASZIUS 
Lietuviszka Užeigos Vieta 

Arba Kotelis.

Ar stoka* jums drūtumo,mieste, dirbu ant ukcš Yon- Juodu parvažiav r I . 1 1 • Y
kers’o. Ar galiu iszsiimti Pir
mas Popieras Yonkers’c ?

per apsi-
21,000,000, 

metas nueina in 
” iDead Let- Į j Pinigu ir Laivakorcziu Siun- 

ir 803,000 visokiu 
pakeliu, 1(10,000 gromatu buna 

visai be '

I timo in Lietuva Agentas.

kitiomn, kada žmogeli 
Visai apie (ai motore nemisli- 
no. Bet viskas bus užmo-keta, 
nes velionis buvo apdraustas 
ant tukstanezio doleriu. Kož- 
nas apjaikis savo kiek pareika
lavo už patamavima, o ir nasz- 
lei su dviem mažais vaikuczeis 
da pasiliks keli szimteliai. Ar
gi negerai prigulėti iii kokia 
d raugu via kuri užmoka liku-

inmesta in skrynutes
jokio adreso, $55,000 buna i>z- 
imta isz tokiu gromatu kas 
metas $12,000 vertes markiu 
iszimta isz tokiu gromatu, $3,- 
000,000 czekeis suranda tokio- 

gromatosia,
surenka
ngražinima tokiu 

Valdžei 
kasztuoje ant meto $1,740,000 I 
ant su taisymo ir sujeszkojimo 
tikro adreso, tokiu bud u 200,- 
000,000 gromatu buna peržiū
rėtos ir pataisytos.

Tas viskas galėtu
bėgta, jeigu žmonis paraszytu 
savo a d resa ant kit
perto: suvyniotu druezei ir ap- 
risztu visokius siuntinius, o ta
da nesigautu in gromatu kapi
nes.

Paežiam
dirba 400 žmonis kuri
sineja adresus 
idant gautųsi in 
siuneziaina o New Yorko paež
iui I
ant pataisymo adresu.

isz 
$12,000 vertes

1/2

(George J. Bartaszius 
l< 498 WASHINGTON, ST 
11 NEW YORK, N. Y.
>Tclepbnas: Waker 4335

stovi. Ponas besi- 
* į I džiaugdamas obele ir su Onute 
kur apsivedė ir drauge gyvena, 

IOnute pastojo ponia.
Raganos jau ome tartis Jo

nuką pjaut. Buvo ju susiėju
sios trys; dvi ėjo in giria ant

I

i
I

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Teipgi tinkamo* kaipo eile* 
ir dokliamacijo*.

si a 
kas metas 
markėms už s 
gromatu si imt ika ms.

Dude SanuiM
$92,000

būti ūž

niu mokytoju arba nuo 
ioriaus.

Į

pasz-
Kaip szios dvi iszejo in

OS puses ko-

Chicago*
V
(f' 
rs

paczte 
patai- 

romatuant
rankas kam

kasztnojo $500 kas diena

su dau-

žmogus 
Knyga

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
.......................................... ...................

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu,
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
lyta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

IIMIIHMUHiltlflIltlIlHI

FF D, Boczkau8ka8-Co. 
Mahanoy City, Pa.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

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

t

ru, ko nuo manos reikalaus Na
tūralizacijos Teisme /

A. — Tau vaduos
“Facts of Dec

laration of Intention”, kuria 
turėsi iszpildyti. Gali gauti ta Į dvi iszeidamos in giria, moki

no, kad kaip papjaus, dali mė
sos kad padėtu po kakaliu, o

“Form 2213”,
kopija

kai įblanku isz kitu szaltiniu,
• tai, nuo mokytojos, arba isz in-
'viiiriu organizacijų, arba pasz-Įkita sukrautu ant ratuku. Jo
tu gali gauti nuo iiaturaliznci- |n„knH teip ir parlare, kaip gir

dėjo mokinant Elenele: dali 
mėsos jis pakiszo po kakaliu, o 
kita sudėjo ant ratuku. Ne po 
ilgam jau raganos parėjo; pir
miau puolė in kakalį, iszsieme 
isz po kakalio mėsos ir valgo, 
o Elenele, žiuri, guli po pata-

auti nuo naturalizaci-
Į jos tyrinėtojo.

K. — Kuomet iszpildysiu ta
Form 2213” ar gausiu Pir-

i

ta gali

“Form 2213” ar 
mas Popieras!

A. — Ne. Jeigu atvažiavai in 
Suvienytas Valstybes po Birže- 

, lio 3,

I

1921, natūralizacijos val
giais, paniislijo, kad miega. Jos 

dvi valgydamos szneka: “ 
buvai inleistas in Suvienytas Įgaix|į Jonuko mesele; 
Valstybes. Kuomet legaliszkai 
inleidimas bus pertikrintas

• teismo rasztininkas pranesz vėl 
ateiti. Jis tuomet paduos “Pa-

I
.7 ’ .

(liniukai turės surasti nuo imi
gracijos rekordu ar legaliszka1 sal- 

” o 
Jonukas da raganoms neparė
jus insilipo in medi ir klauso, 
ka jodvi szneka. Raganos pra
dėjo szaukt: 4 <

Į 
t

Drucsi&i Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais 
8ZTAJ KA RASZO ISZ ‘ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA
r

lakstantis Naktų
Gerbemąsto Tamtotai:—

Sulaukiau' nuo jusu slunczlamo* 
mano vardu knyga Tūkstanti* 
Naktų Ir Viena

vardu knyga 
ui kuria tariu 

szlrdinga . nogiu ig labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip
Noktu ir Viena'.’ apturėjau, nes man 
labai yra žingeidu skaityti visokias 
Istorijas,, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szyental Ir sina^ 
gini praeina, Asz visiems linkėcziau 
kad > nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Noktu Ir Viena” nes js 
skaitydamas žmogus apie vlnka tads 
pamirsztl tr visokį rupesczial uor* 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba. A. ŽOKA8,
18 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palazduonys, 
Czoktozkes vai.
Kauno ap«k.
LITHUANIA-

"Tuk«t*ntlB

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai, patinka. Taipgi galima . . T - . v*_ <_____ _ mm

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
, i I L'h ' ■ * I ‘ L S     M /

ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00

W D. BOCZKAŪSKAS OO. MAHANOY CITY. PA.
■ j i, . ...................... _.... ....... _ m . 'i'—jj. ................   .r.^1 ai ! ■g.iujj'.i.r riiLi1"
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IApie Kare.
Tėvynės Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug- 

piuczlo 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine,
Apie Skausmą Liotuvo*.
Apie Lietuvos Vargus.
Tėvynės’'Meile!
Pilies Apra.izynms.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas,
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminima* Tėvynes.
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
M is z k as ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczio*
Finis.
Kalinys.
Ruteliu Vainikėlis.
Szventas Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lenkmeczio Laiku.
Apie Piemenei!.
Myliu.
Daina Sierato*
Apie Daratele.
Apie Meile.
Varnai Sudžiomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite
Apie Mainas ar Kasikius
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apio Senatve.
Atminimas Francuzu Kares.
Palszto Ba m bitas.
Finis.
Apio Jaunikaiti.
Apio Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Apio Merginas.
Apiek Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnaa.
Apio Petrogrado Lietuviu*. .
Ims Merginas in Vaiska.
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynės.
Žvaigždute.
Žydu Rauda.
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L gerkles (goitre),
c

*aba* gydymo. Padekavone* nuo dak 
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Namas del vienos familijoe, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi-

“Snnlcp” nfiRRmaukite in
U

i

Elenele, kelkis 
insimie-rciszkinm Intencijos”, po 1valdyt, teip smarkei 

gojai! į^aldi, gardi Jonuko me* 
o Jonukas 

suko: 
Eleneles mesele.
mėtėsi prie lovos pažiūrėt Ele- 

pakelia patalus auk

riuo turėsi pasiraszyti ir pri
slėgti. . Isele;

K. — A r reikia atsiveszti 
liudininku del Pirmų jų Popie- 
ru ?

A. — Ne: nereikia atsiveszti 
liudininku praszant Pirmu Po- 
pieru.

K. — Ar turiu mokėti skai
tyti ir raszyti angliszA’ai?

A. — Ne: neturi mokėti skai
tyti, raszyti ar kalbėti anglisz- 
kai praszant Pirmu Popierti.

Tolinus bus.

reikia damas, 4 i
medijo bu- 

saldi,
> y

gardi 
Szitos dvi

A*

“Ak, sako, kad 
būtume nevalgia

*

FAKTAI KURIAS: PRIVA 
LOTE ŽINOTI.

Doleris yra jusu geriausias
prieteliš, Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinote kaip ezodintį do-
lori, jus visada galite turėti 

Jeigu reikalausite 
kokio tavoro kuri mos parduo
dame, 
pinigu.
reikalingu naminiu rakandu, 
geležiniu daigtu, . klijonku ir 
mažių karpętu, fonografu ir t.t.

L. WAS0H (Yvaskeviczius) 
Upholstering and i Hardware.

1139 East Mahanoy St.
a (Ant 8ker8ype8,12-tpa ulyczio3)

MAHANOY CITY, PA}

prietoliu.

ateikite o suezedinsite 
Parduodame visokiu

neles;
sztyn — žiuri, kad tiktai gai
va priklota lovoje patalais; nu
sigando jodvi.
nors mudvi
Elonoles, kad nors Imtume pri
ėjo, kaip parojome, 
ale rodėsi, kad toji miega.” 
Gerai; susitarė jodvi eit jesz- 
kot Jonuko. Iszejo laukan, žiu
ri kad jis medijo insilipes. Jo
dvi susitarė dabar kirst ta mo

kai p pradėjo kirst, omo 
, kad, kaip

parvirs, tai ta syk Jonuku pa
pjaus. Jau inkirto in puse me
džio, o jau medis ome judėt, 
virstuliuot; korta 
medis pradėjo virst.
emo szauktis pagelbos saky
damas: “visi paukszteliai, ku
rio czion cziulbaujat, nuleisk!-* 
te man po plunksnele, sumos- 
kit susimildami kiekvienas po 
plunksnele.” 
paukszcziai lėkt:
po plunksnele; ir kaip jau me
dis pradėjo lūžt, tuokart Jonu
kas su tomis plunksnomis pa*

pažiūrėt; 
kad toji miega.

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Eoczkauakat, Locnininka*) .

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

%

t

di;
džiaugtis medis

gilyn, jau
Jonukas(

visi paukšzteliai, ku-

Sztai pradėjo
sumėto jam

92 puslapiu. Atšaki spauda. 
Spaudinta ant drūtos popi*- 
ros popierinei* vyrssaia.

PREKE TIK 25e.
Siuskite pihigus stempoinls. • 

U..Į,.......... ž.......... ■’

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.
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W. D. BOCSKAUBKAB-CRm 
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UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

In Namu*, S z tor u*, Molcalaln**, Baž
nyčia* ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Szaieaa. Taipgi pardaoda

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau n* kaip gausit* •atoroai*. Už
veda varpalu* prie duriu, tai** *1*k> 
trikinius protu* ir kitokiu* *l*ktrlkia- 
iu* intaitu*. Ateikit* pa* man* jeigu 
manote užvesti szviesa arba pirmai* 
nyti savo narna pagal naujausia alst*^ 
ma o ass mielai suteiksiu jum pr*kee. 
Apsiymu iszpildyti dideliu* kontrak
tus ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu 
tr Bažnycsiu. Duokite pirmybla *avb 
tautiacaiui pakol ejsit* kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

1 ' įf I, v „■» f .* "r.,
it

i»

!į

I
!,l
I
i
. ■[

I»l

T į II

B“iii



It'I

t

*

I

*

--------- -- J

g ^jJas Kajimas

- 3.
Bliovimo aviu nieks

f Žydas
§

neisz- 
girdo. Praslinko pora dienu ir 

atsikvėpė,

nelabai

Kajrmns lengvinus 
nes nors rodės nesibijojo nieko, 
bet' vis-gi aprokavimas galėjo 
neiszsipildyti ir vagyste pate- 
rnyta, paszauktu Andriu, o su 
Andrium ir ji in suda. 
laiko ir kasztai visai 
lingi, ir vieno ir kito iszkada: 
kiekviena valaiida turi ji ady
ti prie geidžiamojo siekio, 
kiekvienas skatikas tur gimdy
ti skatiką, ir jei kas-nors nau
dingo — valanda, kurioje ga
lima buvo ka nors uždirbti, ar
ba skatikas be pelno, tai žings
nis in užpakali nuo turtingumo 
dauginus niekas. Praejo-tai nė
ra ka apie tai daugiau nei mis
lyti; apie tiek kitu dalyku tu
rėjo mislyti!... Teisybe, isz pra
džių buvo persigandęs, bet tai 
tik buvo t m m pa valandėlė. 
Ant žodžiu važiuojanezio Men- 
drovskio atsikvoszojo ir tuoj 
suprato, kaip dalykai stovi: 
stuktėlejo in paszoue Andriu, 
k ura a i stovėjo ir visas drebėjo, 
paskui mėtėsi in aviniuke ir 
kopeeziomis in palėpe užsiran
gė. Isztempes ausis 
neiszgirs lojimo szunu arba 
žmonių balsu, bet visam kai
melije buvo tyku, tik avys vis 
dar bliovė. Bet ir tas ]x> valan
dėlės Andrius nutildė; Kaji
mas nuli|x> isz palėpės, pėdsa
ką kiek galėdamas dilde ir nu
ėjo per laukus ant namu.

Tikt kada atsidūrė grinezio- 
je, pasidarė jam karszta ir isz- 
musze prakaitas.
viskas jame atskyriam dreba ir 
kojos po juom linksta, atsisėdo 
ant lovos ir rankas nenulaikv- 
damas žemvn nuleido.

Bet neilgai taip duravo. Per
galėjo ta nuoganda ir iszsieme 
isz kiszeniaus gniutuli pinigu. 
Na, tai dabar nereiks grąžint 

kas kad tik

emo dvaro

pas Andriu
Gaila 

nereika-

klausė, ar 
szunu

Jaute, kad

• • •

pradėjo

smaugiamos

ju Mendrovskiui, 
buski but atsitikę

—s-’Alles git!...
Ir atsigulė.
Andrius bet ne taip greit at

sipeikėjo. Neseniai
vogti, užtai pinna naktį nega
lėjo užmigti, kaip Kajimas, o 
per visa nakti kankinosi ir var
tėsi. Bliovimas 
avies skamba jam ausyse drau
ge su kas-žin-kokiu balsu, kurs 
szaukia: “vagie! vagie!...’’ Bė
rei kai o 
miegas kaip neima, 
ima, o mastyse (mislyse) 
tik avys painiojasi. Kam davė
si persikalbeti, ne dabar, tik 
puse metu pirmiaus, kada dvi 
pirmutines avys Kajimui par
davė? Teisybe, labai reikėjo pi 
nigu, o Kajimas kitaip nenorė
jo duoti, bėt vis-gi kam jo rei-

Paskui pats 
stebėjosi, kaip tai lengvai atsi
tiko ir kaip davėsi giliaus insi- 
klampyti. Bet niekad 
jam taip neramu, 
dien.
mas už viską kaltas, už tai kei
kia save ir žydus.

Ir kam-gi ežia avis smaugti ? 
surisztas su 
sznipais ir 

būdavo gerai; dabar 
beda neinkiszo. O tegul viskas 
pasirodytu, kas už viską atsa- 

Žinoma jis nes Kaji- 
Tgul paibe-

“vagie! vagie!...’’ 
atsisėda ir vėl gula, 

ne
vis

taip

kejo klausyti?...

nebuvo 
kaip szia- 

Tai turbut tas smaugi-

Visados imdavo 
užbruzguliuotais

ka-tik in

vereziasi ant

kvs ? — 
mas iszsiteiains... 
lis toki darbai...

Ir vėl Andrius
k|to 87/ono. Nori dabar mislyti
apie Magde; gal užmirsz...

Rytoj ketino susieit.
dabar sirguliuoja ir mergina 
lengviau gales atbėgti pas ji 
in kiTimtis, nes kada sveikas,

Senis

tai duktėri saugoja ir su juom 
susidėti nedaleidžia.

ti, tai per ja ir
nupirkti

prie

Ketino 
ateiti, tik ar ateis? Tures atei- 

avis pardavė, 
kad turėtu už ka 
lauktuvių.

Ir vėl mislys sugryžta 
neramaus dalyko.

Bet ir Andrius už poros die
nu pradėjo apsiprasti.* I » . . e » ... i •

Buvo jOmarko, nupirko Mag
dei kaspinu (kąsnykn), 
du • kntfn su ja ja matėsi (

apie
Pati

«•

pasakojo, kad senis vis blog
sta ir matyti, jog'mirtinai ap
sirgo. Tai dar griaus! Kaip nu
mirs, su Blažiene bus 

j v i aus, nes ir sziadien
prieszfarauja jam. Kad tik ne- 
patemytu!...

Ale kas ežia patemys? Ly; 
tai syki Kajimas
avis, o niekas apie tai nenu- 
vuode.

Ir taip pamaži
atsiranda senoviszkas links
mumas, kaip netikėtai trenkė 
ji perkūnas isz blaivo dangaus.

Viena vakaru vos tik perai- 
gins avis inejo in kiemą, pama
te, kad atsitiko kas nepapras- 

baisiai keikė, 
kaip padūkę,

to. Akamonas 
bernai lakstė, 
nuo kluono girdėt buvo žoncos 
balsas.

— Jonuti! ar jie pasiuto? — 
pro szalipa klausė einanezio 

berno.
Tas dirstele in ji ir pratarė 

du žodžiu:
Ponas atvažiavo.
Su viena valandėlė Andrius 

pajuto, lyg kas jo viduriuose 
nutruko. Staptelėjo, nenusiėmė

t

“Ponas... po 
atkartojo mislyse be gn-

nei skrybėlės vriesz akamona 
kurs szalia jo ėjo. 
nas,“
lo.

ties tiviu... 
daryti!... * >

4 *
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MILŽINISZKA FRANCUZISZKA' tOKOMOTIVA:
Didž.iausc lokomotivn b'ranci.joi, yru iiatulo.juiiin ant gelez.kelio l’ari.s, Lyons &' Medi-

teminiau, ant traukimo ilgu pasažierinin trukiu. Toji 'milžinlszka'lokomotiva svėre datigiau
kaip 118 tonu, o ilgio tari 50 pėdu.
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J. G. BOGDEN
322 W.Long Avė. DuBois, Pa

Lietnviszkas Bankieriut 
ir Laivakorcziu Agentas

Antanas Ramanauskas
Lie tu vi s z kas Graborius

MILL & PATTERSON STB 
ST. CLAIR, PA

UzbaLsamuoja ir . laidoja mirueiua 
ant viaokiu kapiniu. Pagrubua paruo* 
szia nuo papraacziausiu iki praldl< 
niausiu. Paraamdo automobiliu* del 
laidotuvių, veseliu, krikazty»'<u ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 1873 M.

veseliu,
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ve kojoms, rankomis sukiszto- 
mis in kiszenius ir mislijanti 
gal apie tai, kas butu, kad vi
sos žvaigždes butu sidabriniai 
rubliai ir kad tik rubliai butu 
jo, ar gal daranti ateinanezios 
operacijos pienus.

Kajimas nei biski nenusiste- 
bejo, pamatęs tuom laiku An
driu, nes abelnai niekuom ne
sistebi. Ant galo jis prijautė, 
kad Andrius ateis pas ji ir vis
ką jau iszaugszto buvo apmąs
tęs.

— Kajime... ponas atvažia
vo.

— Žinau, tai kas ?
— Tai kas? O kaip avis per- 

skaitvs?

Dabar tikrai skaitys ir pate
mys, kad stokuoja dvideszim- 

0 Jėzau, Jėzau! ka 
Pats nejausdamas 

suko aplink galva botagu, kuri
laike rankoje.

— Ko mulki stovi ir žiopsai 
einan

tys akamonas: “ar nematai, 
kad avys stovi pas uždarytus 
vartus.“

Tik dabar atsikvoszojo, nu
siėmė skrybėlė; nuėjės atsidarė 
vartus.

A'akare orio vakarienes sė
dėjo sumizves ir vos tik valgio 
paragavo. Net mergos ir bernai 
isz jo juoktis pradėjo.

— Ko Andriau nevalgai ? — 
klauso Katriuka, rodydama 
dvi eilias baltu dantų.

— Cž-tai kad nevalgau.
— Turbut nžmirszo kur bur

na— dadure arklininkas Anta
nas — nežino kur valgi neszti.

— Kad tik neUžvežėziau per 
tavo, kad paskui ilgai ten ne

at
kirto Andrius ir trauke szauk 
szta in stalu.

Visi nutilo. Jonukas prabilo.
— Kokis paibelis atnesze!
Ketino szia vasara 

atvažiuoti.
— Ka ji supaisyti! atvažiavo 

po pietų, tuojaus szaukesi po
no žoncos, paskui pamatė aka
mona irpertai jis paskui taip 
buvo inirszes.

—Bus pipiru, bus!... pasakė 
atsidūsėdamas Valentinas kur
sai neseniai apszlubino arkli.

— Kam kam — tarė Selvest- 
ras. — Asz, aeziu Vioszpacziui. 
pnkiolikti metai tania n ju ir 
negirdėjau dar blogo žodžio.

— Et! tai jus...
Andrius klausė. Gerai į>el- 

vestrui, kad ji ponas myli, kad 
teisingai tarnauja, bet jis..

— Perkūnas! — užkeikė gar
siai.

Pajuto, kad visi in ji žiuri, 
taip-gi pasinaudodamas tuom. 
kad vakariene baigiasi, iszejo 
ant kiemo.

— Kas-žin ko 
kauja! — patemyjo Jonuks.

— Magde jam rupi ir gana’
— Lvg kitu nėra! — atsilie

pė Katriuka.
— O tu mano... ko tu užsima- 

niai!
mete in ja kepure.

Andrius tuom tarpu stovėjo 
ant kiemo, Ketino sziadien pa
simatyt su Magde, bet jam da
bar ne Magde galvoje. Dabar 
jis tik rūpinasi, ka ežia dary
ti J — Kajimas in beda intrau- 

tegul dabar Kajimas ir 
gelbsti.

Pradėjo eiti in ta kraszta, 
kur Kajimas ^vvena, bet susi- triobesiu. 
pi nto, jog gerinus bus, jei jo 
nieks nepamatys tai-gi phtrau- 
kc in lankus ir ten luktelėjo, 
pakol visi kaime nešumigo.

Kada priėjo prie Kajimo 
triobu, radd ji sėdinti ant šuo

— szukteleio vėl szalia
“ar

Katriuka,

galėtum valgio grūsti!

visai ne-

Andrius py-

szuktelejo Antanas ir

ko,

mane, tu~ Andriau, leisk 
ne kvailas.... Ašz taip t ik kal
bėjau!! leisk AhdriaU, rėksiu..

Ir Ahdrius pats nejausda
mas paleido'žydą.

Kajinias atšikvope pilibi 'krū
tinė. Tūrėjo valandėlė pailsėti, 
baisiai persigando.

Tylėjo, ant galo Kajimas 
prataro:

— Apie ka tu, Andriau, mis- 
liji?

Bet Andrius nieko neatsako: 
tik kelis žingsnius nužengė.

— Kūr tu eini? — Palauk!...
Andrius staptelėjo.
Tai nesuseke? — 

pus-balsiai.
— Kas ežia

klausinėjo

m paklausė

suseks!
Lyg asz aviu piemuo. Tegul kini lakstė, 

kas!...
Ir vėl abudu nutilo.
— O kad ežia

skaito!
Andrius nusistebejes pažiu

rėjo in ji.
— Dvidešimties aviu neda- 

tenka (stokuoja).
— Dvi;deszimts? — 

kur tu jas dejai
— Ak tik jus emet.
— Lya asz?
Andrius vis labjaus negalėjo 

suprasti Kajimo.
-— Nu-pd i n s.

Žem«- 
ir vis-

perkunas!— 
urnai užkeikė Andrius ir nuėjo. 

Kajimaš atsistojo, žiurėjo in 
atsitolinanti, pakol galėjo ji in- 
žinreti, nakties tamsoje ir mos
telėjo ranka:

—A hammer goi! — isztare, 
nuėjo paskui ant kiemo ir pasi
kinko vežimėli. Ant valandėlės 
dar i nėjo in grinezia

— A.sz pirkau nuo tavęs mis- Sore i, iszvažiuoja ir kad salo
tu, jei kas klaustu, kad iszva- 
žiavo sutemomis (temstant).

Kada is'zvaŽiavo už sodžiaus 
ant kalnelio, dar syki atsigry- 
žo. Ir pamaži sztiktelejo. Tenai 
toli ant tamsmėlynio dangaus 
raudonai atsispindėjo. Nedide
lė liepsna dreba, auga, rausta.

Ajai!....

Artos
Ajai! ta:

žade-

aviu ?....

asz mislijau,

lydumas, jog tai tavo, 
avys buvo pono?
bjanruR dalvkay!

— Jnk tik jus mane prikal- 
binėt, kad jum parduoeziau.

— Asz tave prikalbinėjau?... 
Ar tu kvailas, kas tau? Asz ta
vęs prasziau, kad mėn parduo
tum aviu, tik asz tau nesakiau, 
kad vogtum.

— Kajimo! tik paskui
jot duoti savo aviu ant laiko 
perskait vmo!... p

— Kur asz gausiu 
Lyg asz ponas, kad turecziau 
avis.... «

— Ketinot...
— Ketinau, nes mah taip ro

dėsi. Ant galo, nes' jau, kaip 
asz sakiau ir tu man dabar ne- 
klapuczyk galvos!

Kajimo!
— Asz tau sakau: eik tu sau. 

nes kitaip asz eisiu pas poną ir 
pasakysiu, jog tu man pardavi- 
nejai avis, jog
kad jos buvo tavo, jog...

pajutęs ant peties 
Andriaus ranka.

—Klausvk, szuns-snuki — 
kalbėjo pusbalsiai Andrius: — 
tu nesirodyk paiku ir negąs
dink hianes ponu, nes asz tave 
dar pamokysiu. Vogiau, užtai, 
kad pirkai. Tai duok rodą da
bar. kad nerastu!...

Kajimas valandėlė 
lyg svarstydamas, kaip pasa
kyti, o paskui pratarė lyg nc- 
noroms:

—Didelis daigtas! 
slaviezitiose sudegė kluonai.

Bėt Andrius jo nesuprato.
— O kaip patemys?
— Ka patemys? — 

kladse: kad kluonai sūdege?....
Truktėlojp peczius.
— Kad nevisos avys.
— PenkoslavieziuoSc sudegė 

penkios-deszimtis seniu aviu 
dideliu, o jaunikles' nėsiiskai- 
tysi.į O gdl but ir hėtiek; nės 
aViti piemuo pirmiaus ju par
davė... Aviniuke nuo kluonu 
užsidėge. .

Ir dirstele in sžona dvaro

Nutilo,

mislijo.

Penko-

gaidriai

tysiį O gtl 1 but ir hėtiek/

Tik dabar Andriūs suprato, 
ka Kajimas mislija. Kraujas 
puolėsi jam in galva ir jiš pa- 
griebė žydit už krutinės. • Gal-

i f . _ ’ ; * !" j* ,

lėlio su isz tiestom priėszais sa- garsiai kriokė

I

pasakyt

lė liepsna dreba, auga
Jau stulpu kibirksztys in pa
danges kyla, o dąr

Staiga atsiliepė varpo
kaimelije

tyka. 
balsas.

Kajimas užkirto arkli ir pa
sileido in pakalne.

4.
Tiktai pavakare Kajimas su- 

gryžo in kaimeli.
Vakar mate pirmutini gais

ro užsiėmimą, sziadien miostė- 
lije jam pasakojo visus atsiti
kimus: turėjo vienok abejone: 
vieni gynė, jog aviniuke sude
gė, kiti sake, jog liko, 
jis labai nerymavo.

Kas isz to, mislijo, kad sude
gė kluonas (skania), jei avi
niuke iszliko? Tik Andrius tu
rėjo gerai apmislyti, kada pa

kluone, nors 
gali but ir isztiesu, kad aviniu
ke nesudėge. Delko-gi avinin- 
kes jiepadege ? Tegul 
draugo su avimis sudegus, da
bar gal avis perskaityti ir va
gyste pasirodytu, o paskui, pa
skui, gal ir ji apkaityti...

Ir pasidarė jam baisiai nera
mu (nesmagu).

Dar Andrius gal susimislyti 
pasakyt, jog jis ji prikalbino 
padegti.. Kuom jis kaltas? Lyg 
jam pasakė: padegk! Sake tik, 
jog Penkoslavicziuose avys su
degė, jog turbut ju piemuo pa
degė, nieko daugiau, ir kr gal 
jis dabar būti kaltu už tai, jog 
tas paikas Andrius triobas su
degino? O lyg novisada žmo
gus gąsdiną uždegsiu:! Tai jau 
toks jo galvijiszkas prigimi
mas... Ne, jis niekuom nekaltas 
Andrius vis butu sudeginęs 
triobas, nors Kajimas nuo už
gimimo butu be žado ir nei žo
džio jam but nepasakos.

Bet kas atsitiko su Andrium. 
Gal ji sugriebė bedegant? Ne.

rr

Pertai

Krauju

voje lyg jam susimrtisze, žo
džiai kimo ant lupu, drebėjo ir

kiszo ugni prie

butu

nes ugni volai nateihyjo. O gal
• > t ■ <7 k » .. —*** ' "'■>* • ' ’ a

Toksaiir pats prisipažino? 
kvailas gojus gal ir taip pada- 
ryti....k

Ir artinantis prie Žagariu jo
sziMiš vis labjaus plake.

Kelias e jo ‘ pro kŪfczidmn".

Nors Kajimas visada staptelė
davo ties kareziania, 
karta pasiryžo (pasta nuvijo) 
važiuot tiosiok namon. Sore vi- 

papasakos,

Vienoje vietoje pas sahmin- 
ka buvo bank iotas,

Radai kriksžtynos, nekitas 
kas,

Grąžei kožna mylėjo, 
Valgyti ir gerti nepavydėjo.

Viskas gerai buvo.
ten bus |Ko1 kita salnninke nepribuvo,

bot szi
I

Liatuviazkas Graborivs
K. RĖKLAITIS

II■iijĮ

ĮI
/t
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ska žino ir viską į 
bėt pakol privažiavo prie kari 
ežiambs, peVmišlijo:
whai r 1 nkes v i sa s sod ž i u s, t egu 1 
visi žinos, kad jis tik dabar 
gryžtė. Stavtelejo ties karezia- 
ma ir kaip galėdamas ramus 
(spakainas) inejo in vidų, kur 
žmonių kaip prikimszta buvo.

.Jam ineinant, visi in ji su
žiuro.

— Ar jau žinot, Kajimai! — 
paklausė pora balsu.

— Girdėjau,
marke man Įiasakojo. Ajai to- 

])apasakokite 
Vaitiekau, kaip ten buvo?

— Ka asz pasakosiu ? 
degė ir gana!

— O kokiu laiku užsidegei
4 . y. .

kia nelaime...

visi

girdėjau! jo-

Užsi-

Asz vakar Užvožia* ui tuojaus 
po saulėleidžiu.
lojote 'matyti.

— O buvo jau popusiaunak- 
cziui...

— Ajai!
— Kluonas pradėjo degti isz 

dvieju knmpu...
- Ajai!...

— Palaukit asz jum iszpasa- 
košiu, jus nežinot, — pradėjo 
Butkus, — atsiguliau asz, Po- 
nedie szventas, vakare, mo

ša ko: pasėdėtum 
dar, ir klausau, jog užsnūdau.

i grinezia pradėjo 
szūva loti. Mišliju sad kas ežia 
bus ir vėl užsnūdau.
nei tiek laiko, kaip, 
Marija,’’
gis — tai ugnele lemia. E! mis
li ju sair: 
miegu.

— Nezaunvk, 
zaunyk! atsiliepė kas isz sza
li es.

— Tegul pasakoja, gal ir ži
no ka isz teisybes.

— Na tik duokite man pa
baigti.

— N a 
pasakoja.

— Tai-gi, Ponedio szventas, 
miegu sau tolinus, o ežia gir
džiu, kad, katinas vaikszczioja 
lentyna: trept trept ir kniau
kia, kain isz odos (skuros) ne
riamas. Net nyku darosi!... Pa- 
szokejau prie to katino, klau
sau: varpai skamba. Iszbegau 
laukan — gaisras! Keliu kai
mynus ir drauge bėgam. Jau 
visas kluonas buvo užsiėmęs

— Tai jus pirmutiniai dabe- 
got?

— Nu-gi kaip;
Jonuks, Vaitiekus ir Avinas.

— Nuo kluono prasidėjo?
— Nuo to, ka nuo lauko.
— Ar nežinia isz kur ugnele 

atsirado?
— Ne mio 

kaš padegti.
— Padegė?!
— Sako — Andrius.
—* Andrius? koks Andrius ?
—-Jus, Kajiniuk; gerai žinot, 

katrfik;
—' K a Ož:galiū žinoti?
— Nu-gi tas, avinis.
— A jail.,..

Tolia ha bris?

Jus Motie ga

szvcntaa, 
n i hzke dar

» £ *** ”** * V1'*' JT

ugi pa Ii a i pradėjo

Nenorėjo 
“Sveika 

kaip susapnavau vn-

bus blogai, bet vėl

Butkau, ne

J teo-ul pasakoja, tegul

asz, Valentu

perkuno, turėjo

— Ajai?
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W D. boczKauskas co 
ctw t®-city,

Ne ilgai truko atsitiko, 
Ąht savo šešėliu užklupo. 

Kad'savo galybių parodyti 
Norėjo namon iszvaryti, 

Bet jaunjle sesute 18 meteliu, 
Nepasigailėjo savo pirszteliu. 

Tempė ypa sesutei per žandu, 
Net visi nusigando, 

Ant žemes krito, 
Ik da gala nusirito.

Visi rankom suplojo, 
Ir juokais netrivojo,

Bobele paszoko, parbėgo na-
mon

Krito tuoj lovon
Rengėsi numirti,

y

J

I, Su visu svietu persiskirti.
Pradėjo drabužius ant 

draskyt i, 
Kriokti ir pievoti, 

B o b d a k t a r c pasisuko 
Tuojaus ant visu suszuko.

Visi laukan iszeikite, 
Tik mane viena palikite 
Boba szukia pajeszkojo, 

Ir kokiu tai sriutu prileido, 
Ddvinejo ligonei gerti, 

Bot ta nenorėjo iszsižioti 
Mat gyXluole buvo sūri ar 

kitokia, 
O ir turėjo bjauru sinoka. 

Daktarka nežinojo ka daryti 
Ir kaip gj^ludle iiidnoti.

Pradėjo ant akiu ir burnos 
lieti, 

Kad kaip norints mirsztan- 
czia atgaivyti.

Pradėjo riaugseti ir vemti

savos

f

Kaip isz drankos jovalo drėbti. 
Taigi smertis ant nosies buvo, 

O kaip daktarka pribuvo, 
Operaoijo tuoj atsibuvo, 
Ir poniute sveika buvo. 

♦ ♦ ♦
Nekurios bobos vyrus savo 

nnžiuriueja, 
Ir visaip persekiojineja, 

Asz pagelbėsiu, 
Ir rodą duosiu:

Neskųsk barzdos, 
Neszukuok galvos, 

Nuolatos stenek,
Ant bobų ir mergų’ nežiūrėk.

O ir apie savo boba net n pinok,

I

Ba tuojaus misli turės 
Ir tavo nužiuręs.

Tai bestijokas smėilus. 
Kaip jis da meilus, 

Asz sakiau ir sakysiu,
Ir vyrams netikėsiu.

♦ ‘ e e

Pribuvo kelios merginos 
kasžin isz kur,

Kaip tai sako isz svetur, 
Ogi vyreli vietines merginos, 

Rodos drignių apsiėjusios 
Ant pribuvusiu mergicu 

užklupo,
Vos akiu neiszlupp, 

Tokia bataiije pakele,
Jog ka tik in shvo nagus 

nutvėrė,
In merginas Įeidinėjo,

Net '.stiklai ant baro ncisz- 
sistovejo.

Mergėles ar pasiutote, 
Ar drogniu apsiėdė te, 

Jeigu vaikinai pribuvusias 
szokino, 

Tudm jus iiėnūžėmiho.' 
Pačžios dabar apsiskelbėte, 

Savo kvailumą parodote.
Y. I t I ■ .. /_■■■ I 1...

PUIKI MALDA-KNYGELB 
MAN!OLAS SARGAS**

Vlroa retlcatinirM oialdoe. Litanijas, 
Ir t.L PalHal apdaryta mlnfatortalt 
«kurinab apdarai*, auksuoti kraastai. 
Prako prUiuntimu tiktai Bl.SO 

w: o. boczkauskas - co., 
rX7

O.: BUKAUSKAS 
MAMUivY-eiff, r

J

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir moksle. 
Turiu pagelbinlnke moterių.

Prieinamos preke*

bis w. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

$1,000 TIK UŽ 60c.
Atslunrk mums 60c ir gausi musu 

stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogtii rclszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu bu- 
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invalidu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kalnu parodytum, tai jum ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esto 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai- 
greit reikalauk musu vaiatloliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

VaMitžolen yra nuo sekoneziu ligų: 
viduriu užkietojimo, skilvio n emali- 

nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapiniraosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk COc, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nei*vu suirimą, galvos 
skausmus, užimu ausyse, nuomaro, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
šu žolių ir knygų katalogu. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai vlsuosė 
miestuose.

me,
patrūkimo,

M. ZUKA1T1S
431 Hudson Ave., Roche»t«r, N* Y,

Ant J. Sakalauskas 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJA9
B"
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biiiiannnuaiian
Laidoja kunua Numlroita patai Naar 

Jauda mada Pigi preke. Toipf* 
pristato automobilius visokie— 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, didu 
liūs ir mažins ui pigiausia pruka, to
dėl jeigu pirkaite POMNfNKA tol 
kreipkitės pas mane, nes ass salto 
mis pigiau geriau* parduoti negu kitt 
S33-33S W. Cantra SL, Mabaaep City

•utomobiliua

CAPITAL 8TOCE |lMt000.09
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS |G23,858.0

Mokam* S-cila procentą ant 
•udStu pinigu. Procentą prldedam 
prie juro pinigu 1 Sausio ir 1 
r ~ ‘

(turėtumėt reikalą su muro baalA
Liepoa. Mos' norim kad ir Jot 

nepaisant ar mažas ar didsfia.

li. BALL, Prezidento*.
Geo W BARLOW, Vlce-Pm.
Joa. E. FERGUSON, Karteriui.

..—1....... .............. '■■■ ........... ...........— «■ iiiw w

W TRAŠKAU8KAS
PIRMUTINIS LIBTUV1SZKA5
GRABORIUS MAHANOY CITY

---------

r

Laidoja kūnas numirėliu. Porsuadu
automobilius del laidotuvių krikwb* 
tiniu, vcaeliju, oadvažinėjimo ir LA 
W W. c.nn. ftM.bnsrCTrjyr*.
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ŽINIOS VIETINES.

Pranukas,

Mieste praliejo patru
liuoti du palicijantai laike die
nos idant prižiūrėti automobi
listus kad nelaužytu tiesu.

trijų metu
sūnelis Vinco Žilinsko, 1101 E. 
Pine ulyczios likos 
per automobiliu kuri vare Juo
zas Juodaitis isz Jacksono pe- 
czes. Vaikiuką nuvežė in Ash
lando ligonbuti.

— Juozas
tėvas ziegorninko, iszvažiuoje 
in Lituva atlankyti gimines 
kuriu neinate nuo daugeli me
tu. Laimingos keliones.

— Humane Fire Co.,
gabens in AVėst End parku di 
deli"*' khrnavala

sužeistas

Stankeviezius,

par

Narder Bros.
Shows, vienas isz 
’:okis kada buvo 
'.'judelioje pribus net 20
neošia isz Pottsvilles.

r visa sanvaitia.
— J u niaus 3 1....

didžiausiu 
Mahanojui.

vago-
Kodvs

1 bus atidarytas 
plentas Hometown Hill ejmm- 
tis in Tamakve. Darbas jau už- 
liaj'rtas, tiktai turi paskirta 
IflSka džiūti. Plentas llazleton- 
Tamakva teipgi baigėsi dirbti, 
o kada bus užbaigtas, turėsime 
puikius kelius.

— Kasvklu 
Brennan ir Fenton, 
keliolika virszininku 
N’alles kompanijos už apsileidi 
ina ir nedažiurejima geriau ka 
svklas Vulkano, 
senei trys 
vanduo juos 
kasyklų. Visi pastatyti | 
doleriu kaucijos.

— Antana.s Makonis, 19 
metu isz Bowmano, mire Sere- 
doN ryta Ashlando ligonbutije 
in kuri buvo nuvežtas Sercdo- 
je.

inspektoriai 
apsknnd<‘ 

1 .ehigh

kur žuvo ne 
kad;

SZITOS MERGINOS MYLI ILGUS PLAUKUS.
'f

P

isz William Woods College, Fulton, Mo., myli ilgus plaukus ne kaip

M
R

L 4

s

t, 
to 
-i

i 
R

..............»s
kaip tai sziadien mi'rgimrk neszioje trumpus plaukus. Josios 

s i.r pasiliks <>

Szitos studente?
“ b<J»it us
gamta jais apdovanojo, tokiqm 
kiaušiu dovanu ir kožna mergina turi isz to Imli dėkinga

sa ko, 
puikus moteriszki plaukai yra viena

o ne duot i juos kirpt i.

Isz Shenandoah, Pa.
II Prie 72 ir State

Vaiku Vakacijos.

Vakacijos laikas jau artina
si.

Milijonas mokyklas laukan- 
eziu vaiku ir mergaieziu su 
džiaugsmu svajoja apie 
kutino mokyklos diena.

Vaikai turėtu laikinai 
mokyklos ’ rimtus

buk kuom
isz pui-

anglekasiai Kada 
užliejo isz senu 

>o 500

Makonis,

Family teatras kuris 
priguli prie Moose draugystes 
likos uždarytas Subatoje ant 
pataisymo ir

teatras

Subatoje 
iszezvst inimo.

Teatras bus parandavotas del 
teatraliszkos kompanijos kuri 
rodys naujausius perstatymus.

■— Miesto valdžia apsaugo
ji žmonis idant nematytu jo
kiu sza'szlavu in upeluka, nes 
bus nubausti rustai. Slaptus 
palicijantai patruliuos upelu
ka, o jeigu ]>agaus kaltininku 
tai gud nait!

— Parsidmxla puiki, kaip 
nauja, vaiko karietaite pigei, 
jeigu tuojaus atsiszauksite po 
No. 336 W. Mahanov A v.

ANT PARDAVIMO.

(t.r.

Pora geru arkliu, teipgi an 
linis kraustymo, 
dump vežimai, roges, pleszkes 
ir visi kiti reikalingi daigtai. 
Galima pirkti ir sztebeli. Gera 
proga viską pirkti labai pigei. 
Atsiszaukite ant adreso.

Wm. Juodeszka, 
510 W. Spruce St.

Mahanoy City, P

spring
<r

ir

a.

ANT PARDAVIMO.

Lankykime
Knygynus.

Pirmas pasisekimo žingsnis 
svetimoje 'szalyje yra 
truputi

žymiai didinasi
darbininku skaiczius

Pripratimas Neszti 
Sunkius Daigtus.

, nors 
pramokti tos szalies 

kalba. Suprasti invairius nu
rodymus, Visur viižineti, klaus
ti klausymus, praszyti darbo, 
yra svarbu žinoti tos szalies 
kalba kurioje gyvename. At
vykusiam Amerikoje, kad nors 
prisieina apsigyventi tūla lai
ka prie ;draugu arba giminiu, 
vistick ne pi’o szali apsipažinti 
su anglu kalbos papraseziau- 
siais žodžiais. Geriausias bū
das pramokti anglu kalba yra 
lankyti knygynus. Lengva su
rasti areziausio knygyno adre
są ir knygininkes maloniai pa
tars geriausias knygas in vai
riems tikslams.

| Kuomet pirma syki lankysi 
knygininke patars 
English 
! J

Ta fakta 
temijant

Vaiku larpe yra papratimas 
neszti sunkesnius pakietus ne
gu pajiegia neszti. 
aisz.kiai mrilysime 
lankanezius mokykla vaikus;
Vaikai mėgsta neszti namon 
kiek tik knygų jie turi. Tokia 
rcgulariszkas nesziojimas sun
kiu daigtu in laika kenks svei
katai. Nuo pat mažens vaikai 
pripranta neszti visus daigtus 
ant vieno szono kas gali Me
dingai atsiliepti nugarkauliui 
ir tik pasirodys kuomet vaikai 
arba mergaites užauga.

Kuo jaunesnis vaikas tuo 
(langiaus knygų nori neszti, ir 
paprastai mergaites nesza dau
giams knygų negu vaikai. Se
nesnieji vaikai nenori save ap
sisunkinti,
progos bėga bovintis.

.Jeigu mokytojos neinsako 
vaikams kokias ir kiek knygn 
neszti namon, 
priederme patarti savo vai
kams, kad kuo mažiausia kny
gų parsinesztu. Ne dėlto kad 
nereikia namie mokintis, bet 
del sveikatos.

Pritrukus ko

f

t

nes prie pirmos
knygyną, 
vartoti “English for New 
Americans” kuria iszloido 
Field and Coveney. Knyga pui
ki norintiems pramokti ang- 
liszkus žodžius, nes viename 
kolumne turi Angliszkus žo
džius ir skersai žodžius sveti
moje kalboje. Truputi pramo
kusiems anglu kalba, knyginin
ke patars knygas apie Ameri
kos žmones. Isz kuriu gal ge
riausios vra Civics for Ameri
cans in the Making 
ir “Civics 
cans”

Daugelis žmonių Europoje 
neturėjo progos 
kaip raszyti larszkus 
atlikti invairius gyvenimo rei
kalavimus ka czion lengvai ga- 

į Ii iszsirnokinti isz knygų.
Jeigu knygyne nesirastu rei

kalaujamu knygų, knygininke

4 4

kuria
yra motinos

Vaironybiu krautuve toje vieto 
je kur dabar Clothing Store of 
Sol Wolf. Vėliaus persikrausto 
iii dabartine
prekes padidino, 
net Amerikonus.

Po mirties 
cziaus liko jo žmona
jo brolis, Ray isz New Y'orko.

Chicago.
gatvių rasta be sąmones lietu- 

naszle Mare Sklavunas, 124 
l’ž keliu valandų ji 

Spėjama,

nors beveik 
kiekviena motina siunezia vai
kus in invairias krautuves del 
reikalingu daigtu, ir ypatingai 
toms motinoms patartina atsi
minti neužduoti vaikams dau
ginus neszti negu pajiegia.

diena likos 
A leksandra 
kuris dirbo

lemaI *anedelio 
mirtinai sužeistas 

50 met u, 
prie Locust Mountain brokerio,
per karnka kuris ji pervažiavo, 

nnvožė
Ashlando ligonlmti kur

va landa,
ir pmi- 

042 W.

t

Siunta.

t iiojaus
mirė

ta pat i vakaru apie K 
Velionis paliko paežiu

)O

m

kis vaikus. Gyveno į 
Centre ulvezios.

Pati Juozo Zajankaucko, 
East Centre ulyczios, sugryžo 
isz Filadelfijos in kur buvo nu
važiavus ant gydymo pas spe 
čia list a.

ve
W. 72 St. 
pasimirė ligoninėj, 
kad ja užgavo automobilius.

Nicholas Troletsky, 7 metu, 
1301 W. 14 PI., liko užmusztas 
prie 14 PI. ir Throop gatvių. 
Jis vežimuke \ ež<‘ shvo sesute 
Ona ir du Butrimu, 12.57 West 
14 PI., vaikus. Visi trys vaikai 
liko gana sunkiai sužeisti. Tro 

užmusze.

vieta, kur savo 
ir pralenkė

a. a. Paszkevi- 
naszle ir

PADEKAVONE.

namon- viso-

V.

kas, kuris Troletski 
pabi'co nesustojęs. Gerbiamieji 4 4 Saules 1 J re-

dakeije: — Szirdingai ta mirtai

Mount Carmel, Pa. — In I’a 
neles 
vagis kuris

Szv. bažnyezia insigavo 
apvoginėjo varg- 

siiimtasszu skrvnutes ir likos 
per kun. Helfrich. Vagiliui bu 
v o kokis tai 
Jacksonville,
baubtas ant 60 dienu in kalėji
mą.

John I lent z isz
I .i kosIII. nu

i‘anedelio diena • ugnis 
ulyczios, 

Į kitu na- 
aplinkiniu 

užgesyta in

6 toskilo namo ant 
kuri prasiplatino ant 
mn. Sn pagelba 
ngnage.sin liepsna 
kėlės valandas. Bledes padary
ta ant 50,000 doleriu.

Kitados
bnvo pagarsėja po visa Ameri
ka, bet sziadien musu veikėjai 
nuleido rankas nuo visko ir tu
no kaip znikuczei 
Nėra vadovo kuris 
truputi energijos mnsiszkiems.

Mont karmai

po krūmu, 
priduotu

Plymouth, Pa. — Neturiu 
metu Juozukas, sūnelis 
mierio Kasinkevieziaus, likos 
mirtinai sužeistas per puolanti 
stulpą ant kurio džiovino dra
panas. Stulpas buvo

Kaži

Buczerne ir groserne, mieste
Indiana Harbor, Ind. Gera vie- puves prie žemes, kuris pulda

mas sulaužė vaikui kaklu ir 
praskėlė pakauszi.

ta. Kesz biznis, 
naujausia mada intaisyta. K( 
tuyi ruimai 
Kanda $80 ant menesio.

• Frank Skomą, 
3927 Main St.

Indiana Harbor, Ind.

viskas pagal 
> - 

užpakajij sztoro. 
(4b

gerai su-

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

i ‘ Niagara Falls
! PER DECORATION DAY 

Subatoj, 30 Mojaus.
IN TEN IR 
ADGAL1OS

I Trcinat apleis Mahanoy City 9:05
I

I

$5.00
Petnycsio* vakar* 29 Mojau*.

Į Pribus in Niagara Fall* 6:15 Su
katos ryta 30 Mojau*.

įGriltant aplei* Niagara Fall* 4:00 j 
valanda vakare *utojant prie tu 
pacaiu stacijų kaip ir važiuojant.

Railroad

I

I
I

” (Plass) 
f Ar New Amer i- 

(Hill and Davis).

Frackville, Pa. — Pana Mar- 
garieta Kavalauc.kiute, 
J uozo 
mokslą

duktė 
užbaigė 

lažiuretojos ligoniu 
(noises) New Britain General 
Hospital, kur lavinosi per tris 

Po užbaigimui sugryž
namo kur užsiims privatiszku 
dažiurejimu ligoniu ezionaiti- 
neje aplinkinėje.

Zatavecko i 
pradės

Ka valaucko,
<

met us.

dirba aid 
geležinkelio, 

moteres 
apie

kuri lavona isz- 
bet

v nz-

daktarai 
vandens

Wilkes-Barre, Pa. — Vincas 
Ba rez i u 1<) n i s, kuris 
Lehigh Valles 
tiko lavona 70 metu 
upeje. JAiojaus prunesze 
tai policijai,
trauke isz upes, 
nerado plaueziuosia . vandens, 
kn reiszke, kad motere ne pri
geri? tik buvo inmosta 
kada buvo jau negyva, 
rna sliectva isz kokios priežas
ties nepažystama mirė.

in upe
Dnro-

Brooklyn, N. Y. — Girdėjo
me, kad prie D-ro

Lietuvos Konsulo New
J. J. Biels-

‘kio,
Yorke, busianti skirta vieta ir 

Kas bus vice
konsulu, dar žinios nepasako. 
Szia savaite p. K. Kruszinskas, 
ligsziolei ejes konsulo sekreto
riaus pareigas, esąs jau isz 
czionai paleidžiamas, o jo vie
ton instutoma p-le Faleskaito, 
dirbusi kada Lietuvos Atst'o- . • -*----

vice-konsului.

iszsirnokinti
ir kaip

“pas- 
” Bet 

yra ir kitas milijonas vaiku, 
kuriems vakacijos laikas nieko 
kito nereiszkia kaip tik sun
kaus darbo. Vaiku vtvkacijos 
turėtu būti pasilinksminimo, 
pasibovinimo, ir iszvažiavimo 
laikas,
užmirszti 
mokinimus ir pilnai atsiduoti 
naujai permainai.

Yra daugelis szeimynu szio- 
je szalyje, kurios gražiai su
tvarko savo vaiku vakacijas. 
Bet jau su biednoms szoimy- 
noins kas kitas. J u vaikai ne
gali stiprinti savo sveikata, ir 
vieton to, ja pavojui! stato. Pa
prastai tokiu szeimynu vaikai 
turi apleisti mokyklas sulaukė 
14 arba 15 metu ir tuoj* turi 
stoti prie darbo. Galilme su
prasti kaip 
vaiku 
kas met.

Kad nors daugelis vaiku sto
ja prie darbo kaip tik greitai 
mokyklos užsibaigia, bet yra 
tukstaneziai vaiku kurie pri
sideda prie szeimynos užlaiky
mo dirbdami vakarais namie 
dar lankant mokyklas. Papras
tai tie vaikai parilavineja laik- 
raszczius arba isz invalidu fa
briku prsinesza
kilis darbus kuriuos gali atlik- I 
ti namie.

Nelabai seniai Vaiku Biuras 
tyrinėjo aplinkybes trijuose 
miestuose, ir rado, kad suvirsz 
5,000 vaiku, koki nors d arba 
dirbo namie,, h* kad suvirsz 
86;^ dar neturėjo 14 mcįtu se
numo ir suvirsz 45% neturėjo j 
U metu. Tie bieęlnL vaikai iki ] 
vėlai nakezia dirbo. Ir dauge-1 
lis mokytoju tyrinetpjams pra- 
ueszc kad daugelis vaiku/.atsi-: 
neszdayo invairius , naminius į 
darbus i p kliasias, įy kgip tijc 
turėjo Iiuoso laiko, vieton pa-i 
siboviiiimo su kitais vaikais, 
tuoj pradėjo dirbti.

l’ennsylvanijps anglies apio- 
linkese vaikai dirba kasyklose, 
ir tas darbasjabai sunkus. Mi
chigan’e, Coloradoje ir kitose 
valstybes^ netik vaikai, bet 
visos szeimynos dirba laukuo- v
se. Ant lauku vaikai nuo 8 me
tu senumo pradeda dirbti. Nuo 
pat jaunystes tie vaikai pri
pranta lenktis ir kuomet užau- 

baisiai kuprus. Pietuose 
vaikai dirba fabrikuose, 
tuose ant ukiu.

Kuomet vaikai turi sunkiai 
dirbti jaunais būdami, užaugę 
netenka sveikatos.

Tėvai turėtu suprasti vaka
cijos laiko svarbumą ir steng
ti pavėlinti vaikams praleisti 
ta laika pasihovinimui ir pa
ilsėjimui. Jaunyste to reika
lauja. Jeigu negalima leisti 
vaikams iszvažiuoti ant ukiu 
arba ant kaimu tai bent reikia 
pavėlinti lankyti visokias pasi
bovinimo vietas įkuria s beveik 
kiekvienas miestas dabar turi.

ANT PARDAVIMO.

dirbo namie,, h*

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
koseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasižL 
nokite ant adreso. ■

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė, 

(t.f.) • Mahanoy City. Pa.

ANT PARDAVIMO.

bandys in trumpa laika prista
tyti. ‘
v ra

H

Tik žinoma svarbiausia 
paaiszkįnti savo norus 

knygihinkel, ir ‘visuomet rasi
me, kad turime gera draugi, 
kuti - visuomet
mums pagolbeti ežioje naujoje 
^žalyje.

dekavoju už teip puikia dova
na kalendorių ir

Saule”, tik taukei pasivėli
na, o gal tai paczto kalte. Nors 
mano akys uelabai jau drūtos 
isz priežasties senatvės, bet ant 
skaitymo turiu dideli norą. Ma
no pati ir sūnūs su dijlelia lie
kant rybia lauke kožnos sanvai- 
Įes “Saules”, kaipo kokio ger
biamojo svetelio ir kožnas go
džiai skaito kad ir visa nakti, 
pakol visko neperskaito. Turiu 
tris sūnūs ir tris dukteres, tai 
kožnas yra jums dėkingas už 
jusu pasidarbavimu del labo 
lietuvystes. Kada mano žmona 

istorije
tai teip tuom

laikraszti
i i

»•

prisirengus

I

ANT PARDAVIMO.

Brockway l1/!* tonu trokas, 
beveik kaip naujus, naudotas 
tik 400 myliu. iTiri but par d uo,- 
tas. Kreipkitės in 
ofisą. z 1 *

“Saules”
(Lf.)milžiniszka

i neužilgio 
kaip tiktai 

rusztavo-

szokiu sale
padanges

plienines
Pamatas jau iszkasta's ir 

viskas parengta ant greito sta- 
t vmo.

kilti in 
atgabens 
nes.

Mt. Carmel, Pa. -

4 4 Wanameke-

katu). 
Fifth (Ja k St. savo 

galėjai gnu-

nes taip

(’žirniai 
kėlės dienas atgal netekome di
džiai turtingo lietuvio, Jono 

fc.Paskevieziaus, kuri vietos žmo 
nes vadindavo
rinku” (tai yra: didelio milio- 
nieriaus Wanamakerio dubli- 

jisai turėjo ant East 
St. ties

krautuve, kurioje
ti viską ka nori. Jisai pasimirė 
Philadelphijon nuvežtas in 
Stomack Ligonine, 1903 Green 
St. Tenai bus ir palaidotas; jo 
lavonas sudegintas, 
velionis norėjo.

John W. Puskevicz, kaip jis 
save angliszkai raszesi, gimęs 
buvo Suvalkijoje apie 60 metu 
atgal. Jisai labai jaunas atvy
ko czionai Ir keletą metu pa
dirbės kasyklose, ėmėsi biznio. 
Per keletą metu jisai ved e in-

■ •

,š

i-,

7

/

't-'i

perskaito kalendorije
apie “Grinorka 
persiėmė, jog iszmoko raszyti 
nes priesztai mokėjo
tiktai ant druko, o dabar pasi-
raszo savo pravarde. Sveikinu 
jus visus, su pagarba.

No. 14622. — B. P.
Pilviszkei, I Jotuva.

t >

skaitvti ga

Valgiu Gaminimas
Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . . t . $1.50

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY. PA,

. $1.50

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS

i ■

*

ARBA ISZGULDYMAS SAPNU
Su 283 Naujais Paveikslais.

160 Puslapiu. *; '
8 coliu ilgio, 514 col. ploczio

4 *

NAUJAS DIDELIS 
SAPNORIUS

44

M

it *
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.Jaunyste to reika-

/</

llnimenta®
Geras abelnatn naudtiimui 

linimentaa 7
Pain-Expelleris

Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojau pajausite pateną* 
vinim«|.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tety
kite, kad butų Inkaro vatebalenklis 

k AD. RICHTER * CO., i 
k Berry & South Sth S<5. L
K Brooklyn, N.* Y. Ji

Pagerintas ir padaugintas

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

arti kasvklu ir 
labai pui- 
elektrikn, 

k i tok i 
dideli

ir Pottsvilles, 
kitu darbu. Namai 
kiai pastatyti

pirko ir labai 
Namai k a tik

su
sziluma, maudykles ir 
na u jausi i n t a isy ma i, 
poreziai, 7 rūmai, dideli lotai. 
Keletą lietuviu 
isz to džiaugėsi.
pastatyti pagal naujausios 
mados ir tik liko ant 4 familiju 
nciszparduoti todėl pasiskubin 
kito, galima tuojaus insikrau
styti. Atvažiuokite pamatyti 
priesz pirkimą. Locnininka gu
lima matyti ant vietos kožna 
diena nū 2 iki 8 valandos po 

Nedeliomis
2 iki 8 

piet, ir visa diena 
arba kreipkitės ant adreso 

Robt. B. Krick
453 E. Market St.

Pottsville, Pa. 
Bell Teleponas 277J.
(UI.)

■t?

Juozas P. Milauskas
Lietuviszkas Skvajeris.

Pristato vestuvių laisnus, teipgi 
padirba kitokias legaliszkas po- 
pieras. Parduoda ir perka namus. 
Insziurrna namus, fomyczius ir 
automobilius nuo ugnies ir t.t. 
Tik geriausios 
kompanijos.

Ofisas: 32 W. PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

ir drucziausiot

f
CHAS. S. PARMLEY 

Real Estai* Ag«*t. Notary FwWla 
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripldtea pas mana, ass jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniczlus. automobilius

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

Inszi ariniu

t

Geras paprotys
( Naudokit Ruffles kasdien, kad uilalkius 
vaivos odą sveika ir kad turėti puikius? aivos odą sveika 
viliančius plaukus, 

Raffles 
sunaikina pleiškams, tą svarbiausi 
priešą gralių plaukų.

Nusipirkite bonką už 65c šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
si u m čia rna tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry A South 5th Sts. 

Brooklyn. N. Y.

h

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

isrzleidimas. Sudetai par se
novės ir szos gadynas astro
logus ir išbrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Tszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
tojo stosis. Sn priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: .

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.
W. D. Boczkauskas - Co.,

i

.•’Y'

Oi

ANT PARDAVIMO. Šerias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 5 
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-cria pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart I 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris ; 
dirba ir osedina. Dekite savo pinigus in szita Banka o ; 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga ra pa- < 
dauginimu procento.

gi
ijį$!

M
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• * • •i Puikus dideli namai, ant 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., prie 
kampo. 
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*•*•**••«* Mahantfy City, Pa.

Fr. J. Sklera, - 
401 W. Mahanoy Avė., 

(tf) Mahanoy City, Pat *




