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ISZ AMERIKOS
MERGINA LIKOS UŽMUSZ- 

TA DIRBDAMA KASY- 
KLOSIA.

Pittsburgh, Pa. — Dvide- 
szimts trijų ipetu Ona Smoley, 
kuri pagialbinejo savo tėvui 
dirbti jojo mažoje kasykloje 
per szeszis metus, likos už- 
muszta Panedelio ryta per nu
puolimą szleito.

Szeimvna Smoliu
*

gyvena 
Bridgeville. Ona pradėjo dirb
ti kaj^yklosią nuo septyniolikos 
metu, teip'kaip vyras — pikia
vo ir liedavo anglis ir stūmė 
ka rukus.

Norints kitu darbininkai su
bėgo iii pagialbn, kasdami ko- 
uia valanda laiko, liet mergina 
buvo be gyvastfes kada ja ja 
atkasė.
DUKRELE PAVOGĖ MOTI

NOS MYLEMA.
Mass. — Barbora 

Moor^C' patogi 22 metu 
gaite, ana 
Clips. Winthrop, szoferu savo 
motinos in Kalifornia ir tonais 
apsivedė.

Winthrop buvo mylemu jo
sios motinos ir ketino už keliu 
sanvaieziu apsivesti, nes szo- 
feris būdamas 23 metus jau
nesnis už moteria, nutarė pasi
imti dukrele ne kaip sena mo
tina ir -ana vakara abudu pa
bėgo in Kalifornia.

KEBIUSKQJB BIOKINA
KATP DARYTI ALŲ.

Lenox,

anglis

gy rustics

mer-
diena pabėgo su

DARYTI ALŲ.
Gmaha, Neb. — Elmer Tho

mas, vaistinis prohibicijos di-

supredenta

šoriams st uden-

rėk toris ant Nebraskos, užvedė 
skunda prieszais
publikiniu mokslainiu Blake, 
idant sūdąs uždraustu profe- 

iszdestinet
tams mokytis fizikos, kurioje 
parodo kaip dirbti alų ir kitus 
alkoholinius gėry mus, 
tam knygosia randasi ir 
veikslai kokius aparatus gali 
ma naudoti ant to darbo. ,

Nežino ka valdže padarys, 
nes tiesos aiszkei parodo, jog 
mokinimas kaip dirbti alų ir 
varyti spiritą yra uždrausta.
GERIAU SUGRYŽTI IN TE
VYNIA NE KAIP GYVEN

TI SU MOTERIA.
Milwaukee, Wis. — Adolfas 

prisipažino

o prick
pa-

nuo jo-

f

Grimun, 38 metu, 
sude, buk apsivedė su savo mo- 
teria vien tik isz gailesįies už 
ka dabar keneze daug
sios, ir sutinka, idant ji valdže 
sugrąžytu adgal in Vokietija.

Grimun apsivedė su moteria 
ta paezia diena kada jiji at
plaukė in Stiv. Va 1st. 1923 me
te ir tik todėl, kad jiji Imtu in- 
lėista in czionais. Jisai užmeti 

įlieja jai, buk jiji yra labai pa- • • • • V •sisziauszus ir laiko ji žemesni 
už save, pasielgdama su juom 
arsziau kaip su szunim. Adol
fas užvedė skunda ant persis
kyrimo, o kad apgavo valdže 
bus sugrąžytas in Vokietija.
18 METU MOTERE NUŽUDĖ 

VYRA IR PATI SAVE.
Los Angeles, Calif. — 

Alicije M. Smith, patogi 18 me
tu moterėlė, nuszove ant smert 
savo vyra Lesteri, 25 metu, po 
tam pati sau atėmė gyvastį to
kiu pat budu.

>

Mrs.

Smith tame laike miegojo ir 
nepabudo'kada in ji szove pati. 
Kada josios tėvai inbego in 
kambarį ant balso szuvio, rado 
abudu negyvus. Motore laike 
rankoje revolveri ir gromate- 
lia kurioje buvo paraszyta: 
“Likite sveiki milemi tėveliai, 
j-upinkites musu kūdikiu. Ne
galiu ilginus gyventi, nes vyro 
—. m. * a. 1 <■ m. m) «r« • » 1 A -m v <■ -» » J"*. -ww v

DIDELE NELAIME ANT 
GELEŽINKELIO.

44 MIRE O 80 SUŽEISTI NE
LAIMĖJE ANT GELEŽIN
KELIO. — 182 VAŽIAVO 

IN TEVYNIA.

Easton, Pa. — Nedėlios ryta 
ekskursinis trūkis isz 

su daugeli Vokie- 
in New 

sesti ant
važiavo 

kur ketino

iszejo
Chicagos 
ežiais kurie
Yorka,
laivo Jtepublic l’tarninko ryta 
plaukti in Vokietija atlankyti 

Ekskursija bu-
I Leopoldo 

laivakorcziu agento,
prisiartinant 

užėjo didelis lietus

savo gimines.
vo po vadovvstapo

>wman 
Trukini

East ona, 
su griausmais ir žaibais. Nuo 
kalnu pasipylė pieskos ir žemo 
kuri užkimszo geležkolio sztan- 
gas o kada trūkis užbėgo ant 
tosios vietos arti Rockport 
Sag, N. J. iszsirito nuo sztangu 
in pakalne ir trys vagonai pri
pildyti pasazieriais nusirito 
drauge.

Apie 80 vyru, moterių ir vai
ku sužeista, o 44 užmuszti ir 
apszutinti ant smert nuo garo, 
kada paipos sutruko po vago
nais. Visi paėjo isz Chicagos ir 
aplinkines.

Nelaime atsitiko ant Dela
ware, Lackawanos ir Western 
geležinkelio. Isz visu aplinki
niu pribuvo ambulansai ir 
daktarai in pagialba ir nuvež
ta sužeistus in-ligonbutes ku- 
riosia daugelis sužeistu ir ap- 
szutintu mirė ta paezia diena. 
Sveikuš ir gyvus sugražino ad
gal in ('hieaga.

Nesusi laiške 
leiviai pamatyti 
in kuria teip 
žinoti, bet nuėjo 
isz kurios niekas jau daugiau 
nesugryžta.
DA GRINORIUS, O UŽBAI

GĖ PASEKMINGAI 
MOKSLĄ.

Dliiladelphia. —’Petras Dul
ko, kuris pribuvo isz Czeko- 
Sla voki jos tik du metai adgal, 
užbaigė pasekmingai mokslą 

aplaikydamas 
of Science in 

Husbandrv.

m

pasazieriais

nelaimingi ke- 
savo tevvnes 

troszko nu va
in toviszkia

State (V) 11 ego, 
titulą Master 
Animal Husbandry. Petras 
miegojo tiktai po tris valandas 
kožna naktį idant tik užbaigti 
mo'ksla. Kada pribuvo in Ame
rika kalbėjo jisąi Rusiszkai, 
Lenkiszkai, Slavokiszkai, Vo- 
kiszkai, Serbiszkai ir iszmoko 
Angliszkai, o dabar mokinasi 
Francuziszkai, nes aplaike 
dinsta Armoro skerdinyczioje 
Chicago kaipo thimoczius 
tuos du metus nupuolė ant 38 
svaru mokydamasis naktimis.

y

nes

Per

Paskutines Žinutes.

(/ n

II

Ky-

Washington, 1). C. -— Pa- 
al naujausia apskaitymą, tai 

ant svieto randasi 170,900,655 
protestonu, o 273,560,722 
mo kataliku.

11 Philadelphia. — Suvir
szum 2000 automobiliu pavog
ta sziani mieste nuo pradžios 
sziu metu, kuriu verte buvo 1,- 
265,000 doleriu.

11 Albany, N. Y. — New 
Yorko valstije in keturis mene
sius likos užmuszta 179 žmonis 
o 11,132 sužeista per automo
bilius ir strytkarius.

U London. Soviatu valdže 
isz Rosijos prisiuntė in czio- 
naitini banlka platinos verties 
už $4,607,500.

11 New York. — Chester P. 
Knapp apskundė Earl McCul- 
len ant $100,000 už paveržima 
meiles savo paezios. Sūdąs jam
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36 METAS

Isz Visu SzaHuBJAURYT KATALIKE.
Kriukai, Szakiu apskr., Pa

ežerių valscz. Tekus Kaplanas, 
18 metu amžiaus kiausziniais 
prekiaudamas, 
Klumpiu Stanislovaiti, 
spytrines in tarnaite
Teofile Bartkaite, 15 metu am
žiaus, mėgino prievarta isz- 
bjauryti, bet tapo susektas ir 

Gavo 6 menesius

BARBARISZKA SKERDY- 
NE YUNNESISZKU KAREI
VIU PER KANTONIEOZIUS.

Hong Kong, Kinai. — Asz- 
tuoni szimtai apleistųjų ir ne
ginkluotu Yunnanesu kareiviu, 
kurie likos apleisti per aficie- 
rius kada bego isz Kantono li
kos nužudvti baisiausiu budu 
per Kantoniszkus kareivius po 
vadovvsta Bolszevikiszku afi- 
cieriu kada atėmė miestą nuo 
savo prieszu.

Per 24 valandas kraujas tų
jų nelaimingu pylėsi upeleis 
ant ulveziu. Da tokiu baisybių 
nebuvo laike tebyriu apszvies- 
tu laiku, bet nėr ko stebėtis, 
juk tai buvo Kinczikai kurie 
susidraugavo su Bolszevikais. 
Tik ant vienos ui vežios surasta 
suvirszum szimta lavonu.

Kantoniszki kareiviai
kojo po visa miestą savo prie- 
szu, užmuszdami juos akme- 

inmesdavo in upia, o 
norėjo iszplaukti, tai

atėjės pas 
insi- 

nebvle
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apskustas, 
kalėjimo.

go
ža nda ras ir

KRATA.
Sacziunai, Sziauliu apskr. — 

Gegužes 11 diena atvykęs 
ležkelio policijos
pasiėmęs vietos policista pada
re krata pas Joną Barzdžių ir 
surado nuo geležkolio 
tus pabėgius ir tvoras 
sulaikyti.

KEISTAS INVYKIS.
Rietavas, Telsziu apskr. — 

Gegužes
ras-

pavog
si! iegui

nežinoma.

jesz-

ISZ LIETUVOS
KRUVINOS ATLAIDOS.
Vyžuonos, Utenos apskr. — 

Pas mus Szv. .Jurgio atlaiduo
se iszkilo kruvinos pesztym 
Muszesi ir szaudesi, kol 
nius pabaigė. Vienam perszovc 
koja. Pesztukus policija suėmė 
ir in szaltaja sukiszo, bet jie isz 
lauže duris, iszbego; policijai 
vėl buvo darbo suimti. Negra
žu, vyrueziai negražu!

LIETUVOS.
Garliava, Kauno aps 

phmto, tarp Kauno ir 
vos gyvena ūkininkas p.,

metu jo visi
I ‘raejus 

riszkeviczius

Prie
< lariia-

Tisz-

‘S.

szovi-

keviezius; 
t robesiai 
didž. karui

MOTERS
APGAUDINĖJIMAI.

Kauno

u z

dienomis
nagrinėjo 

byla Juzės Pclcnienes, kaltina- 
mos antru kart susivedus esant 
gyvam pirmajam vyrui.

Juze Pelenienc, dar būdama 
visai jauna mergaite, isztekejo 
pirma karta 1904 metais
Juozo Pelenio, kuris priesz ką
rą iszvažiavo Amerikon. Pasi
likusi viena Lietuvoje, ji gud
riai sumanė, vėl iszkeiti antras 
vestuves. Bermonto okupaci jai 
1919 irudais esant, Pelenienc 
atvyko pas Kelines kleboną ir 
pranesze, kad jos vyras 
nuo džiovos.
damas Pelenienes žodžiams su- 
rasze mirimo metrika.
jaus diena klebonijon 
Pelenienes atsiusta moteriszke,
kuri pasako, kad mirusis Pele
nis bus laidojamas ne Kelmėje1, 
bet Kaunoriu kapuose, nes ber
montininkai neleidžia iszvožti 
lavonu Kelmeli.

Kuriam

karo 
sudeginti. 
, p..

gražiai ir tvarkingai atsistatė. 
Bet sztai staigi nelaime; Gegu
žes 22 d. 3 vai. pp. užsidegi’ p. 
Tiszkevicziaus gyv. namas, o 
nuo jo tuojau kluonas ir 
tai. Gaisrui gesinti subeg 
lėtas szimtu žmonių, bet 
ka galėjo padėti, 
dens kibiro, jokiu 
siūti inrankin nebuvo ir, nepra
ėjus dar 2 vai., viskas virto pe
lenais. Sudegė no tik trobesiai, 
bet daug visokiu maszinu kam
bariu baldai ir 
kiuju gyvuliu. Nuostoliai 
kia apie 70,000 lit.

Užventis, Sziauliu : 
Nakty, Gegužes 14 in 15 d. apie 

priežas-

t var- 
fo ke
rną ža 

l»(‘ van-nes
gaisrui ge-

keletas smnl-

24 vai. isz nežinomos 
ties užsidegė spirito 
Nr. 32. Sudegė visai

sie-

ips.

mi res
Kunigas patike-

Ryto-< 
at v v ko

laikui praslinkus 
Pelenienc iszeme savo vyro mi
rimo metrika ir pasisakė vi
siems pažinstamiems esanti jau 
naszle. Netrukus insimylejo in 
viena jauna vaikina S. ir 
vus indulta, 
karta.

Bet gudrios moteriszkes afe
ra taip vyra numarinus tuojau 
buvo susekta. Teismas ja nu
baudė vienais metais paprasto
jo kalėjimo.

susivedė
ga

nu t ra

APIPLESZE SENUTE.
Sintauti, Szakiu apskr.

St. Sakalauskas, Sintautų vals. 
Versliu kaimo, vidurdieny už
puolė kiety senute Petrone 
Szuopione 74 m. amžiaus ir pri
smaugęs paėmė apie 200 litu 
uinigu ir kitu daiktu. An. Teis-

f
ii

JI
’1 
I

iR

uiu gana sveika ^zneka, jie sa- 
įko;“(.............. ........
czia su klebonija nudegusi, o 
miestelis palikes.
savo namelius atstatys, dau 
iszeis laiko, o 
tokia klebonija 
greitai butu sutaisė.
teisingai jie kalba.

Szveksznos apylinkėje ir to
liau, dabar tveriasi tam tikri 
komitetai, kuriu tikslas rinkti 
aukas ir szelpti nuo gaisro nu
kentėjusius gyventojus Szvek
sznos. Žmones duoda kas ka 

pinigus, 
drapanas, baldus ir k

Atsargiau

Geriau,, kad butu bužny-

Žmones kol
<r o 

bažnyczia arba 
parapijonys

” " Gal ir

isz 30 Balandžio in 1 
m. p. Cirtautienes szuliny 
ta dar gyvas žmogus. Kuo bu
du jis ten pateko, 
Klausiamas sako, kad ji sauli
niu ininete kokie tai jam nepa- 
žinstami žmones.

Bet miestelio ir 
žmones kalba kitaip; jie sako, 
kad buk jis esąs kaltininku ne
senai P. kaime sudegusios dar 
naujos trobos ir kadangi dabar 
del to einanti kvota jis, 
žinodamas kur dėtis, 
prisigirdyti, bet,
vargszui nepavyko.

apylinkes

nebe- 
norejes 

kaip matyti

sako
Kadangi

ga lodami: grudus

reikia algtis su 
ugnimi, o ji negąilestinga, ka 
pagriebia, tas pelenais virsta.
SULAIKYTI PLESZIKAI.
Gegužes 16 d. sulaikyti Jo

nas ir Ankudinas Traszkinai 
isz Ežerenu apskr už ginkluo- 

Rokiszkio ap
skrity.

Traszkinu darbai tokie: Ge
gužes 7 d. apie 20 vai. ant kelio 
Rokiszkis-Južintai niiszke api- 
plesze Petra Joci, gyv. Szilenu 
stoty, Sziauliu apskr. ir atėmė 

d. apie 19
vai. toj paezioj vietoj Antanui 
Vaicziuliui isz 
vien k. Kriaunų
kiszkio apsk. atėmė 153 lt., Ge
gužes 13 d. aid kelio Rokiszkis- 
Kamajai miszke isz Juozo Ra
gelio atėmė 150 lt., isz Jono Le
pelio — 500 lt. ir 
Aleksiejaus 300 lt.

NESZVARA.
Miestelis nuo 
neszvarumu;

iszdžiusta
priversta ])er rude- 

visokiu .saszlavu 
turgatviete, nuo sniaiwes visa
me miestely pasidaro koktu.

vėjui, tik 
4 (

karve nuo vieno pik. 
dės narna n ja 
bet nuvedė in

puse Ne-

tus pleszimus

irmus 
katrie 
juos adgal instumdavo in van
deni su pagalvis.

Insiute kareiviai užtiko vie
na afieieriu kuri tuojaus nu
traukė prie telegrafinio stulpo 
ir ji nukryžiavojo gyva.
PAKARS PULKININKO PA- 

CZIA IR KITUS.
Kijevas, Rosije. — Madama 

Marusa Trejko, pati Rusiszko 
pulkininko, likos nusprensta 
ant pakorimo tfž darba vintas i
prieszais soviatu valdže ir ban
ditizmą.

Septyni isz 
teipgi likos nusprensti ant 
smert, trileka likos apsudinti 
ant ilgu metu in kalėjimo.

Marusa užklupdavo ant Sd-

josios bandos
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varvkla 
kaip va

rykla, taip ir esą po vienu sto
gu vandens malūnas. Gaisro li- 

nepavy ko, 
nei g 

gaisro inrankin 
liu padaryta apie 300,000 litu.

men.
v. stai- 

kluo- 
t vartai 

ir oranžerija sziltadaržis, kar
tu žuvo ūkio padargai apie 120 
pūdu kviecziu, apie 200 pnd. 
avižų, apie 210 pud. rugiu, ke
letas kiaulių ir kitokiu daik
tu. Vos'pasiseko apsaugoti ma
rijonu vienuolynas ir kleboni
jos dirbtuve, kur buvo invairiu 
maszinu.

Priežastis nesužinota; tik ži- 
kad kluono miegojo 

darbininkai, atvyko isz už Ne- 
munio, kurie dirbo prie klebo
nijos.

Szvekszna. — Szio miestelio 
ugnis kuri kilo 15 diena Gogu-, 
žes buvo isz sekanezios prie
žasties, kaip žmones nupasako
ja, esant ta: dvi bobos teisino 

—• keliu varžėsi del vienu nameliu 
ir kaip teismas vienai priteisė 
namelius, kitai — iszsikrans- 
tyti, isz ju, taip ji iszeidąma ir 
paklegusi, isz ko insigavo ir in 
kitus namus.

Yra sudoge keli

kviduoti 
ventyje

nes l’ž- 
neiaisrininku, 

nėra. Nuosto

Mariampole. Gegužes 
24 diena tik po 10 vai. 
ga užsidegė klebonijos 
nas. Sudegė: kluonas.

nonm,

apie

žmones ir

APGAVIKAI.
Orijos, Luksziu valscz. Sza

kiu apskr. — Czia pil. A. P. ka
žin isz kur gavo jau iszejusiu 
isz apyvartos 50 doleriu, 
buk su žydu mainės
jis rengėsi keliauti Argentinon 
tai jis nuėjės in ana 
muno, už tuos dolerius nupirko 

parsive- 
namie nelaikė,
savo teviszke, 

manydamas, kad czia bus vis
kas gerai; jis pirkdamas ir sa- 

'VO tikros pavardes nesisakę.
Bet sztai, tik jis spėjo iszva- 

žiuoti Argentinon, tuojau vis
kas iszejo aikszten, tapo paste
bėti tie 50 doleriu, kad jau isz- 
eje isz apyvartos, o karve buvo 
surasta ir atimta; už visas isz- 
laidas ir žygius turi dabar at
sakyti jojo tėvas. t

viatu dirbtuvių kurias api- 
pleszdavo ir sudegindavo, ap
vogdavo komunistus ir žudin- 
dama sąnarius kruvinos Cze- 
kos.
Len'kije.

BAISUS PASIELGIMAS 
TAMSIŲJŲ SU “RAGANA.”

Jaroslavas. — Czionaitineje 
aplinkinėje da vis randasi tam 
siu žmonių kurie tiki įn

Josios vyras pabėgo in

'I
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70 lt., Gegužes ll

Gaveniszkio 
valscz., Ro-

Szeduva. 
senai 
pavasari, 
negryszta, 
ui ir žiema

pasizynu 
kuomet

isz Igno

Pakilus didesniam 
sukasi dulkiu ir kitokiu 
rybiu” debesiai, kurie 
kemsza ir akis ir uosi.

debesiai,
go- 

pri-

IR CZIA VILKU ATSIRADO.
Puszalotas, Biržų apskr. — 

Balandžio m. 24 d. sz. m. Szer- 
mukszniu kaime pil. Palionio 
vilkai papjovė 8 avis, liko tik 
viena. P-nis, iszgiAles.bebliau- 
nant viena avi, iszejo žiūrėti 
kitu ir rado vilką dar beedanti, 
tik neturėdamas ginklo nieko 
jam negalėjo daryti. Reiketu, 
kad valdžią darytu kokiu pas- 
fn.noMi tiems -nevidnnnma tini.

ŽVERISZKI SARGYBINIU 
DARBAI.

Vardaniszkiu sodžiuj lenku 
pasienio korpuso sargybiniai 
insibriove in vietos jaunuome
nes suruoszta vakara, iszvaike 
vyrus, o likusias merginas isz- 
žagino. Vienam jaunuoliu Lun- 

užprotestavus 
žygi, szie ji

y

li i a ne vi ežiu i 
priesz toki lenku 
nuszove ir kita diena pranesze 
policijai, kad ta sodžių puolė 
banditai, kuriu vienas per su
sirėmimą užmusztas, o kiti pa
bėgo.

INSZOVE PILVAN.
Vidgriai, Keturvalakių vai.

Vilkaviszkio apskr. — Szis 
kaimas tuo ypatingesnis už ki
tus, kad daugiau esama pesz- 
tuku, kai kur kitur. Isz tiesu, 
nėra niekur tiek sužvėrėjusio 
jaunimo, kiek Vidgiriuose, nes 
nėra veik jokio sekmadienio, 
kad jis vienur ar kitur nesi- 
pesztu. Sztai sz 
men. 5 ,d. susidaro tam tikra 
“szaika” 
vestuves. Bet szeimininkai ne
kviestu neinsi leidžia.
nieko nepesze einą namo. Kely
je susipesza ir vienam savo 

inszauja 
Ql1 M n 1 L3

kitur 
m. Gegužes

ir eina iii netolimas

vienam 
d r au gu i, G a b a 11 u k u i 
ic'z i'rnrftl xm vi A in YA I 1 iro

Todėl

kės raganas, burtus ir piktas 
H vases.

Sztai nesenei czionais žmonis 
buvo tosios nuomones, buk ko
kia tai “ragana” dasilipstejo 
vienos kaimietes skepetos, 
kada ėjo pro szali, ir toji tuo- 
jaus gavo epilepsije.

Tamsuoliai susirinko ir nu
ėjo pas ragana,

ragana 
kaimietes

J >

spirdamiesi 
idant moteria ižgydytu tuo
jaus. Žinoma, motore to negalė
jo padaryti ir atsiklaupus pri- 
siegavo ant visu szventuju buk 
nieko pikto moteriai nepadaro.

Tada inirszus myne pririszo 
nelaiminga moteria prie veži
mo ir nuvilko prie artymo prū
do ir inmete. Motore nenusken
do, kas davė suprasti tamsuo
liams kad “ragana” laikosi su 
pikta dvasia, kuri jai nedavė 
ntiskensti. Tada isztraukia mo
terių isz vandens, baisei suiuu- 
sze lazdoms ir akmenais paliko 
pusgyve ant lauko. Motere at
sigaivinus. nuvežliojo in arty- 
ma girraitia apsakė dažiureto- 
jui girrios, kuris buvo mokytu 
vyru, k’as su jaja atsitiko. Tas 
pranesze vaVl^iai, kuri prisiun
tė prokuratorių, tasai surasze 
vardus kaltininku, aresztavojo 
dvyleka ir nuveže in kalėjimą.

1! Philadelphia. — Isz prie
žasties dideliu karszcziu ir ki
tu priežaseziu, praeita sanvai- 
tia mirė czion 908 ypatus.

1] Shamokin, Pa. — Benas 
(SnrnanL’iC! i iiixi vrm n r>nci_
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Kas Girdėt
Badai popiežius prie pabpi- 

jubilojinio meto, mano sugos
szaukti biskupu seimą in Ry
ma. Ant tojo seimo suvažiuos 
biskupai isz viso svieto, pana- 
szei kaip padare Piusas IX 18- 
69 mete. Tokis seimas gali tęs
tis du metus.

Biskupai turės atsivežti 
«' *1 * • v 1 A *

su 
savim teologus ir sekretorius, 
kurie suprahta gerai Lotynisz- 
ku kalba ir galėtu vesti 
džius be thnnocziu.

pOSC-

geidže pirkti
pajus ir kit«>-

neuž-
mirszta

Tiejei, kurie 
bondus, szerus, 
kins investment us lai 

szito pamokinimo ir
prasargos:

Jeigu szerai yra 
geri, tai sanarei kompanijų pa
tys jais superka. Kompanijos 
nepardavinės jums 
lyko,“ 
tvirti.

Sztai pamokinanti pasakai- 
Tulas žmogus nuvažiavęs 

in West us užėjo in ręsta u rači
uje pavalgyt, praszydamas, kad 
jam padarytu gera 
grybais ir tameitoms.

isztikruju

“gero da- 
tPk tokius kurie yra ne-

te:

ir greitai atsake: 
g u a sz tai pats

steik a su 
’’ Loen i- 

ninkas restauracijos pasikasė 
“Ponuli, jei-

tai tnrecziau, 
suvalgycziau.

Keras prilyginimas del tujų 
kurie perka szeras. o ypatin
gai aliejaus szerus.

* t

Suv. \’alstiju kasijeriii' ap- 
laike czekius ana diena nuo 
Anglijos, Finlandijos, Vengri 
jos, Lietuvos ir Lenkijos kaipo 
užmokestis už paskola.

Tiejci, kurie užrasze ‘Saule* 
del savo giminiu in Lietuva lai 
atnaujina prenumerata, nes 
kitaip bus laikrasztis sulaiky
tas. Visiems tiems praneszem 
apie pasibagiima laiko ir tiki
mės, jog nevBkins ir isz naujo 
padarys dideli džiaugsimi sa- 
viszkiems Lietuvoje kurie myli 
skaityt. (t.f.)

prenumerata,

Daugelis žmonių kurie turi 
automobilius ir mano atlankyti 
gimines ir pažystamus 
.sylvanijoi o nežino gerai kulio, 
tai Pennsylvanijos steitas isz- 
leido puikia knyga su dideliu 
mapa, kuri parodo geriausius 
plentus ir kaip reikė važiuoti. 
Knyga parodo žymiausias vie

ptas ir 1.1. Kas norėtu knyga ir 
mapa aplaikyti tegul prisiun- 
czia tiktai 20 centu markėms 
in State Publicity Bureau, 
Pennsylvania State Chamber 
of Commerce, Han’isbnrg, Pa. 

mapa (zemlapi)

State Publicity
•i'

o knyga ir 
tuojaus aplaikys.

Penn-

Moskvoi kerszina laukine re- 
voliueije isz szalies susivieny- 
jnsiu kaiiniecziu su pramones 
darbininkais kuri gali suardyti 
raudonąja republika, nes žmo
nis mirszta nuo bado o soviatai 
iszmetineja nereikalingai pini
gus ant suszelpimo Kincziku, 
Drnncziku ir užrubežinius 
staikierius, kaipo ir ižduoda 
milijonus ant visokios bolsze-

ir

vikiszkos propogandos.
Prijautimas bolszeviku, buk 

minėta revoliucija gali iszkilti 
trumpam laike, raudonieji? la
bai pradėjo nervinanti. Visokį 

rūpintis 
ir kai-

virszininkai vietoje
k u

muocziu, tai gauna dykai sta
bas, automobilius, tarnus ir pi
nigus, o arti du milijonai dar
bininku neturi jokio 
mo ir keucze bada.

Ttiom paežiu laiku kiniszki 
strajkieriai aplaikineja dideliu 
paszmlpn isz sovietinio iždo- 
Rusiszka pramoninku drauga
vę iszsiunte dunskiem darbi-

padėjimu darbiiiinl

užsiemi-

iszsiitnte dunskiem darbi
ninkams penkis tukstanezius 
doleriu, kurie yra ant straiko.

Vietinei soviatinei lokalu i 
darbininku, atvirai sukilo prie- 
szais Moskva, protestuodami, 
buk suvii-szium 60 procentas 
bedarbiu Maskvoje, neaplaiki- 

m. . . Š ..u.. Mteiik j. Jttį B BMK B rfk 2Lt. iB. Mi .*> * >1'^. -

randasi užtektinai pinigu ant 
suszelpjnft svetimtaueziu. ,

Zinovieva^, prcžjjdcntas tre- 
czio internaeijonnlo ir Kamie- 
nievos, ne turi špoku apmalszy- 
ti badaujieiicziu darbininku, 
jeigu rovoliuoijo kiltu.,

Revoliucijo turi būti Rosįjoi 
nes gyventojai negali ilginus 
paneszti soviatiuo jungo ir pri
spaudimo, o tada atsibus viena 
isz kruviniausiup skerdimu 
•kokios svietas neyra mates.

suszelpiu> svetimtaucziu.

4 • I

Prohibicije davė mums arba 
“iszperejo:“ 

samogonkas, ’ ’ 
* 4

kitaip pasakius 
“munszaine, 
“ butlegerius, 
rius,“ ir “ 
dabar užėjo 
in Kanada.“

Szimtai tukstaneziu žmonių 
atlankė valsti Ontario Kana
doj, idant pasidrutyt 4-procen- 
to alueziu. Isz visu szaliu Ame- 

pribuna “ 
in Detroitą idant per

plaukt upe in Windsora ragan
ai uezio. Ana 

’ontoju isz Ken- 
Detroita

nkos, 
pulkai ! >

ir

J >

“ haidžekę
są ūsas fintas,“

*‘alinei atpuskai

i 4

o

atpuskinei

gus

4 4

t !
a good thing 
ir u žg i nežiną

t i tojo gardaus 
diena 1800 g 
lucky, atvažiavo in 
ragauti vindsorinio aluezio.

Tiejei keleiviai žino ko in 
tonais vežinoje — važiuoju at
sigerti gero alaus, o jeigu pa
tinka juos gilukis, tai iszsige- 
re ir ko drutesnio.

Prohibicijos veidmainei gar
sina buk nuo tojo alaus žmo- 

negali pasigiart, idant
juos atkalbyt nuo važiavimo in 
Kanada, bet karta tonais žmo
gus buvęs žino 
when von see it 
tai.

Jeigu esate isztroszkia ir ga
lit ant to isztekti, važiuokit in 
Kanada kur jus svetingai pri
ims ir gerkite kiek jums pa
tinka. Kanadiszkas alutis yra 
gardus, užgesina troszkima 
(raszytojus pats ji ragavo.) O 
gal Suv. Valstijoj pabus isz 
miego ir supras savos kvaily
bių kad tiek žmonių pila Ame- 
rikoniszka auksu iii Kanados 
maiszus, kas parodo, jog Ame- 

gyventojai spifesi 
ant galo valdže

užgesina

rikoniszki 
gero alaus ir 
turės prisilcnkt ant juju noro.

PRANESZIMAS!

Gerbiamieji Tamstos:
Turime už garbe pranesz- 

ti Tamistom kad mes atidarėm 
Vieszbuti (Hoteli)
vietoje su puikiausiais patogu- 

Musu Vieszbutis, kuris 
vandenio, 
geležkelio 

Pennsvl-

gra žioju

mats, 
randasi netoli nuo 
taipo-gi arti prie 
stoeziu, Readingo ir 
va n i jos.

Tai gi laike vasaros a t stogu 
(vakaciju) kurios žmogui nau
dingos ir neatbūtinai reikalin
gos del sustiprinimo sveikatos 
ir pasitraukimo nors ant trum
po laiko isz dvokenezio mies
to ir vasaros karszcziu.

Kviecziame szirdingai 'Tams
tas pas mus atsilankyti ir pa- 
simaudvti mariu vandeniuose. 
Jusu malonus laiszkelis gali 
užsakyti jums vieta ir patogu 
kambari isz anksto, nes tokiu 
budu mes galime geriau ir pa
togiau patarnauti del savo sve- 
ežiu. Lauksime Tamstų malo
naus atsilankymo,

Su gilia pagarba: 
Stanislovas Žvigaitis 

Savininkas
The Lyndhurst Hotel

236 Cedar Avenue,
Wiki wood, N. J.

ANT PARDAVIMO

n..

Mieste Ashland, Pa. didelis 
naujas namas su saluuu arba 
galima paversti ant h otelio, 15 
ruimu su visoms vigadoms. 
Geroj vietoj ant didžiosios uly
czios, prie kampo kur sueina 
karukai isz visu apiblinkiu. 
Loto didumas 50 per 125 pėdu. 
Teipgi garadžius del trijų au
tomobiliu. Kasyklų darbai ar
ti. Atvažiuokite pamatyti arba 
kreipkitės ant adreso

Ant. Gerbtis
F •

(t.49

‘201 Cnnf.ru Si.

KQ2NA VEDUS MQTERE 
PRIVALO TURI TURĖT 
VYRO NATŪRALIZA
CIJOS CERTIFIKATO 

KOPIJA.

i FMm*

Naujas imigracijos instaty- 
mas priduoda 
vienai moterci kuri 
už 
priesz

svarbos, kiek- 
isztekojo 
pilieezio 

d., 1922 m
naturalizuoto

Rugsėjo 22 
tuonii ta|Klama piliete, tureli 
kopija jos vyro natūralizacijos 
certifikato, ir laikyti ji sykiu 
su gimimo ir vedimo eertifika- 
tais, ir kitomis popieromis. Ki
taip gali prisieiti toks laikas 
kada ji negales patvirtinti apie 
savo pilietybe.

Kaip svarbu tas yra parodo 
atsitikimas apie kuri buvo 
pranesztas Svetimu Kalbu In
formacijos Biurui. Viena mo
teris kuri isztekejo už naturali- 
zuoto Amerikos pilieezio 1898 
metais neteko jo, kuomet ji; 
mirė 1912 metais. Po trumpo 
laiku ji važiavo in gimtine. a|>- 
lankvti savo motina. Tuo lai
ku pasportas nebuvo roikaliui- 
jamas, ir ji iszvažiavo būdama 
tikra, kad ji yra Amerikos pi
liete, bet*nežinojo kas atsitiko 
su jos vyro natūralizacijos cer
tifikatu. Jos motinai mirus, ji 
kreipusi prie Amerikos konsu
lo, kad gavus viza sugryžti in 
Jungtines Valstybes, ir nuste
bo kuomet sužinojo kad ji ne
gali sugryžti tol kol nepriduos 
savo vyro natūralizacijos cer- 
tifikata arba jo kopija. Ji ne
žinojo kokiame teisme New 
Yorke jos vyras buvo natūrali 
zuotas jei buvo negalima pri 
duoti patikrinimą apie jos 
Amerikos pilietybe.

Ji nubėga Įėjo sugryžti 
Jungtines Valstybes. Nors
galėjo gauti daug patvirtinimu 
nuo pažystamu, kad jos vyras 
buvo Amerikos pilietis, vienok 
niekas kitas kaip tik natūrali
zacijos cert ifikatas 
iideisti in Jungtines Valstybes.

Kita

in
Ji

negali ja

moteris i sztekejb 
natnralizuOto Amerikos pilic- 
ezio 1895 motais. Deszimts mo
tu vėliau, jos vyras biznio rei
kalais iszvažiavo in kitu szios 
szalies dali, ja pa likdamas. Ji 
negirdejo nuo jo daugiau. Vė
liau ji iszvažiavo
aplankyti serga n cz i a 
ir lygiai taip-pat jai nebuvo 
leidžiama sugryžti in Jungti
nes Valstybes. Ji praszc kon
sulo, kad leistu ja važiuoti in 
Jungtines Valstybes szesziems 
menesiams, kad suradus savo

u z

in gimtine
’motina,

vyra ir gavus nuo jo natūrali
zacijos certifikato kopija. Su 
pagelba Svetimu Kalbu Infor
macijos Biuru jos vyras jau 
dabar surastas ir ji galės ežia 
būti kaipo Amerikos piliete.

Moteris kuri tampa Ameri
kos piliete isztekejimu negali 
gauti pasporto iszvažiuoti 
gimtinėn jei ji nugali parodyti 
savo vyro natūralizacijos cer- 
tifikata (arba jo gimimo certi- 
fikata, 
Jei jos
Jungtines V’alstybes, būdamas 
vaiku su tėvais, ir tapo Ameri
kos piliecziu kuomet jo tėvas 
naturalizavos, ne jis ne jo žmo
na negali gauti pasporto ke
liauti in svetimas szalis jei jo 
tėvo natūralizacijos certifika- 
tas arba jp kopija ne p r įstato
ma. Szi kopija turi būti iszdru 
knot a ar ranka raszyta, nes 
nuimti fotografine natūraliza
cijos certifikato kopija butu 
ėjimas priesz instatyma.

pasporto

jei Amerikoj gimęs.) 
vyras atvažiavo, in

SAULE
»l lWl IMI—lllliylAlll

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU. 

p Šita.

— Albinas 
Bobina, 8 motu vaikas likos 
nuvežtas in Warne ligonbutia 
ant gydymo kuo žaiduliii ko
kius aplaike puldamas nuo au- 
tomobiliaus kada tasai greitai 
užsuko kampa.

— Per eksplozije guzo (lak 
Hill kasyklosia likos kaišei ap
deginti Stanislovas Aszmonta 
ir Petras Rutkauskas
baigė darba. Abudu likos nu
vežti in Pottsvillcs ligonbutia. 
Badai Aszmonta nepasveiks.

mbMm

Minersville, Pa.

kada

Policija areszta-Chicago.
vo tula .Iona Savicku ir paskui 
Juozą Brusso, kurie prisipaži
no vogė isz departament krau
tuvių prekes ir paskui parda
vinėdavo. Vogimą atlikinėdavo 
jie labai placziai ir
net Indiana ir Wisconsin 
st i ja s.

siekdavę 
val-

Paskui tas prekes isz 
savo krautuves pardavinėdavo. 
Daug lietuviu eidavo pas Su
vieką pirkti, nes žinojo kad ga
lima “pigiai“ gauti.

—‘ Bernice Žalimiene liko 
teisėjo William V.
nuteista, 14 mjjtu .Joliet kaleji
man už nunuodijima savo vyrp 
Domininko arszeniku.

Tai yra. galutinas

Brothers

Tai yra. galutinas teisėjo 
nuospręnidis, kuri jis isznesze 
atmesdamas Zalimienes advo
katu reikalavimu isziiaujo na- 
grįneti byla ir patvirtindamas 
pirm.osniojo teismo nuteisima.

Zalimiene užgirdusi galutina 
i kuriuo jiteisėjo nuosprendi, 

yra pasiuneziama kalejiman 14

metu, nualpo teisme, 
laika tikėjosi likti iszteisinta. 
o nors jury ir rado ja kalta ii 
nuteisė ja kalejiman, ji vis dar 
turėjo vilties,
nuosprendi atmainys 
isznaujo byla nagrinėti.

Kaip buvo teisme liudijnm

Ji visa

kad teisėjas
ir leis

ivaip duvo teisme liudijama, 
Zalimiene nunuodijo savo vyra 
Domininką pereito Lapkriczio 
|)radžioje. Ji buvo ji vedusi tik 

Ji buvo 
o jos vy

po vestuvių

keli names i ai atgal, 
jauna ir gana graži, 
ras buvo jau “Kristaus metu.
Jau ant rytojaus 
pas ja pradėjęs lankytis jos se
nas meilužis, -- X.

Brooklyn, N. Y. —
America

Szeszta 
dieni laivu “America’’ atvyko 
Brooklyniecziams pa žiesta mus 
Szliakys su žmona ir mano ap
sigyventi vėl pas mus Ameri
koje. .Jie mums atvt'že visa rin
kini nauju Lietuvos smulkiu 
metaliniu pinigu.

Racz\— .Juozas
valdžia, kaltina pinigu dirbime 
tapo iszbeluotas Petnyczios va
kare ir parvežtas in Bayonne, 
N. J. pas savo žmonos tėvus, su 
kuriu pagelba ir belą tapo pa
mpinta.

Ona ISzimoliuniute gi sėdi.

S k uri

Mount Carmel, Pa. 
joną Rusziene, 42 metu 
su septynvis niažais 
likos perszauta in 
Juozą Bronicza. Juozas mylėjo
naszle bet toji nepriėmė jojo 
meiles, o kada ja,ja sutiko ant 
ulyczios ana vakaru iszsitrau-

Mari- 
naszle 

va i knis, 
ko i: /er

ke revolveri pa|eisdama$ szuvi 
in koja. Likos tuo suimtas ir 
uždarytas kalėjimo. Motore li
kos nuvežta in ligonbutia.

.h j

: it'f
1 seife

yra saugus

r.
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Lietuviszkos Pasakos.
■» .'1I.

les iszmusze 12ta advna. Lerva 
nužvangėjo iii savo urvą, o vai-
kas vėl insirėde in lova. Ant 
rytojaus szeimininke liepe tai-' Si'*l( !

SURINKO Dr, J. BASANAVICZIUS, nams iszmęsti kaulelius vaiket 
—      ........... .;   ' —„ ,,,   „ Bet tarnai labai

APIE RAGANAS IR 
RAGANIUS.

lio isz lovos.
nusistebėjo, pamate vaika da 
gyva lovoje. Sugryžo senelis in « * • • • ♦vaika pasiimti, 

ne nori iszleisti
35.

Kita karta gyveno neturtin
gas žmogelis. Nuturėjo jau ir 
naczios; turėjo tik viena sunn. 
Žmogelis susirgo; nėra karn iv 
ligoni apžiūrėt. Ir atėjo tokis 
senelis; jis prižiūrėdavo ligoni. 
Ant galo ir pasimirė žmogelis. 
Senelis ji palaidojo ir paėmė 
sunn in savo prieglauda. ' Ka 
daryt, ir senelis buvo labai ne 
Imt i ngas.

per
’.)<> jn*

kalbėjo 
ninke praszo, kad tas mažutis 
berniokas pasiliktu ant na’;vy-

Tada senolis prisakė savo 
“tu visa vakaru kal

bėk poterius: kada 
tave in lova, tu iszlipk isz lo
vos ir palysk po lova, ateis ler
va tavos 
laves neras.

d va ra savo 
Szeimininke

Matyt ji turėjo kasnakti 
pristatyt po viena berniuką sa
vo dukterei, kuria ji pati buvo 
prakeikus. Senelis sako, kad 
in nakvyne jis sugryž su vai 
ku. Ragana nenori tikėti, ir 
praszo kad jis jai ka nors pa
liktu. Senelis paliko viena, tar
ka aimužnus ir iszejo su vaiku. 
Eidamas 
vaikui: “

jo.
F

nu
Iszejo jis su smiu- 

svieta ubagaudama c 
iii viena dvara l’a- 

jie poterius.- Szeimi-

nes. 'P 
vaikui:

paguldy I-s
iszeis lerva ir ęiš prie 

o tu tuom tarpu in-
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supleszyt, o po lova 
’’ Teip inkalbejes 

senelis iszejo toliaus ubagam?, 
nes da toli buvo vakaras. Szei
mininke paguldė vaika in pir
mąjį kambari. V'aikas atsigulė 
in lova, bet neilgai gulėjos, isz
lipo ir palindo po lova, 
artinosi pusiaunaktis, 
girdi, kad kasžin
gojo, atidarė duris in jo kau
burį, pri'bego prie lovos, nebe- 
iszmano ka darvt —lova szilta.> 
o žmogystos nėra. Po valanda

Jau 
Vaikas 

kas sužvnn-

Atnesza 7-ta procentą už juso pinigus. Lengvai yra 
parduot arba ant ju paskolinti pinigu jeigu kada reika- 
laųtumet. Yra liuosas nuo Pennsylvania 4 Mill Takso. 
Pinigus ka gaunate kaipo procentą yra liuosi nuo da
bartinio Normal Federal Income Taksu. Procentas yra 
mokamas kas 3 menesiai; 1 Sausio, 1 Balandžio, 1 Lie
pos ir 1 Spalio. Szitie szerai yra parduodami per kom
panija kuri suteikia su naudinga medega ELKRRIKA 
ir GAZA. Yra saugus investmentas. Bankai gerai žino 
apie szitus szerus ir gerai apie juos kalba. Galima tuos 
szerus pirkti užmokėdami $10 už kiekviena szera ir po 
tam $10 ant menesio.
f J   f t1 , ? k _ '# f D1

f

senelis vėl pasako 
kada szia nakti tave 

paguldys in lova, tu nemiegok, 
vis kalbėk poterius, paskui isz 
lipk isz lovos, atrasi mažas du
ris isz savo kambario, atidaryk 
tais duris, nusileisk ant trepu 
ir sėskis ant kraszto tu trepu. 
Paskui lauk ten: iszkils grabas 
isz gilumo žemes, grabas atsi
darys,
tavo lovos, 
pulk in graba, užsidaryk duris 
grabo ir neinleisk. Ji ateis kaip 
iszmusz 12ta, pas graba, tada 
tu liepk jai žegnotis, paskui 
iszkalbek prisakymus, isklau- 
sinek katekizmus. Ant galo jai- 
gu ji persižegnos, kalbės su ta
vim prisakymus tada gali ati
daryti graba.“ 
nes vaika, sugryžo jiedu in 
dvara ant nakvynes. Norėjo ir 
senolis ežia nakvoti, bet szei
mininke neprieme, saku buk 
vietos ne esą. Ir turėjo senelis 
eiti kitur nakvynes jeszkotis. 
Paguldė vaika in lova. Tas vis 
meldžiasi, paskui iszlipo isz lo
vos, atidarė mažas durele^ 
kaip buvo senis sakes, atsisėdo 
ant trepu, kurie ėjo in žemes 
urvą. Ir girdi su dideliu trenk
smu iszszoko grabas isz gilu
mo žemes, atsidarė grabas ir 
iszejo lerva. Ji nuėjo in vaiko 
kambari, o vai kas. tuom tarpuy. 
inpuoles in y 
Lerva pažiurėjo — 
ir kaip pradės

Teip pamoki-

r
i.

I

I
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vaika,

atidarė l
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Registrar
THE ALLENTOWN 
NATIONAL BANK

Allentdwn, Pa.

graba, užsidarė, 
lova szilta, 

lova draskyt, 
daužyt; iszjeszkojo po 
kambari, nieko nerado. Jau 
iszmusze 12ta. Ji puolė dabar 
prie grabo, bet atrado užrūky
ta. Vaikas sako: “Žegnokis.” 
Ji cypia, kaukia, nenori žegno
tis. Vaikas sako, jei nesižegno- 
si, neinleisiu in graba. Tada 
lerva persižegnojo, kaip vai 
kas mokino. Paskui vaikas lie
pų kalbėti prisakymus. Lerva 
nekalba. Tada vaikas prižadė
jo neleisti in graba pakol ne- 
iszkalbes krtu su juom praisa* 
k y mus ir katekizma. Lerva tu
rėjo kalbėti. Iszkalbejnsi pri
sakymus ji isz lervos tapo pui
ki, graži pana, Vaikezas atida
rė graba. Ji szoko jam ant kak
lo ir nebežinojo kaip dekavo ‘ 
t i už iszgelbejima. Jie abudu 
atsisėdo ant grabo ir džiaugė
si. Isz ryto atėjo motina buvu- 

ka vaiko 
ji nušlijo atras 

kaulus, bet ir tu nerado. Eina 
in urvą lervos ir atranda besė
dinti vaikina ir savo duktori. 
Motina krito ant žemes,— isz 
jos iszszoko trys krupos ir pati 
greitai nudyesv. Jos duktė po 
keleto metu, kaip suaugo vai- 
kas-iszgelbetojas, isztekejo už 
jo ir jiedu pasiliko laimingi.

(TOLIAUS BUS.)
j, if'/1": . į ■ « ■!
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Žegnokis.
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Prisiuskite kuponą del knygutes arba del pirkimo szeri^.

Pirkit tzerua
^ust?‘;bu!!“Borv‘;lugu"|i no bite kokio

; szios kompa-ti tokius dokumentus, kuomet, 
ju priveikiama. Kiekviena ino
toris, kuri tampa Amerikos pi-! Unijos
lieto isztekodama, turi tuojaus 
iszsiraszyti ar praszyti vyro 
iszruszyti natūralizacijos ar gL

r

ninka,jieyra
mus agentai, 
arba prisius-

mimo certifikatu kopija ir lai-j kupOHa 
kyti jas saugioje vietoje. Nuo AįĮ.
daaprasiitna1906 metu natūralizacijos ;re 
kordai yra laikomi Washingto-kordai yra laikomi Washingto- 
iib ir ju dUplikatus galima gau-

M—1..«.......

sius lervos ir žiuri, 
lovoje nėra,
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ANT PARDAVIMO 
GREITAI.

Investment Dept. Allentown, Pa.
(Mark X in [] meeting your requirements)

[ ] Please send me free copy of booklet telling more about your stock 
and the company.

[ ] I wish to subscribe for........... shares your Preferred Stock nt price
of $100.00 and dividend per share. Send bill to me showing ezact 
amount due.

[ ] I wish to subscribe for.........
of $100.00 and dividend per share.

Pennsylvania Power & Light Co.

shares your Preferred Stock at price 
Send bill to me showing exact amount 

due. [ ] I'wish to subscribe for............... shares your Preferred Stock on
Easy Payment Plan of $10 per share down and $10 per shareper month
until $100.00 and dividend per share has been paid. [ ]Please ship..... 
shares pt Preferred Stock at $100.00 and diividend per share with draft 
attached through, 
-Name of Your Bank. .

Name
Street 

, ..... 1. ,. I
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Turim depar* 
tamenta kur 
norintiems 
parduoti sa* 
vo szerus, tai 
gauname del
tokiu kupčziu 
kurie pirktu 
tuos szerus.

i

. Tuszczias namas po No. 325 
Wk Mahanoy Avė. Locnininke 
geidže greitai parduoti nes ap
leidžia miestą.
tuojaus po:

No. 326 W. Pine uli.< 
Mahanoy City, Pa.

akt pardavimo

Atsmaukite 
(t.j.23

Y

f '■ 1 ii '* ii 11 , r i. i ■ ■ 11 j * ' i f w '■ , Iii

Nauji namai Frackville, Pa.
J f , i. ' _ k.. L S.

Preke $4,600 ant lengvu iazmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 

Anie damriaus dasiži.Apie daugiaus dasiši 
nokite ant adreso.

V. Lapiiisluu .,
V1F A

miesto.
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parnesžes 
l’ž tuos kelis

8.
Ruduo pasibaigė ir užėjo 

žiema. Baltu dangalu užsiden-
gė žeme. Keliai ir takeliai likos 
užversti sniegu, kad vos trio
bos buvo matyti. Ir nuo Teodo
ros namelio kasdiena reikėjo 
takeli prakast in Leitando na
rna.

Ilgai pakalnes gyventojai ne
galėjo su savimi matytis. Ir le
vas Beatusas turėjo nuolatos 
namieje sėdėti. Varpelis tiktai 
kas rvtas nuo kalnu buvo 
Ūžiamas, per ka 
vcntojai

gir- 
pa kai nes gy- 

žinojo, jog senelis

visadaTeodoru sau darbu 
turėjo Isz laiko pa: irupino 
sau
nebūvu. O kati namelyj apsi
liuobė, ėmėsi prie paneziaku 
mezgimo, siuvimo, siuvinėjimo 
arba mezgimo. Misli jo-ei pava- 
sari parduot ta viską ir pirkti 
kas reikalinga ant iszsimaiti- 
ninio suves ir savo kūdikio.

Kožna diena neužmirszo sa
vo Otoną mokyt ant knygų ir 
davinet iszganingas rudas, kad 
užauginti dievobaiminga jau
nikaiti. Vakarais mokino ji ant 
kaukiu žeisti, prie ko jis turėjo 
didele akvata teip, jog pavasa- 
rvj gana gerai jau mokėjo žei
sti. Teipogi ji motina 
szventu giesmių, kaipo 
Apveizdi, apie Dievo 
jyste del žmonių.
ir raszte vaikinas padare dide- 

Lcitandas tankiai 
buvo grinteleje
tas vaikas puikiai skaito ir ra- 
szo tai parėjės paežiai 
tlavo:
Otonas už keliu metu bus mu
su aplinkinėj szaltyszium. Juk 
gerinus skaito kaip musu gies- 

giesmes 
moka -skaityti. 4) ir puikiai ra- 

Ir ar žinai, kad jis labai 
gražiai aut kanklių žeidžia.

Kada < donas turėjo kiek lai
ko, tai pyne gurbelius ir dare 
kletkeles. To visko iszmoko 
nuo Leitando kuris teipogi žie
mos laike tuo užsiimdavo. Tuos 
gurbe liūs pa vasa ry j 
parsiduoti. K let kas dirbo sau. 
Striclcziai jam prižadėjo, kad 
paims ji in kalnus, kada eis 
medžiot ant sakalu. Norėjo jam 
parodyt, kaip su sakalais gali
ma medžiot ir kaip juos mo
kinti. Delto-gi Otonas negalėjo

Tame tar- 
» tirpti ir 

pasirodė

Isz laiko 
darbu, pakolei da žiema

O kati

mokino 
apie 

genule- 
Ir skaityme

1

k rimui,

Skubino ta vakara atgal na
mon linksmas, jog velei motina 
ant keliu dienu turės maisto, 
iszgirdo girioje terp 
pro kuriuos ėjo, kad kas Inkis
labai vaitoja. Isz pradžios la
bai persigando, bet tuojaus in- 
sidrasino. Atėjo jam ant mis- 
lies, kad tas balsas paeina nuo 
žmogaus pakelevingo, kuri tu
rėjo patikti kokia nelaime.

--- Norint pažiūrėsiu - tarė 
sau ir paėjo in ta szali, isz kur 
girdei buvo balsas.

Po pnsze gulėjo žmogus, tu
rintis apie d\ ideszimti szeszis 
metus. Dėjo ant savo kojų la
pus vesanezius ir verke.

Kas tau, prieteliau - pa 
laiise Otonas perimta* eailes- 
l ies.

— O Dievui dėkui! jog vela 
matau prie saves žmogų, — ta
re pakele vi ngas.
jau kad reikės 
Per visa

ne badas.

Ii žingsni
ir mate kaip

suk v-
Na, na, pamatysi, kati

ininikai, kurie kelias

szo.

ketino

pavasario sulaukti, 
pe sniegas pradėjo 
kaip-kur ant pievos 
pavasarine kvietkele. Isz to ne 
vienas džiaugėsi, uos vienas ki
ta vela gaus atlankyti. Kožnas 
suėjės su pažin.stamu sveikino
si, kaip rodos nuo keliu 
nesimatė. Troezia diena Sekmi
nių ir tėvas Beatusas atlanko 
Teodoros nameli, idant daži- 
not, kaip žiema perleido. Turė
jo su savim pervazninka Klau
sa, kuri tai jaunikaiti, kaip jau 
ttugszcziau pasakiau, labai my
lėjo ir kožnam norėjo persta- 
tyt. Klausas pasveikino visus, 
rodos kad nuo seniai pasipaži
no. Teodorai ir Leitandui atne- 
sze nuo kalnu puikiu kvietku, 
kuriu pakalnėse da 

gavo
kvietku. Nusiszypsojo ir 
kiszo už vystės. Nuo to laiko 
Klausas tankiau atsilankyda
vo pakalnėje, yoacz tada, kada 
kokie pasilinksminimai būda
vo.

, Kada jau suvis pavasaris pa
stojo. Teodora pradėjo apie sa
vo darželi triūsti. Gertrūda ir 
Rože szirdingai jai padėjo 
Otonas kabinejos kalnuose su 
trielcziais ir cine isz lizdu jau
nus sakalus, kuriuos trumpame 
laike labai gerai iszmokino. 
Nesziojo in netolimus miestus 
ir kaimus gurbuezius ir savo 
motinos darba ant pardavimo. 
Anksti iszėidavo kurucziti, gry 
žo ųet vakare su pinigais, isz 
ko Teodora labai džiaugėsi.

lėna karta sugnžo suvis be 
pinigu, norint kone viską pai

Rože teipogi

J.,

\
<m> «i||* f : x “■ “ ’■ ■ * Viena karta sugryzo

metu

——.....— ----------------- ----- - < —

tinai. Isz to asz daug linksmes
ne, nekaip Imtum 
daugeli pinigu.
graszius, duotus pakelevingam
Dievas tau szimteropai užmo
kės. O norint to ir nebūt, žinai 
gerai, pagelbėja i savo artymui 
nes iszpildei (a ka privalei.

l’eodora, perimta džiaugsmu 
nuėjo pas Leitanida ir papasa
kojo jam ir jo paežiai 
n(»s žinojo, jog
džiaugsis kaip ir ji. 
tandu dažinojo tuojaus 
mynai. Visi pertai kalbėjo: —
vaikinui kada norint gerai ei
sis, nes Dievas yra teisingas ir 
už gorus darbus užmokės.

Rerbego vasara, 
ruduo, o
Buvimas Teodoros toje pakal
nėje didele nauda atnesze gy- 
ventojams per tai, jog mokino 
mergaites visko, kas tik gas- 
padorystoje reikalinga. Vaiki
nai draugaudami su Otonu bu
vo labai gerais.
bai džiaugėsi tėvai, 
viens kitam

ir jie
viska, 
lygiai 

Nuo Lei- 
ir kai-

perbego ir 
metas begu po metui.

Isz to viso la- 
Delto-gi 

kalbėjo: Vyrai, 
paguodonej laikykime ta gera, 
ponia, nes matote, kokiais pa
stojo musu vaikai perjos prie
žastį. O kad Dievas ja kada ir 
paszauktu, tai po smert neuž- 
mirszimc.

numo suraminimu! Tas paveik-, 
slas trumpina dienas mimoi 
kentėjimu. T 
leidau ramu gyvenimą.

man pri-

Foje drutvietejei
Czia

jeigu pamatydavo 
anam ir

savo

tas paveikslas viską 
mena.

Tankiai žiūrėdamas in tu pa
veikslu primine sau pereita ga
dyne. Ne viena nakti persėdėjo 
verkdamas. Kada k ik apsimal- 
szindavo, žiūrėdavo per langeli 
laukan; o
pan ksztel i> pavydėjo 
ne viena karta pamislijo, kad 
ir jis galėtu pavirsti in pauk- 
szteli, tai galėtu iszlekti isz to 
kalėjimo ir atjeszkoti 
brango Teodora ir Otoną.

Teip pergyveno jau du me
tu. 'Kada Dievas susimylėjo ant 
jo ir palengvino jo gyvenimą. 
Matikiu ir Agnieszka pribuvo 
su pagelba jo kentėjimuose nes 
dažinojo nuo paezios kalėjimo 
užžiuretojo. Butu seniau prasze 
Ditricho, bet bijojo apie tai už
siminti* Troszko seniai matyt 
Henriko ir ilgai turėjo laukt 
ant to: Dažinojo jog drut vietos 
gaspadorius pats prižiūri kali
niu ka ir paketino per ji viską 
patirti. Kada Ditriclias ant il- 

laiko iszkeliavo, Hope
Matilda paszaukti gaspadoriu 
ir tarė:

— Žinau, mano gaspadoriau, 
jog turi gera szirdi ir kad esi 
mielaszirdingu žmogum. Cžtai 
man labai patinki.
rint asz tau atlyginsiu už tai. 
Duži no ja u, jog grafas
kas randasi po tavo apieka ir 
jog mano pats nuo laiko, kada 
inmete ana in kalėjimu, jo ne
mato. Per ka esmi suvis rami.

gaspado-
F 

Grafiene-

gesino

—   im ................... —iwai.n   

Apsidairius Matilda aplin
kui tarė; ‘ ,, ’ -, } '

Asz, įaspudbr, truputi pa
žiūrėki, 

grafui Henrikui tokis
N tio

ZiiiTeki
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Antanas Ramanauskas
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czia numirti, 
diena neturėjau kąs

nio duonos. Baisiai spaude ma- 
Vienok ėjau toĮiau, 

su ta vilezia, jog norius vakare
dasigausiu in kokia karezoma; 
tame pagadinau sau kojas; oi 
sopa man labai, sopa; nei žing
snio negaliu tolinus'eiti. Neži
nau ka padarysiu. Kada pamis- 
lijau, jog toj baisioj girioj tu
rėsiu czia nakvoti, pradėjau la
bai verkti. Geras vaikine, jeigu 
tu gali kame pagelbeti, gelbėk!

- Dievui dėkui jog galiu tau 
padėti, — tarė Otonas, iszmne 
duonos isz kiszeniaus, ka mies
te už pora skatiku pirko. — Es 
mi po teisybei pats biednas, bet 

bied-
valgyk;

tavo 
Tai pasakęs pakilo, 

apdėjo so- 
i skepeta 

Rakelevingas žiurėjo

matau, jog tu esi daug 
Te, 

asz tuo laiku apžiūrėsiu 
kojas. - 
pajcszkojo žolelių, 
pulius ir savo locna 
apriszo.
ant jo su nusistebėjimu. Nieka
dos sau nemislijo, kad teip ge- 

svieto.
aniolas.

vaikinui ranka pabu-

nesnis už mane.

ra zmomu rastųsi ant 
Otonas jam iszrojtle 
Norėjo 
cziuot, bet tas nesidavė. Džiau
gėsi Otonas, jog pakelevingas 
neverke. Bei kaip ji isz vietos 
pajudinti ? Ta mislis surūpino 
Otoną. Isz pradžios nežinojo 
suvis k a padalyti. Bet ant syk 
nudžiugo:

— Gerai, teip! o
Nuėjo pas karuti, ka ant ke

lio paliko, o kad pakelevingas 
atmine jo misli, tarė: — Nu
stok, nustok!

Tu

tikrai gerai!

T
Palikime Teodora su Otonu 

szveicnrskoj pakalnėj, 
me pažiūrėt, ka kareivis Hen
rikas veikia kalinyj Ėelzene, 
kur Ditriclias ji inmete. Buvo 
tai net ant treezio gyvenimo, 
'kūrėjo viena langeli storam 
mūri* iszkalta, kuris suvis ma
žai apszviete ta skyle, kurioje 
Henrikas buvo uždarvtu. Šie- 
uos juofdos, drėgnos, samano
mis ir grybais apaugę, o lubos 
teip buviy žemaL’jog mažiau
sias žmogus vės gulėjo iszsitai- 
svt. Viename* kampo- stovėjo

o eiki-
turi gera szirdi ir

Kada no-

Henri-

simislijau apie tave.
ąr tai
kalėjimas privalo but?
szio laiko privalo but kitaip, 
Rytoj atsiusi pas mane savo 
paežiu; turės ji teip czia aptai
syti, kad iszrodytu kaip kam- 
baris. Asz pati jai padėsiu.

Rotam atsisveikino 
fu tais žodžiais:

— Lai k v kitos
turėdami vilti pus Bona Dieva. 
Galima, jog trumpame laikė 
atsius i| n i ola- palinksminto ja, 
kuris jus iszves isz Jo kalėjimo 
i>: gal atgausite visa sgvą tur
tą. Praszykime tiktai

idant ta laika

ir gal atgausite

8ii g ra*

kantrybėje,

diena ir nakti, 
priskubintu.

Tolinus bus.

Diėvo,

ANT PARDAVIMO.

Visi naminiai daigiai parai- 
duos pigiai. Kas pirks greitu 
laiku gaus ir 
nes locnininke 
miestą. Atsiszaukit ant adreso.

1020 E. Centre St., 
Mahanoy City, Ra.

narna randavot 
nori apleisti

ANT PARDAVIMO

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

Fr. J. Sklera,
401 W. Mahanoy Avė., 

(tf) Mahanoy City, Pa.
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MILL A PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA.

lazbahamuoja ir laidoja mirudw 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo* 
szia nuo papraseziausiu iki prairti- 
niausiu. Parsamdo automobilius dėl 
laidotuvių, vescliu, krikszty&iii i| 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 1873 M.
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"iirJ. G. BOGDEN
322 W.Long'Ave. DuBoii, P*

Lietuviszkas Bankierimi 
ir Laivakorcziu Agentai 1
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Pažinau moterių tūlo karu 
brliiinko.

Arba kaip kiti vadina ga 
lenterniko,

Jisai žmogelis ne szlektas. 
Gali sakyti pagirtas, 

Bet jojo buba, 
Tai szirdeles nelaba. 
Liežuvi ilga turi, 

Kožna motere jiji nužiūri, 
Jeigu kelius tokius ant st ry

tu sustoja, 
'Tai jau szirdeles kožna a p 

loja.
() jeigu da ant katros lye 

piktumą t tiri,
Na, tai jau ant niek nežiūri. 

}Jleszc sziove kiek tik gali. 
Bjauriauseis žodžeis vali.

Jeigu nesusivaldys. 
Tai szuiic pipiru aplaikys. 

♦ * *

Brooklyn’u kelios mergeles, 
Norints da yra grinorkeles, 
ISu prastu m* nori kalbėti, v 

Ane arti sėdėti.
Nori sziaucziuko, 

Ar bile krinueziuko, 
() jeigu katras turi ezevery 

kus raudonus. 
Tai žiuri ant tokio, iszsižiojus.

Mėgsta kad ir kep aria 
siimtu,

Ir galva priesz jaises nulenki n, 
Tada ir kede pastatys, 
Szale saves pasodys, 

() kad ir tai grinorkos, 
Bot niekam netikusios, 

Gali pažyti ant pajuodusiu 
antakiu.

Ir ant daugybes riaukszliu. 
Asz mislinu, kati tokios.

Teip ir susivalkios, 
Ne apsivyruos 

Niekados.
♦ * ♦

I’ienoje bažnyczioje buvo at-

r p

Liet u visikas Grabories

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagalbininke moterių.

Prieinamos prekes.

*16 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponaa No. 149
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$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsiunsk mums 60c ir gausi musu 

stebuklingu žolių vertes tukslanczio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleria 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su- 

Toks žmogus yra susirau
kęs. nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parūdytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžohu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio ncmali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku wlinki- 
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk GOc, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvas 
skausmus, užima ausyse, nuomaru, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yfa 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų katalogu, Rcikaliu- 
gi musu žolių pardavinėtojai visuos* 
miestuose.

gedimo?
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Karma 81 į a keru žemes, tin
kama vieta del visokiu daržo
vių, žeme yra užsėta. 
Locust Valley,
E. Malianov Junction, 
ti pirkti atsiszaukit ant adreso.

A. G. Klingeman 
Barnesville, Pa.

m
n u -Randasi 

2Vj myliu nuo 
N oriu-

‘kampo’ stovėjo 
suolas ir stalas, abudu isz ak
menio. Ant stalo stov’ęjo kru- 
zas su vandeniu, u prilijo kam
putis duonos; buvo tai grafo 
valgis. Kitame kampo gulėjo 
pundelis szaudu, aut kuriu 
grafas miegojo, o ir tie supuvę. 
Ant kojų ir ranku skambėjo 
sunkus lencugai. Veidai jo bu
vo iszblyszke ir inpuole o akys 
nuo verksmo raudonos. Vienok 
turėjo kantriai kęsti.

— Ak! — ne viena karta kal
bėjo su aszaromis, — tos mano 
kanezios yra niekuo, bet nusto
ji mas paezios ir mano 
\ i a tai kanezia baisi!• 
nesziocziau tuos lencugus, jei 
žinoeziau, kas su jais tikos ir 
ai' dar gyvi. -Gal neprieteliu 
rankose. Atsiusk, Dieve žinia 
per savo aniola, kuris man pa
sakytu, ka veikia mano Teodo
ra ir sūnelis. O kad nieką apie 
juos nežinau, dvigubai sunkus 
mano kentėjimai. Duszia mano 
apsunkinta, o kūnas nuvargin
tas ir suvystos. Ak Dieve! kas 
su manim da stosis! Kad mane 
suramintu norint kokis 
gus! Bet ka, o Dieve,

ir nore-žmogum
Nuvesi ma-

szaudu,

sunaus
Mielai

Kada tai kalbėjo, 
rius nežinojo ka ant to atsakyt 
gedo josi pats saves, 
gi ant to nepaisydama kalbėjo 
toliaus:

— rfaigi, asz apie grafa Hen
rika girdėjau daug, kad jis yra 
labai geru
eziau ji atlankyti.
ne pas ji, ar taip '

Ant to visko gaspadorius pa
suko su galva, rodos nenorėjo 
ant to tikti.

-■- paug-gule Ponia! -- 
ant. galo.,, . j , <..1

— Žinau, žinau, ka gori pa- 

bijaisi nyino pape/įį ,b. Bet buki

ANT PARDAVIMO

i'

i

1:
ture

sakyt pertraukfe Matilda,

Namas del vienos fanailijos, 
ant v’:o loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi- 
szaukite in “ Saules ” ofisą.

, j

rūniub. Kad kada dažniotu Dit- 
richas apię tai, visu kaltė ver- 
skie ant manes, t

Gaspadorius pasiklopiojp.Že
imį i ; potapi ture: — Jeigu 
daiig-galei poniai teip patinka, 
esnp gatavas ant visko,,. Pra
šiau eiti paskui mane

M. ZUKAITIS
451 Hudson Ave Rochester, N. Y.
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AR ESI PATRUKIAS?
Jeigu teip, tai asz galu jus 
iszgydyti. Be operacijos ir 

be patrotinima laiko. Vyrai 
moteres ir vaikai tikrai isz- 
gydomi per mano spasaba.

puskas,
Ar kaip kitaip pasakius at

laidos. 
Pamaldos puiku i o jo,

Ir labai daug žmonių spa- 
viedi priėjo.

ir asz tada bažnyczioje buvau, 
Ir puikes funes girdėjau, 
Laike miszparu szventu, 

Daejo baisas prie mano ausu: 
“Czia bažnyczia, negražu, 
Gausite giedorkos lazdų.’’

Ir kunigas gerai padare, 
Kad giedorkas iszbare.

Oj, kad norints karta geda 
padarytu,

V isas kauta į kas nuo kuro 
pavarytu,

Ba dideles funes bažnyczioje 
., j daro,

Szpęąelius negražus varo.
Popiežius gana gerai padare, 

Jog merginas nuo giedalo 
pavarė,

Isz bažnycziu katuli kiniu, 
Ir tiktai vyrai giedos be 

merginu.
Jau arei visk u pa i, 

Viskupai ir ženklyvesni ku
nigai,

Invesdino vyriszkus giedalus, 
Tai dabar nurs papiktinimo 

nebus,
vBa kur, varnos .randasi,

Ant. J. Sakalauskas
UETUV1SZKA3 GBAB0JUU9 

IK BAUSAMUOTOJAS , f
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, Tai pasakos ėjo isy. kąml)ario 
o paskui ji Matilda iy Ągniesz- 
ka. Ejp ilgu, tamsiu korido
rium.. Gį|ė tp korMlęriaųs, rados

ta re:
Tai nepanaszus 
nepajiegsi, per 

sunku del tavęs!,
— Buk sau ramus!

(nonas.
sime kaime.

nekalbėdamas ilginus, 
ėmėsi prie pakelevingo ir sten
gėsi visomis sylomis, idant pa- 
maczyt sesti ant karulio.

Isz pradžios nudavė Otonui, 
nesunku; paskui turėjo 

Ant 
Oto- 

prie didžiausios 
prigulinezios 

ūkininkui, kurio prasze, 
priglaustu pakelevinga.
ant teip ilgai, pakolei kojos ne- 

Kada prieinu, invede li- 
o atsisveikin

damas su juo, inbruko jam in 
ranka tuos pinigus, ka ta diena 
už gurbuezius gavo. Norėjo pa- 
kelevingas padekavot, bet Oto
nas jau buvo už duriu, nes sku
bino namon.

Kada jau radosi netoli savo 
namelio, nulindo, nes neturėjo 
savo motinai nei duonos, nei 
pinigu. Kada motina prioszais 
iszejo ir linksmai paklausė:

— Na kaip tau, sūneli! ar 
parneszei ka norints? — tada 
pradėjo garsiai verkti.

Del Dievo, kas tau stojo- 
tare nusiminus

daiktas! ka. Ejoilgu tapsiu korido-

fr

tarė
l’žpuses adynos bu-

kad
apie szimta kartu ilsėtis, 
galo atkeliavo in kaima. 
nas užsilaikė 
triobos,

nebuvo.
phioszteli goni in grinezia;

sugis.

užsi-

geram 
idant 
ir tai

si ? kalbėk! — 
motina.

Czia papasakojo Otonas visa 
atsitikima su pakelovingu. Ta
me laike motina Verke, bot isz 
džiaugsmo ir ant galo tarė:

— Gerai padarei, mano' Oto-

Pone, pus Tave!

zmo- 
žmoniu 

suraminimas atnesz? Pas Tave, 
geradejingas 

Dieve; turiu vilti gėrybėje Ta
vo, jog manos neapleisi. Tu 
mane iki tolei nėapleidai ir ne 
viena karta gelbėjai; paleng
vinsi ir szi karta, mano kentėji
mus. Jaucziu Tavo apieka ant 
savęs ir tame baisiame kalėji
mo !

Teip meldėsi atsiklaupęs po 
kelias adynas kas diena. Jesz- 
kojo jis maldoje suraminimo 
savo kentejimuo.se. Laikais 
jam nudavė, kad rodos jo pati 
su kūdikiu seniai persinesze in 
amžina Ievyne. Tada ir jis gei
de smerties, idant su jais suei
ti ant amžio. Tai vela gaivino 
ji viltis, kad da gyvi ir kad su 
jais pasimatys.

Kuo jis labiausiai
tame, baisiame kalėjimo, 
tuo, jog turėjo su savim ta pa
veikslu drutvietes, kuri iszsiu- 
viiiėjo 
kuri laike galėjimo isz

raminosi
o tai

Teodora, ir leiicugas,
kuri laike galėjimo isz raiikd 
savo paezios Apturėjo. Tdos (|ų 
daiktu* turėjo pakąvojes ant 
gryno kūno. Kada žiui'cdavo iii 
tuos daiktus, kalbėdavo: — 
Mano « brangi Teojclora! ar1 tu 
pamislijei, khda siuChWjei ta

* 1

mažos geležines duriukes. Czia 
sustojo gnSpadorius ir tarė:

— rl’oB durelę pas ji. - 
norėdamas rakta kiszt in 
na, pridėjo:
gale ponia! tai jo balsas! Klau
sykime tiktai!

Prisakė Matilda, idant rak
tais neskambintu ir 
tuos žodžius:

— O Dieve, jeigu paskyrei, 
idant czia tame baisianie kalė
jime turiu pabaigti gyvastį, pa 
trumpinki, o Pone, ta mano gy
venimą.

Tame tarpe inejo in kalėjimą 
Matilda, o paskui ja Agniesz
ka. Netikėti svecziai nudyrino 

Bet Matilda 
pasikloniojusi su aszaromis ta- 

Buki geros misiies, pui
kus vyre! Dievas duoda smut* 
ka, Dievas suramina Asz drau
ge su savo duktere Agnieszka 
labai gailaujam tavęs. O, kad 
tai ir manp pats turėtu tokia 
szirdi! Daugeli gero apie jus 
mes girdėjom, trosžkau seniai 
jus pa matyli- Mes czia sesinio 
ant ValAndoles, d jus, grafai, 
papasa kokite apie savo alsi ti
ki mus.. Noriipe isz szirdies isz- 
girst ar>ie jusu praėite.

.i • j 1 . »-• 1 i i 0 » i4 •■ •■ ir i
f r <- Hmm f 'f'"'’i ’’ ’ (

gail^tiini; jog ^latįKda h’

0 
spy- 

Klausyki, daug-

grafa Henrika.

re:

dėjo pasakot,

iszgirdo

> — Kra
tai su tolįia
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niešzka nuo'asžaru pagalėjo su- 
.jcUil ?1X_JL i . 1 'LidlMjJ

prie, dūriu į r
sijai ky t. GnspadoruiH sfovejo 
prie duriu ir nova rengėsi 
Verkti,' o norinį, lupas tampo

a • • rei , i e i a i a i * ri į • ! i*

visaip ir raukėsi.

nova rengėsi ' *1 .'L 1 J "i J J
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Beabcjoncs jus kurie esate patrū
kiu kentete per metus, isz priežasties 
kad gal bijojotes operacijos su pjaus
tiniu. Kodėl nepasinaudojate isz pro
gos kokios asz galiu jums suteikti su 
mano pasekmingu gydymu ir bukite 
vienas isz mano dėkingu pacijentu. 
Klausykit ka szitas žmogus raszo:

Beverly, N. J.
Brangu* Dr. O'Malley: — 

Negaliu rasti žodžiu invale* jutni* 
už stebėtina patarna- 

mane*, 
dubeltavos 

nuo kurios kentėjau per devyni* 
ir negalėjau dirbti. Ban

džiau visokiu* daktaru* bet 
negalėjo pagialbeti. 

acsiu

padekavoti 
vinia delei 
tnane nuo

iszgydydamas
ruptures.

Laidoja Inuraa Nnadniio 
javais mada. PjfL proto- 
prbtato automobiliu yiąyfMh 
roĮtoŲuu.

Parduodu vijokliu pamtukluĮ didu- 

d«! jefjn plrk.it. POMNWlX tri 
krripMte. pa. man*, aw ata taiia !»• 
mis pigiau tariaus parduoti nat* MH 
m-33ft W. Caatra SU Mahaaar <3tg

liną fr tnažiue už pigU*cla prato, to-

s

metus
man 

esmiųnegalėjo pagialbeti. Dar 
•veikas, acsiu Dr. O'Malley* isz 
Wilkos Barre, Pa. Asz esmių Lie.t 
tuvis, 70 metu amžiaus ir asirdin* 
gal rekomendavoju Dr. O'Malley 
del kiekvieno Tautieczio kuris esą 
tam pactiam padėjime kaip asz 
pirmiaus buvau.

Jonas Gedminas.
Box 68 Beverly, N. J. 

(Tikiu grumulu randus! muno ofise) 
Virsz-mineta gromata yra viena isz 

szimtu gromatu ka aplaikau nuo vyru 
kurie buvo tame paėstam padėjime 
kaip jus patys kurie ssiandien esate

del kiekvieno Tautieczio kuris

patrukta. Šiądien azitaa žmbgua 44a 
padėjimo uždirbti dvigubai tiek kiėk 
pirmiau* uždirbdavo už tai kad •*• 
geresni* žmogų* dėl tavo pono. I*z- 
kirpkite žemiau* padėta blanke dabar 
ir pri*iu*kite *u 6c. etempomi* o gau- 

kima. 

Vardas ....... .
U lyczia .............
Miestas ..............

į>i»sik«lboti. . 7 (

DR. A. W. O'MALLEY

68 Š..dPranklta St.

site paveiksluota knygute apie patru-'
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CAPITAL STOCK *111,000.60 
>} SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS *623,358.61
*

‘ Mokama 3-ctia procentą anl
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Tai ir kVarkfeejimas darosi.
Teip, teip, mėrgaitgs dužius 

mazgoti,
O ne bažnyežiosia giedoti, 

( Ii juokus daryti.Ir juokus daryti.

FARMOS! KARMOS!
11 j a , • -II ■ ♦ > I ' ' 'lll*||i. 'W1 f * * J ,, 'I* '! 11

Nubirti apsigyventi aut geru

vūdftu pinigu. Procentą pridedant < 
prie jatu pinigu 1 Saude fr kl 
Liepė*. M** norim kad Ir jut, 
turėtumėt reikale su mūra banka 
nepaisant ar mažas ar didelis,

I ■

turėtumėt reikale su musu banku

.1 j _

žemiu Didžiojoj Lietuviu
■ "4 •» S • • • 1 • »

z Ūki- 
jau yraninku Kolonijoj kur 

suvirsz 400 Lietuviu apsipir-
Liętuvitizkai gulimu susiraazyti ir kušiu ukes, szioje apielinkeje. 

Asz žinau ildlig gražiu tikiu 
ant iniMaviino. 
pirkti atsisžaukit:

-I '
v

jm'1*1 ' Adikli • «

paVdtfviiiiid.

J. A. Žemaitis

Norintieji
(L51

H. BALL, Prestdentaa.
G«o. W. BARLOW. V1C6-PM

B. FERGUSON, KMteripB.
MM************«-»**«***e^ev 
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W. TRASKAU8KAB
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3
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GRABOR10S MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Parssmdo
automobilius dal laidotuvių kritom 
tdaaln 1'
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ŽINIOS VIETINES.
- -------------------------- ---- ---------------------------------------------------- ----------- T.S „ ■

Isz Shenandoah, Pa.
Read ingo kasikius szian-

Petnyczioje

dieu nedirba.
- - Daug žmonių sziandien 

iszvažiavo in Hazletona pama
tyti Fajermonu parodos.

pripuola
Saldžiausios Szirdies Jezuso.

— Garnys paliko sveika ir 
patogia dukrelių J. Szimenta- 
vieziams ant W. Pine ulyczios.

— Suffolk kasyklosią likos 
sužeistas per nupuolimą ak
mens Kazimieras Petruszauc- 
kas ant D ulyczios. Gydosi na
mie.

kataliku

— Katre, duktė Juozo Ru
džio saluninko, ant W. Maha
noy Avė. neužilgio isztekes už 
Bernardo Marczinlionio. Pir
mos užsakus iszejo praeita Ne- 
delia. Vestuves atsibus 24 die
na szio menesio.

— Visi tieji, kurie turi pa- 
pratima sustoti automobileis 
ant plentu, bus aresztavoti per 
steitinia palicije be jokio iszsi- 
kalbinejimo.

— Ellengowan
bažnyczioje likos snriszti maz
gu moterystes Jurgis Trakia 
su p. Veronika Salakas.

— Atciteje miestas nepave- 
lins rodyti jokiems karnava
lams, kurie jokio gero miestui 
neatnesza, tiktai bloguma, isz- 
veža pingus nepalikdami nie 
ko gero. Nuo szio laiko dau
giau karnavolu nepriims.

— Palicije iszgavo 16 metu 
mergaite isz salų no 538 E. Ma
hanov Avė. kuria laiko Man- 
don House botelije lyg toli
mesniam tyrinėjimui, kuri la
bai paleistuvavo. Saluninkas 
bus aresztavotas už priglaudi
mą- paleistuviu po savo pasto-

atsimins

Žilinsko salu- 
” tadaSaules

— Gal daugelis 
trūkimą prūdo 33 metai adgal, 
kuris atsitiko 17 Julajaus, 
1892 mete. Vanduo buvo teip 
smarkus kad inmete versziuka 
isz sztebelio in
na. Spaustuve ” 
radosi ant kampo B ir Pine 
ulyczios skiepukije. Zeeerei tu
rėjo plaukinei veboriuosia 

darba, nes 
skiepusije radosi apie dvi pė
dos vandens.

Elzbietuko, dukrele Jo
no Pavlauskio, 2.5 S. Tenth St. 
bėgdama isz sztoro su bonka 
pieno, puolė ir bonkt^susimu- 

o szmotelis stiklo baisei 
pėrpjove ranka kuria daktaras 
turėjo susinti.

— Viesznamis kuriame pri- 
siglaudinejo sutersztos balan
dėles, kuris stovėjo ant užsuki
mo in Leiksaid tuojaus prie ge
ležinkelio, o kuri kas tokis pa
degė nesenei, bus įstatytas, 
bet sziuom kartu bus isz plytų.

— Mikola Stepanaviczius, 
337 W. Mahanoy Avė. pertaiso 
visa frunta savo namo judėda
mas puiku Įauga 
duris.

plaukimu 
idant atlikti sa v o

sze

ir stiklines

— Lietuviukas Szv. 
zapo Kliubas su Soladitu Mer
gaitėms, turėjo dideli iszva
žiavimu Ketverge in Lakeside.

— Vaitiekus Jusaitis ir 
Antanas Leskauskas, atidarė 
nauja Bottling Shop po No. 406 
West Maple Uli., kuri vadysis 
° Walters Bottling Works.”

Naujausios ruszies maszinos 
yra naudojamos ant dirbimo 
minksztu gerymu4Temperance 
Drinks? . “ ‘ 
gefymus pi|piinkams,del balių 
vestuvių, kriksztynu ir in na
mus. Patarnavimas greitas ir 
mandagus. Galite užfkalbint 
per telefoną, Bell Phone 59-m. 
Pabandykite musu gerymus o

Ofisas po

Juo-

f Pristato visokius
i,

busite užganadyti.
No. 406 W. Mahanoy Avė.

ANT PARDAVIMO.

Naujas namas su visom vi- 
gadom, del vienos szeimynos 
po No. 318 E. Market St., Ma- 
hanoy City. Teipgi parsiduoda 
ir naminei fomiožiai. Locfrii- 
ninkas iszvažiuoja isz miesto

DREBEdIMAI ŽEMES.
■.......  ... .

Kingston, Jamaika. — Pu- 
siauna’ktije davėsi jaust smar
kus drebėjimas žemes, bet ble- 

? dės nepadavė.
Tokio, Japonije. — Žinios 

isz Karenkos, Farmozos, pra- 
nesza buk lenais buvo smalkus 
drebėjimas žemes kuris padare 
gana daug b ledos.
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Blada Klimą v iPajeszkau
ežiu paeina isz miesto Alitaus, 
pirmiau 
paskiau

°EO. J. BARTASZIŪSkarūko 
kasyklų

Nupuolęs nuo 
Indian Ridge nuartai.., 

jonas Netkauckas, 7 metu, per
kirto koja. .Jonukas su 
vaikais žaidė aplink brokeri 
Rzokdami nuo vieno karu ko ant 
kito.

prie

kitais
rn

— Nedėliojo Szv. Kazimie- 
rio bažnvlzioje priėmė 

daugelis
pirma 

komunijo daugelis vaiku ir 
merga i ežiu.

■f Jonas Visloski, 22 metu, 
nukrito nuo tręko kuri vare jo
jo brolis Antanas, ir teip pavo
jingai sužeidė galva kad ta pa
ti vakaru mirė ligonbuteje. Jo- 

dejo užpakalije kada dir- 
truko nuo lentos ir netikė

tinai puolė ant galvos, 
dirbo ant Sisveino 
diena 
William Penu. Velionis gyveno 

uly., paliko 
motina, 4 brolius ir dvi 
sias seseres Najorke.

Kun. Dumczius Seredo- 
motervstes 

Berta Smetka su Albertu

gyveno Shenandoah 
Luzerne. Turiu pra 

neszt aptie jus seseri viktorija 
Meldžiu atsiszaukt arba žinan
tieji malonėkit praneszt.

A. Baru i skis
229 Greenwich St., 

Philadelphia, Pa.

FARMA ANT PARDAVIMO. pajeszkau

S H*
' jL'

♦ ..

nas se 
žas

nuvežė

Brolei 
troko ir ta 

forniezius in

ant 623 W. Penu

mazgu

vedu-

je suriszo 
pana
Peczku. Svotais buvo nuotakos
sesuo Morta su Martinu La-Morta 
zauni'ku.

Frackville, Pa.
Perovski likos sužeistas 
per kasyk losią ir

”• Labai pui'kioj kolonijoj Lie-
Vieta labai 

puik io 
žu vu 

puikus 
per

Vladas
1 )ra 

nu ve ž t<is in 
Ashlanfclo ligonbutia.

Seredoj likos atidarytas 
del žmonių inspekcijos nauja 
Peoples Trust Co. Banka, kuri 
yra viena isz puikiausiu 
aplinkinėje. Bizni pradės Ket
verge. Musu tautietis Zatavec- 
kas ir kiti, nemažai pasidarba
vo idant taja 
prie kurios 
musu tautiecziu o 
ant drueziausio finansiszko pa
mato.

tuviu apgyventa, 
graži prie 
daug visokiu 
Taipgi ir 
upelis bėga per lauka ir 177 
akierai. 10 akierai puikiu sodu 
kurie atnesza dideli pelną. 100 
dirbamos kur yra apsėta žie
miniais jievais o daugiausia 
apsėta dobilais o 60 puikios gi
rios ir ganykla. Ant. tos fanuos 
laikoma daug gyvuliu. Yra 22 
raguoti gyvulei 5 dirbami ark

liu jauni, 18 kiaulių, 30 
visztu, 6 žąsys, 8 turkes, (i an
tys, daug 
visokios maszinos

ežero kur
randasi.

U. • fimu

Asz Jonas E i žas
savo draugu Antana Totilu se
niau gyveno Stamford, Conn. 
Antanas Bendžaitis seniau gy
veno Waterbury, Conn. Taipgi 
Antanas Eižas, visi paeina isz 
Kauno Red., Rasei nu Apskr., 

; Vensloviszkiu Kaimas, Skirs
nemunės Para. Noreczia suži
noti jeigu gyvi malonėkit atsi
szaukt arba jei kas apie minė
tus žinot malonėkit praneszt 
nes

Rasei nu Apskr.

lei o

visztu ir

14 ruimu didelis

banka
prigidi

kuri stovi

peraneziu 
ant farm u 

reikalingos. Yra 2 automobilei 
Overland ir Buick 7 pasažieri- 
nis. St ubą
dailus beismantas apaezioj. I)i- 

szioje delis kietis. Didelis tvartas su 
beismantu, 

st a t vti.
pieninyczia, ir 

, Lie 
puses

insteigt 
daugelis

Baltimore, Md. f Jonas Bog- 
danaviezius, mirė nuo szirdies 
ligos czionaitineje ligonbutoje 
pabuvos tiktai 12 valandų. 
Laidotuves atsibuvo 6 Juniaus 
su bažnytinėms apeigomis ant 
vietiniu kapiniu. Velionis pali
ko dideliam nuliudimia paezia 
ir szeszis vaikus.

t ik tai 12

PASKUTINES ŽINUTES.

Mahanoy City bus kožna Utar- 
ninka, 30 E. Centre St. ant 
antro floro. nuo 9 vai. 

ryte iki 8 vai. vaJkare.

Specialiai*.
Kreipkitės paa Dr. Hodgens 

Philadelphia

Silpni, Serganti Vyrai ir 
Moteres.

Neserganti bet vis gi ka tik 
pajiege dirbti. Nelaukite.

Jeigu esate silpni, nervuoti arba 
turiu svarbu reikalą UŽ ka I turite kokia liga, nepadarykite klni- 

busiu dėkingas.
svarbu laiszka del Antano Ei- 
žos isz Lietuvos.

Turiu labai Noa kaip kiti padaro, ateikite dabar

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

Atsargiai priturimi 
sveika veido (Alium *RVCIRh VCHUCJ IBXIUm J| r 
iaunlon mados aprtdalai 
bus patčmyti, jeigu ni> 
bus pilni r> 
leiskite, kad

• Jeigu plauį'j 
leiikanu. jų-j"’ tie įkyrų. -da- 

p«raxit«l gadintų jUaų 
iumj. Naudokite

ha. vakaras per deilnit 
ir pleiakanoa tuojau. |* 
Po to retkarčlaia naudo' 
apaiaauroaite nuo jų. Ruj 
parduoda ju.ų vaistiniu 
po 6Sc bonk< arb. 
tiesiog Ii laboratorijos,

F. AD. RICHTER ft r 
Berry & South 5th St*. 

Brooklyn, N. Y,

CO
rnA' L1 f/
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Lietuviszka Užeigos Vieta 
Arba Hotelis.

Binigu ir Laivakorcziu Siun-
tinao in Lietuva Agentas.

George J. Bartaszius |
<98 WASHINGTON, ST. >

NEW YORK, N. Y.
Tolcponas: Waker 4335

SKAITYKITE “SAULE”

Juozas P. Milauskas
Lietuviszkas Skvajeris.

Pristato ’ * "
Padirba kitokias legaliszkas 
r
Inazlurina

vestuvių laisnus, teipgi
PO- 

namus. 
namui, fornyczlus ir

41*.

l

P’sras. Parduoda ir perka

automobilius nuo , ugnies ir t.t.
geriausios ir drueziausio* 

Kompanijos.
Ofistis: 32 W. PINE ST.
mahanoy city, pa.

Tik
ir slaptingai apie tai pasikalbėsime. 
Laukti yra pavojingai.
PILVO—padėjimas, aptrauktas lie
žuvis, sunkumas ir nesmagumas po

r<

SWljprwy-

Jonas Eižas, 
Hudson, N. Y. I valgiui, plakymas szirdies ir kiti pilvo 

— nesmagumai greit paszalinti.
Pajeszkau mano pusbroli Jo-ĮKRAUJO, nervu ir odos—ligos 

na Kancavieziu ir 
Marijona Za t orione, 
kad jos vyras yra mires. Paei
na isz Suvalkų Red., Vilkavisz- 
kio Apskr., 
mo, Vaitistos Karkliniu, 
minu g j 
bar nežinau 
apie juos 
neszt.

!>1 S. 3rd St.

pussesere 
girdėjau

visuose padėjimuose gydomi.
RUMATIZMAS-—teipi gydomi.

Ligos paprastos vyrams visuose pa
dėjimuose. Gydymą kuri ant pabai
gos jeszkote.

Asz pasekmingai gydu katara, du
suli, bronkaitis, užima galvoje, pilvo, 
inkstu, pūsles, kepenų, teipgi lum-
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• SiGiesteriszkio Kai-
Pir

gyveno Shenandoah da-
JeigU kas|bago ar neuritis, 

pra-
(t .50 I Scrcda, Ketverga ir Petnyczia

galima matyti daktara Pottsville, nuo 
9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA 

Antras floras Bausum name.
--------—---- ,--- ..........................
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meldžiu RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
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arba galima

Berry & South
F- AD. RICHTER & CO.

5th Sts., Brooklyn N. Y.

kas tik
Parsiduoda visose vaistinėse 

—-J gauti U c si* i H labo-

Dėkingos Moti
-J Mcituol., . 

* Savanoriai

8PpZ^8Jr.Dr-.Rįchteri‘> Knyga Mo- 

Pareikalaus. 
r“ * 
ratorijos.

mos Liudymas
kalba pat* už tave. Jis yra tik 

—1 mums siunčiamų pranešimų* 
av<nius, gautus naudojant Bambino 

■> vidurių dieglio, viduriavimo

Pa»>U»ta <jykal kiekvien.m

po 35c bonka,

;.«IZ

muryt u 
gyvuliam 
kas, kornine, 
mokvkla ant tos farmos. 
tuviyzka bažnyczia už -į 
mvlios. Ant kranto ežero dide
le sale del szokili ir del viso
kiu pasilinksminimu. Taip-gi 
ant tos farmos atvažiuoja daug 
žmonių praleisti vakacijas. La
bai daili ir patogi vieta. Taip
gi kam atvažiavusiam nepatik
tu szitoji vieta tai galėtu pasi
rinkti kita ba 
nenori prie
tai parduoda savo ūkias. Szita 
farma turi būti 
trumpa laika, priežastis ir kai
na bus paaiszkinta per laiszka. 
Broliai Lietuviai važiuokite 
sziezia kur yra k ra sz t a s, oras 
ir žmonis teip kai]) Lietuvoje. 
Adresas: (t.51

a paežio,] 
Kiaulinin-

svotimtaueziai 
Lietuviu gyventie

parduota in

Ch. Kaneavicz
1092 Boulevard 

Bayonne City, N. J.

Pajeszkau apsivedimui mer
ginos arbiijpaszles, ne senesne

k
r

galima matyti daktara Pottsville, nuo

' v'*- 
■■« y

. v*

K V* \
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34 met it Meldžiu prisinns- 
’ i su fotografija arit

T. Kazlauskas, 
Paul Road, Box 160 

Coldwater, N. Y.

EXTRA DIDELIS 
BARGENAS. *t- ’ . . V? V "kaip 40 mejįu. /Asz esi u vaiki

nas ? ‘ 
t i laiszka 
adreso:

fotografija arit

Galite matyte paveikslus
Paveikslai

Pamatykite visa pasauli per musu 
puiku Stereoskopa arba Žiūroną, ku-

AųHčiau r _ 
vienu iš daugelio [WIO, 
liudijant apie Unksmė 
nuo • 
(diarrhoea).

Bambino 
iinomt bu

i

r

'! • J ■

Bulgarije. — Bai
le ilo kasvklosia 
Klaczkozije, ku-

«•

sužeido.daugeli 
didžiausiu

R. No. I Box 53 
Fountain, Mieli.

Ii
..

Soti je, 
si eksplozije 
Prince Boris, 
rioje pražuvo asztuoniolika an- 
gle'kasiu o
Buvo tai viena isz 
nelaimi u Bulgarijoj.

Bayonne, N. J. — Ugnis 
sunaikino keliolika budinku
Consumers Goal & Iron Co. ant 
49 ir 50tos ulyczios, padaryda
ma bledcs daugiau kai]) 1,000,- 
000 doleriu.

EKSKURCIJA 1N
NEW YORKA

NEDELIOJ 28 JUNIAUS
$4.00 in ten ir adgal
Apleis Mahanoy City 4:40 ryte. 

Grįžtant apleis Jersey City nuo 
Exchange PI. Stacijos 8:35 vakare.

Eastern Standard Time.

IkdMgh^Valley'
Railroad

<Bba*Mta afTtea BtacMDlonaMKl

WALTERS
BOTTLING WORKS
JUSAITIS IR LESKAUSKAS, LOC

MAHANOY CITY, PA.
•i

DIRBIMO MINKSZTU GERYMU

Del Pikninkama, del Baliu, Vestuvių, 
:: Kriksztynu ir in Namus. :: 

Pabandykite musu gerymus o busite 
užganadyti. Galite užkalbint per 

Bell Telefoną No. 59-m. 
Patarnavimas greitas ir mandagus.

OFISAS:
406 West Mahanoy Aveune 

BOTTLING WORKS: 
406 West Maple Street

KAM KENTĖTI?
Nuo sekaneziu ligų: Ausies, Noses, 

Gerkles, Tonsils, Pilvo, Kepenų, Pū
sles, Inkstu, Viduriu, Apendesitis, 
Be Apetito, Greito-valimo, Neuritis 
bile kokiam padėjimo, Sciatic arba 
Rumatizma, Lumbago, Galvos skau
dėjimą, Epipelsy arba nuomiris, Si
lpnybe, Svaiguli, Lovos Szlapuma, 
Asthma arba Dusuli, Diabetes arba 
Geltlige, Moterų Vidurines ligos, 
Apaugimas Gerkles arba Goitre, He
moroides, Suszaldimas Galvoje ir ant

I

Krutinės, Sunkus neatsikratantis Ko- 
sulis, Paralyžas ir t. t.

Keletą gydymu atnnesz jumis grei
ta palengvinimu ir gal beabejones 
visiszka iszgydinima.

DR.DOM. J. DEVER, D. C.
139 EAST CENTRE STREET

Ant Antro Floro Hebn Name, 

MAHANOY CITY, PA.
VALANDOS: 10 ryte iki 8 vakare.

SUBATOM1S iki 1 vai., popiet.

Pajeszkau savo vyro 
Czerkausko, kurio 
ežia patalpytas. Būdama nasz- 
le, ėmiau szliuba ir po szesziu 
menesiu gavės 
gryžo in namus

ris yra padirbtas isz geriausios me
džiagos.
kaip tikrame gyvenime.
isz Pasaulinio Karo, Istoriszkos vietos 
Amerikoj. Amerikos kariszki laivai. 
Kristaus gyvenimas. Vizitas Rimo ir 
Venecijos, teipgi daugelis kitokiu 
puiku paveikslu. Su kiekvienu stere- 
oskopu mes duodame 100 rinktiniu ir

Vinco goriausios ruszies paveikslu. Teipgi 
paveikslas Ime8 pasiuneziame gero modelio gva- 

rantuota laikrodėli, puikiuose nikelio 
luksztuose, kuris rodo laika labai 
teisingai ir užteks jumis per daugeli 
metu. Laikrodėli, Stereoskopa ir 100 

vertes mažiausia $8.00 
nai. Paeina isz Simno mieste-|mea parduodame tik už $4.75. 
lio. Praszau praneszti ant szio 
adreso. (t.51

Mag. Czerkauskiene
469 Vaughn St.,

Luzerne, Pa. I 75 užmokesyte kaip tuos daigtus

užmokesti ne
iki sziai die- Ipavciksliu

Su 
kožnu orderiu mes pasiunczittme dy
kai revolveri B.C. 22 kalibro, kuris 
yra padirbtas puikiai ir su kuriuo jus 
galite apsaugoti savo namus,
siuskite tik 35c. del persiuntimo, o

Pri

X
Praneszimas Visiems Draugams *:*

ir Kostumeriams.
Turimo garbes sziuomi praneszti kad

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
persikėlė isz senos vietos 1707 S. Halsted St. •

A in nauja vieta po No. 639 W. 18th St. Chicago. -

Visi, kas tik vartojo SALUTARO RITERI, sako 
kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau-
dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio

*

i

Niekas nesti būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-£xpelleriu
Ksi Uk pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudokit ši garsų namini 

. a w • • a

komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tčmykit, kad 
butų Inkaro vaizbaženklis ant pake-

^FTAD. RICHTER * CO. 
'Berry & South 5th Sts.

Kai tik paitebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudokit ši garsų namini 
Dageibininką. kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.

lerry & South 5th 
Brooklyn, N. Y.

^i A

r 7

£

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

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

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

( Aug.7) Shenandoah, Pa.

Kanlavicziaus.

dasi.

KAS NORITE NUSTOT 
RŪKYT.

I aplankysite savo namuose. Užganedi- 
nimas gvarantuotas arba pinigai bus 
sugražinti. Siuskite orderi dabar kol 

Į preke pigi.
PRACTICAL

1219 N. Irving Ave. 
CHICAGO, ILL. .

FAKTAI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.

..................... ■ IW.—IiiiMięa |

Doleris yra jusu geriausias 
prietelis. Mokslas yra galybe. 

Į Jeigu žinoto kaip czedinti do
leri, jus visada galite turėti 
prioteliiL 
kokio tavoro kuri mes parduo
dame, ateikite o suezedinsite 
pinigu. Parduodame visokiu 
reikalingu naminiu rakandu, 
geležiniu daigtu, klijonku ir 
mažių karpetu, fonografu ir t.t. 
Teipgi visokiu didumo sietai 
del langu ir duriu.
L. WAS0H (Yvaskeviczius)

Adresavokite sziteip:
SALES COMPANY, 

Desk 52

Jeigu reikalausite

Ne paisant kaip senei rukot, 
žaživojat ar kramtot tabaka, 
musu gyduole kuri tukstan- 
cztius nuo rūkymo atpratino in 
trumpa laika, atpratins ir jus. 
Apie tabaka daugiau.ir pamis- 
lyt nenorėsite. Su užsakymu Upholstering and Hardware, 
siunskite $3.00. 1139 East Mahanoy St.

kitu ligų, taip kad tie žmones ir sziandien musu 
Kompanijai yra labai dėkingi, taipgi praszykite 
jo savo aptiekoje, o jei negausite, tai raszykite 
in musu nauja vieta ežia paduotu adresu, o mes 
prisiusim jums kuonogreieziausiai.

SU TIKRA PAGARBA
Salutaras Drug & Chemical Co.

639 W. 18th ST. CHICAGO, ILL. Dept. 18CHICAGO, ILL.
Telefonas: Canal 6417.

XX

i
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Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

Š erias procentas nž jusn pinigus ir saugumas del Jusu
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-cria pro- 
aug^ d1dyn.°Yra*tai“ saugiau ir jertau del 

pe«rtikrin3itė“ir matysite kaip tai pinigas auga

už juau sutaupytus pinigus ir Ja suma kas kart 

dirba T/cMidina. Pinigusin srita Bank* o
bu pa-




