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ISZ AMERIKOS
ROSIJE DINGO NUO VIR- 

SZUNES SZIO SVIETO.
SanWashington, D. C. - 

nuo paczti- 
kuris ap- 

aplai'ke žino isz 
vardas “Ro

ne gali but i naudotas aul 
kores-

le” aplaike žinia 
nio departamento 
reiszke, buk 
Leningrado, bfik 
sije” 
gromntu, dokumentu,

1.1, nes vardas
Rosije” likos praszalintas 

arba kitaip pasakius Europoje 
Rosijos jau daugiau nesiranda 
tiktai vietoje Rusijos reikė ra 
szvti ”
Soviatu Republika.

A I I 
siuntinius ar darant kokius d 
kumontus reikė paraszyti pil
nai vardu sklypo Rusiszkai ar 

Union of the So 
” o

U.S.S.R.”

pondcncijn ir 
likos4 A

Socialist n 
Raszant 

gromatas ar siuneziant kokius 
f) -

Suvienvtu
♦

* i

čia ii stic

pmrns. 
}tosij<‘

i s

nuo
e •

sziadien
Suvienyta T t

Union of 1 be 
J I

Anglis/kai
Spviat Republic, 

ne sutrumpyt kaip “
nes pacztas tokiu siuntiniu ne- 

Todel, 
vadinsis

Socialistu Soviatu Ih'publika
Angliszkai “ 

Sovial Republic.
Isztikniju protas maiszosi 

bolszcvikams, o gal jeigu kada 
? vela 
naujo

o 
Socialistic

Soviatai dings, tai Bosiji, 
ant ikokio

Nor ko stebėtis jeigu 
žmonis kada pennaino vardus 
miesto, bot kad permaino 
vioszpatysla, tai jau 
kvailvbo.

RADO STUOBRĮ NUŽUDY- 
TOSMOTKRfeS.

Cleveland, Ohio. — Miega 
moteriszka stuobrį, gerai su
puvusi, nuo kurio buvo nu
pjauta galva, rankos 
likos surastas
Lakewood. Motere turėjo apie 
pelikes pėdas dydžio ir riebi. 
Lyg szioloi nedažinota kas tai 
buvo per motoro.

permainys 
vardo.

nuo

kad 
tai

prie

t ikrą

< Mh

ir kojos, 
ežerėlio

GERAI KAD TEIP PADARE.
•Toledo, Ohio. —

Dybza, 43 metu, atėmė sau gy
vastį per pasikorimą ant vir
vutes kuria užkabino ant pa 
sfoges. Pirma norėjo perpjmrt 
sau gerkle, bet matyt buvo 
tai per skaudi operacija ir nu
tarė surasti lengvesni būda su 
pagialba virvutes. Szale jojo 
gulėjo kruvina britva.

Dybza buvo nesenei pasta
tytas po kaueije $2,000, už su

są v o 13 metu dnkre- 
ir už keliu dienu 

Imtu turej<‘s stoti ant teismo in 
Hudą.

Savžudintojas buvo 
palikdamas tris mažus vaikus.

ialba virvutes.

■ žago j ima 
t les Helenos

Mart i na s

naszlin

vaikas 
ant pa Ii rijos 

buk tai jojo

SUNUS ISZDAVE TĘVA 
KAD NUŽUDĖ MERGINA.

•’ East Chicago, Ill. -— Stepo
nas Jasevicz, 11 metu 
ana diena atėjo 
apreikszdamas,

• tėvas .Jokūbas, nužudo Fioren
tina Gaupen, kurios lavona su
rado užpakalije fabriko praei
ta meta Septemberio menesije. 
Vaikas pasa'ko buk jojo tėvas 
52 metu, ta pati vakar.i atėjo 

' namo su sukruvintoms drapa
noms, o badai ir ketino pats 

, prisipažyt, buk taji vakaru nu
žudo mergina. Vaikas bijoda
mas aplankyti in kaili ir ker
uži n imu buk ir ji nužudys, ty
lėjo, ir vėliaus pabėgo isz na
mu. Palicije ieva uždare kalė
jimo, o kada padare krata jojo 
name, rado daug visokiu gink
lu.
.Pirmutine pati Jaseviczio 

mirė asztnoni metai adgal. 
Trys menesiai adgal apsivedė 
su antra, bet toji ji pamote in 

-Iris sanvaites po apsivedimui.

I *eru\ \ e

G8 nit'l u, a pleido 
kadsuda link>mi 

kumueziu Iii /aivci 
skirti. I rboiiieiie 
adgal neteko 
mia ant 
Vo

KUMUCZIU LIEŽUVEI BU
TU PERSKYRIA SENA 

PORA.
Brooklyn, N. \ .

nia su savim 2i> metus, Juozas 
Urboną, 74 melu ir jojonmlere 

persiūk) rimo 
nepasiseko 
jims per 
keli melai

kojos per neini 
geležinkelio, (odei Im- 

priversta sėdėti namie. Nuo 
kokio tai laiko kūmutes jai da 
ncszinejo, buk Juozas 
prie 48 metu naszles gyvenau- 

a p"i \ ede 
abudu ir 

e'i 
I rho- 

negalodama ilgiams da
nui J uozo kai 
g ja ja apgali 

linoja ir susinesz.inoja su nasz- 
mitare užvesti skunda 

ant persiskyrimo. Kada stojo 
in suda vvras užklauso mote- 

Mama, ar 1u tikrai žinai 
tave apgandinejii ?” 

Kada jam apsako ka girdėjo, 
Juozas pristatė liūdinto jus 
kad tik viena karta kalbėjo su 
minėta naszlia, niekados josios 

ant km pati 
naszle prisioge sūdo.

Senukai apleido suda links
mi o moterį* prižadėjo daugiau 
neklausyti apjiiodinaneziu lie
žuviu savo kumueziu.

APSIVEDĖ SU DRAUGO 
PACZIA, PATS NUMIRĖ.

— Matyt, kad ne- 
vyrgs Augustos 

Wavman, neVeiIno~.siivo drau- 
gui Karoliui Drozewskiui ilgo 
pagyvenimo su likusia naszle. 
nes in keturis menesius po ap- 
sivedimui antras vvras mirė Ii- 
gonbuleje nuo szirdii's ligos, 
t n rodamas 63 mot us.
“NASZLES”
RAS, BRAZOKAS, GELBĖ

DAMAS ŽMONA ISZ KALE 
JIMO, PATS TEN AT 

SISEDO.
Cedar Rapids, Iowa, 

sako, kad norą goru, 
vvru ?

Szt a i

buk >vi Ihia

Porele
Mink (d

gana

11 art įmoje. 
18!)!), dirbo 
suezediim 
vert ies 
nieiie 
laikyt i, užklupo . 
bedama jam, jo<
< 
lia ir

pili k n 11 irt 
30.000 doleriu.

res: 
kad

i *

asz

neat lankinejo,

< 'hieago. 
baszninkas

nuo

MARES VY-

— Kas 
sza iin i u

Maroviena lietuve, 
Brazokione, buvo prohibiszen 
agentu aresztuota už nmnszai 
no szinkavima. Kadangi ji ne 
galėjo ant greit uju 
“belos,”
kalėjimo. Brazokiem* 
vyriausybei, kad ji esanti nasz-

tai ji buvo
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PASTATE EDISONUI PAMINKLĄ DA UŽ GYVASTIES.
Visi draugai Edisono, k iiri<* 

()
d < ’ s z i 111 ’ < m: 11 o m e

Parke. N. J., kur atMbuv 
k i n i 11 iszradimu.

darbavosi draugi' 
at ideiignnas paminklo 

susi ri n kusi ih
\(>>Vyv.o poni l’kli-ionioiio.

BONKUTE ISZPUOLE ISZ i 
ŽIURSTELIO — ARESZ- 

TAVOTA.
Holyoke, Mąs

li Kazimirros Veržbicki, 
Kace u Ii. atėjo 
prohibicijos agentai, nes 
tokis dane>z<‘ Imk motore 
davinėja uždrausta vai-du. K.i 
da agentai atėjo, 
ko Imk miiii.'/.aiiii‘> 
(

Wbw n' Iki

agentai,

I n szt ore• i
280 j 

daryti krata
kas i ••žilino

moterc |......
nepardiio 

la ir josios nedirba, bot kada 
pasijudino i>z. vielos netikėti
nai, iszpiiole i>z. žiursto Inm 
kuto sztopo prie akiu agentu 

pradėjo
susiiny įėjimo, 

lenam net pabueziavo in vei- 
ageiitas .1 urejo 

iii
pasl’at \ ta

Isz Visu Szaliu
'PASIUTISZKAS PASIELGI- 
I MAS MOTINOS.

Pa r\žilis.
I

A nl vienos ui v 
ezaites artimoji' lia st i I i jos, 
Veno ved

du metai adgal
• nuolat iniam 
blima terp

(If

<r\ - r"* /

ilsi pora, kuri apsive- 
gy vendami

ui i k imt*.
kilo

vvra>
H ►

su juo m, 
ant ,)<»jo

o i-z
g.i rbi' 
<a i res

ISZ LIETUVOS!
I 
I

JOMĄRKO VAIZDELIS.
Jomarko <

gatvėj bu\- 
kia Szi arpu Ii liga

lienoj
()

P. Kriau 
mat \ t i

pa r-j
I markaviisi szeimynele

I ‘ mot imi i r 2 va i k nezi u
1 > vos pavežliojas, kitas 

neszamas, vi rt u I i mula m i

verk I i r
< t

Moterį'
melsti agentu

da, bet matyt
akmeninio szirdi ir nuvede 
palicije, 'kur
p<> kaueije. Motere turi keturi-; 
mažus vaikus ir netryvmia su 
\ \ ru.

- • t l. .-.DVASIOS KANKINA IRNE-11 z s i s t a i \ ii 
uždaryta;

t eisi uos

DUODA RAMYBES 
VAIKAMS.

Santa t lara, ('a Ii f.
m'paprast u

to-
A I jo

varnas 
ra n koše

t r

diena Meldo 
ir naudingu jojo elektri

ni idenyitieja paminklą

simiriiiKo ana

POPIEŽIAUS DELEGATAS 
APLEIDO LIETUVA.

Kalinas.,--; “L. Z.’’ pra ne- 
neapkenezia- 

po|)iežiaus atstovas /('eili
ni iszvažiavoH
su \ o
sa savo turtą.
dau

11 I hl.s.i —7 I 
sza, kad lietuviu 
mas

isz Lietuvos in 
Vatikanu. Jis iszvežos vi- 

Jam linkėtina 
nesihmkvt i.

ne*
j n.i •«
IS, 

suvaldyti I
iszrjo isz st ubo-., idant ne- 

' klausyt i s/.une poteri m
Motore da daugiau in.sinto. 

į Nežinodama kuom dakakt vy- 
irui, pagriebė 
siu 
ke

jiesiiprat ima 
: mas 
' vi<>, I - -

Ana 
karszt as 

i legal ėda- 
biszko liežti

asztnoiiiu meno- 
kudiki ir kelis kart us 1 ron- 
hIvcIi' iii kampa 

iKiidikio pakaiiszis truko, jog 
'net smegenis isztiszkejo isz 
j galvutes. Papildžius taji bai- 
jsu darda, pasiutėlė iszbego pas
• savo kaiminka, su pasisziau- 
iszimu apiako ka padare idant
vyrui dakakt.

f dele beda paome
• palieijos, 
imi norėjo 
su a kinelia is.

K szepos.

.--  — . .. ---z-.--—~
TIKEJIMISZKI FANATI

KAI KEPA GYVUS VAIKUS 
IR JUOS VALGO.

Odessa, Rosije. — Prie kokio 
pasini iszkūmo daojo gyvento
jai Rosijoi po apgloba soviati- 
nios valdžios, liudijo sekant i.i 
baisus atsitikimas kuris atsiti
ko pietinioje Rosijoi terp ti- 
kejirniszku fanatiku.

7’iejei pasiutėlei nužudo dau- 
vaiku tiksli' tikejimisz- 

ku apeigų, o ypatingai aplin
kinėje Picrvimmiski' (kitados 
vadinosi Golta.)

Prie lojo sztamo pasiutėliu 
priguli daugeli moterių. Sana- 
rei tosios sektos kepdavo gy- 

‘‘szvontos nu
pjaustė ant

7’ 
gvbia

k i neje

vus vaikus ant
po 

szmoteliu ir valgydavo idant 
praszalyt visokos nelaimes ir 
ligas nuo savi's.

V’aldže apie
nusiuntė in tonais savo sznipus 

viską i sz t yri nėjo ir kul
ka i po

Jlirs, * » 1am

tai daginio ir

Palicije su di- 
moteria ant 

inirszia kaimv-nes
nedorelia užmuszti

MORO F0RTECAS SU
GRIAUTAS — KELI 

UŽMUSZTI.
Manila, Filipinai. — 

szt abuleri je

užkili pinojo aut

kurie
t ininkus 
uždare kalėjimo.

ir jnjn vadus

RIFFAI UŽMUSZE 450 
FRANCUZU.

Paryžius. — Lyg sziai die
nai 450 Erammziszki kareiviai 
likos užmuszti, o apie 2000 su
žeisti musziuosia su pasikele- 
liais Riffais, Morokc. Kiek val- 
dže iszsiunte kareiviu aut ap- 
rnalszinimo pasikeleliu, tai sa
vo ra part e nepaduoda.
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JOSIOS SVECZIAS BUVO 

MIRUSIS ŽMOGUS.

Kon- 
(vietine palicije) 

iszneszi' su dinamitu Moro for- 
teca Laimo provincijoi. Seno
ji* t'ortecoje turėjo sodyba ban
ditai, kurie
art y mu gyventoju. Kada ban
ditai neapleido savo lizdo, pa- 
lieije pa k i.szo dinamitą, ir visi 
iszleke in padanges be palai
dojimo. Keturi likos užmuszti, 
bet vadas banditu tame laike 
nesirado fortecoje, todėl apsi
saugojo garbingos mirties.

- Dvasios pradėjoRymas. —
lauk vi i AiWrik(JniR£ka amba
sada po mirezei Charleso Gra
ham isz Pittsburgh, Pa., pagal 
pripažinimą paezios tenaitinio 
Amerikoniszko siuntinio kuris 
apėmė dinsta po mirėžiai Gra
li amo.

Kada Grahamas mife įtai
gai siuntinis Keenan nusidavė 
in narna velionio idant rūpin
tis jojo palaidojimu, palikda
mas savo paezia namje.

]n kokia valanda laiko poni 
Keenan iszgirdo ineinant in 
josios kam bari žmogų. Many
dama, jog tai josios vyras su- 
giyžo paszauke: “ 
Jonai?” Bet sveczias atsake: 
“Tai no Jonas 
kuris atėjo tave atlankyti.

Kada josios 
rado savo 
apalpusia ant grindų. Kada ją
ją atgaivino su pagialba keliu 
daklaru, a|vsake jam visa atsi
tikima apie rnatyma Grahamo. 
No baszninkas buvo ponios
Keenan krikszto lovas.

1
j

ginu Lietuvon
Kaip žinoma, ir Lietuvos at- 

Vntikano Maeevi- 
‘ ‘ nepageidau- 
iszvažiavo isz

stovas prie
;r\ zo (.zj|ls tapo rastas

namo. Nieko nežinodamas vai I v
į . j < l 111 i11\ Į h I i (I

kulis kabinosi
mamai in .sijoną ir si ke pasieni 
darvdamas motinos

s
magnio

i r
M
i

VARYMAS VODKOS PASI
DAUGINO ROSIJOI.

Moskva. — Padirbimas vod- 
kos szimet trigubai pasidaugi
no per ka sovietine valdže tu
rėjo didesni pelną nuo padot- 
ku. Valdže turi
jes, kurios dirba diena ir nak- 

persit ikrinia, jog 
ant 

žmoniu, nutarė daryti drutes-
nia vodka ant 40 procento al
koholimis, kuria 
monoĮioluosia po 87 
kvorta.

>vyriio.i:in<-zi.ii | į>,,..... 's

ŽMOGŽUDYSTE.
(legllžes 6 d.

l'arpiicziu gyv. paprastas dar- 
J uozas 

gryzo namo girta
isai sinmisz.es savo žmona špa
tu, kad nėra vilties 
M eteris 
e vvras
ži vaikneziai liko naszlaicziais.

*

■

.1

iIH11
'te

zl gza gils ; 
mažesni ji 

kndiki kakta mėgino sienų 
stipruma. Ar sveiki ęr\žo na 
mo vaikneziai dievai te žino.

APVOGĖ RASZTINE.
Szilava, Kase’miu apskr.

n .■ i k I i nežinomi 
insiveržė 
iszt rauki1 
, atniiiszo 

pin i gus.
< • 

svarbiu 
keliu

5()l) k i lo-

tėvas gi apsiglebe
r i t

iii įlinkas.

6 vai. vakaro

Paplauskas 
ir taip bai- 341 distilaci-

ipagijimui.

1 igoninen,
t i. Soviatai 
p roll i bici jos Ar tai tunugabenta

■ kalėjimam d'rys ma-
neprivers

Balandžio I d. 
pleszikai pro įauga 
iii Szilavos rasztine, 
pinigine dože laukan 
užraktus ir
Pinigais pavogta 512 litu, vok

ISZVOgO

ARKLIU VOGIMAS.
Szauliii

tiktai Charles, 
y > 'I 

dpardavinėja
centus už vyras sugryzo, 

paeziule gulineziaapskr.
Musu apylinkėje labai 

vogimas, 
parduoti leidi

mus, arkliavagiai kiek susima
li) d. arkliu

Bargaila tu-

Kelme,
i
'■ii i
1I J 
I

Pro- 
at šit ikimu 
pa-ielgima 

vaiko ir mergaites, kuriuos 
kankina ir neduoda jiems at- 
silsio. \’ra tai Jomis Santos, 18 
mot u ir jojo sesute Adelina, 1(» 
metu, kurie likos paimti iii 
prieglauda 
(’lara 
niikgs ir Adele randasi į><> val- 
( 
kokio tai 
gaito po valdže senos moteros 
rodos josios 
vaikai yra apimti | 

rodos 
st a uge, 

per 
pakol nesugriusta 
be žado, 
jiems yra o 
prigialbst i.

le, su penketu vaiku. Munszai-p('so,‘(‘l 
idant tuo tyriuoju stebėtina 

i r
na ji pardavinojiis, 
būdu pelnius szoimynai duona.

Bet ve, k a loji man atvyksta 
kažkoks vyras ir praszo, ar ne
leistu jam sėdėti kalėjimo vii1 

girdi, namie
verkia. Pradėta jis 

klausinėti, ir pasirodė, kad jis 
Brazokines \ \ i-m, Brazo-

toj žmonos, nes, 
vaikai jos

vyras,

aniuolams sar-

iszgama sn

1I1O,

ko pa- v uz

yra 
kas.

1 ’rohibieijos 
gams to tik reikėjo. Jie tuojau 
gavo varonta Brazokni ir paso 
dilioji narvo, szalia žmonos.
ISZGAMOS VELNISZKAS 

DARBAS.
Now York. — Henri’kis Dom

browski, jaunas
iiptersztu vardu isz priežasties 
tankaus naudojimo munszai- 

daugeli kartu inpiddavo 
in apkvailiavima nuo 
darydavo nemažai ergelio
ka buvo jau 'kelis kartus aresz- 
tavotu.

Ana diena Dombrowski 
trauke in skiepą, kuriame gy
veno, szcsziu metu mergaite 
Wrublauekiute. kuria bjauriu 
budu sužagejo. Ant riksmo 
mergaites adbogo žmonis, bet 
iszgama pabėgo bet vėliaus pa
licije ji suėmė. Daktarai turė
jo susint mergaite ir kaip ro
dos nuo subjaurinimo mirs.

in

I i kos
Mission of Santa 

Per septynes nakt is Jo-

dvasiu, rėkia 
kas m u sza;
szok ineja

vaikas po valdže

bobutes.
p<»

iže d vaši u 
seno žmogaus o mer-

Kada
valdže 

kad juos 
verko ir 

kolos valandas
ant grindų 

Daktarai nežino kas 
vduoles nieko ne-P’5 s,

visuomene, to

ATSAKIMAI.
■ I.II Willi IIIBII 11.

Korespondentui isz Akrono 
Ohio. — Tokie bobiszki nesuti
kimai neapeina
del daneszimo netidpinamo.

Isz Stanford, Conn, 
sziinas nuėjo in gurbą, nes bu
vo be paraszo.

P. S. Binghampton, N. Y. — 
Meile vadinosi Lotyniszkai 
amo o jnylimas amatai’arba

Dano-

nmans. Žirnei kaip rodos paėjo 
isz Egipto.

sėliais 1,01)0 ir sziaip : 
dokumontu. Vagiu Imta 

apie
žmones jos

» I

plat im 
dus

's arkliu 
arkliams

prasi-
I nvo-

ues dože sveria
gramu ir dn-trys
pakelti negali. Policija pleszi- 
kn joszko.

TAI MOTERIES STIP
RUMAS.

Gegužes 1 diena ties Bart lin
go vaistini' iszkilo

ir piliete gerokai
inkausze, siisipe-

komedija.
r

liet Kovožino.
I negaus mot u, p.
rojo parduoti arkli. Prie jo pri- 

nopažinstamas

PATOGIAUSE VOKIETE 
NUŽUDYTA SU SAVO MEI

LUŽIU PER VYRA.
Ana meta

patogumo, pirma do-
ant buvoBi'rlinas. 

kontesto 
vana laimėjo Anele Rupprecht, 
turinti tada 17 metu. Aplaike 
jiji auksini medali ir diploma 
kaipo 
visam sklypo, na ir in koles 
samaitos po tam, prilipo prie 
josios 43 
ims Kaufman, 
patogia mergaitia 
rjaus. 
ju, o 
ninkas vyro, 
man, kuris ne tik rūpinosi sa
vo pono bizniu, bot ir jojo jau- 

kada tik davėsi

1'1

I
I
I

kibo koks tai 
žmogus, buk noris pirkti arkli. 
Pareikalavo leidimo. Gavės lei
dimą, pasisakė nemokąs 
lyti ir paprasze Bargailos 
sineszti pas dranga. 7\._ 
ko. Nesu laukes žmogaus, misi- 
neszusio leidimą, Bargaila nu
ėjo ,įi jeszkot i, bet nesurado, 
dryžos prie arklio, rado vieto
ji' puikaus savo arkliuko, sena 
nuskurusi arkliapalaiki. Zmo- 

likos be leidimo ir gero 
arklio.

Paskutines Žinutes.Vokietaitepa togia use 
naskai-

nu-
I’as soti

"iI
London. —London. — Holandiszki 

anarkistai norėjo nužudyt bol- 
szevikiszka siuntini Kristiana 
Kavoski.
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szo.

I’ulas piliel is 
bla ivy bes ’ ’

Susirinko . žiopsanezios 
publikos, kuri sprendi1: susipe-
sze ir snsitaikvs. Mematant ai-

I

pyszkejo augalotas baltom pir- 
sztinaitem t varkdan 
no moterį ir karetka
Bet ji spyriavosi ir spardėsi ir 

Pasikvietė pa-
ne-

ir m egi- 
insodvt i. gus leidimo ir

už ratu laikėsi.
gelbininka, bt ir tas nieko 
padare. Vyras imsižiurojos, kad 
jo“ "•*” 
kosi 
tampyti.
paleido ir pagriebęs vyra kaip 
szilta vilna iii karetka i n verte. 
Kažin kas isz minios suriko: 
Boba, neimk kvaila, gelbėk sa
vo diedai To tik ir reikėjo. Bo
ba pagriebus diedą isztrauko 
isz karetkos ir džiaugdamiesi, 
kad ^nelaimėjo” viens kita isz 
gelbėjo, susitaiko ir..
cziavo. Publikai juoku buvo iki 
aszaru.

prisiogn 
gelbėti,

taip tampo, szo- 
praszydamas ne- 

nioteri
felbe Ii

Tvarkdarvs

pasibib

BLAIVYBES AUKA.
Antra Velvku diena ūkiniu- 

ko Milnko morgajte ji'szkoda- 
ma aneziu, rado 
girios sargo Anzolio lavona. 

ydy tojas 
nieko intariamo nerado.
bent degtines butelis, kurs ir 
bus Anzolio mirties kaltinin
kas, nes Anzolis prijautė “Blai 
vybei” ir kiek galėdamas 
kino degtinėlė. Jau daug auku 
yru naikinant degtinėle, bet jei 
ir toliau taip naikys, tai dar 
daugiau auku reiks, kol galu
tinai ja. isznaikys.

girios sargo
O r*V ietos

prapuolusiu

apžiūrėjęs
\TA 0-

nai-

metu kupezius 11 ilgo
ku ris 

prie
Xe ilgai tęsęsi meile ju-
priežas'tis buvo pagelbi- 

Art urns H off-

nuvedė
alto-

v v ro

na paeziule 
proga.

Jauna motoro pasiliko nesz- 
ezia, o kada ilginus negalėjo 
to užslėpt priosz vyra, pabėgo 
ir apsigyveno pas savo meilu
ži. Nuskriaustas vyras su pa
gialba detektyvu atrado apga- 
vinga paeziule pas Iloffmana 
in kur nusidavė nakties laiko, 
nuszove. ant smort paezia ir 
priolaidini.

Tomis. > .dienomis
teismas. Sudas nubaudė Kauf- 
mona tiktai ant trijų menesiu 
in kalėjimą ir tai tiktai po 
kaueije.

Shanghai, Kinai. — Terp 
2000 studentu ir palieijos kilo 
sumiszimai, kuriuosia 17 stu
dentu likos užmuszta ir 38 su- 

palicijo szove in
maiszt ininkus.

* I
I

atsibuvo

žeisti, kada *'iii"till

e Brooklyn, N. Y. — Kada 
ugnis kilo Modem Storage Co., 
kamino prasiplatinimu 
Szv. Juozapo prieglaudos na
mo. 500 vaiku iszvesta sauge i 
ant ulyczios be jokio sumiszi- 
mo.

ant

Hazleton, Pa. — Penki 
jauni iszgamos likos areszta- 
voti už subjaurinima 14 motu 
mergaites ant Stoktono plento, 
kuria iszsiveže is miesto su
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Kas Girdėt
—,, .... ..... —, ,

hz Lietuvos.
--------

sesuo Rėkautai paso

Smirdantis
Atkepimas

Kaip Drabužius
Užlaikyti

.............  ■ ' y -i '"■■■

Lietuviszkos Pasakos.
žeins). Kada toji raganos 
duktė sugryžo in giria pas tę
va, tai tap pamatęs persigando,

> ) Skarletina.
New Yorke tula motore lai

ke farina del vaiku. Ant tosios 
J farmos vaikai tankui mirdavo, 

ypatingai jeigu niekas už juju 
nžlaikvma nemokėdavo, 
kasimas vieno lavono, parode, 

turėjo perskelta 
tankus

■I

*

S Ti1

@i rlh

M

kad kūdikis 
pakauszi — tankus mirimai 
vaiku ant tosios fanuos buvo 
pasibaisėtina.

Jeigu kas laikytu tokia far- 
1 ma (prieglauda) del szunu ir 

kacziu, tai beabejones Draugų
jį ve Apsaugojimo gyvuliu nuo

FS fka 

H 

H 
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kacziu, tai beabejones Draugu-
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paniekinimo, tuojaus pradėtu 
tyrinėti ir pasūdytu locninin- 
kus in kalėjimu. Bet draugu ve 
“Society for the Prevention of 
Cruelty to Children” nieko ne
žinojo kaip pasielginejo su ap
leistais vaikais ant tosios far
mos ir apie tai visai nesirūpi
no.

Mažai kas žino kiek lai su- 
reikalauna maisto pasažieriai 
keliaunanti in Europa ant vie 
no isz didesniu laivu. Paimki
me toki laiva kaip Mauretania 
kuris kožna karta kada per
plaukia per mares isz Najorko 
arba isz kokios Europines pri 
Movos turi pasiimti ant iszmai- 
tinimo pasažieriu per szeszes 
ar septynes dienas 75 tonus 
mėsos - jautienos, 10 tonu la- 
sziniu, 28 tonus žuvu, 18 tonu 
paukszcziu, 250,000 paperosu, 
2,450 svaru tabako, 80,(M)0 bon- 
ku vyno, alaus ir kitokiu gėry
nių. Negana to reike turėti 
250,(KM) muilo szmoteliu, abru- 
su, paklodžių ir 1.1., 25,000 pei
liu, videlciu, szauksztu ir 1.1., 
4,000 materacu, tūkstanti di- 
voirn, tukstanezius tonu szvie- 
žio vandens.

Po kožnam 
viskas turi būti
iszprausta ir iszprosyta, o bet 
viską tai padaro greitai idant 
sukrauti volą ant laivo kada 
iszplauke. Mesa, duona ir kiti 
valgei turi būti pristatyti ant 
laiko, o tie jei k a perka tuos i 
dalykus, turi pirkti szviežius

DINO BROLI IN KALĖJIMĄ 
ANT GALO PATI GAVOSI 

IN JI.
Paszeszupe. —• N. kuriuo mer 

gina K. susižiedavo su vaikinu 
M. ir kuo greiuziausiii norėjo 
apisvesti. Bot kadangi nuturėjo 
apsivedė kur gyventi, tai 
tarė szitnip padaryti: Mergina 
K. turėjo viena broli, 
mergina viena mikli 
apsidraskė ir pakele dideliausi 
riksmu, buk jai miegant atėjės 
brolis ir nežmoniszkai apdras- 
kes...

Tapo paszaiikta policija ir 
merginos K.
Kai brolis suvisai nekaltai sė
dėjo kalėjime, mergina K. pri- 
prasze savo tėvo, kad apraszy- 
tu jai visus namus.
sūnūs buvo pastatytas didžiau
siu nickszu, teviszka szirdis ne
leido visos ukes npraszyti vien 
dukteriai ir 10 ta dali užrnsze 
sunni. Apraszius namus mergi
na K. tuojaus apsivedė.

brolis

susi-

Taigi ta 
gerokai

suimtas.

Bet nors

na K. tuojaus apsivedė. Po 9 
menesiu Teismas nagrinėjo by
la. Matyt gydytojas ir Teismas 
teisybes žiurėjo ir pilieti K. isz 
teisino. Ir dar už kiekviena sė
dėta para, kalėjimo Teismas 
priteisė, kad kaltintoja broliui 
užmokėtu po 5 litus. Mergina 
K. ir jos vyra pasodino brolio 
vieton. .Ju kaltes 
aiszkes po bylos.

BLOGAS PACZTAS.
Truskava, Panevėžio apskr.

paszto a- 
laiszkus gauni dar

didumas pa

Suskambėjo zvanelis ant vie- 
o tikuos stacijos geležkelio, 

keino trūkis stovėti dvi mieli
nos skubino in Versaliu.

su cigaru 
dantvsia, atidnre dureles in 

e

perskirn pirmos klasos ir sėdo 
tuojaus prie duriu.

Dirstelėjo priesz sav<‘ ir pa- 
temijo ponia. Xorejo 1 uojaus 
iszm<»sti eigara, sztai motoro 
ji iszlenki ir tarp staeziu balsu:

>- Ar ponas nežinai, jog 
vagone, kuriame ponios randa
si, nevalia rūkyti?

tat ikro, non »ja u ponia 
užganadinti tuojaus. nes tiek 
to, galiu sau iszoiti.

Linktelėjo su galva ir išjojo, 
kad pajeszkoti del savos vieta 
kitame vagone. Tame pasitiko 
su kokiu tai žmogum, 
sn ii r da n t i e.ze sn a k u.
kelis žingsnius galėjui pajusti 
Apart to da tasai žmogus kru
to tabaka ii’ skubino in vagona 
treczios klasos.

— Prietuleli, ar gąl norėtu
mei norint karta pasivažinot 
pirmajclmuv? — 
tamistaus bilietą.
man savo.

Pasažieras isz

tas
Kokis jegamastis 

at įdaro

Drabužiu priežiūra, netik 
juos užlaikant szva'riai ir užlo
pant, bet padedant juos tinka
mai, kuomet j n nevartojama, 
daug prigclbes ju iszvaizdni ir 

ilgiau tarnaus, sako 
Jungiiniu Valstybiu Agrikul- 
t liros Departamentas.

Virszutinius drabužius 
kia atsargiai pakabinti, kuo
met jis nevartojami.

Drabužiai kurie

daug

priežiūra,

rci-

baisoi
Jog per

Oze turiu del

perplauk imu i 
iszmazgota,

ir gerus idant pasažieriai ne- i 
rugotu. i’rikrovimas didelio 
laivo su maistu ant kežuos ke
liones vra milžiniszka užduo
tis.

Prancūzai dirba didelėje 
slaptybėje milžiniszka hydro- 
plana, su kuriuom ateinanti 
meta ketina lėkti isz Paryžiaus 
in New Yorka be perstojimo. 
Hydroplanas turės 550 arkliu 
pajėgu ir talpys suvijo kelis 
tukstanezius litru gazolino. Ju- 
niaus menesije atsibus pirmu
tinis iszbandymas tojo milžino.

tancziu

Pagal Prudential Insurance 
kompanijos raparta, tai 1924 
mete Amerike likos papildyta 
daugiausia žudinseziu. Skait- 
lei paimti isz 77 miestu, paro 
do'buk ant kožno szimto tuks- 

gyventoju pripuola
konia po desziints žudinseziu. 
I’acziam New Yorke nužudyta 
.’187 ypatus. Daugiausia Žudins
eziu i>a pildė mot eres ir mer
gaites.

Priežastis t uju žudinseziu 
yra visokios, bet svarbiause 
yra ta, kad czion randasi tiek 
maiszytu tautu, terp kuriu ky
la tankus nesupratimai, kova 
už būvi ir.... doleri, užvydeji- 
mas, godumas ir neapykanta.

Gyvastis žmogaus ezionais 
Amerike yra 25 kartus piges
ne ne kaip kitosia vieszpatys- 
tesia, iszskiriant Rosijos.

Meldžeme visu paguodotu 
skaitytoju kurie da neatsilygi
no su prenumerata idant pri
sieti byt u, nes busime priversti
laikraszti sulaikyti.

Žinome gana gerai, jog kaip 
kur randasi bedarbe ir žmone
lei ne turi pinigo, bet yra to
kios vietos kur gerai dirba ir 
pinigėliu randasi.

Skaitykite “Saule”

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS. 
, y ■: • T- 1 .H ’ i ; « f ■

APIE RAGANAS IR 
RAGANIUS.

— Czionykszezioje
gentnroje
sziaip taip, bet su laikrasz- 
cziais tai didžiausia beda. A- 
genturos vedėjas, vietinis var
gonininkas, dažnai gautusa- 
genturoje laikraszuzius iszdali- 
ja kitiems pasiskaityt i ir ima 
už tai nuo kiekvieno
Neretai ląikraszcziai pražūna.

5 e e
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yra szvelni 
turi Imti apdengti, kad apsau
gojus juos nuo dulkiu ir trini* 
mos. Drabužiai staleziuos lai
komi turi Imti gražiai su lanks
tyti ir tvarkiai sudėti.

Drabužiai kurie nėr szvarus, 
neturi būti laikomi troszkiojo 
vietoje. J u spalva gali su s i ga
dint i.

Padedant drabužius
n ja m laikui, reikia juos apsau
goti nuo susiraukszlejimo ir 
gyvūnu. Nieko sunkaus nerei
kia ant ju dėti. Kietesnio au
deklo drabužius galima jialikti

ilges •

kabančius jei juos gerai ap
dengiama; bet minkszti drabu
žiai, ir tie kur apdabinti sun-

nes duokie kinis dalykais^ neturi būti ka- 
lė ♦ * • M

treczios kla
ses stovėjo valandėlė stebėda
masis, ka tai ženklino. Paėmė 
vienok bileta pirmos klases o 
tas ponelis paemias bileta nuo 
praszcziokelio, atidarė dureles 
ir instume in perskira pinuos 
klasos, kurioje sėdėjo puiki po
nia, ka nekente durnu nuo ciga
ru.

Trecziu kartu zvanelis su
skambėjo— ponelis isz pirmos 
klasos gavosi laimingai in va
gonu treczios klasos.
trūkis ėjo in Versaliu be jokios 
pertraukos, tai toji puiki po
niute turėjo uostyti czesnakini

kartu

() kad

ntus. | kvapsni ir tabaka nuo primo-
kės.
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Buvo tok is biednas žmogelis 

ir turcįjo sunu ir dukterį moii- 
p.a ju buvo labai silpnos svei
katos, ir, kada tiedu vaikueziai 
paaugo virsz 
eme ju motina 
trumpai ligai numirė.

im ju buvo labai

septyniu metu, 
apsirgo ir jg.)

■ Likęs 
žmogelis naszlys, gyveno su sa
vo vaikais; senis su sunum ei
davo ant uždarbiu, o ta jo did- 
te pagamindavo jiems valgi. 

(Ta mergaite tokia buvo grm’:. 
kad gražesnes, arba jai pane 
szios negalima buvo atrasti vi- 
sarii pasąulijc. Tojo szalyje ne- 
pertoli gyveno ragana, ir t ui e 
jo taipgi viena dukteri; enie 
toji ragana apmonijo ta seni ir

cino bėgti, nežinodamas, kas su 
raganos duktere pasidarė, ne
kirto 
namon.
kaip tik spjaus 
pamatine; jos 
pamaezius už galvos nusitvė
rė!

To senio sudus tarnavo visa
dos pas karalių ir turėjo savo 
sesers paveiksią; būdavo kiek
viena ryta, kada jis iszeinn isz 
savo kambario, 
mato, kad jis 
Viena karta.

nei malku, parvažiavo rn ..

Skarletina yra skaitoma kai
po viena isz baisesniu ligų, ku
rios užtinka jaunystėje, netik

Poji raganos duktė, ka(1 gnli gyvasti groiu laiku
tai ir bėga 

motina -ragana

tai karalius 
yra apsiverkęs.

karalius
szauke ir sako: “ 
žastis tavo liūdnumo, kad tu 
kožna karta, kada ineini in sa
vo kambarį, tai paskui iszeini 
apsiverkęs“ 
neverkes, kad 
gera gyvenimą,

ji pani
kas per prie-

tokia graži, ir t ei p

ko ji nes reikia

binami, nes gali iszsitempti. 
Jei norima, kad ju spalva ne
šimai ny t u veikia juos laikyti 
tamsoje.

Kojines reikia dažnai plauti. 
Tuomi ilgiau laiko, nes pra
kaitas negauna progos greitai 
ju suėsti. Pirm dėvint naujas 

jas iszplauti,
kad iszemus klijus.

Po kiekvieno dėvėjimo vir- 
szutinius drabužius reikia sze
peeziu nuvalyti. Juos visuomet 
reikia laikyti gerai nuprosy
tus. Keikia atminti, kad žibė
jimas ant drabužiu atsiranda 
nuo puku nusidėvėjimo.

Dulkes nuo szilko galima nu
imti su minksztu drabužiu ar 
ininksztu .szepeeziu. Vengk 
pros i jimo 
karsztis gadina audeklu ir nai
kina spalva. Kad atėmus su 
vandeniu prie kurios yra pri
dėta 
viena 
drugno vandens.

Jei norima, kad pirsztincs 
tarnautu, po kiekvieno 

dėvėjimo reikia jas iszpusti ir 
■ isztampyti. Mažiausi iszirima 
reikia tuojaus taisyti.

Skrybėlės taipgi visuomet 
atrodys szvarios, jei jas po

szepeeziu.
karsztu prosu;su

amonijos, vartojant jos 
szauksžta prie kvortos

! ilgiau

ft kiekvieno dėvėjimo nudulkiu-
& I . f . 1 I t » 1 1

i '.sime. Laikyk jas ten, kur dul
kes ju nesieks; popieriniainesieks;
maiszai ir popierines dėžės ge-

Vjk %*/v i I u i /d n I ir ivy ** lwi Lit

MASZINA KURI DIRBA PLENTĄ PER PELKES.
Sztai maszina kuri atlieka darba už 35 žmonis. Dirba jiji 

vaistini plentą “Tarniani Trail 
pynes, o kada darba užbaigs, Ims tai vienas
plentu koki kokis kontraktoris užsiėmė padirbti.

t t per Floridos pelkes ir klam- 
isz sunkiausiu

Nesusipratimas
Priesz nesenci Parižiuja juo

kingai atsitiko. Sztai kiindiik- 
s try tka vinis pa tei u i jo, 

kaip szale vieno inejgio atsigu
li didelis szuo ant suolelio.

—- Praszau tuojaus ta szu- 
ni iszvandi — tarė kundukto- 
ris insedinti szale szunies joga- 
masezio.

- ■ Asz apie tai nei n esą p- 
atsako pasažieras.

toris

nuoju
Jeigu ne, tai praszau ei

ti su manim.
— Kad man ir ezionais ge

rai sėdėti.
— Tai asz busiu priverstas 

paszaukti policija.
— Labai gerai, kad ir ke

lis! — O kas bus toliaus ?
— Kas bus? Tai ponas pats 

pamatysi.
— Žinoma pamatysime.
Tame ineinaxin vagonu pa- 

licmonas ir prisiartinias prie 
pakeliavingo sako gražumu.

— Juk ponas žinai, jog ne
valo su savim 
vagona ?

— Asz ’ tariio' nosiprfeszinu.
— Na, tai ponas eisi drau-

szunis imti i n

gia su sztiMrti (taškui mane.

rai turėti del skrybėlių, kurios 
tik retkarcziais tenaudojamos.

~ F.L.I.S.

Nagi, kas oze vėl!
Tame dalyke praszau 

pravarde,man paduoti savo 
kuom ponas užsiimi ir kur gy
veni.

— Labai gerai, kodėl no, 
jeigu ponas nori apie tai žino
ti.

gerai,

Na teip! Nes turiu sn- 
protokula bausmes 

priesz poną.
— E, e, gal ponas szposno-

raszyt i

ji-ponas palicmonai! 
tai ?

Už ka

nenori

Tai man reikėjo 
pasakyti, — 

pasažieras juk

— Už ka? Ponas 
Bzuni iszvarvti.

— A-ha! 
tuojaus apie tai 
tarė su szaipu
suvis tai ne mano szuo!

Ir teip buvo. Szuo prigulėjo 
prie kokio Angliko, kuris su
pratęs apie ka eina, 
iszejo isz vagono, o szuo pas
kui ji iszbego.

pasikėlė

9ZVENCZIAUS1O3GYVENIMAS
MARIJOS PANOS,

Visa* ponas apraszyma* apla
I

'.j' Puiki knygele.
Preke eu prfofanttinii tiktai t#c.

W. D. BOCZKAU3KA8-CO.
MAHANOY CITY*, M 

r * ’

Gyvenimą Ssr. Mari jo* Panįo*. 
95 puilapięl.

D. BOCZKAU3KA8-CO
I T H i “1 L’ ’i ‘

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Bocikautkas, Locnininkaa) 

312 W. PINE 3T., MAHANOY CITY

atimti, bet taip pat ta liga yra 
iržkrocziama ir
pasekmes, ir norą galimu už
tikrinti ar ligonis pusveiks ar 
no.

Iki sziol dar norą surastu gy
duolių kovoti su skarlatina, ir 
tik remiamai ant apsisaugo ji • 
mo nuo jos. Visuomenes koope- 
racija yra reikalinga, kad ap
sisaugojus nuo jos ir kitu už- 
kroeziamu ligų.

Skarletina dažniausiai pasi
rodo ten kur oras yra maždaug 
vienodas. Jungtincso Valsty- 

ji daugiausiai randasi
sziaurinose valstybėse. Mies
tuose daugiau h no jos nuken- 
eziama neg kaimuose, ir dau
giau 
ežiu

nesza biogas

liesu

I

s,

j

i«

I

If
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apsiženijo jiedu. Po veseiu i to
ji ragana pradėjo tu vaikneziu 
labai nekenkti, ypatingai 
dūktos už tai, kad ji buv 
bai graži, 
bjauri ir pažiūrėti. Toji rago 
na vis mislijo, kokiu butiu sa
vo podukra nųžudinti, nes szi
ta žmonos myli, o jos diiktiu-s 
nekenezia. Brolis tos mergaites 
matydamas, kad moeziaka j n 
neapkenezia, iszejo in svietą ir 
[pristojo tarnauti pas karalių, o 
jo sesuo žinoma, turėjo būti 
pas tęva. Viena karta toji ra
gana sako: “ar girdi, tėvai, ar 
|tu negali ta netikėlė nužndin- 

Seniui buvo gaila savo 
“kai}) asz, sako, galiu 

savo dukteri žadinti? 
nori jos žadinti;
mylėtum, tai gautai rodą, j:

senio 
’o la- 

o jos duktė ju’oda 1

ir kur .tik yra reikalinga

ta žmones myli

ii?” 
duklės

?” “Tn ne 
jai tn mane 

ir 
pati gautu gala! Ot, važiuoji in 
giria malku; nuvožęs palik, tai 
ir pidi ten gala gaus; sakykiu, 
kad kirvi namie užmirszai, ir 
siunskic ja atueszti, tokiu bū
du mes nuo jos atsikratysim.” 
Tėvas iszsirenge in giria mal
ku, pasiėmė savo (lukteri ir, 
kada nuvažiavo in vidun gi
rios, sustojo ir sako: “begk. 
dukrele namon, asz užmirszau 

su kuom 
Mergaite,

K a asz veiksiu 
asz turiu toki 

o mano sesuo 
gyvena var

gingi!” ir parode tam karaliui
savo sesers paveikslą.
kad tavo sesuo tokia graži; va
žiuok tu pas savo tęva ir parsi- 

• • asz prisiekiu tau, 
” pratarė ka-

asz

i 4 Gerai J

*
i

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

In Namui) Sztorus, Mokaialnea, Bal- 
nyczea ir kur s, tik yra reikalinga 
Elcktrikine Szvieea. Teipgi parduoda 1

FIKSOZERIUB 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite aztoroaia. Už
veda varpelua prie duriu, taiso’ eiek- 
trikiniu* prosus ir kitokius elektrikin- 
ius intaisus. Ateikite pa* mgne' jeigu 
manote užvesti ssviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o as* mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu isapildyti didelius kontrak
tus ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažriyesiu. Duokite pirmybia savo 
tautieesiui pako! ej*ito kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.

vežk ja, 
kad asz ja vesiu, 
ralius. Dave jam gražu vežimą 
su ketvertu arkliu, ir tas vaiki
nas atvažiavo pas tęva vestis 
savo seserį pas karalių. Susi
rengė toji mergaite viską ir, 
kada insedo in vežimą, toji ra
gana sako in. savo (lukteri: 
‘‘matai, tavo sesuo jau važiuo
ja, eik ja nors palydėsi, nes jau 
gal dauginus nesimatysite!” 
Susėdo abidvi in vežimą ir va-

‘‘Ak, tai, sako M 4 4

neg du trečdaliai- mir- 
iiuoskarlet inos atsitinka 

miest uose.
Skarletina vieszpatauja szaL 

tesniuose meto laikuose. Atsi
duri usr mokykloms, rudens me
nesiai atsižymi, skarletina, ir 
kiekviena menesi vis daugiau 
vaiku suserga. Po Gruodžio ir 
Sausio menesiu pradeda pa
mažu nykti ir iki vasaros be
veik pranyksta. —F.LJ.S.

■■-/■j

Juozas P. Milauskas
Lietuviszkas Skvajeris.

t

K a ji sa- 
“Nori ji

toji raganos duktė
i n marus, 

važiuoja, o szi
in antaite

kirvi; mes neturimo
; p »

girioje, parbėgo 
suszilus namon žiuri, kirvis in- 
kirstas in kulbe ant skiedryno 
ir ant skiedrvno ir ant kirvio 
koto tupi trys karveliai: “Ak 
jus, karvelėliai, kokia jus man 
skiriate dalele?” 
keldamas sako:

tai busi du kartu 
antras pasikold;<- 

“kaip tavo plaukai 
dabar auksu 

pasikeldamas

malku prisikirsti!
palikus tęva

Vienas pasi- 
kaip tu hu-4 i

vai graži, 
gražesne,” 
mas sako: 
buvo gražus, tai 
žibės,”
sako: “kaip tu iki sziol spjo
vei scilėm, 
raudonaisiais.

trečias

tai dabar spjausi 
” Karveliai, pa- 

I skyrių dali, nulėkė, o toji mer 
Jgaite, paėmus kirvi, atėjo pas 

. Į tęva; prisikirto jiedu malku ir 
sugryžo namon. Kada, toji ra
gana žiuri, kad jos podukra dn 
kartu gražesne sugryžo, ir kur 
tik spjaus, tai pasirita raudo
nasis pinigas, da labinus inir- 
szo. Senis dabar džiaugėsi su 
savo duktere. Už poros dienu 
seniui prisiėjo vėl važiuoti i n 
giria malku parsivežti. “Ar 

palik ir mano duk- 
” atsilie

pė ragana. Senis nusivežė ra
ganos dukteri in giria, sustojo 
ir sako: “begk vaikeli namon, 
atneszkie kirvi, asz užmirszau, 
mes neturime su kuom prisi
kirsti malku.“ 
nos duktė suszilus, apsikudlo- 
jus, žiuri kirvis inkirstas in 
kulbe ir ant kirvakoezio tupi 

“atisz, vanagi
ni ganos

V ienas pasikeldamas 
sako: “kaip tu buvai bjauri, 
busi dabar du kartu bjauros- 

antras pasikeldamas sa
ku tavo plaukai buvo

žiuoja pamate, 
vandens didumas! 
ko?’ užklauso brolis.
gert,” atsake raganos duktė. 
Brolis padavė jai uzbona; tik 
brolis liepe pasemti vandens. 
Kaip tik szita pasilenke semti 
vandens,
eme ir instume ja. 
Dabar tiedu 
mergaite pasivertė 
ir plaukia; brolis apie tai nie
ko nežino. Kada tas karaliaus 
tarnas parvažiavo in dvara su 
savo sesore, karalius iszejo 
ant dvaro pasitikti; ugi žiuri, 
iszlipa isz koeziaus baisus su
tvėrimas. Karalius persigando, 
bet ka padarvsi; prisiekęs yra 
ja vesti! “Jaign, sako, tu man 
sziteip padarei, tai asz savo 
prisiega užlaikau, asz turiu su 
tavo sosere ženytis, bot tave 
uždarau in tumia ant viso gy-

” Eme, pastato akme
nini t urmą (kalėjimu) ant ma
riu kranto, ir uždare ta savo 
tania in kalėjimą. Kada ji te
nai uždare, dabar jo sesuo at
plaukia 
diena, ir jiedu kalbasi.
sako, broleli, viena dienele ne
tekau vienos plunksneles; ant
ra dienele kitos, o treczia gal ir 
visu neteksiu.”
brolio palieka jam savo viena 
plunksna ir kada, sulaukus va
karu, szis insikisza ta plunks
na i n siena kalėjimo, tai net 
tas mūras pasidaro szviesus, ir 
karaliaus dvaras nuszvinta.

Pristato vestuvių laisnu*, teipfi 
padirba kitokia* legaliaska* po- 
pieras. Parduoda ir perka nanua. 
Intzlurina namus, fornyczio* ir 
automobiliu* nuo uffnie* Ir fct. 
Tik geriausios ir drucxtauslo* 
kompanijos.

Ofisas: 32 W. PINE 8T.
MAHANOY CITY, FA; ‘
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KNYGELE NAUJO 
DAINŲ.

Taipgi tinkamo* kaipo ©0** 
ir dekliamaeijo*.

0

I

*

veninio.

vandeniu kiekviena
"Tai,

Lszeidama nuo

parsivežti.
girdi tėvai, 
tori nuvožęs in giria!

Parbėga raga-

trys karveliai: 
niai, atisz!” suszuko 
duktė.

312 W. PINE ST.. MAHANOY CITY
» į ... .. v. i j. »■ , ./T, '..r . %': ». , 4

- - —. a. a.
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no,”
kp: “1
juodi iki sziol, tai dabar sma
la žibės,” 
mas sakb: 
spjovei seilents 
spjausi i

treczias pasikelda
“kaip tu iki sziol‘

1, tai dabar 
pamatinėms (rupu-

dvaras
Karalius, pamatęs szviesa vie
na ir antra karta, Hope savo 
tarnams daboti; ir tie besaugo- 
dami užte.mijo, kad pas ta ka
lini atplaukia labai graži antu- 
ke ir su juom kalba. Dabar ka: 
ralius liepo numegsti szilku 
tinklą ir, kada toji antuke in- 
plauke pas savo broli, užstate 
tinklą ant skyles, ir ja begryž- 
tant }Kigavo. Kada ja karalius 
pagavo, tai toji ragana cine ja 
vartyti in visokias kirmėlės ir 
vabalus, kad tik įsileistu. Ka
da jau perverto in visokius 
bjaurius sutvėrimus, ant galo 
negalėdama jos iszgauti, at
verto in pana tokia, kokia ji 
pinuiaus buvo. Dabar kara
lius, matydamas labai gražią 
pana ir dažinojas, kad jo tas 
tarnas, uždarytas kalėjimo yra 
jos brolis, tuojaus Kopė ji pa
leisti. Kakalius su taja pana 
apsiženijo, o tos raganos duk- 
teroi liepė sukurti huiža ir ant 
to laužo sudegino.

Toliaus bus.

I
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Skaitykite “Saule”

Apie Kare.
Tėvynės Rauda.
Atmincziai 1 dieno* Rug- 

piuezlo 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apio Skausme Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus.
Tėvynės Meile.
Pilies Apraszyma*.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminimas Tėvynės.
Apie Kalvarija.
Naujos Eile*.
Apie Senove.
Mlszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo BaŽnyerio*
Finis.
Kalinys.
Rateliu Vainikėli*.
Szventa* Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lenkmeezio Laiku.
Apie Piemenei!.
Myliu.
Daina Sieratos.
Apie Daratele.
Apie Meile.
Varnai Sudžiomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite
Apie Mainas ar Kazlkla*.
Apie Lietuva.
Apie Girtuokliu*.
Apie Senatvę.
Atminimas Franeuzu Kare*.
Palszis Bambisaa.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Merginas.
Apie Berneli.
Rinkimą* Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius.
Ims Merginas in Vatoka.
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynė*.
Žvaigždute.
Žydu Rauda.

02 puslapio. AImH 
Spaudinio ant dmtiM yepln 
roa popierinei* vyresni*.

PREKE TIK 2Se.
Siuskite pinigu stsmponb.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY. FA
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SULAIKĖ SZMUGLERIUS ARIELKOS.
szmugleriniuSausa flota Dedew Šamo sulaiko daugeli

Angli jos ir Kanados 
prie p.akraszczin Ne\V Jersey. Sztopas yra vertas anl kelioli-
laideliu, kurie atplhukd sir aVialkrt'isz
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Czia grafas valandėle nusto-l ant balno ir ant joCzia grafas valandėlė nnsto-l ant balno ir ant jo drąsini už- 
jo kalbėjęs. Buvo labai palm-1 klupau, liet teiti smarkiai, kad 
tas gailesczio.
szluoste savo ir vaiko akis. Pa- 
skuj tolinus kalbėjo.

— Morenas laike mane kaipl riksmas tarp žmonių, 
aunu. Buvau drasns už ka ma- ’ te! žiūrėkite! jnodak nupuolė, o 
ne labai mylėjo. Pati ponia tai
pogi mane laike apkautoj, kad kia be paliovos teip, 
buvau szvarus. Asz už tai my
lėjau savo tavus.

Ilgai neduravo, o asz inpra- 
tau in karei vyste, 
draugus ingalejau 
ginklu, kada tik ejome bandy- 
tis, o ant kumszcziu niekas ne
galėjo su 
Tame laiko turėjau 
ka metu, tada

Tcodora-gi nu- keikdamas nuo arklio 
le.

Visus savo 
su visokiu

manimi susi lygint, 
dovvnioli- 

visose žemose 
karaliai užpraszinejo ant ka
da vinas didelis karalius isz- 
provijo zobova savo karei
viams, tarė man mano apieku- 
nas:

— Henrikai!
svietui parodyt,

dabar turėsi 
•ka iszmokai. 

Rytoj keliausimo pas karalių. 
Duosiu tau kuogeriausi arkli 
ir savo locna ragotine, nes turi 
parodyt, ka gali. Žiūrėk vaike, 

isz tavos turoeziau

nupuo-

- Czia paskiare ne mažas
Žiūrėki-

molinas sėdi ant arkln.> — szau- 
kad nei 

buvo gir-
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ka milijonu doleriu.► • \ < 1
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nan jame

ženklą

žmo-

triubu nei katilu ne 
del.

Asz norėjau dirzinot, kas per 
vienas tas mano prieszas.. Ka
da savo antveidi nuome, pnži- 

Eilendorfa, ta pati,
kuris dabar Ditrichas Felzenas 
ir kuris dabar nuolatos ant 
mus užpuldinėja. Potam pada
viau jam ranka kaipo 
sutikimo. Jisai su nedoru juo
ku prakalbėjo in mane:

— Kryžius ir lenciūgas tavo; 
bei asz tau duodu karoiviszka 
žodi, kad nedovanosiu ir atra
siu toki laika.

Tame laike to netomijau, tik 
nepoilgam supratau ant ko jis 
sprendžia.

Su muzyko, bnbnuis ir
niu rėksmu padavė man tas do
vanas. Patogiausia pana, tur
tingo kareivio duktė, likos isz- 
rinkta, idant ta ant aukso tacos 
man paduotu. Tu tai buvai ma
no brangiausia Teodora, tai pa

ir ant galo pradėjau džiaugtis,! na, isz kurios ranku ta dovana 
kad galėsiu pasirodyt ;
raliszko dvaro. Tikėjausi tenai 
rust savo mielinusia tęva. Bet 
tuojaus dažinojau, kad nebus, 
ba sirguliuoja ir turi vaktuo- 
tis lovos.

Prisiartino diena, kurioj ra
domes ant lygumos pricszai 
karaliaus palocu. Niekad nebu
vau mates tokiu dyvu, kai ta- 
dnl Galėjimu valanda prisiarti
no.

Visi vokiiszki kareiviai buvo 
mtsirinke. Tani tveria buvo isz- 
taisyta augsztai pastoge, po 
kpriajsdejo kareiviu, paerios ir 
dukters, idant prisižiuret ka
reiviu galėjimams.

Mano apiekunas aprėdė ma
ne in plienine jeke ir prisiike 
kaip apsoiti, davinėdamas vi
sokius peresergejimns. Jau bu- 
vėn gatavas suvis. Kvietka isz 
mielinu ir baltu plunksnų buvo 

už mano plienines 
o didelis kardas 

Vie-

idant 
džiaugsmu.

Norint sziurpuliai visa perė
jo, kada išgirdau, vienok pa
mažu su ta baime apsisavinau

ant ka-1 aplaikinu. Tada asz tave pir
ma karta paregėjau. Nuo tada 
inpuolei man in szirdi, nes isz 

dasiprotejau,

velijimais nuo 
ponu likau

mane pir- 
potam su-

kareivv-

'V
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Antanas Ramanauskas
Lietuvisskas Graboritm
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TARADAIKA

MILL A PATTERSON BTS.
ST. CLAIR, PA.

lazbnlsamuoja ir laidoja mlruslM 
ant visokia kapiniu. Pagrabus paroo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobUiua dd 
laidotuvių, . vosoliu, krlkszty*'lu Ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas. 1878 M.

mas ju abaze, o vadas sustatęs 
atsitraukė

vede prieszais
mus. Tame laike ir ant

M

Folkenborgo 
gyventojai

kari u me ne. 
drutvietes ir

nuo

niūru 
ragotinesdrutvietes pasirodė 

ir karūnos 
ženklu. Drutvietes 
paregėjo mhsu pažinstama ka
riu mene, at si kvotėjo ir 
ėmėsi už ginklu.

— Ln tris adynas priesz sau
les nusileidimą prasidėjo musz- 
tyne. Musu vyrai pasidalino in 
dvi kuopas: vienas 
Luitpoldas, o kitais 
Antra karta 
noprietelium.

Kada mano paregėjo tuojaus 
jo juoda duszia užsirūstino. 
Kaip padūkęs vilkas 
metvtis. Bet Dievas dorus žmo- 
nes visados savo globoj laiko, 
nedaleido, idant prapuleziau.

— Inga Jojom ji ir gynem net 
iki jo butines ir 
savo drutviete pasislėpt.
desne dalis jo žmonių pražuvo, 
o kiti likos sunkiai sužeisti.

— Musztyne tęsęsi iki vėlai 
nakeziai, o buvo gana 
nes ir menulis pasislėpė 
rodamas Imt liudininku.

savo

su

t (‘ko

pauksztelis be jokios linksmy
bes.

VISI

rikiavo 
asz pats, 

pasitikt su

pradėjo

vos spėjo in
Di-

Luitpoldas.

— Kada teip laukuose stovė
jome, pasirodė V'olkcnburge 
ugnis ir tuojaus visa drutviete 
a pome.

Kas te suszuko
Vyrai kuogroieziausia skubin
kimės užgesinsime ugni. 
galėsime 
su imsime ta piktadari. 
tai padare kokis 
liu.

Ir teip

Rasi 
užgesint ugni, arba 

Tikrai 
isz nepriete-

visus

Viena

Nesbuvo isztikro.
mes perbėgome, pamatome du 
vyru, kurie turėjo prisakyma 
nuo Eilondorfo, idant gautųsi 
iii drutviete ir ta uždegtu. O 
kad ir norėjo ugni užgesint, 
idant iszgelbet brangius daik
tus, tai nepasiseko.
advnos isz
josios trobų 
griuvėsiai.

Per ka netik

Pas Luitpolda gyvenau ilga 
laika nuo svieto pasislepes. 
Kardas ir ragotine kampe be
gulėdami surūdijo. Pagalios 
sulaukus vasaros, geras Luit
poldas truputi mane suramino. 
Jis man buvo antru tėvu ir lai
kui bėgant pamirszau 
tuos buvusius skausmus.

vaka ra prisia rt i nes 
prie manes 
tare:

— Henrikai! visada man bu
vai geru vaiku ir daug gero 
padarei, už ka tau Dievas lai
mins. Palikimą, 'kuri man tė
vas mirsztantis insake, iszpil- 
džiau kaip galėjau. Užauginau 
tave ant geto kareivio, 
labiausia dorybėje ir
baimėje. Dabar reikia pamis- 
lyt apie tavo tolesni gyvenimą, 
dėlto-gi ;
Szvabijos 
drutviete.
gaspadoriauk, kaip privalo bū
ti kareiviui. Bukie visados to
kiu geru, kokiu buvai pirmiau.

, o Jis

s n linksmu veidu

Tame Konektikiu, 
Isztikruju kucai netikiu, 
Merginos nuo juju ncpnsi- 

kavoja, 
Ant kožno žingsnio zaga- 

bnvoja.
O kur ant bardo buna, 

Tai nuo kucu neatsigina, 
Kaip bosas isz namu in kur 

iszeina,
Tai kaip muses prie moterių 

eina.
Gaspadoriai ketina tai pa

daryti, 
Revo 1 ve r i n s i nsi ta i sy t i, 

Savo moterimis iiiteikti, 
Kaip szunis szauti.

o kas 
Dievo

Netrukus 
drutvietes isz visu 

pasidarė vieni

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

jHtaj viszkns Bankienue . 
ir Laivakorcriu Agentas

Lietuvisdras Graboriut 
K. RĖKLAITIS

Laidoja namircliua pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagalbininke motoriu. 

Prieinamos prekes.

BĮ6 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA

Teloponaa No. 149

užkiszta 
kaszkictos, 
kabojo prie mano szono. 
nose geležyse buvnu insiredes, 
o ir ant ranku turėjau geleži
nes pirsztines. Tame kareivisz- 
kąine apsivilkime man nudavė, 
kad drūtesnis, kaip pirmiau 
buvau. Su nigotine rankoje 
szokau ant balto žirgo, kuris 
buvo puikiai inrodytas.

— Bubnai ir tarabanai, o tei- 
pogi triubos pripildė orą savo 
balsu. Buvo tai ženklas prasi
dėjimo kareiviszku galėjimu 
Prasidėjo galėjimai, o žmones 
szauke ir su rankomis plojo.

Dabar ketino but paskutinis 
galėjimas ir galinezius turėjo 
gaut dovana. Karaliszkas he
roldas parodo augsztai atsisto
jęs aukso brangu kryžių su to
kiu jau lenciūgu. Ant to kry
žiaus buvo parasząs: 
tos ir galingumo. ”

— Užtai ant visko pasidrąsi
nau, — pamislijau sau, szokati 
isz vietos ant duoto ženklo ir 
tuojaus ragausi ant plecaus. 
Da karta užtriubijo, tuojaus 
stojo prieszais mane kareivis 
juodai pasirodęs ant bėro ark
lio. Kada pamaeziau ta. milžiną 
sudrėbėjau, bet kraujas neat
leido, o ypacz tuo, kad malone- 
jau dovanu — kraujas užside
gu, Ant galo mėtomos vienas 
ant kito. Musu ginklai nuo sau
les už blizgėj o. Ragotines pra-

4 C Del cna-

dėjo tarszket net arkliai sudrė
bėjo ir atgal paszoko. Buvo tai 
baisus galėjimas, ligai galejo- 
mes ir giliukis nenorėjo pult 
nei ant vieno. Ant galo mano 
prieszas teip sudavė smarkiai 
i it mano sauga, kad vos nuo 
arklio nenuptioliau.

— Naudodamasis 
milžinas, užpuolė ant

isz to tas 
manės 

da labiau, bet asz susidrutinau

— tarė 
gromata 

Tai padare galeji-

tavo apsiejimu 
kad ir szirdi turėjai gražia.

Su visokiais 
grafu ir angsztu 
apipiltas, kaip ir tai, kad pats 
eiecorius apszauke 
mutiniu kareiviu,
gryžau su savo apiekunu, ku
riam didesne garbe prigulėjo, 

me kaip man: nes jis mane už
augino ir iszmokino 
stes, ir paskui ketinau ‘keliaut
in savo Ievyne. Nuo laiko pra
sidėjo suspaudimo dienos.

Vos perėjo kelios nedėlios, o 
ežia atkeliauja siuntinys pas 
Luitpolda isz Folkenborgo, At- 
nesze gromata nuo tėvo, kurio
je raszo, idant paskubineziau 
pagalbon prieszais Eilendorfa, 
ka neteisiai, užpuolė ant Fol
kenborgo.

— Asz to tikėjausi 
Luitpoldas dedamas 
in szali. —
mai ant ciecoriaus dvaro.

— Taip ir buvo. Senas Eilen
dorfa, būdamas nuo prigimimo 
rustus ir užvydns žmogus, 
ėmėsi nuo tos valandos ruosz- 
tis, kad už ta nepolitikc užpult 
ir atkerszvi.

Tas, kuris rengėsi kam pik
tumą padaryt, niekados negali 
nuo to susilaikyti. Pradėjo isz 
pradžios jodine t su savo szei- 
myna ant medžiokles po mano 
tėvo laukus, perka labai pusti- 
jo javus. O kada mano tėvas jo 
nedorus darbus pradėjo peikt, 
juokėsi isz tėvo ir pasako, kad 
jeigu nori, tegul 
valdyt.

— Mano tėvas buvo privers
tas praszyt Luitpoldo pagal
bos. Tasai pasiėmęs su savim 
savo žmones ir Žalnierius, trau
ke pas mano tęva. Asz nuola
tos su juom buvau ir 
neatsitraukiau.

— Buvo tai
kaip mes radomes ant kalnelio, 
nuo kurio visa Folkenborgo 
aplinkine buvo matoma. Visa 
posznia buvo iszmindžiota, o 
pakalnėje buvo matytis goveda 
žmonių, kurie rengėsi užpult 
ant drutvietes, kurioje aplinki
niai gyventojai pasislėpė.

— In pati laika pribuvome, 
tarė Luitpoldas užpykęs ir Ho
pe tuojaus iszkelt molina karū
na, kaipo ženklą, idant matytu 
drutvietes gyventojai, jog lai
mes žvaigžde atkoliabja.
maži selinome prie hepriete- 
llaus ir su dideliu parodku.

— Juodi kareiviai paregėjo 
nopažinstamas karūnas, susini- 
pino, noriuts prie drutvietes 
stovėjo, Dhvesi matyt sumiszi-

ji bando su-

niek u r

puikus rytas,

Pa-

tamsu, 
neno- 

kin rMl - 
gryžos su savo žmonomis ant 
tos vietos, kur Luitpoldas mu- 
Hzesi, viską atradau ramybėj, 
kaip grabe. Buvo visi susirinkę 
ir lauke gryžtanezio manos.

— Kada jau buvnu nepertoli 
paregėjau Luitpolda

ugnies

1

sėdinti 
prie ugnies susirupinusi, nes 
ant rankos rymo jo ir mislijo.

— Kur mano tėvas ? 
szaukiau prisiartinęs prie Luit- 
poldo. Kada buvo didžiausia 
musztyne, maeziau, kaip mano 
tėvas isztrauke isz dru|viete 
su savo žmonėmis.

— Kur jis yra — vėl pak
lausiu su didele baime. — Pa- 

prieteliau, Luitpolde, 
neprivalai priesz 
Ak asz jo seniai, 
nomaeziau. Daleiski mane prie 
jo, kad galeeziau pult 
ir pasveikint, tegul 
mato.

— Luitpoldas pakele akis in 
mane ir pažiurėjo su skaudėji
mu. Su aszaromis 
mano:

— Henrike! Matai krūvas tu 
negyvėliu toje pakalnėje ? Ta
vo tėvas liepo tave pasveikint. 
Buvo tai jo paskutiniai žodžiai 
prie smerfies.

— Negyvas! — suszukau su 
dideliu gaileseziu ir užsiėmiau 
akis su ploszezium. — Numirė 
daugiau jo nepamatysiu!

— Toje valandoje nežinau 
kas su manimi darosi. Bucziau 
pats noriai už savo tęva numi
ręs, o ne tiek mpesties daly
ves. Saulei leidžiantis, tarė ka
reivis toliaus, motes jis sn sa- 
viszkiais ant prioszu, nes mate 
juos isz visur pasiaubiant. Su
sikirto su

sakyki

— pa-

"o

mane slept.
labai seniai

in kojas 
mane pa

a t si Ii epe in

in pagalba, 
Gulėjo ant 
o asz ntsi- 

Bukie 
isztare

Eilėndorfu ir ma
eziau kaip puolė nuo arklio.

Priszokau jam 
nes jau per volai, 
žemes vos gnTas,
klaupiau szalia jo. ~ 
sveikas, Luitpolde, - 
mirdamas.

ATska tau palieku. Buk glo
boju mano Henrikui kaipo tik
ras tėvas. Vos da kelis žodžius 
prakalbėjo, asz vėl turėjau stot 
musztis. Teip nuo visu apleis
tas turėjo skirtis su sziuo svie
tu.

Iszgirdes tai, atsikreipiau in 
szali ir graudžiai verkiau. Li
kausi apleistu ant svieto, kaip

pradėjau 
su savimi

asz tau aplinkinėje 
nupirkau puikia 

Keliauk ir tenai

♦ ♦ *
Du insigeria vaikinai, 

Pateko in nagus ungarkni
Atėjo pirkti obuoliu, 

Ir savo paprastu būdu, 
Užkabino ungarku, 

Szoko ant ju kaip padukus 
kate, 

Abiems gerai tcrlas apdraskė, 
Ir teip smnrkei užklupo, 
Jog vos atidų nciszhipo;

Gal kitu kartu del tokiu 
žiopliu, 

Nesinorės nuo ungarkos 
obuoliu.

T

vertes tukstanezio 
tas tūkstantis doleriu

rankos paeina vis-

gies-

Žvaigždžiu

neužmir-

patrotinau sa
vo brangiausi tęva, nes ir buti
ne savo gimtines. Viena diena 
viskas nuėjo. Atsisėdės netoli 
rugstaneziu degėsiu, 
verkt. Ka galėjau
pradėti? Kur keliauti.’ Kardas 
kuri turėjau prie savo szono ne 
buvo mano savastimi. Teip vi
sokios rnislvs baisiai vargino 
mano szirdi. Atsiduksejau, dir
stelėjau in. dangų ir tuojaus pa
sidarė lengviau. Trumpa o kar- 
szta maldele apmalszino mane 
ir rodos tai dvasia sznabždejo 
man: Henrike, netikėli ko tau 
rūpintis? Tie visi kryželiai pa
eina nuo Dievo. Buki drąsus 
kad turi kūne szirdi. Žinok kad 
isz Dievo 
kas.

Atėjo man ant mislies 
me, ka mano tėtulis giedodavo, 
kada asz buvau mažas:

Kaip debesiuose 
daugybe,

Visas apmato tavo galybe 
Teip kožna žveri kaip vaba

lėli.
Apveizdi kožna kaip kūdikė

li;
Teip ir savo vaiku 

sztiJ^one,
Pasigailėsi ir manės duoda

mas malone.
Toji giesme mane labai sura

mino ir teip su/lHltino, kad ga
lėjau iszkesti visokias priesz- 
ginybes. Dievas ant numos už
leidomiega, 'kuris mane sudru- 
tino.

Ausztaut nuėjau ant ple
caus, kur (buvo musztyne, kad 
tarpo negyvėliu surast i savo 
tęva o potam apverkus žemei 
atiduoti. Man bevaikszcziojant 
tarpe nžmusztuju, nutvoi'e ma
no baisus drebulys. Tarpe už- 
musztuju daug maeziau savo 
pažystamu. Ir seni Eilendorfa 
maeziau tarp ju, pageltos jo 
veidas baisiai i-szrode. Gulėjo 
szale savo arklio laikydamas 
norint s po sniert kardė mnko- 
F-

—- Norėjau atrast savo tęva, 
bet viskas veltu. Perbėgau ke* 
lis kartus per visus negyvėlius 
ir vis dykai. Ir sziandie nega
liu žinot, ikas su juom atsitiko. 
Gali but neprietelius pagriebė, 
idant nėrinis po smert savo 
piktumu ant jo iszlieti.

Apgailestaudamas nusisku
binau ant pleoaus, bet gryžau 
su didesniu sopuliu. JLuitpoL 
dus labai manes gailėjosi ir, 
no rodama s mano gailesti su
mažini, savo žmonėms insake, 
kad greieziausia keliauti atga
lios, f

o jis ir

Turekie Dieva szirdyje 
tavęs neapleis.

— Su aszaroinis padekavo- 
jau už ta malone, prižadėda
mas, kad jo pamokinimus pil
dysiu iki pat sinert. Kelioms 
nodelioms praslinkus, nukelia
vau ton drutvieten,
pats su manimi nukeliavo. O 
kad'ta vieta vadinosi’Valde-" 
nas, paėmiau ta paežiu pavar
de ir nuo to laiko vadinuosi 
Henrikas Vaidenas. Norėda
mas per tai jauno Kilendorfo 
iszsisaugoti persekiojimu. Nie- 
ko man dgbar dauginus nerei
kėjo, kaip tik drauges mano 
gyvenimui, su kuria galecziau 
džiaugtis iki mirties. Tuokart 
atsiminiau apie ta patogia pa
na, isz kurios ranku priėmiau 
dovana, ciesoriaus paskirta. 
Su laja viltimi nukeliavau pas 

asz tave ge- 
, labai man 

o kada tave

i* * *

Tokis piknikas, 
Tai jau ne kas. 

Diena 30 Gegužio.
Ne vienas turėjo galva nu 

skusta.
Suėjo sport ūkai keli, 

Susikivirczino ir tada vali, 
Biles ir akmens darbia buvo, 

O gavo per guogiu kas pa- 
kliuvo.

Skrybėlės grabesia gulėjo, 
Ba ant gaivu laikytis negalėjo;

Ej, jau gana, tpfu, 
Pikta, netrivoii negaliu.

1.

$1,000 TIK UŽ 60c.
AtsiUnsk luuins 60c ir rausi muiu 

stebuklingu žolių 
doleriu. Ka
žmogui rciszkia, jeigu jis yra upini- 
tas kokios nors ligos bei viduriu (su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu toldnm žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonėm butu sveikata, negu tas auk- 
eo kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esaa 
apimtu kokni nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios junv sugražins sveikata.

Vai«tžoles yra nuo sokaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemyli
mo, nenoro valgyt, strėnų ir poeziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
hitu Kgu. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligoti.

Jeigu kenti nervu suirimą, gaivus 
Hknusmus, užima
ažirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausiai 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 nni- 
su žolių ir knygų katalogą. Reikalin
gi musu želiu pardavinėtojui visuose 
miestuose.

patrūkimo,

ausy* c, nuomaru,

ciesorių. Tenai 
riaus pažinojau 
Bzirdin inpuolei, 
pamaeziau ir tavo levus, tuo- 
jaus jiems apie savo norą pa
sakiau. Pažinodami mano gi
minia, nesiprieszijo ir tuojaus 
ant to pristojo.

O kad ir tu mano brangiau
sia, norėjai manes, neilgai tru
kus susivinczittvojom ir stojo- 
mes laiminga pora.

Tolia us bus.

FAKTAI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.

Doleris yra justi geriausias 
prietedis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinoto kaip czedinti do
leri, jus visada galite turėti 
prieteliu.
kokio tavoro kuri mes parduo
dame, 
pinigu.
reikalingu naminiu rakandu,

Jeigu reikalausite

♦ * ♦
Jau tokis vyras tai kvailys, 

Kaip negelys,
Jeigu neiszmusza «au isz 

galvos,
Tokios bestijos merginos.
Kokis tai szpicukas in mer

gina insimylejo, 
Na ir su ja ja paeziuotis norėjo,

Kelis szimtelius doleriu isz- 
liko,

Ant parodu, ba jau labai 
patiko.

Nupirko ir žiedus, 
Ba mane, jog tikrai jojo bus, 
Bet kur tau, viską suėmus 

pabėgo, 
Ne sudie nepasakius iszbego.

Vaikinas norėjo bizni par
duoti,

Norėjo trauikt in svietą mer- 
gicos jeszkoti,

Bet brolis neleido jojo, 
Na ir vos ant vietos apsistojo.

Tegul jaja nogla, tokia mer
gina,

Jeigu prigauna vaikina, 
0 kad ir butu apsiženijes, 
Tai geros bobos ir teip ne

būtu ture jas.

M. ZUKA1TIS
. 451 Hudson Ave., Rochester, N. V»

Ant. J. Sakalauskas 
UBTUVISZKAS GRASOMUS 

IR BALSAMUOTOJAS

Laidoja tunu Numtrriiu pagal Na» 
jauta mada. Pigi pareito. TriM> 

automoMKiM vteotoaMipristato 
reikalam*

Parduodu visokius pamtekluA dJde 
Hm ir metine ui plgteuste protesto* 
dei jeigu pirkaite POMNMU tai 
kreipkite* pas mano, nes aas gulte to
mis pigiau geriau parduoti negu fcfti 
S3teSM W. Centro St, MakaMg City

«h

CAPITAL STOCK 11^,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS |628,888.82ateikito o suezedinsite
Parduodame visokiu

geležiniu daigtu, klijonku ir 
mažių karpotru, fonografu ir t.t.

L. WAS0H (Yvaekevlcziuš)
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahaaoy St.
(Ant ekeraynea, 19-toe ulyouios) 
MAHANOY OITY, PA.

m

PUIKI MALDA.KNYOBLB 
-ANIOLAS SARGAS"

I'*** f

Vieee rellpd|ngee maldoe, Utaaijee, 
Ir LL PulMal apdaryto ■dulumtale 
•knrteale apdarais, auksuoti krasatol.
Ir LL Puikini aydaryto aMukastale

T

Praln a. priUa.tim. tiktai $1.00.

’ W. D. BOCZKAU3KA3 ■ CO..
MAHANOY C1TY» PA.

a * *
In Skulkina isz kitu apygardų, 

Prisiikimszo visokiu latru, 
Girtuokliu, vagiu, 

Posztuku ir kazirniuku.
Per pedia pasigeria staugia, 

Muszari, vieni kitus smaugia. 
Juk žino, kad peczosia, 

Mažai randasi geru abeeze,
Daugiaaše ton raguoti gyvena, 

Bus apie tai gana.
ANT PARDAVIMO.

Buczerne ir groserne, miesto 
Indiana Harbor, Ind, Gera vie
ta, Km biznis, viskas pagal
naujausia mada intaisyta. Ke
turi ruimai užpakali j sztoro.

(46Randa $80 ant menesio.
Frank Skomą, 

3927 Main St.
Indiana Harbor, Ind,

Mokame teeita procente aat' 
sudėtu pinigu. Procentą prldedtm 
prie juro pinigu 1 Saudo ir 1 
Liepos. Mm aorim tori ir j« 
turitumat prikalk su musu banka 
nepaisant at mažas ar dldoBs.

H. BALL, Preridentea. 
Geo. W. BARLOW. Vh 
Jos. K. FERGUSON, E

X-

u. n

GRABORIUS MAHANOY CITY

W. TRASKAU8KAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZK

« ii ,i .. . II . i 11 * .. '

Laidoja kūnas numirėliu. Pateamdo 
automobilius del laidotuvių kritote 
Unfa, vetelitai pashteBtaOJtao i» tA. 
<20 W. Centre 9t. M»hauoy City, Pte

Il'

r
! ilr
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ŽINIOS VIETINES. |
Junius Birželis, me 

i- ložių ir v inezrv oniii, 
sanvaite pripuola 

AZVorlis meto. Pasninkas sere- 
<loj, prlnyczioj ir subaloj.

Anira vliena
k.*r įklos sziandien nedirba.

Antanukas, ir Motiejus, 
sudus Delinckiu, likos 
per automobiliu 
ga i.

lit*

svkininii.

sužeist i 
gana pa veji n

t

Poni M. Mikelsoniene ii
Antanas Kapoezius.

Bostono, Mass.,
daktaras 
isz 
tlakeijoi 
K» i vergą.

Elzbiela Voszkieno 
Pa.,

laukėsi re
I 4 praeita

i-z
X.’inl i coke. Pa., laidiv-i kvies 
du nūs pas savo 
Marcinkpvicziem* ir 
»ro*.fos nl Imi kr redvs1;i.

-e-iite 
prie tos;

SAULE

I

I
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I KATALOGAS VISOKIU KNYGŲ i

GAUNAMOS SPAUSTUVĖJ!! < < SAULES”
s

I
3 

a

Visi pirmieji katalogai dabar yra negeri. 
Szis katalogas užima visu anų vieta. Todėl 
užsisakykite knygas tik isz szito katalogo.

i
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ISTORIJOS, PASAKOS, APYSAKOS IR T. T.

1
Kas nori važiuoti in A-h-i 

ai i paimt i I 
b<>Mt 1'2 valanda ant pint Liar ■ 
įlinkais, Ketvergais ir Xv<l< lio 
mis.
nb ir Morejoi Sngryžta adgal 
3 valanda.

Vincas (Jalinską

lando ligonbute tai < r 
r>

Bosas suktoje New B<»>t<»

1 BU

ap ratty mm
44

N©. 185 Juokingas 
apie Savizrola, didis klasteris, 
puslapiu. -

No. 187 Keturios Istorijos apie 
Kapitonas Stormtleld danguje, Pabėga 
te, Kas-gi isztyre. Prigautas vagis. M 
puslapiu. -

if .1W'
■ St.

Pili
<i
i

u
I

i

114
Jhe

Bir
Ara-

- N<». 120 “Tuksiantis

N biszkoH i'itorljos. Yru 
spaudu loi puikios llnygou, ms parodo 
kad žmonėms ji laimi patinka, 
didelu pualapiil. 
drūta popiet a I 
dai yla. 
vi iHznts. 
colius, 
karzius.

j Viena
Nnktii No. 151

Puiki didele knyga.
i’itorljos. Yra tai ketvirta

9?

7b-| 
gera 

D.'uczlni ir pulke| »p- 
niidekllnlais

Didumas knygos 9>A per 6'1

ICO pavelkr.lu,

iszmarginlais
/ 
A

Tris istorijos apie Paskil
tinis noras, Septynis brolius; Varginga 

į žmogaus sunu ir razbalninka. 62 pus. 
Preke - - . - uc

No. 152 Penkios Istorijos apie Do 
rns gyvenimas, Priversta linksmybe. 
Vargingo Žmogaus Hunus, Tris užkei
ktos Karaliaus dukters, Jonukas kuris 

........ ■ .. v. •« r,. .... ■61 
I puslapiu - 15e
Ii

Pul-

‘ , .. buvo protingesnis už savo nona.Moh užmokame nusiuntimo į__ *
$2.(M|

2vuke. jjl;

u

o

rokite o ncFiigailcMio.
Kapitonas Velnias, 

kils nprauzytnas, didele knyga, 401 pus 
lupiu, poplciiuel apdarai. - $IJM)

No. 121 Prakeikta, meilingas Krl- 
mlnallszkas apraszymas, 202 pus.

No. 125 Valdclota, 
pirmutines puses szlmtmeczio, Iszlinta 

pa ve 1-

No. 122 No. 153 Tris Istorijos nplo Duktė 
pustyniu, Peleninio, Du brolel Vargu
tis Ir Skupulis. 60 puslapiu. 15c 

No. 151 Dvi istorijos apie Vladl- 
mioras ir aplo Bedali. 44 pus. 15c

i t 
n 
w

į J 
-■? 
įi

22 
1H 

Istorijos apie
44 pus.kada Raudono Kryžiaus Draugu ve Pribuvo in Japonių j.

Iraiiguve dagirdo
Džiaugsmas

K ry /1)111" < 
Snbalojr pa<mi<’ t i ek anka. I imjan

Ka<la Ivalidolio 
jimas žeme 
mus veidus i>z dziautisiii" 
buvusiu.

apie iiaii ja nelaimia Japonijoi, Imk’ drobe 
pribuvo in pagelba. Paveikslas parodo links- 

kada loji d ra nu i je a 1 \ ažia vo. Žmonis \ rrk<> ir Imcziavo rankas pri-

Isz Shenandoah, Pa. i GERA RODĄ.
I Moteris Nesnaudžia

i

35c
apisaka Isz

No. 155 Keturios Istorijos apie 
i'lrtas nrisakvmas Dievn. Kollmitn.

E. Pine ulyczios, likos putalpy į j

• garbe-
tas kalėjime nnl 30 dienu už 
suplakimu savo prisiegeles.

Puikus buvo reginy- k a 
da vaikai Xedelntje priėmė 
pirmaiinia komunije Szv. Juo 
z a | >♦» 
pasakė puiku ii 
1 i pamokslą kuris pervere 
>z:rdis. \ |>atingai levu. Dam 
lis žmonių radosi hažnyrzioje.

ka įėjimo

Xėdri n »je

dažny ežio je. Kum ('ze-n.i 
sugraudinau 

v i-u
re-

Lakew 
parkai bu\ 
isz isz. visu

ood i r Lakeside

M a i i ■ Sa r< >ka. 
Stale 

na i e
( d ra u ę n ve
I la.

’mu ( '• >1 leve 
Pili 4

n/ geriausia

\’;izi;i\ o mimo I ul;i- 
1 viszkas kunige lis in I 
I ;

Tota’l

si udelllc j

U|» 

y 11 a 
m»>l<

laik<

Lietu 
l-’i Indei fi.ie

llll\ o

Joii;i< X:i\ i<4<a> 
nauja garad/in 
( 'fui re u I \ (•zii>s.

daktai i sz k oPati

a 111

;il idai e ,
G<»7 E'-l

-III i

' driiln A. I '. \ tilmbio, kuri pi 1

Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliauto
jui in Szventa žemo, Beda, Tamsu nūs 

58 puslapiu. - 15c
No. 156 Penkios Istorijos nple 

I Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsltl- 
!kinius, Gromatft prie Motinos Dievo, 

60 puslapiu.

No. IBS Istorija apie Markus ir 
Aurelianas pulkus Mprasr.yinas, 
puslapiu. -

No. 189 Keturiolika Istorijų. Apia 
Po laikui. Onytės laime. Per neataar- 
guma iu balta vergija. Pusiau-gavenis. 
Vieszpats Jėzus Ir mlszko medžiai.

Del plrsztiniu. Apie uiirirn*.
Pavasaris. Apie saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus. Meszla 
vežis. Grapas. Ėgli, aržluolas ir uosis. 
Budyne. Puiki pasiskaitymui knygute. 
Apie szimtu puslapiu. - - - - ŽX«

No. 190 Keturios Istorijos apta 
Ant prapulties kranto, Mistraa ir Kre- 
poszlUK, Kampelis duonos, Isz ko dide
li ponai. 105 puslapiu. - tie

No. 141 Tria istorijos apie Bah>i 
naktis, Dzūko pasaka, Protas ant pro
to, ir keletą trumpu paskaitymu, 
puslapiu.

No. 192 Penkios
Kainu gyventojus, Kaukazo belais vis, 
Lozorius, Narsi mergina, Ulvydus vy
ras. 137 puslapiu. * -

No. 103 Septynios iatorijoa apte 
Jurgis Skaptukas, Ergelel pono Mot 
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, 1m 
reiksztas razbaininkas, Žydai kaimuo
se, Nevidonas. 9<J puslapiu. -

No. 104 Asztuonlos Istorijos apia 
Pranuko nelaimes. Audra, Kodėl Bal
traus neleido In dangų, Sziauczius di
deli reikalai, Senelis, Dienos kentėjl- 
Nantoj, Netobulas žmogus.
Preke

No. liHi

(pirgauna.
35c i

Tris iHtorljos apie Neva- ;
Įlojo pas Maurus, Vieszkello Duobes, iJtjoj{aj. 60 puslapiu. - - - 15c

No. 157 Pulki Istorijo apie Jona- 
sza Korczuka. 262 puslapiu. 35c

No. 158

Isz Lietuvlszkti užllcku. 
kslais, .177 dideliu puslapiu.

No. 127

121 puslapiu. 25c

Istorijos

Karalaitis žmogus.
No. 128 12 Istorijų: 

skirtumo terp vaiku ir milekiu visus'
Irius isz Valencljos, Kožnas dalgtas
ri savo vieta.

. 76 puslapiu.
Delegatai , No. 159 Dvi istorijos apie Ncuž-

Del tu įmokamas žiedas Ir apie Drūta Alksni
• ^..-1.. „i 1

uNedaryk,! a 262 puslapiu.
Tris istorijos apie Anglo 

i lu- 
Ka pasakė katras pa- 

20c

Kvlios molervs susitarė
I r Bendrove I uoj sudarė.
Pasisamdė Imta riiikdj
Žada steigti “Mailopolke.

Didžiai džiaugias Pirmininke;
Džiaugias ir Pagidbiiiinke,

Krautuvas T

lygiai. Vclniszktis kaziiavimas. Josz- 
kojo tarnaites o rado paezia.

K rosiąs.
Stobu- 

Nolaiinlnga> laiko 
I Tava

a(įmsko kuri1- 
Shenandoah, Pa.

Mahanoju, iii
h» riebi moterclr, o

i-z
ma
žinėdamas* pro
S(‘(

bll V o \’ iet os k II r a I -i.-e.' r

y y
klinga kiiczia.
karalių Ir jo vienturte dnktere. Nota- czluojas.
has

kad ne
4 sėdo

Prakeikimus. 1 
Užkeiktu skripka. I ’ 

apsipaezinot. 
Preke tiktai 25c.

No. 130 Penkios Istorijos 
Gregorius, isz numirusiu prisikėlė. Do 
rybe veda In laime, Szaltiszaiti, Ddbe- ! 
sėlis. 77 puslapiu. - - 20c

No. 131 Keturios Istorijos apie 
Karalaitis Ir ubagus, Anzelmas turkl- 
neja nevalioje. Javorovas Ir jo kliūtis. 
Apie kupczlu kuris norėjo plgtaus dar 
bininko. 182 puslapiu. - 1

No. 132 Szeszios Istorijos
Deives, Juokingas apraszymas, Proku- žudinsta, Rastlnukas, Kumelaite prie 
ratorlaus priminimai, Szeparka, Pavo
jinga klaida, 
telp-gl 1 
Dievobaimingas auginimas vaiku, Aky 
vos žinios, Vainos prelta szimtpiotije. 
Didžiausi tiltai, Planetos. Apie svei
kata, Geros rodos, Kaip pažint atmai
na oro. 59 puslapiu. . - - 25c

vyras, 
pas grafa, 
ka ketina antru karia 
Pikta Onuka.

No. 159

62 puslapiu. ... 15c
No. 100 Dvi Istorijos apie Baisi 

žudinsta ir apie Urlika razbalninka. 
43 puslapiu. - - - 15c

No. 1(J1 Penkios Istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio šonu dideli 
gallncziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c

No. 102 Keturios Istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo. Du kart

15c 
apie

J

122 pus.

Tris Istorijos Hunus Nai
kiau*, Isz klausyta malda vargszo,
Geras Medėjus. - -

No. 197 Devynios Istorijos 
Kas yra Kristus, Prlesž teisybe ne kai 
bek, senas žmogus pavojuje, Namu sū
dąs, Kvailas tikėjimas. Karalius či
gonu, Istorija isz 1795 meto, Nedoras 
ponas. Girtavimas. 122 pus. - 25c

No. 198 Devynios Istorijos su pa
veikslais, apie Dasckta nekaltybe, Va
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad ant 
giaro neiszeltu, Kaip Jonlszkei pavoga 
naktini sarga, Atidengta žudinsta, žmo 
gus be szirdies, Užmlrszo, Iszgelbela 
per kalininka, Kaip ponas Raukszlis 
atsivertė, Stebuklingas akmuo, Ir daug 
kitokiu puiku skaitymu apie J00 pus. 
Preke - 25e

199 Septinio* istorijos apie Do
rybe ir inielaszlrdinguinas. Paskutinis 
pinigas. I,aisve. Pražuvo miszkai. Ap
leista naszialte. 
dyje. Lape ir vynuoges.

No. 200 Asztaonios Istorijos apie 
Barbele. Mokytoja. Velnlszkas tiltas. 
Auklėjimas sveliko ir serganczlo ku- 
dykio, Kerodas boba, Kas'nepažinsi* 
Dievo tas nepažlnsta tėvu, Per tamsy- 
sbes in szvlesa, Pasltalsias praslžengo 
lis, Duktė malkakerczlo .121 puslapiu. 
Preke - 25c

No. 202 Vieniolika puikiu Istorijų
Apie DžiaugsmaA ir

Kalėdų Vakaras. 
Su Dievu, Grigo Kale- 

Kalp Vincas ingalejo paezia, 
Mallach, Paskutinei Vaiadol, Slaptybe 
gymimo mumisie Dievo musu jame 
atslgymimo, 
tikimu, 
Suvlrsz 100 dideliu puslapiu. -

No. 203 Dvi Istorijos apiė rf)uk(e 
Mariu ir Sruolis isz. Lietuvos. pus. 
Preke - - - - • ,1 15c

No. 205 Penkios

Ti I >ži;iugia> vede
j (b

apienuda\ įliejo 1szale kunigėlio 
; dideli nabažiiuma.

pradėjo
o 1

idant duot u jiai rodą 
me veikale, 

(I

HSu did*4u 
-u
•Idc jojo '

I
•li>l

ir jos pardavėja.
Ir mes moterys didvyres, 
AI sisk'ir-ime nuo vvru.

mums namie sėdėt i, 
Bulves skųst, vaikus porėti.

I 11i a 11 g i a - Istorijosnedrąsumu
I I
• i kalbėt is i r ant gal

I
JI U >111

mi
i svarbia 

k im i gi

122 pus.EiLidvlI i fo s u kūdikiu i<z

ai lauk v t i savo moleria
VU ( i.'l lllllelie |-Z

lm\ 

jos .1 e
y
■'.ž

prigrūsti žimmi-į stovėdama ant kauiĮ()

daliu pavietu. Au

| j »s| ( 'reek. | 
Willie ir!

() kada

(’ent re n| \ e /111,
Į)O

11 k < t re n k i a

T I prižade j
i k e, Imk’ lankei turi
I kimus.

dm>t i rodą, ji.ji paša į
apsireisz. I Vyra i va i k szczioja iii Kliubus,

t(»mobiliam< nebuvo \ ietos kur I per karuk.i kada lasui suko ap :

j prastai t tiri 1 im-in
• i kimus

sil.stoli. Nelaimiu buvo imiž.J.

— Per szvente daugelis 
ežiu isz tolimesniu

-Ve 
aplinkiniu 

atlanko sAvo ]>ažy-1amu- ir iri 
minos. Ant kapiniu galima bu- i 
vo matyti daug svetimu veidu j 
kurie pribuvo papim-zti kapu- J 
savo mylemiijn.

l'gni< kil 
ta valanda
Signalas Italei.^ a s isz Box 2

o apie 
X ed eI i 11 s

( 1

IooC
apieI-- I 

h;
į \ y r;i i lo.sz.ia
■. leria
i Ir konjaką i.-z ITaneuzu.i

4 4 prot eraueiis, 
isz Prusu,

t 1

tvoros. 121 puslapiu. - 25c
No. 163 Pasiskaitymui knygele:

121 puslapiu.t a m: >1 ei•• 
apsiretsz 

užklauso kunigą-.
nakti, n<“< tnda.

pakada ‘‘ Vermutą
loj paczloj knygelėje j Pasiskaitymui knygele:

landas! sz.ltie apskaitymai, jęaujĮ metai, dainele. Kvailys, numiro-
linkui kampu. Stovini i

ir tokiu bildu |
ap-i-mig'd" 1 1 | I linu

I kinta nemiegu.

I gus jaja paga\o 
j kūdiki- i r m< >l i na 

. , nuo nelaime-.
i

z 1111 ’
S

deszim

■f Sukatoje ai-il»u\ <>
' tn\ r> a. a. Liudviko K:i|a. a.

Initio
H I

< > k a toki matai tose a p

Į c/.iaiis, kuris iszgyvrim Szena
dorije per .’’><1 met u. Velionio pu 
ėjo isz Suvalkųisz gubernijos.

' Marijampols parapijos. Paliko 
vakara. , -mm daktara Antanu 

dnkt• >•> ,. >.

Laikrodėlis, 
ant Io.mi Bronislova 
ne, likos iszlainu-tas per josio 
sunn Alfonsą. 'I raiikima- buvo j 
Kabaloje. Tikinto munara- bu 
vo 128 k

k n r i
K ra gžd iv

leido 1

uris laimėjo laikrm leli.

K. Navickiene i>z Ridge 
wood, Brooklvit, X. Y., kuri ki 
Vados gyveno Mahanojui, Imi

i siriszkimuosia !

Ir mes laisvos
Ir ballakes iszsil ra liksim,
I r tins \ \ rams nieko gero;
I .ai >au eina reslatiranan....

paragausim,

1 Jo-lone, 
Marijona KakmkaiH 

kienr mieste ir M a ęj la lenu M i 
reila k

ere

| kid.-oiiie
' l orimi-, žmona I >ostmie.

Adele 
i-z k ei i a v 

kur

lie.

Pana 
( \ t • 11< (11

i -z

“ Keleivio''

\ orka

t
metu, 427 I*'

>;<iivaicziil.
• Į
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Bermuda anl keliu
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Xe\v York uli. mi 

re Pel U \ ežio je A s|| la 1 K |o h 
rado-i nuo Praeit 

o (I ž I o m c U e - i'».
' kur

g o 11
< *

I
I 

linkio
j mi<la vttlgai ant vakariene-! 

Avli, ;i-z i-z to neramumo 
del .-nd rut i 11 i m 
Uiklvliiis mimim " 

toliu vyno.
Tai tami.stvlv iž 

teli vyno ir pa>kui matai Sz
I a re kunigėlis, 

ar žinai 1ami>lvlia 
tau duosiu rodą.' Ižgvrk da an 
t ra buteli o gal pamatysi ketu- 

min-zel n i n k u 
m iega įiezia 1-

Matau Szv. I ’et ra.
Hum. Szv. Petra Pave 

užklaust i o

Ta i i s/girde

man k a ta

senmerges,
Kad iH'.-uand/.ia blaivinink
Timj Ona Agi
\ r gi rd i k a j<

lai

Į X < > \; 1 k, 
isz Park Place, -u h:tžn\t inrm-I ,n) iM jrs 

k < » k iapeigomis.
Mllsu diecezijm 

lis Lenkiszkn ir
perkelinių i>z vie

s,

l aniIius Į

da u 
Sla \ < »k t >zk u

kunigu likos 
m»s vietos in kita?

Eduardas 
i-z Eiladel f i jo-, lanku 
vo SPsiilia ir szv<»geri !•’. Skla 
rus.

- \ k 1 < • -1 a, 
į »ada ry - 1

-1 i*; 1 k m t • 11 i 11

nu'ln \aika>, 
į»at runa, 

angleka-iai ka
>er > i t i k r v t a r

tiktai 
kelis s

Petru,

resdesz.imt s 
septynei 
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< > izgeii u 
su bu

Ž2<‘l'i Im

kokia

ANT PARDAVIMO.
Puikus 

dviem 
403
kampo.

(I

su
bro

\l

• tai t a ria :
•s padare .'

I r, Agota, nu1.- nesiiaiiskiin. 
Tuoj moleru kliuba >1rikini. 
Mr> jn \ yr:H priviliosim...
I r per nakl is ‘ ’ 11 levosini.

es juk serniėi’ges
I r 11110 vyru jau užprate... 
Reikia karta bent atoki i 
Jaunas dienas pakarto! i.

szt urmui in v o.
Slalr, rinko ir buksavo, 
Vyru- szmeiže liežtivav 
Viską nžprotokidavo.

J. (trizas.

« v

IK'Vede,

l’e k e,

szmeize o

a n t — 
familijn, po No. 401 ir ( 

\V. Mahaitov Avė.

dideli namai f

prie

Minersville, Pa.
-e pi y n i u

din.imit ini
na udoja

norėjo į
Ii del i • ‘ į m k -z t. ’' I re n t 1 i

ir ek.-plozije i 1

i .1. Sklera, 
-101 \V. Mahnuov A vu.

Fr.

59 puslapiu. .
No. 133 Septynios istorijos aplo 

Smertls Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
lai su manu pačiu (Dzukiszkal), Ke
lios pasąkalteą aplo čigonus, 
klos rodos ir naudingi skaitymai, juo
kai, paveikslėliu ir t.t. 
knygele. 88 puslapiu.

No. 135 Szlupinls puikiu skaity
mu (Antra dalis) talpinąs! aekanezios 
Istorijos: Dievo nurodą, Velnias Na-

»J

Vlso-

Ulbai smagi
- 20c

mieje, Kandidatas ant apsipaczlavįmo 
Dzūkas iszvad.avo savo paezia. Taba- 
kierka. Kaip žydas moka gcszęfta pa
daryti, Pasaka apie arkluka^kupruka, 
leip-gi keletą juoku, geru rodu ir t.t. 
18 puslapiu. - 15c

lis ir velnias, arba moteres iszinin- 
tingosnes už vyrus, 
Kalėdos amcrlkoniszko valkatos. Ke
turios dalis ihetOr daineles apie I*nvn- 
nari. vasara, ruduo ir žiema. In ka 
nvkurio žmonis tiki.
lietuviai amerike praleidžia szvente 
Užgyrnlmo Jėzaus. Misles. Kaip turite 
pasielgti namie, ant ulyczios. susi
tink i m uoliai r t.t. Žolių vardai. Tavo 
gillukningos dienos. Žmonių skalczius. 
Saule geriausia vedintoji. Preke 15c.

su paveikslais.
f

I

"U : 1

vasara, ruduo Ir žiema.
Kaip nekurle

ant. ulyczios.

No. 165 Keturios istorijos apie 
frlanda, Robertas velnias, Medėjus. 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtingu 

78 puslapiu. - - 20c

kejinias kunigo. 15c

ponu.
No. 166 Tris istorijos apie Užpuo 

Hmas Totorių, Baltas Vaidulis, Atmo- 
47 puslapiu.

No. 16? Keturios Istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam d va

ire, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas.
No. 136 Sziupinls puikiu skaity-'si puslapiu.
(Treczia dalis) talpinąs! sekanti '

skaitymai: lla isz malszo iszlins, apie Į snkojimai. Pasaka apie maža kailiuku.
boba ka negalėjo savo liežuvio sulai- I Lietuvos skausmai, eiles. Vargdienis.

m u
I 15c

No. 1<8 4 Istorijos: Mocziutes pa-

kyt. Girtuoklis Jurgis, Galinga ypata, | Pirmutine szaina apisakele. Preke 15c.
N1.170 Tris istorijos apie Pavel-Galybe meiles, R a gan is zk a lazdele, Bo ;

ba kaip ir visos bobos, telp-gl juokai, Tlas gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Je- _ i_ . ..........t .x.. i t.. . . r o r . _ .

Jeszkok aukso szlr- 
Prcke 25c.

su paveikslais. 
Nuliūdimas Tėvu.
Isz Akyvumo,
dos.

Metai Svarbiausiu Atsl- 
Nusimlnitnas seno jaunikio. 

25c

(I

‘ I
i

"'ifi
I

■'j

M 11
II

fU

. i 
istorijos,, apie 

Talmudo Paslaptys, Du mokiniu Kim 
iszdavineti pinigus. Girrios sargas. Sa
mi ir Dukterį,

i

52 
15c

Tris aplsakos apie Pinin- £|(a8 malūnas, Kaip studeatas lojo 
gai galva-žudžiai, Ražanczlus iazgelbs- muitininkas pabėgo, Stebuklinę* puo
li nog smert. Apie Szv. Kristupą, Juo- '4*, Dainole. 
klngl Rzposelei. kaip traukt giliuknim 
gai einiki ir kiti szposelei. 
Preke -

No. 138 Penkios istorijos. Apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias. 
Kas man nokei acltiko, dzūko pasaka. 
IJžliekos isz senovės padavimu. Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiai. - - 25c

No. 139 Dvi istorijos apie Gyveni
mas vargdienes, Meile kudyklo, ir Dvi 
dainos. 47 puslapiu. - - 15c

No. 110 Puiki istorija apie Kantra 
Alena. Motyna eiles. Gudri Merga ir 
vaitas pasaka, l’asiszvcntimas kunigo 
istorija isz kares. Vargszo paskutinis 
skatikas. Keletą juoku. . . . 25c.

No. 141 Istorija apie Sierata, pui
kus apraszymas. 119 pusjapiu.

No. 142 Septynios Istorijos apie 
Ponas ir Szlauczius, Isztikimas suuos, 
Karalius gcntelmpnas, Karczema nuo- 
szalija, Valdulis, Galinga szoble, Moti
na sopulinga, Meile sunaus. 181 pus. 
Preke

No. 143 Istorija apie Ali Boba ir 
40 Razbaiulnku. 45 puslapiu.

No. 141 Keturios Istorijos apie 
viena motina, Vaikuczlu plepėjimas. 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis

rodos trumpi pasakaitymal ir t. t. 
puslapiu.

No. 137

r u baliuko, Oslcczna. 40 puslapiu. 15c
No. 171 Tris istorijos apie Velnis 

o

:įį>ėį:
•>

f

_.,'xNc .■

ile

A5t
Pasiskaitymo Knygelt;

52 pus. | 
20c ka apvaizdos.

83 puslapiu.
No. 206 Tris istorijos apie Krai

go Paslaptis, In Merika, Pakaruokli*. 
220 puslapiu.

No. 207
Kuczios - Žemaites Vaizdelis, Gudrm 
Piemenelis Graži Senovės Pasak*. 
Isz ko susidarė anglis, su paveikslais. 
Kaimiecziu Aimanavymai, eiltrik 
Kokeis budais 
žmonis. Prietarai ir Burtai, 
juoku ir paveikslu...................

M a ha no j” City, Pa.J(tf)'ke
| imt rauk 

ITa-kanckas i rimis daktarai turėjo nnpjant.
v i-a d 

ne p 1111 gii i <, 
g\ va -ežiu.

si pas sa i

Jeigu norile pataisyt i 
htubas arba ka toki pertaisyti,' 
tai jums 1a,ji darda atlik
tai ii' 
Tanmszauckas, 
noy Avė.

norite

\ t

na ir
• ja m I ris pi r>zt n.-, k u

n uos
l ž mok-la 

mokei i, jeigu 
Veikalu arini

reikė už

4t a i B
nes

d

ua. 15c
apie

Aimanavymai, 
apgavikai

r r

grei- 
gerai dailyde Jokūbas 

3dii W. Maha- 
(l. f.

ANT PARDAVIMO.
l,’;irm:i S2 akeru. namus, di 

vai-iiigii medžiu, 
del

ksztas ant salos Dago. 
Preke

Nihilistu,

ANT PARDAVIMO.

apgauna 
Kelata 

. 15«.

(didis 1 \ arla<, 
gi riai taipgi

• Randa.-i szulin\
~ I Ka i na liktai $ 1,1 >< H i.

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

V. Lapinskas
601 W. Mahanojr Avė.

Mahanoy City. Pa. szaukite in

Teipgi lotai minėtam | 
Apie daugi aus dasiži

kit |)O

iszk i rt i m o.
ir szall inis.

A l siszau-
(1.47ad resii.

(ietį. M. Biebl

204 S. Centre St., 
Pottsville Pa.

NEDELINE EKSKURCIJA
— IN —

PHILADELPHIA
7 DIENA JUNIAUS

$3.50 DUBELTAVAS
TIKIETAS

15c.

naktl.
I5o

Kitokios Knygos.
No. 208 Abccela 

skaitymo Ir raszyrno del Li et u t isicki i 
vaiku. - - - - 15e

No. 213 Moraliszka Kabala katra 
(szdeda žmogaus ateiti. - 10c

No. 214 Tikriausias Kabalas arba 
atidengimas paslapcziu ateites su im- 
gialba kazirom - 10«

No. 215 Tikriausia Burykla sudė
jo cigonka isz Egipto. > 
tykia del vyru ir moterų.

arba pradžia
f

47 puslapiu. - - 15c
Nu. 172 Penkios istorijos apie Ran 

Nedaejusla žudinsta. 
Paskutine vale motinos, Pakutnlnkas,
Ar paszaukl tęva zokoninka Bernadi- 

<1 puslapiu.
No. 173 Keturios Istorijos 

Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau-
ktje. A Uit e duktė kuu. Kerniaus. Bo- 

64 puslapiu.
20e

No. 174 Dvi Istorijos apie Auka 
Stebuklas kucz.ios

61 puslapiu. -
No. 175 Tris istorijos apie Raga

na, Keliauninką Joną, Vaikinas Ir Ste
buklas. 74 puslapiu. - 20c

No. 176 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena, Pavojiuga klaida. 45 puslapiu. 
Preke - - - - 15c

No. 177 Asztuonlos istorijos apie 
Dede Isz Amerikos, pasaka manu Dze- 
dses (Dtukiozkai), Viena nedele teisy
bes, lezgydlntas, Nedoras dede, Atsi
gavo, Valkata, Paukszteiis Jezuso, telp 
gi koletą juoku ir kitokiu paskaitymu. 
41 puslapiu. ... lie

No. K8 Keturios
Duktė akmenorlaus, Klara, Nusprons- 
tusis, Ant kiek užlaiko moteres pasla- 

61 puslapiu. - - 15c
No. 17t Penkios istorijos apie 

Vaitas Szvilplkas, Pas merga, Gražios 
akys, Tamas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu. - 15c

No. 180 Tris istorijos apie Kajl- 
tnas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
gusiagiu. -

Ne. 181 C, Tris istorijos apie Gailu
ti, Du broliai, Majoro duktė.
Preke - lie

No. 189 Tris ietorijoe apie Jonu
kas Spėk ui an t as. Kryžius prie upes 
Vielos, poras Vaikineils. <0 pushpin. 
Prekev » - - -

No. 180 Pulki istorija apie Ssakl- 
nas nedora lydą. 136 puelaplu. tie

Ne. 1841 Puiki istorija apie Malū
nas girdoje. 77 puslapiu. - lie

74 puslapiu.

Yra tai bu 
lie

No. 221 Kvitu Knygele Draugy
stėms del iszmokejimo pinigu ligonia
ms. - - - tSe

No. 223 Kvitu Knygele Draugy
stėms del Kasieriaus nog sudėtu pini
gu aut susirinkimu. - - 24c

No. 224 Randu Knygele iocnhU- 
nkams stubu del užrašymo užmokėji
mo raudos. - - - 5e

No. 225 Naujas Dideli* SapnoriuB, 
arba Iszguldimas Sapnu, 160 pusla
piu, su 283 naujais paveikslais, dru- 
cziai apdaryta kietais audeklinels 
apdarais..............................Preke $1.50

No. 226 Dainų Knygele, tcipjfi tin
kama kaipo eiles ir dekliamacijos. 
92 puslapiu, popierini apdarai. 25ę.

Visi Money Orderci ir pinigai o Ir 
visi laiszkai visada turi buęi ’ siusti 
vien tik ant sžlo vardo ir adreso.

* * 4

W. D. Boczkauskas Co. 
Mahanoy City, Pa.

PLAUKS IN ŽIEMINI 
POLIU.

Kapionas Steele, • iioužilgio 
iii Greenlandije ant 

tyrinėjimu ((maitinės aplinki
nes, kur 
penkis motu>

Speciali* Trcinas Sukatos Naktį
350ANT PARDAVIMO.

Namas del vienos familijos, 
ant kampo prieant viso loto

(t.t.)
No. 436-438 E. Centro St. Alsi- 

“ Saules > 1 ofisą.

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

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

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

D* C.

Panedeli 15 Juniaus
Specialiszka su palydovu ekskur- 
cija per 4 dienas in Washingtona, 

Visi ckspensal apmoksti.
Apie dauginus nformacijos raižy
kite pas. G. O. Roper, D. P. A., 

Williamsport, Pa.

Isz ryto 
. 1 :30

Isz
Shamokin . . .
M t. Carinei............................1:30
Ashland ................................  2:21
Girardville ............................... 2:28
Shenandoah ........................ 2:00
Mahanoy City (Preke $<3.25) 2:49 
Tamn.qua (Preke .$3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00

Grižpmt Hpecinlis trcinas apleis 
Philadelphia 7:30 vakare ta pa- 
czift vakar 
c i jas.

in virsz-minčtas sta-

— ..... ....... ..... ............................. ..................................... I ■MII. I

Ant ReadingcT Geležinkelio

iszplauks
?s aplinki- 

inmm. perleist i apie
s.

PAJESZKOJIMAS.

Pajoszkaii savo brolio Auta
is aula v ieziaus.no Kaiilavicziaus, Jau ilgas 

laikas kaip nežinau kur jis ran
dasi.
dalykas jo sužinoti, todėl pra- 
szau atsiszaukti, arba kas apie 
ji žinote pviiszau pi'aneszdi ant 
adreso

Mrs. Antanina Kainick
325 E. Mt, Vernon St., 

(Aug.7) Shenandoah, Pa.

Ala n labai v ra svarbus

15c

62 puslapiu. - 15c
No. 145 Dvi istorijos apie Valu

kas isz girrlos ir Ant nemuno. 58 pus. 
Preke - - - - 15c

No. 147 Tris istorijos aplo Tris 
Valkijozal, Iszmlntlnga rodą, Apskialb 
tojas. 63 puslapiu. - - 15c

No. 148 Penkios istorijos apie Sū
dai Dievo. Sūnūs Stalorlaus, Iszgydin- 
tas, Budelis X, Kunlngaiksztls ir Pie
muo. 60 puslapiu. - - 15o

No. 149 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis. Drąsus szuo, Kol era, Senolis, 
Vargo sapnas, Pasakos apie' čigonus. 
45 puslapiu. - - - 15o

No. 150 Dvi istorijos api^ Dvartne 
Pana h* Aplo Baisi Istorija. 61 pus. 
Preke - - — Uo

Vii.

4

Istorijos apia

62
15c
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