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ISZ AMERIKOS
GERIAU SU UOSZVIA GY
VENT NE KAIP SU JOSIOS 

DUKTERIA.
Worcester, Mass. — Franas 

Kasmerczik, gyvenantis prie 
Cherry Valley, kurio paeziule 
innesze skunda ant persiskyri
mo, apreiszke sude, buk dabar 
gyvena su vaikais pas savo 
uoszvia, ir kad jam daug ge
riau pas jaja ne kaip su josios 
dukrelia su kuria apsivedė 
trys metai adgal. Franas sako, 
buk jojo uoszve yra labai ma
loni ir anioliszko budo moterę, 
bet josios dukrele turi velnisz- 
ka būda su kuria negali ilginus 
gyventi.
PERKŪNAS UŽDEGE ZA 

PALKA MERGINOS 
RANKOJE.
III. -- l\ u < l <1

GELEŽINKELEI BUVO 
LAIKOMI UŽ SZETONO 

INNAGI.
Cincinnati, Ohio. — Terp se

nu rasztu likos surasta kopije 
rezoliucijos, miestiszkos rodos 
Lancaster, kuri likos padaryta 
1828 mete ir
susirinkimu civiliszku inžinie
rių Cincinnatoje. Buvo tai pa
sveikinimas delegatu kurie su
važiavo tame mete ant seimo. 
Rezolucije buvo sekaneziai su- 

jums
naudoti miestiszka rotuže ant 
laikymo jusu susirinkimo ant 
svarstymo jusu reikalu. Bet 
musu pageidimu yra, idant ne- 

apie nau
jus iszradimus kaip telegrapus 

nes 
netikvbe ir

perskaityta ant

raszyta: « 4 Pavėliname

jusu

svarstyt umet nieko

ir geležinkelius, 
didele

tai butu 
prieszini- 

mas prieszais Dieva. Tieji isz- 
radimai tai tik del pervežimo 
netikėliu in pekla.
SŪDAI UŽKIMSZTI GERY- 

MO TEISMAIS.
Washington, D. C. — Szia

dien suduosia po
\’alst. randasi tiek teismu, jog 

su jeis rodos, o 
augszcziausiuosia 

Suvirszum

I 1

()naPana,
Bcrns, duktė czionaitinio far- 

soptynęs my
lės nuo czionais, norėjo uždeg
ti lampa kada prisiart inejo 
szt urmas

merio Oconee re,

kada 
ir staigai pa temo, 

mergaite ka tik ketino pabru- 
žyt zapalka, kad tame trenkė 
perkūnas kuris uždegė zapalka 

rankoje, 
sutrenkė 

mergaite, bet josios neapdegi
no.

KARVE PATI PUMPUOJE 
DEL SAVES VANDENI.
Lincoln, Nebr. — Karve, ku

ri pati sau pumpuoje vandeni 
taz szulinio kuris randasi ant 
ganyklos, yra nepaprastu regė
jimu ant farmos artimoje Te
kamah. Locnininku tosios mo- 

karves vra James 
Mathews.

Kada karve nori gerti, atei
na prie pompos, ‘sukanda 
kena ir pradeda 
guoti kaip tai darytu žmogus 
su rankomis pakol nepripildo 
eeberio ir pradeda 
kokis tai 
mas

visas Suv.

mergaites 
perkūnas

Norin t s 
smarkei

negali duoti
ypatingai
suduosia. Suvirszum 23,000 
teismai randasi federaliszkam 
sude už peržengimus prohibici- 

nuo praeito Juniaus 
1924 radosi isz viso

jos, bet
menesio
32,860 teismai. O kur da pabai
ga ?
INMETE $22,000 IN UPIA.

Ibiugelr žiuo-

kvtos v ra

su <r

ran-
aiva lin-

ke:
»»

Norfolk, V.a 
niu meszkeriavo ir panerinejo 
in u jie 
22,000 doleriu kuriuos inmete 

James McAllister, 
Kada jojo užklausta

Elizabet h jeszkodami

kapitonas
73 metu.
del ko teip padare atsake, buk
jisai buvo

Dantes Peklos
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KINISZKI KAREIVIAI BE-
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GA ANT KARISZKO LAUKO
Paveikslas parodo Kiniszkus 

kareivius po vadovysta genero
lo Feng, kurie bėga ant karisz- 
ko lauko dalybauti muszije. 
Vietoje keliu, naudoje neku- 
rias dalis didelo kiniszko mu
ro, idant kareivius daugiau isz- 
lavint kariszkam moksle.

SZUO DINGO; NUSIŽUDĖ 
ISZ GAILESCZIO - SZUO 

SUbRYŽO.
Chicago. — Daugeli istorijų 

yra paraszytu apie žmogų ir ]{

GAVO PADIDINIMĄ MO 
KESTIES BE STRAIKO.
New York. — Viena vieta 

randasi czionais 
kai be jokio

ii.-'-1

DH-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE”! 
; “ ĮSZEINĄ KAS JJTARNINKA IR PETNYCZIA. , i

j
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Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant vied meto* $3.0(1 
i Europoje ir Lietuvoje f 4.00 ant viso mėtoj <

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso! N
W. D. BOCZKAUSKAS. 00.

MAHANOY AND A ST. MAHANOY CITY, PA.

36 METAS

Isz Visu Szaliu

dabar tiki, 
kurie

gerti. Kada 
geraduszis noreda- 

karvutia užvaduoti, pri- 
ejas prie pumpers pradėjo pum- 
puot vandeni, bet su maža pa
sėkima. Karvute stovėjo szale 
ir žiūrėdama ant jojo rodos sa- 

“ne turi pajėgu žmogeli,
geriau asz ta darbu iszpildau. 
Kada žmogelis nuėjo szaliu, 
karve sau pripumpavo van
dens.

TIKRAS “GELEŽINIS 
SZTORAS”

DURIUOSIA.
Pottsville, Pa. — Asztuones 

dubeltavas špilkas, dvileka 
nuo plauku, devynes mažiukes 
spilkutes, deszimts 
daug mažu vinueziu daktarai 
surado viduriuosią Veronikos 
Renninger, dvilekos metu mer
gaites isz Schuylkill Haven, 
kada padare ant josios opera- 
cije czionaitineje ligonbuteje. 
Operacije buvo pasekminga ir 
mergaite sveiksta.
ŽMOGUS BU UODEGA KAIP 

BEŽDŽIONE.
Dayton, Tenn. — Isz 

Follette, Tenn., likos prisiuns- 
ta in czionais žine, buk tonais 
atsirado žmogus turintis 67 
metus, kuris turi 
sziu coliu ilgio...
Tvirtina jisai, buk yra dingu
sia ryszys terp žmogaus ir bež
džiones. Reporterei laikrasz- 
cziu ji mate, o kada melde 
idant parodytu uodega, tai at
sake, kad to negali padaryti, 
nes tiesos tojo valsczio ne pa vė
lina žmogui rodyt savo nuogo 
kūno. Ta uodega buvo ilgesne, 
nes puldamas per kelmą nusi
laužė kelta kailiukus isz nugUr- 

n ,i.. i ..i...

nuėjo
sau

JOSIOS VI

guziku ir

La

uodega sze- 
Na, tai tan!

DREBĖJIMAS ŽEMES NU
BAUDĖ SZVENTVAGIUS.

Budapeszt, Vengrai. — Ven- 
griszki kaimuoeziai gyvenanti 
aplinkinėje Urbiu,
buk Dievas baudže tuos, 
prieszais ji prasikalsta. Kelios 
sanvaites adgal, keliolika girtu 
kaimuoeziu, inejo in vietiniu 
bažnyczia sudaužė viską ir api- 
plesze altorius. Kada dalinosi 
su daigiais, vienas su kitu susi
barė ir nudure ant smert.

In kėlės dienas po tam viso
je aplinkinėje sudrėbėjo žeme, 
nuo ko gyventojai aplaike 
daug bledes ir pati bažnveze 
kone visa sugriuvo.

Tada kunigas suszauke vi
sus gyventojus ant szvento- 
riaus pasakė karszta pamokslą 
buk tai Dievas 
už szventvagysta 
tu pakilta.

gyventojai

Su-

W. B. BOCBBOWBKI, rrM. B Iff 
B. W. B9C1BOWBI1, Bitter

MERGAITE ANT GELEŽIN
KELIO.

Tilže. — Isz Tilžės per Lab- 
gava in Karaiiaucziu bego eks
presinis trūkis, o kada prisiar
tinojo prie Miesto Gires stoties 
bovijosi ant sztangu keturiu 
metu dukrele Firszterio. Ma- 
szinistas paregėjęs kūdiki ant 
sztangu negalėjo sulaikyt greit 
beganezios lokomotivos.
szvilpe kelis kartus ir paleido 
sulaikymo prietaisas. Kūdikis 
persigandęs lokomotivos szvil- 
pima pervirto, bet teip laimin
gai kad ne in viduri sztangu 
tiktai in szali ir inalszei gulėjo. 
Kada trūkis sustojo už kokios 
penkių szimtu mastu, maszi- 
nistas su kunduktoriu nubėgo 
adgal pažiūrėti kas atsitiko su 
mergaite. Rado ja ja sveika, 
bet jeigu butu asikelus, tai 
t repai vagonu butu ja ja užmu
sze.

BESZIRDE MOTINA.
Berlinas.

mo užmiesti jo, szuo iszkase la
voną naujei gimusio kūdikio, 
kuriam atgriauže galvoke. Gy
ventojai pranesze apie tai pa- 
licijai, kuri pribuvo ir pradėjo 
darvti sliectva

ISZ LIETUVOS suszanke 
ant

Viena 
kur darbinin- 

straiko aplaike 
; savo 

Kaliniai New Yorko 
aplaike

jojo isztikiama dranga szuni, o padidinimu mokesczio už « • . • • • • •* •tankei tosios istorijos ir iszsi- (|ar|>H.
vaisi iniam
350 procentini padidinimo mo- 
... .... . Lyg szios dienos kali
niai aplaikinedavo po pusant
ro cento ant dienos už deszimts 
valandų darbo, bet dabar ap- 
laikines po penkis centus ant 
dienos. Per du metus gales su- 
czedyt net... trisdeszimts dole
riu.

pildo ant tikruju.
Sztai Edmundas Van Wync- 

ket, panaktinis sargas prie di- kesezio. 
delio namo, atome sau gyvasti 
per nusiszovima. Žmogelis tu
rėjo puiku szuni

King.
puiku szuni vardu 

Szuo dingo ana diena, 
loenininkas jOszkojo szunio vi
sur bet nesurado ir labai nusi
minė. Apie antra valanda po 
pusiauita'kt, jojo pati Emma, 
ant jojo užklausymo ar szuo at
sirado, atsake kad da ne.

go n ke
liu paleido in galva du szuvius 
ir atliko ant vietos. Szuo su-

4 i 1’

Wyncket iszejas ant

vietos.
' gryžo namo iu puse valandos

po savžudinstai.

kalėjime

SENAS ISZGAMA.
Chicago. — Evanstone 

ei jau tas Majewskis 
jo koki tai 
užsispyrė ir 
palicijantu.
prispirtas

KŪDIKIS SU SZESZEIS 
PIRSZTAIS.

Riogliszkiai,
Szakiu apskr. J Pil. J. 
laicziui g 
eiles su szesziais kairiosios 
rankos pirsztais. Tszauges dvi
lypis nyksztis, lygus kitiems.

Žmones spėlioja, jog tai blo
gai ženklai esą, o tamsesnieji 
kainiiecziai sako, * kad busią 
blogi metai ir tt.

Vaikas atrodo sveikaa links
mas, gyvas iF tėvai visai nieko 
neatbodami, nei “ 
tu,” nei “nelaimiu, 
damiesi vaiku {lųgina.

Lekecziu Y., 
Ta mil

inio kūdikis, 7-ta s isz 
szesziais

blogųjų me-
džiaug-

juos nubaudė
ir kad darv-

Vokieti- 
2,232,000

VOKIETIJOI DAUGIAU MO
TERIŲ KAIP VYRU.

Berlinas. — Pagal nuajo su- 
raszo gyventoju, tai 
joi sziadien randasi
moterių daugiau ne kaip vyru.
' Vokietijoi dabar gyvena 62,- 

468,762 ypatos, o penki milijo
nai daugiau, no kaip 1910 me
te. In paskutinius szeszis me
tus pasididino ant 2,232,000 
moterių kaip vyru.

Prie artvmo na-

surasdami toj 
paczioi vietoi antra kūdikio la
voną da geram padejųne

perstatymo 
ir teip tuom 

n u ta re 
viso žemiszko

ant 
“Dantes Peklos” 
paveikslu persiėmė, jog 
a t si k ra t v t nuo 
turto.

PERKŪNAS TRENKE IN 
TIPELI.

McDonald, Pa. — Perkūnas 
trenkė in dideli tipeli (broke
ri) prie Montour No. 9 kasyk
lų, kuris sudege. Bledes pada
ryta ant 100,000 doleriu. Buvo 
tai vienas isz didžiausiu tipe 
liu prigulintis prie Pittsburgh 
Coal Co., 
dvieju szaptu. Montour kasyk
los sustojo dirbti nuo Apri- 
liaus menesio.

paimdamas augti isz

nuo

DIRBS NAUJO SZTAMO 
FORDUKUS.

Detroit, Mieli. — Po 
Amerika 
tins nauji
visai kitokios konstrukcijos ne 
kaip sziandieninei yra. 
ford u kai

visa 
prasipla- 

Fordo automobilei,
neužilgio

Nauji 
bus daug žemesni, 

daug pagerinti ir iszrodys kaip 
brangesni automobilei. Prekes 
bus tos paezios, o naujus auto
mobilius pradės iszdirbinet po 
vakaciju kurios baigsis 
temberio menesi.

Fordas sako, 
padaryti geresni
del naudos žmonių, kurie nega-

Sep-

nesigailijog 
automobiliu

o geidžeIi pirkti brangesnio, 
pasilinksmyt pigiu būdu.
NUPUOLĖ LEDAI PENKIŲ 

SVARU SUNKUMO.
Minneapolis, Minu. — Kelios 

ypatos likos užmusztos o dau
geli sužeista naktije, kada už
ėjo didele viesulą su ledais, su
griovė szokiu sale prie Harriot 
ežerėlio ir padare daug bledes. 
Viesulą iszverte daugeli namu, 
iszrove medžius ir užliejo uly- 
czes. Ledines kulkos svėrė po 
penkis svarus; idzdauže daug 
stiklu ir sumusze 75 automobi- 
1!___ TA_______ !• X_______ 1!1__________ _____

KVAILIUKE MOTERE AP
GAUTA PER CIGONKA.
McAdoo, Pa. — Steitine pa

licije jeszko bandos čigonu po 
visa aplinkine, nes viena isz 
juju cigonku apgavo Mrs. Lili- 
je Lazurikieue ant 500 doleriu.

Cigonka atėjus pas Lazuri- 
kiene inspejo jai ateiti ir po 
slaptybių pasakė jai kokiu bu
du gali pasilikti turtinga grei
tai. Motere la'bai isz tos žinios 
nudžiugo ir melde cigonkos 
idant pasakytu jai slaptybia. 
Cigonka supratus godumą mo- 
leres, paliepė jai isztraukti pi
nigus isz banko, o ateis ant ry
tojaus užburti juos kad pasi
daugintu.

Motere isztraukus 500 dole
riu, padavė 
invyniotus iii

Cigonka paėmus pinigus, 
ka tokio murmėjo po nosia, 
uoste ir pute ir atidavė pakeli 
adga 1, uždrausdama 
idant nežiūrėtu in viduri pakol
nenusileis saule. Motere atida
rius pundeli vakare, rado pui- 
kei sukarpytas

dęleriu

eigonkai pinigus
szmoteli popie-

ros.

rnoterei

popierelias su 
vienu dęleriu ant virszaus. 
Penki, szimtelei dingo drauge 
su cigonka.

ŽMOGUS BE TĖVYNĖS, — 
NIEKAS JOJO NEPRIIMA.

Per tris san-New York.
vaitos Szimas Duszerski, kuris 
apgavingu budu atplaukė in 
/kmerika, pasislėpdamas ant 
laivo, perplauko jau 17,500 my
liu, be jokio cento ant kaszto 
White Star laivines kompani
jos ir kaip rodos da ilga laika 
plaukines terp New Yorko ir 
Liverpool’aus. Angliję jojo ne 
nori, Bosijo teipgi ji nepriima 
o in Amerika jojo neinleidžo 

kvota ateiviu iszsibaige.
Kada laivas Celtic iszplauke 
Su'batojo isz New Yorko in Li
verpool i, Szimas atbus szeszta

bildu

nes

pali- 
a resztavo- 

Petra Ajai, kuris 
nenorėjo eit-i su 

Palicijantas buvo
naudoti paika ant 

senio, ka pamate žmonis, mete- 
szaukdami: 

žveriszkumas sena
si ant palicijanto 
“Kokis tai 
žmogų teip muszti — atimti 
senuką nuo tojo bestijos!”

Palicijantas matydamas kad 
jam pavojus grasina suriko: 
“Sustokit! Tasai senis sužage- 
jo mergina ir už tai ji areszta- 
vojau!” Myne tuojaus apsd- 
malszino ir permaino savo nuo- 
monia, nes dažinojo, buk Ajnis 
užklupo ant 22 metu Onos Kro- 
lova, 163? Chicago avė., kuria 
intrauke iu užkabori kada ėjo 
namo ir tonais mergina sužage- 
j°-

Keli v v ra i 
seno iszgamo 
kumsztemis 
darni:

NEGRAŽU.
Ukmerge. — Labai peiktina, 

kad musu parapijoj daug žmo
nių, lydėdami in kapus miru
sius, ^znekMėŽiiiOjitsiJ-i jilėkau- 
ja, tartu Ai ant kdkiO; liitlhVUs. 
Žinoma, tiem, kurie laidoja ku
na savo levo, motinos ar gimi
niu, žiūrint labai liūdna,
kunigai lydint turi piktintis il
ginti žmones nuo juoku ir kal
bu. Geda Ukmergės parapijie- 
cziams.

senute ne

Net

• Ii A

vėtra su lie-

< 4

o mes
gala,

Palicijantas isz-

prisiartino prie 
uždavė jam su 

per veidą szauk- 
pakart t a ji ra kali, ati

duok ji in musu rankas,
jam tuojaus padarysime 
ant stulpo.” 
traukos revolveri in mvne ker- 
szindamas szoviinu, jeigu my
ne neapsimalszys ir tik tokiu 
budu pasiseko Ajni nuvežti au
tomobiliniu iu. kalėjimą.

BAISI VĖTRA SU LIETUM.
Pabaiskas, Ukmergės apskr. 

— sz. m. Gegužes men. 30 «d. 
ežia siautė baisi
turn. Vėtra buvo tokia didele, 
kad nuverto Raguvėlės folvar- 
ko klojima ir vietomis isz szak- 
iiu iszrove gana dideliu me
džiu. Jaskaudžiu kaime griaus
tinis pritrenke 4 karves, isz ku
riu 2 atgiio, o kitos 2 — ne.

Žukliu kaime nuo patvinusio 
metaus vandens prigėrė 3 ėriu
kai.

GYVASTIS UŽ 25 DO
LERIUS.

Lublinas. — Kokie tai neži
nomi pleszikai nužudė 70 metu 
naszlia Marijona Linskiene, 
kuri gyveno vargingoje bakū
žėlėje užmiestije.
> Paskalai ėjo buk
senei aplaike isz Ameriko nuo 
sūnaus pinigu. Du vyrai, kurie 
nudavinejo pakelevingus, taja 
diena pernakvojo pas senukia 
ir po tam dingo. Ta paezia die
na surado senukia su perpjau
ta gerkle. Pacztoris apreiszke 
valdžiai, buk sunūs prisiuntė 
jiai nesenei 25 dolerius. Pinigu 
nesurasta grinezioje.

ROSIJE GAL UŽMOKĖS CA- 
RISZKAS SKOLAS.

Moskva. — Kaip giixlet. tai 
Soviatu valdže ketina užmokė
ti Suv. Valstijoms 
skola kuri sziadien
255 milijonus doleriu.

Soviatai per savo 
Sokolinkova apreiszke, jog 
yra pasirengia užmokėti priesz 
karine skola, kurias užtraukė

cariszka 
daejo lyg

ministeri 
apreiszke,

ŽINOJO J AJA.
in pagialba!— Del Dievo

Tamistos uoszvia užklupo |>a- 
siutes szuo!...

— Gerai tam bestijai, tegul 
su mano uoszvia neužsiduo- 
da.

m

*

y

uoszvia

SZELAUK SU TOKIU 
MOKSLU.

Pavandene. — Mokykla žie
ma szalta ir isz grindų puczia, 
o vaikam inšakyta khimpiukus 
už dura palikti. Mokytoja dare 
rinkliava ant misziu nuo vaiko 
po 50 et. sakydama kas neduo
siąs praszalinsianti. Mokiniai 
turi (ar nėra leszū?) iszmazgo- 
ti Subatomis mokykla.

ISZMINTINGAS SŪNELIS.
— Ickau! Bijok tu Dievo, 

tu vela pasilikai ant kito meto 
toje paezioje k basoje. Tu man 
tik sarmata darai terp žmonių.

— U j vai! Tu, papa, galėsi
žmoni m pasakyti, kad tavo sli
mis 
je. *

du kart pabaigė gimnazi-

PERMAINA.
Man iszrodo y *' ponas

Franciszkau, kad ponas ir po
no sesuo Elena esate dvynais?

Teip, bet tai buvo tada,
1..............  „ 1A . 1___ _1_„

Kauno apskr. —- 
ežia buvo di- 

prisi-

Apie 
in

KUNIGO PIENINE SZVEN- 
TA DIENA SVIESTA 

MUSZA.
Veliuona,

Sekminių diena 
deli atlaidai — žmonių 
rinko daugybe. Szventes upa 
pagadino toks i n vyk is. 
vienuolikta valanda eina
bažnyczia žmones pamate, kad 
isz pienines kamino,\ kuria in- 
steige vietos klebonas su ūki
ninku sąjungą, rūksta durnai. 
Vėliau paaiszkejo, kad toje pie 
nineje per. pamaldas muszamas

• J • ♦*'

CaYas 1917 mete apie 80 mili
jonu doleriu.

Rosije sziadien skolinga A- 
merikui $192,601,000 ir 
546,000 procentuosia 1 
tam bolszevikai vra kalti Ame- 
rikui daugeli milijonu už kon
fiskavimą turtu ir fabriku pri- 
gulineziu prie Amerikonu.

PALOCIUS SUGRIUVO; 28 
UŽMU8ZTI.

Bukaresztas, Rumunije. — 
Per atsilankyma baisios viešn
ios su lietum kuri prapute per 
Transilvanija, padaryta daug 
bledes aplinkinesia Szaligy- 

Czisk ir Szamose, kur li
kos sunaikinti ytai laukai už
sėti kviecziais.

Kardoengc 
kiausziniu užmusze keturis 
ūkininkus ir iszmusze 600 aviu, 

Z i tol k oje likos 
moteres ir du 

vaikai. Levete vanduo nune- 
nesze penkes mergaites. Visos 
upes iszsiliejo.

vona da geram padejųne Nu
žiūrėjimas puolė ant dukters 

24 metu Eu
genijos Žalinskiutes, kuria ne- 
senei kaimvnai mate motinisz- 
kam padėjimo. Isz puidžiu gy
nėsi, buk tai ne josios kūdikiai, 
bet palicije. turėdama-ra n košia 
g 
timo, prisipažino, buk pagimdė 
dvynukus, o manydama kad 
negyvi ir apsisaugot sarmatos 
užkasė abudu darželije. Mergi
na uždaryta kalėjime 
SURADO KARALIAUS TU-

TO PALOOIU.
Kairas, Egiptas. — 

szius Wittemore, isz 
bridge, Mass., kuris iszkeliavo 
keli metai adgal jeszkoti senu 
užlieki! Egi|)te, pranesza, buk 
atrado palociu karaliaus Tut- 
A n k h -A men, aplinkinėje Aka- 
tateno, viduriniam Egipte, 700 
mvles nuo Luxor’o. Palocius 
yra dvieju laipsniu, pastatytas 
apie 1300 metu priesz Kristu- 
sa ir yra gerame padėjime. Ja
me gyveno teipgi Tilto uoszvis. 
REVOLIUCIJE BE PRALIE

JIMO KRAUJO.
Guayquil, Ekvador. — Vais

kus sukilo prieszais prezidentą 
numėtė nuo 
dyba, apszaukdami 
Tovre kaipo nauja prezidentą. 
Revoliucije atsibuvo be jokio 
praliejimo kraujo.

locnininko namo,

gerus davadus josios prasikal-

r

Tamo-
Cam-

valdžios visa val-
Gomeza

szag

’ 62,-
Priek

ledai didumo 
užmusze

daug sužeista, 
užmusztos trys

Balticone, prefekto palocius
i___ •-*-— ul^

Paskutines Žinutes.

H Mahanoy Plane, Pa. — 
Ant Readingo geležinkelio li
kos surastas lavonas 14 metu 
vaiko, kuri trūkis užmusze. 
Buvo tai Stasys, sūnūs An
driaus Galabo.

U Washington,

Stasys,

U Washington, D. C. — 
Praeita meta ant viso svieto 
sudeginta 1,350,000,000 tonu 
anglių. Amerikas pristatė 438,- 
420,000 tonu, Angliję ir Irlan- 
dije 273,453,650 tonu o Kanada 
11,900,255 tonus.

11 New York. — Ameriko
nai suvalgo kas metas bilijoną 
svaru saldumynu (kendžiu) 
kas pripuola po 10 svaru ant 
kožnos galvos, o verte kendžiu 
yra $390,000,000. Turi pasal- 
dyt savo kartu gyvenimą laike 
p roh ibio i jos.

11 Saint Paul, Minn. — Per 
staigu szturma kuris užėjo 
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musu senutes- 
per nepaprasta 

Drebėjimai žeftiek,;

Dideli [įlotai 
žemeš jioroina 
permaina.
tvanai, szturmni ir liopaprasti 
karszcziai davėsi žmonims in 
ženklus.

Po dreb(‘{jimui žeinos Kali
fornijai ir Japonijoi, nauji dre
bėjimai davėsi jaust ana diena 
Nagoya, Japonijai kaipo ir Ita
lijai. Tiejci drebejiinai iszgaz- 
<lino gyventojus nemažai, bet 
ant giliuko niekas nepražuvo.

Baisus tvanai Lenkijai pa
dare daug bledes kaipo ir Ita
lijai. Rytinėje daliję Suv. Vals
tijų vieszpatavo dideli karsz- 
czei. Vakarinėje Amerikoje gu

da drebėjimu že-lima tikėtis 
mes.

Profesoris Rafaelus Bendau- 
di, Italiszkas inspetojas drebė
jimu žemes, tvirtina, buk žeme 
pereina per nepaprasta per
maina vidurije, o apie vidurį 
szio menesio galime tikėtis ne
paprastu atsitikimu.

tiesas kokias turi katali- 
kiszasi 

vedusiu poru, 
neduos szliubo

Prolestoniszka-Episkopolinc 
bažnycze neužilgio turės tokes 
pal 
kiszka bažnyczia kas
persiskyrimu 
lai yra, jog 
tiems, kurie yra persiskyria.

Taji užmanymą perstatys 
ant seimo New Orleans, La., 
kuris tesis kimia menesi laiko.

užmanymą 
seimo

A[>ie Liepos pradžia dauge- 
s skaitytoju vėl musu klau

sia, kas iszmoka nuoszimczius 
Lietuvos Laisves bonu.

Nuo.szimcziai vra iszmokami 
Lietuvos Atstovybes. Reikia 
pasiusti kuponas adresu:

•• Lithuanian Legation“ 
2632 — 16th St., N.W.
Wallington, D. C.

Ii

Kokis tai paezedus žmogelis 
duoda sekanezia rodą del žmo
nių: “.Jeigu važiuojete ant far- 
mu ir pirkaite daržoves tiesiog 
nuo fermerio, tai suezedinsite 
tiek, kad galėsite užmokėti už 
sudeginta gazolinu. * >

(tarsus Amerikoniszkas laik- 
rasztininkas Charles A. Danna 
karia pasakė, buk “
iri kas žmogų, tai ne yra na u je
na, bet jeigu žmogus inkus szu
ni — (ai naujena.“

Na ir teip iszsipildc.

jeigu szuo

Frank 
Kigger, 55 metu,'isz Pittsbur- 
go, turėdamas guogeje už daug 
mimszaines inkando szuni ir 
tokiu bodu pagarsėjo po visa 
miestą ir laikrnszcziuosia. Ne
apsiėjo ir be žaiduliu, nes joju 
aplaike apie 30 ant viso kūno.

Palicije pripažino, buk szuo 
veikė savo apgynime, todėl ne
uždėjo mozelio ant szunc snu
kio.

Pa ryžiuje, 
tai

Tūlam hotelije 
buvo apsigyventas kokis 
pusgalvis, kuris norėjo iszlipti 
per įauga ant stogo, bet uukri 
to ant stiklinio stogo tiesiog in 
valgoma ji 
Kada tarnai
subėgo, paregėjo pusgalvi 
dint ant krėslo gardžei mie 
gauti. T" 
pasisekė jiems 
nuvesti in jojo kam bari.

kniuba ri hoto'lio.
ant baladojimo 

se-

Tik po gerai valandai 
ji paliudyt ir

raszemeKelis kartus raszeme apie 
baisės pasekmes kuniszko bau
dimo vaiku, kurie yra 
jauslingi. Sztai ana diena Kan
sas City, vienuolikos metu Mi
kas Winch, sūnūs biznieriaus, 
aplaike nuo tėvo gerai in kaili 
»n diržu, už tai kad kėlės die
nas nesilanko in mokslainia. 
Kada tėvo nesirado namie, sū
nelis pasiemias tėvo revolveri, 
nuėjo ant virszaus ir tonais 
paleido sau kulka* in galva, at
likdamas ant vietos.

Geriau butu kad tėvai pasi-. 
elginetu truputi iszmintingiau 
su tokeis vaikais — jeigu visb- 
ki priminimui ir pamokinimai

labai

ir

“gai-

Tūla patogi Najorklnc mer
gaite, kuri tupi apie sz(esze4 pė
das augszcUio ir sverenti du 
szimtus Kva.ru da su dadeczku, 
iųxsk u nd e szimtsvarini
duka“ idant jai atlygintu f)ini- 
giszkid už' pit vogta rtuo jbsios 
Hitūzki, kuYib verte apskaitė 
ant ’desmmts' tukjjhtnoziu dole
riu, nes tiek pareikalavo už nu-«

pleszima josios garbes ar cna- 
tO.M. . <• '

Tasai szimtsvarinis “gaidu
ku ris turėjo vos ketines 

pėdas ir kelis colius, drebėjo 
isz baimes siūle kada ketino 
jam iszskaityti v i rok a. Bet toji 
baime persimainė ant džiaugs
mo, kada “džiure“ pripažino 
merginai lik szesnis centus už 
pavogta buczki.

Kitaip negalima buvo pada
binu sūdąs pa

imtu ntibaudus 
tai,

kas * *

(Įžiuro

rvt. — Geriau 
dares, jeigu 
milžiniszka mergina už 
kad neturėjo proto ir ant tiek 
motiniszkumo, kad nepaėmė to 
mažo žmogelio ant kėliu ir su 
pantapliu uždavus
per sedynia, idant ateitoje ne
siektu teip augsztai

sau tinkamo

jam kelis

bnczkio,
bet pasijeszkotu 
ūgio mergina kuria galėtu bu- 
cziuoti lengvai.

valde milijo- 
gyvenaneziu di-

tiktai
su

Nesenei Paryžiuje mirė Ma
haradža isz Gwaloro. Del nau
dos skaitytoju priduosime, buk 
mirusis buvo vienu isz žvinian- 
siu knnigaikszcziu Indijos po 
valdžia Anglijos.

Tasai žmogus 
nūs padonu.
dūliam varge, bet patsai turėjo 
turtą apie kurio verte pats ne
žinojo. Pagid Indiszkus papro- 
czius savo tikėjimo, kūnas mi
rusio buvo sudegintas, bet ne 
ant laužo, ant lauko, kai|> pa- 
proeziai to reikalauna,
pagal Europiszka mada, 
pagialba elektriko.

Lavonas likos papuosztas 
karaliszkai su daugeli brange
nybėms ir žemeziugais. Mahdo 
Rao Sindhia, teip vadinosi ta
sai valdonas, turėjo tik 49 me
tus, o kada atlankė Anglijos 
karalių, turėjo ant saves viso
kiu brangenybių verties už du 
milijonus doleriu.

Daug kraujo ir prakaito isz- 
laiste jojo padonai pakol su- 

pinigu ant
žibueziu in ku

riai v t is velio-
I ndi-

krovė užtektinai 
pirkimo t uju 
r i uos mėgdavo 
nis. Bet ateis laikas, jog
joi užeis rcpublikoniszka val- 

Tada tai turės mažiau 
žemeziugu toki maharadžai, o 
daugiau bus duonos del var
gingu padonu...

(Iže.

Miestas Freehohl, N. J. pa- 
jeszko pabėgusios 
A g n i e s z k o s M a t u t i e n e s,
Bannard St., Freehold, 
kuri pasiėmus du vaikus ir vy
ro pinigus iszbego su Juozu 
Stokes, Lietuviu. Jeigu kas ži 
no apie ta ja porelia tegul duo 
da tuojaus žine in redyste ar
ba ('. A. Niles, Borough Engin
eer, Freehold, N. J.

Lietuves
76

Freehold

PARSIDUODA LOTAS.

arti 
prie

Miesteiije Hmnesville 
Girardville arti kasyklų, 
Steito kelio, elektrikinio ir Le- 

eležinkeliu. Di
lute 75 per 150 pėdu.

(t.56

high Valley
durnas
Kreipkitės ant adreso

A. B. McDonald
Box 126

FAKTAI KURIAS PRIVA- 
LOTE ŽINOTI.

<r 
0

Girardville, Pa.

Doleris yra jusu geriausias 
prietelis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinote kaip czedinti do
leri, jus visada galite turėti 
prieteliu. Jeigu reikalausite 
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. WASCH (Yvaskeviczius)

> ’Ll ; J.« ■ ■ > * jl i

Upholstering and hardware. 
’1139 Kast Mahanov St.1139 last Mxhanov St.

_________ f _

Isz Lietuvos.
KUR LIETUVIAMS EMI 

ORUOTIB
♦

Lietuviu in Argentina atke
liavo gana daug ir su kiekvie
nu laivu vis dar daugiau at
vyksta. Daugelis yra jau gyve
nusiu Jungtinėse Valstybėse 
sziaures Amerikoje gryže Lie
tuvon apsigyventi, kur sąly
goms pablogėjus, jie paklauso 
melagiu agentu keliauti in Ar
gentina, isz kur esą lengva yra 
jau sugryžt in Jungtines Val
stybes kas yra negalimas daik
tas. Verkia nabagai prapuldė 
visus pinigus 
tai insivagia ar 
laitu, gryžtaneziu Europon 
kad sugryžt in Lietuva. Dauge
lis vaikszezioja gatvėmis, jesz- 
kodami bent kokio darbo, nes 
neturi kuo misti. Kas tokius ir 
samdo, tai dirbti tiktai už pa- 
valgyma — be algos. Kita be
da, tai nemokėjimas vietos kal
bos — ispaniszkos.

Garsai skrajoja, kad Buenos 
Aires daugelis dirbtuvių, sus
tos dirbę, del ko bedarbiu pul
kai dar pasididins.

NEPAPRASTA PROCESIJA.
Liubavas (Mar. aps.) Liuba

vo bažnvezioj buvo giedama 
“pranedeliu “ 
tai lenkiszkai.
Liubavo 
maža (dalis parapijos po len
kais), tai lietuviai prasze Sei
nų vyskupą, kad sutvarkytu 
giedojimą teisingai, 
insakvmu lenkai 
ketvirtas szventadienis 
kai subruzdo ir kai kurie buvo 
pasiryžo net pas szv. tęva va
žiuoti, bet bijojo dideliu iszlai- 
du. Lenku giesmininkai su
streikavo: visi apleido bažny
czia ir Liuba ve pas pil. K. at
likdavo Gegužines pamaldas.

Karta keli juokdariai, 
kai inkaitsze, 
viena lenką G. ir 

neoaprasta procesija 
kuriuose lenkai 
giedojo litanija, 

dirbo isz kūlelio 
sziaudu nupynė baldakima ir 
“ iszkilmiugai “ (Jo nepaprasta 
procesija, giedodama “nepap
rasta“ 
(lai ne szventi, 
mo paimti, 
melodija, liet

i 4

namus, 
bažnai ’

Kai-kurie slap- 
iusiporka ant 

gryžtaneziu

) I

buvo
tai lietuviszkai, 
Kadangi lenku 

parapijoj liko labai

iszkilmiugai

Vyskupo 
giedojo kas 

1 ^va

gero- 
prikalbino .dar 

suruosze 
aplink 

“ no-
Pa-

veliavas, isz

I T

litanija: žodžiai — var- 
bet isz gyveni - 

Nors ir ne kokia 
visgi kai kam

patiko giedami žodžiai“ prav- 
da teisybe“ vietoj “jiielskis už 

Szinrolitani ja ir jie, isz-mus.“
bege, laukan, apkūlė pil. G., 

“Ar senai tapai 
Policija pagaliau 

baigė “iszkilrmngaja“ proce
sija susivaidijusius isz^kirsty- 
dama.

GERIA IR TRIUK8ZMA 
KELIA.

Rietavas, Telsziu

szaukdami:
lietuviu V’

iszkil min gajai i

sau

apskr. — 
Nereta szventadieni ar turgaus 
diena prie vieno ar kito trak
tieriaus tenka matvt girtu ar 
bent pusgireziu besistumdan- 
cziu ar beszukaujancziu. Tokie 
triukszmadariai dažnai mėgsta 
kliudyti ir visai nekaltus žmo
nes. Gegužes 27-ta-rainiai
dviraeziu važiavo mokytojas 
N. ir ne nesijuto, kai isz visu 
pusiu buvo apsuptas ir nuo 
dviraezio nuverstas keleto gir
tu vaikinuku. Virsdamas su
laužė dvirati, apsidraskė dra
bužius, o ir pats susižeidė. Ne
toliese pasitaikė policistas ir 
skandalistus spėjo sueziupti ir 
nugabenti kur reikia.
NAUJAS MEDICINOS ISZ- 

RADIMAS.
Kupreliszkis. Biržų apskr. — 

Kupreliszkio klebonas J. De
veikis per pamokslu bažnyęzio- 
je sz. m. Gegužes men. 24 d., 
ome keikti parapijoms už skai- 
tvma bedievinsžku laikrasz- 1 
ežiu, sakydamas, kad into skai
tymo bcdieviszku laikraszcziu 
žmones gauna reumatizmo li
ga. Tai ligai iszvengti reikia
esą užginti skaityti bediėvisz-
kus laikraszcziiiš. Tik “nelaime, 
kad jo tani kvailam isžrhdimui

SAULE
_ ___ _—iL-—.—

MI8ZKE PLESZIKAI,

niiikijos miszke nesenai dvrrn- 
isz Na u-

Sclohionui <hi
litsthto

*- -r-
Girininkai. ■ Za|>y^Kio jjirU

cz i u va ž i ii o ja nčz i a m 
džiu kaimo pil. 
vyrai pastojo kol iii Ir 
revolvoMUH, pitreikalavo irti-;
duoti pinigus. Bet Sėlomoiins 
važiuodamas per mišzka, buvo
isz unkšto pinigus iiiHikiHzesdn 
kojine, ir del to pleszikai pini
gu )icrtK^>. jNeradc phitgu. pn-| 
erne dvirati4r nuėjo suu in mi- 
szko ttmkyniynm PrivHz Jwlut* 
dienas tie patys vyrai, buvo 
sustabdė reikalaudami pinigu 
viena &ena žmogeli. Prie jo pi
nigu neradę, davė 
jam in krūtim*, taip 
kad žmogelis nugriuvo in grio
vį pilna vandens. Namo pare.m 
vargszas žmogelis persigandę 
ir visas szlapias.

OGINSKIO SODAS.
Rietavas. Czia prie buvusio 

kun. Oginskio 
džiu J is sodas, 
nyszeziais ir isz kitu krasztu 
pargabentais medžiais. Per Ve
lykas vietiniai gyventojai atei
dami in soda pavaikszcziot i, 
nusilauždavo po koletą szakii- 
cin nuo indomiuju medžiu ir 
neszdavos. Vietinis miszku u- 
redas tai kuogreieziausiai drau 
de ir net meino raszyti proto
kolus. Dabar tame-sode ganosi 
kelios deszimtys galviju ir lau
žo jau žvdinczins 
niekas ju isz ten nevaro, 
siauezia ir kirminaieziu 
nuoliu epidemija, 
nuodą 
džiai turės džiūti, 
kino daug 
džiu, ir jei niekas greitu laiku 
kirminaitems kelio neužkirs, 
pradės naikint ir brangius sve
timu krasztu medžius.

DU NAUJI TILTAI.
Pradėta per Szeszupe Ma- 

riampoles Vjlkaviszkio ir Ku- 
melioniu nauju tiltu statymo 
darbai. Senieji tiltai griaunami 
statomą, lai.Lyii ir rengiamasi 
cementiniai .tiltai pastatyti.

KAIMO DAILININKAS.
anku

t

kiimszcziii
smarkiai,

dvaro vra di- 
apsodintas czio-

medžius ir 
Sode 
- vie- 

Kirmelaites
medžiu lapus, ir mo

jau isznni- 
czionvkszcziu me-

Placzkojai, 
Szakiu aps k r. — 
goj trobelėj teko rasti tikrai 
stebėtina vaikina Aranausknti 
kuris pavelde jes isz tėvo kry- 
žiadirbio talentą, tikrai moka 
nepaprastu dalyku padirbti. 
Padarys Kanezios 
stovylele ar sziaip ka 
tikrai reikia stebėtis, 
rotu bent ki(< mokslo, ar butu 
turtingesnis, tikrai turėtu gra
žu dailininko varda.

valso z., 
Czia vargin-

f >n veikslą, 
nors, tai 
Kad tu-

PAJESZKOJ1MAI.
po vyru

už-
Elzbieta Galinkite 

Laukaitiene, kurios broli 
musze automobilius. Mano vy
ras nesenei mirė ir noreczia su 
jaja susineszti svarbiam reika
le. Bukite malonus tuojaus at- 
siszaukti. (t.j.14

Mrs. Elizabeth Bogdanovich 
1442 Reynolds St., 

Baltimore, Md.

Helenos ZikaH
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ŽYDAI AMERIKOJE.
J* 1

Kadangi S u v i e n,y t (t V a I s t y -
i' ' Ii M ||( J 'F*

hi u vaIdžia imdama ‘gyvent oju 
cenzą nbkroipe domės in žmo- 
niu tikėjimą, tiidrūdl uer gali
ma [>ndnoti'*tikra žydu gyven
toju skaitliu. Prisieina spėti 
kiek žydu yra szioje szalyje.

Labai mažai
.pirmas Iszpaniszku

liiu tikėjimą, tuomet nėr

težinoma api<‘ 
<|/ii iii«in i nz.|/<« ii lazjiv ii, Portuga- 
lisžktt, Holandisžku ir Vokisz- 
k u Žydu imigracijas, 
galime pradėti juos 
tik nuo 1881 metu kada prasi
dėjo pirma generale Žydu imi
gracija.

Tuomet 
skait vii

Iszpanijos Žydai losze 
bin role organizuojant ir 
minnt. Kolumbą jo pirmoje ke
lionėje in Amerika. Luis de 
Santagul, vienas isz Žydu ve
dėju Iszpanijoje buvo kara
liaus Ferdinand geruoju drau-

Kuornet Christopher Ko
lumbus keliavo Amerikon su 
(rijais laivais, tarpe jurininku 
buvo daugelis “Muranu,“ kaip

Žvdisz
Iszpanus. Luis (h;

Columbo vertėju buvo

svar-
rc-

r
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Lietuvisžkos Pasakos.
f *' ♦>

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS.

APIE RAGANAS IR 
RAGANIUS.

Dabar važiavo namonVISI
pas karalių ir indave ta aukso 
paukszti karaliui, o kaip kara
lius ta paukszti gavo, tai jis 
buvo pilnas džiaugsmo ir sake: 
“eikit ir vai vinte kožnas savo 
arkli, o katras dailiausia nuva- 

mano (lukteri.“

gavo,

lys, tas gaus
O kaip paikasis in savo stalck 

sake: ' 
nematau,
“jog turi mergos

tai

gu.

“ Muranu, 
Iszpanijoj vadindavo 
kos kilmes 
J arės, 
Žydas.

mI arpe 
Europos

1881 ir 1922 m., isz 
atkeliavo apie 2,219, 

979 Zvdu Amerikon. Ta suma 
paduoda “American Jewish 

Bet Bur-
“ American 

Year Book of 1923.“ 
can of Jewish Social Research 
paduoda 3,602,150 Žydu Su vie 
nytose Valstybėse 1920 m. New 
York’e randasi apie 1,70(1,000 
Žydu; Pennsylvanijoj 340,000; 
Illinois 258,000; Massachusetts 
200,000; apie 180,000 Ohio; 
New Jersey 165,000; Missouri 
82,000; 70,000 California, Con
necticut ir Michigan valstijo
se.

Žydu imigrantai 
amatninkai. Jie

pra-

isz r v tinęs
Europos yra 
greitai u žs i i n t e re s u o j a s i 
moneje ir prekyboje. Yra dau
gelis Žydu kriaueziu New Yor
ke ir Brook Iv ne. Ant ūkiu ran
dasi apie 75,000 szios tautos 
žmonių (vyru, moterių ir vai
ku), ir skaitlius vis auga.

Žvdai turi deszimts dienras- 
ežiu ir apie dvideszimts savait- 
raszcziu ir mėnesiniu žurnalu 
Amerikoje. Dieuraszcziai lei
džiami New York’e 
je, Philadelphijoje,

, (’hieago-
('levelan-

de, ir Los Angeles.
Svarbiausios Žydu organiza

cijos Amerikoje yra The Ame
rican Jewish Committee; Ame
rican Jewish Congress; the 
Joint Distribution Committee; 
Independent Order 
B’Rith Hebrew Sheltering and 
Immigrant Aid Society 
(HIAS); Jewish Agricultural 
Society ir the Council of Jew
ish Women.

1922 m. 68tame Kongrese bu
vo deszimts Žydu, keturi re- 
publikonai, penki demokratai 
ir vienas socialistas, isz viso 
Žydu kilmes buvo penki Sena
toriai ir trisdeszimts-vienas 
Kongresmenas. Vienas isz de- 

Augszezia tįsio

Aid

vyniu <
teisdariu vra Zvdas.• <

Teismo
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sėsk ant manes, tai mudu eisi1
.. . ■ . • 'A l.

■, irme parvestie tas karves, 
sžirvokas b(‘go pas jūres ir at
rado taisos .poakes karves,, ir 
paikasis suriszo visas in krū
va ir jiedu parvedė prie kara
liaus. Karalius pasidžiaugė la
itai ir pradėjo deve pamelžti 
tas kitrves ir pripilė pilna bal
de pieno, o norėdamas tokia 
puikus pastot, kaip tu mergi
na, nusirėdęs pradėm szoko in 
ta balde pilna pieno, o kaip in- 
szoko ir nuplaukė ir buvo ne
gyvas, kadangi tas pienas bū
vu nėr karszlas. Tai Make Szir
vokas :

J

Pajeszkau
1915 m. iszvažiavo isz Ansonik 
in Chicago, tonais apsivedė sti 
duonkepiu Vasiliausku. Jau 8 
metai kaip man nurasze. Paei
na isz Kauno Red., Bitigalos 
Para., llgižiu Kolonijos. Jeigu 

ar ji gyva ar 
mirus, meldžiu pranesžti.

John Kulikowski 
482 Main Street 

Ansonia, Conn.

kas apie ja žino

(t.57)
•»

Pajeszkau savo brolio Anta-
Kanlavicziaus. Jau ilgasno

laikas kaip nežinau kur jis ran-' 
Man labai yra svarbus 

dalykas jo sužinoti, todėl pra- 
szau atsiszaukti, arba kas apie 
ji žinote praszau prancszti ant 
adreso

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

(Aug.7) Shenandoah, Pa.

dasi.

'I 
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American Jewish Year Book 
stirasza

“antra karta kad pa- 
melž ir bus pilna balde pieno, 
tai asz pusiu in pieną tris kar
tus, tai tas pienas pastos kaip 
ir pienas, tai nusiprausk ir tu 
busi trip puikus, kaip ta mer
gina ir gausi ja už paezia ir bu
si karalius in nabaszninko ka
raliaus vieta, o
ka arkliai po trijų dienu pasto
si m kimi ga i k szezia is,
me užkeikti teip ilgai arkliais, 

dabar po trijų dienu bus lai- 
ir pastosi m žmo- 

... Tai paikasis padare

B 
szirvokai, 

tai sake
mojo,
asz tavęs
szirvokas:
aukso kasa; pasikabyk, ta tai 
tau geriau szvies, kaip kokia 
žvake“ ir jis dart* kaip szirvo
kas jam sake, o ryto meta szir
vokas buvo daug dailiau nu 
valyts, kaip kiti arkliai, ir jo 
broliai vėl ji apskundė, kad jis 
yra szviešoje valos, tai kara
lius sake, kad
dyt su kuom jis yra pasiszvie-

t < *1

“i
t >

mes vienuoli-

jam turi paro

les, ir jis parode aukso mergos 
kasa. Tai karalius, kasa pania-f fl

sake: ta merga 
ta aukso 
o jei no

tai busi žadintas.
Paikasis vėl ėjo prie savo szir-

tęs, sake: “tu man 
turi parves!ie, kuri 
kasa vra 
parveši,

nesziojusi,
1 t

prisa k (‘s; 
“dabar

ir vei jam papasakojo 
jam buvo 

sake szirvokas: 
vienas

ir praszyk

O k a nuo

voko, 
viską, k a karalius 

tai
matai, kad tu 

nieko negali be manes daryti, o
kad asz tau sakiau — neuž- 
gauk, tai manes neklausei: da
bar (‘ik prie pono 
vežimuką ir staluka ir bonku
te vyno ir bonkute szlopdrnn- 
kos ir kode ir stiklą, tai mudu 
važiuosime jeszkot.“
karaliaus praszo, ta ir gavo ir 
jiedu iszvažiavo pajines ir pri

sa k e 
szirvokas: “padek staluka ir 
kede ir iiųillk i’n stiklą vyno ir 
padek ant staluko ir viena bon
kute paimk szalin ir padek 
szlopdrunkos bonkute prie 
stiklo ir eikime szalin už kitu 
lapu ir pasikavosime.“ 
sis teip ir padare, kaip szirvo
kas jam buvo sakes 
isz juros puiki merga ir atsisė
do ant kėdės prie staluko ir, 
stiklą paėmusi iszgere vyną ir 
insipyle szlopdrunkos ir iszge- 
rc ir tuojau užmigo, o szirvo
kas buvo tuojau su vežimuku 
arti ir paikasis dailei paemes 
ja inkele in vežimuką ir visus 
daigius ir važiavo greitai pas 
karalių ir indave ja karaliui. 
Karalius jei bemiegant davė 
innesztie in savo stuba ir pa
guldė in gražia lova, o kadangi 
jis naszlys buvo, sake:

“ kadangi ji 
teip didei puiki'buvo. O kaip ji 
pabudo ir 
yra,
eis, buvo labai liūdna,

(1922-23) turi surasza Žydu 
Suvienytose Valstybėse kurio • • 
paga rse je a psz v i e t i me, 
k oje, 1*.v.......
prekyboje, 
gyvenime ir t.t. Szita tauta tu- 

125 mokslininkus. Apart 
nariu Senate ir Atstovu Bute 
turi szeszius vyrus diploma- 
tiszkoje tarnystėje. Isz viso su- 
raszas inima apie 1,500 vardu 
pagarsėjusiu žmohiu, puse isz 
kuriu gimė Amerikoje, apie, 
keturi szimtai Slavu szalyse, 
szimtas šzešziasdesZimts Ven
grijoj, Austrijoj, ir Vokietijoj, 
dvideszimts-trys Anglijoj, pen
kiolika Roumanijoj, septyni 
Franeijoj, dvieju Palestino ir 
vienas Australijoj, vienas Chi- 
nijoj ir Vienas Siberijoj.

—-Foreign Language Inf. Service.

BUS JAM LENGVIAU. .
•— Meldžiu duoti man bak- 

šuka cigaru del 0rabaszcziauh.
—- O kokiu tamišta nori, 

lengvu (ir širtikiū ((Iriitu) ?

muzi 
lite ra t u ro je, dramoje, 

visuomeniszkamė

n

a r

važiavo puikius lapas, tai 
“ padek

szalin 
bonkute

Paika-

Ir iszejo

jei

4 4 ta bus
mano antra pati,

apsižvalgė kur jiji 
ir nežinodama, kaip su ja 

o kaip 
karalius ja gražeis drabužeis 
aprėdė o ir skaniu valgiu jei 
davė valgyt, tai ji linksmesne 
pastojo. Tai karalius jos klau- 

isz ko tu teip puiki jiašto- 
mano moti-

še: “i
jei?“ tai ji sake: “
na turėjo poakes karveš ir jos 
davė pilna balde pieno, o asž in 
ta piėna nusiprausiau ir teip 
puiki pastojau, o kas in tu kar
vių pieną ir nusipraus ir tokis 
puikus pastos, 
sis..“
kamjam, kad jis turės irtas 
karves parveši, ir paikasis ėjo 
prie savo szirvoko irįam pasa
ko ka karalius da nori, tai sake 
szirvokas:

9 ,

tai ji sake:

nes eša

o
kas parėjės
nems“... Tai paucasis padare, 
kaip szirvokas buvo sakes, ir 
pastojo teip puikus, kaip ta 
mergina, ir gavo 
ir liko karalius,
arkliai—kunigaikszcziais, o tie 
jo broliai da

ja už paezia 
o vienuolika

I 
ir sziadien savo 

mareziu jieszko, jei gyvi vra.
(TOL!AUS BUS.)

*

l<

««

- II

NAUJAS IŠRADIMAS
ŪEKSN1O GALINGA MOSTO 

Gydo. Rcvmrttkmių Renku, Ktoju, į 
Nugrro* ekauckejlmA. Satti, Ranku, 
Kojų, lirpima. DumaU, Galve* akau« 
dėjimą, ir teip yiaokius akandejimuc 
( tik ne ronae h
Tuk»tangiai žmordu yra lUlgyde e ' 
milijonai dar nei i no apie tai.
Dekanio Galinga Moati*
verta aukao, kiek ji pati •veria 
Ii*: naudot gydymo.
Kaina 
ir 10 centu extra už peraiuntima.

DEKEirS^M^^

,į"l 'I1

yra tiek

75 centai. *1.50 ir *3.00,.

Klaupkite pAa 'apHakeriva trip 
DISCOVERY

OINTMENT.

Doksnis Ointment čo.
I II

NARTFORO7 CORK.
I II * J 4 * f : iĄ M. , 'lį.

MB MAfN BT. stt
. U. S. A. .

a 4 w i*.,, A. 4 ' „ *n Mij

RAGANIAUS STEBUKLAI
Magijos Raganius J. 

Czckanaviczius iszleido 
10 magijos paslapcziu, 
kaip iszvcsti kitam pi
ga isz ranku, teip-pat <; 
patiesz rankoje pinigas 
pranyksta, kuris potam 
pasirodo prikibęs kam 
prie padalku arba prie 
lobu, ir teip toliaus isz
leido kitus labai stebė
tinus sekretus. Teipgi
iszleido Monu Kaziras kurias iszag- 
zaminavus pasirodo kad kazires pa
prastos bet czia kas tik kokia isžsi- 
trauks ir pavirsta potam visos tokios 
tai tūzai tai karalei ir t.t. ir gali su 
juoms daryti 20 skirtingu monu. Kas 
szituos sekretus turės ir szita kalade 
kaziru tas pridarys susirinkimuose 
daug baimes ir juoku. Viską sykiu su 
paaiszkinimu prisiuneziu tik už $2.50 
Raszykite prisiusdami Money Orderi 
o tuoj gausite. Adresavokite sziteip:

PROF. J. CZEKANAVICZIUS, 
193 GRAND ST. BOX 88 

Aug. 3 BROOKLYN, N. Y.

4

AUKSO KALNAS AGENTAMS!
&J

j___

Reikalaujame agentu ir agėn- 
eziu del pardavinėjmo Dcksnio 
Nauju Gyduolių.* Agentai už
dirba nuo $50 iki $100 per san- 

Klauskite platesniu 
informacijų. Adresavokite:
DEKSNIS OINTMENT CO.

pasiimk virve ir 518 M&in St. Hartford, Conn.

Merchants Banking Trust Co. Banka

tas bus niana-
Tai karalius sake pai-

•l

>1 i
kIb

t

vaite.

Mahanoy City, Pa.
*

3-cxias procentas už Jusu pinigus ir saugumas del Jura 
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-csia pro-
5 centą Ui jusu sutaupytus pinigas ir ta suma kas kart

AUfft didyn. Yru tai saugiau ir gėriau del im(<aul kurto 
dirbk ir^csedina. Dėkite tram ytstgAs ia asita Bafedoa a 
Mtsitikriffidte ir matvaita kufn tai uftnteas aura fU Bt-T* 1h

Kva.ru
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ligos iszejo.

gyventojai

18.
Sztai užėjo pavasario dienos 

ir visoj pakalnėj 
džiaugėsi. Teodora, isz sunkios

Po paraszyinui
gronmtos pas sunu, apėmė ja 
sailtine, teip baisiai suėmė, jog 
kas valanda 'tikėjosi smerties. 
Bet po keliu adynu liga persi
galėjo. Pradėjo prakaituoti per 
visa nakti. Tas jai paleug'••!.*<» 
ir nuo to pradėjo kas sykis but 
geriau. Kada pirma diena pa 
vasario užžibejo. o 'Feodora sė
dėjo prie langelio, tada pakal
nes gyventojai pradėjo rinktis 
pas ja, velydami kuogreieziau- 
sio pasveikimo.

Ir tėvas Beatusas taukiai ja 
atlankė, kada tik buvo gražus 
oras. Bet niekados teip links
mai nesiartino prie tos triobe- 
les, kaip dabar, nes nesze nau
jiena apie jos vyra.
laiku darželyje prie kvietku ir 
jas Iniste. Da ne suvis buvo 
sveika, vos kojas
ka tankiai turėjo ilsėtis. Kada 
stojo priesz ja, Beatusas tarė:

— Ar ja n vela prie darbo, ro
dos suvis ponia nesirgo.

— Vienok jaueziu, 
ghn, —* atsake T. 
Teip esmi silpna, jog kojas vos 
paveiku.

Tarė linksniai Bent u sus: — 
Ponia neužilgo suvis pasveiksi 
kada netikėta linksmybe pasi
rodęs. ♦

• —O kas per linksmybe man 
gali pasirodyt, — tarė atsidu
susi Teodora. — Szitai mimo 

įyisa linksmybe azitame< <darže-

Buvo tuo

suvis 
pavilko, per

apie rytoju užėjo pas Loitanda 
praszydaitias jo, idant rytojaus 
sulaukus draugi* su kaimynais 
atsilankytu pas ji. 
Leitandas iszsiunte
pas visus, idant dievobaimingo 
settelio praszymo paklausytu. 
Rotam pats, ta pitezia diena, 
nuvažia\ o už ežero 
Klausa, idant ir 
nia.

Beat lisas al likes 
gryžo in savo nameli. Buvojau 
vėlu, kada sugryžo. Kada ji pa- 
temijo isztolo nepiižinstamas, 
tuojans bego prieszais.

— .Jus czia mane buvote nž- 
mirsze, ta diena man metais 
iszrode.

Tas užtrukimas buvo ant 
jusu naudos, — atsake Beatu
sas. Gražus oras sziandien! Pa- 
simelskime; o eisime
Asz toje kelionėje labai nnvar- 

ir jus esate 
Atsilsis rcikalin-

Tuo jaus 
krvvule

ta pitezia
pas žentą 

jam duoti ži-

reikalu <u

man

atsilset.

nesirūpink, 
nes at

atsake

4,K’je. Triūsti

jog sir-
Teodora. —

gnu. Kaip matau, 
susi rupi ne. 
gas abiem.

uMeldesi abudu, o potam Bea
ta sas tarė:

— Puikus vyre!
neužilgo džiaugsi esi,

au mylimas ypatas R y 
toj, rytoj datirsi to.

. 19
Vos praszvito, tėvas Beatu

sas buvo ant kojų. Iszejo lan
kau, idant szviežiu oru atsi
kvėpti. Mažai ka miegojo įnik
ti. Labai linksminosi isz to, jog 
grafiene Teodora atgaus savo 
vyra. Net senelis jaunesniu isz- 
rode. fbiukszteliai 
czi ulbėjo.

gausi

apie kvietkeleft ir 
Dieva darbinu. Norint meldžiu 
Dievo, o vis ant tuszczio,fisz 
'niekur ramumo neturiu;* Kada 
(tarėjau prie suves (Itonolidtai 
kns kitas; dabar ir tas dipgo, 

Wclmattidca asz - vnrgfliene*#a- 
rysiu. Sake iszeidamas, jog pn- 
vasaryo supysi, bet jau (pava
saris baigiasi, o czia kaip ne- 
giyžta, teip negryžta.

Tame pradėjo gailiai verkti. 
Nenorėjo senelis ilgai ja var
gint ir tarė:

Geriausia tu ponia! apsi
ramink. Ne dovanai tave Die- 

snnkios li- 
labai dideles 

Norint iki 
nieko 

žinia apie

ir tas dingo,

vas iszvede isz tos 
gos. l)a dideles, 
datirsi linksmybes, 
to laiko apie tavo sunu 
nežinau, turiu užtai 
tavo vvra.

— Geras teve, — tarė Teodo
ra — neramink mane taja tusz- 
czia viltimi, kuri neiszsipildys.

Nieko nesakydamas Beatu- 
sas iszsitrauke suvyniota abro- 
za ir padavė Teodorai.

— O Dieve nepaimtas! — su
smuko Teodoru, —
mis ? Pažinau ta aliroza !
Beatusai, pasakyki, kaip gavo
si in tavo rankas!

ryto (lažinosi! 
—atsake Beatusas. — Szian-
dien tiek pasakau, jog jusu vy
ras gyvas.' Vienas nepažinsta- 
mas, kuri priėmiau in savo na
meli, o kuris turėjo su savim ta 
abroza, nori ponei da apie vis
ką papasakot.

— O eisime, oisime-gi

ar tai sap-
Tevo

— Apie tai

tuo
ju us in kalnus! — susznko Te
odora, — ir ant kart pasveiko, 
rodos kad nei nesirgo ir jau
nesne deszimts metu pasidarė. 
Tėvas Beatusas-gi sulaikė, kal
bėdamas:

— Ant to asz liepa velysiu, 
mano brangi ponia, nes galėtai 
vela apsirgt, ir da sunkiau ne
kaip priesz tai. Paklausyki, po
nia, mano rodos. Rytojaus su
laukus, galėsi ponia drauge su 
kaliais puikiais gasyiadoriais 
traukti pas mane in kalnus. 
.Asz su savo sveežiu iszoisiu 
prieszais jus.
reikia turėti kautrylMn 
laike ponia gali 
radejinga Dieva.

Davėsi persi kai bet. 
ant keliu ir pradėjo melstis.
Teras Beatusas, nenorėdamas 
jai periszkadyt, iszejo isz (lai

Bet iki rytojaus 
Tame 

melstis in ge-

Puolė

aplinkui 
Žiedai jo darželyje 

suvis kitaip iszrode kaip priesz 
tai. Szirdis jo buvo pripildyta 
saldybes jausmu, 
szventa giesme, .

Užgiedojo 
kurios balsas 

atsimuszc in dangų.
Tame paregėjo 

renkaneziuosius isz visu HZaltU 
gyventojus. Visi buvo pasirodė 
szventadieniuo.se rūbuose. Nu- 
siszypsojo seneii.s.

Pirmutinis, ka atėjo ant kai
no, buvo Klausas. Rože su juo 
drauge. Laike už rankelių pen
kių metu vaika, o 
laike ant ranku.
sas palaimino vaikelius, isz ko 
Rože labai džiaugėsi. Klausas- 
gi tarė:

pakalnėje

kita mažesni
Tėvas Beatu-

TARADAIKA

Antanas Ramanauskas 
Lietuviszkas Graboriui

itoLt A PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

iMzbalHRtnuoja ir laidoja mirusiai 
aHt visokiu kapiniu. Pagfabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil- 
niauiiu. Parsamdo automobiliu* del 
laldotuviu, vcseliu, krikaztyr.iu U: 
kitiem* pasivažinėjimam*.
Bell Telefoną*. 1373 M.

j neperseniai po ligai, 
tas pasimatyjuas gali jai labai

K

•v

1 į *. Pij 
s”. . . d

ir ’ F

Sį
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tas grei-

daug kenkti. Eiki ir pasislėpki 
asz eisiu prie- 

asz ja pas tave1
tarp žmonių, o

I' Szais. Nebijok 
atvesiu.

Norint ne su uom, paklausė 
Senio ir aliojo in tarpa žmonių 
stovineziu paszalyje ir isztolo 
žiurėjo iii ateinanczitis.

Kada Beatusas buvo 
Feo( loros, pasveikino

prie 
ir tarėr

linksmai: — Nuilsote, poni, bet 
tasai kelias užsimokės tukstan- 
ežiu linksmvbin.

— Teisybe, teve 
Feodora,

AREOPLANAS KURIS PERLĖKS PER MARES.
Szlai paveikslas milžiniszko arooplano, kuri ketina pa

dirbti Lndvikas Breguet isz Kranei jos, žodžiu, bus tai arco- 
planas snsidedantis isz triju, riijungti iii viena. Su juom ma
no perleki per Atlant ika in dvi dienas.
penki szimtai pasažieriu. Ateitoje g

, o gal ii* didėsnius užežius per mares, 
veikslas parodo.

.lame gales sutilpti 
cal matysime juos lekau- 

szita kaip mums pa

Kada grafas apsidairęs 
mate visur iszkaiszyta 
komis ir teip daug žmonių, nu- 
sidyvyjes paklausė:

— Kas tai yra, 
sai! Vakar man

pa- 
kviet-

, teve Beatu- 
apie tai nieką 

nekalbėjai. Ar sziandien kokia 
szvent(‘, jog czia 
rinko?

— Teip, szvente!

žmones susi-

i*—-" at sa k e 
senis, — didele szvente grafo 
Valdono. Didele szvente del ta
vos.

— Ka ? Asz 
tavęs, teve, nesuprantu. Pasa
kyki aiszkiai.

— Tie žmones 
idant rastu 
linksmybėje.
geli u u kent ėjot.

tarė grafas.

atėjo, 
jusu

ka lojime, 
gyvi, ar ne. 
iszliejai;

va i tojai

ežia 
linksmvbe 
Iki to laiko dau- 

A t i tol i n ta s 
nuo paezios ir sūnaus

nežinodamas ar jie 
Nemažai aszaru 

veidas tavo parodo. 
Bet Dievas tavos 
kentėjimu dienos
D i o v u s zi i en p lo i d ž i a to, 
jam pasiduoda. Kuriuos atsky
rė, vėla suveda, ,iu ,da ik ta. Teip 
tai Dievas ir su jumis padare.

— Tu. teve Beatusai, esi tik
ru suramintojo suspaudimuo
se. Kad asz bueziau 
tuos žodžius, kada buvau užda
rytas kalėjime, bueziau Dievui 

a ežiu 
juk mano

Nepamatysiu

bar padaryta viltis ju atradi- 
Beatusai, juk galiHio. T

man pasakyti.
— Na k a — tarė senelis — 

kad dabar pamatytum savo pa
ežiu (unanezia ant to kalno; isz- 
bliszknsia suvargusia, apiply- 
szusia, silpna ir ligota, ar tu 
grafai ja pažintum?

— Tuojans — paszauke gra
fas, — tarpe pulko moterų ja 
pažinezia ir prie szirdies pris- 
pausezia.

— Gerai — ture Beatusas, — 
neužilgo galėsi džiaugtis.

— Ar tikrai! — paszauke 
grafas. —

Pove

ir

, —atsako 
— tegul tik (lažinosiu 

apie savo vyra, tada eieziau in 
gala svieto, o nenuvargeziau.

ponia, Die
vui, — tarė Beatusas, — už isz- 
klausvma tavo karsztti maldų. 
Pamatysi ponia savo vx-ra ir 
tai netrukus. Jau jis netoli.

•— Ar netoli ? 
greitai 'Feodora.

— O, pasakyki teve, kur ga- 
asz nonų ilsus. 

Eisiu prieszai ji. Da tiek pa- 
jiegsin. 'Pove Beatusai, susimy
lėk ant manos. Ak seniai trosz- 
kau pamatyti.
kur vra mano mieliausias Hen
rikas?

'Foip kalbėdami pamaži ėjo. 
Priėjus nameli, Beatusas sus
tojo ir prakalbėjo graudu bai
su, rod.vdamas ant kuopos pa-

Padėkavok, 
ture Boa t ūsas,

paantrino

daliti ji rasti, 
prieszai ji.

Pasakyk man,

kai nes gyventoju:
— Czia tarp tu žmonių ran

dasi.

T. 
tas teisybe ? —

leve

\ros spėjo tuos žodžius isz- 
n ra dėjo per 

Beatuasi, ar žmones spaustis irszaukti: —
Ak kas su ma

nimi dedasi toje valandoje. Ge-

tarti, mFeodora

VisiHenrike, piano Henrike! 
traukėsi iii szalis. Tuom tarpu

rybiu Dieve, ka per linksmybe atsiliepė baisas: — O Teodora!
ant manes siunti ant szitu kai
liu ! Vėl pamatysiu savo mie-

Dievaž dalaikyli negali, 
Koki lie musu vyrai kvaili, 
Kaip tik iii kur kokia mer- 

giea atvažiuoja, 
Visi pažiūrėti bėga, rodos 

kas guja, 
Isz visu szaliu kaip in ruja, 
Kožnas inislina, jog del jojo 

bus, 
Visus nuo mergeles atmusz, 

o va i kine
Ugi baisi musztyne!

Žinoma kur alus liejesi, 
'Fenais ir kudlos driebesi, 
Kožnas narsesniu statosi,

I r t urt ingu giresi.
Isz to pasidaro vaidai. 

Su kulokais davai, 
Sušik apojn, 
Susiprovoja, 
Ir nenustoję,

Kol vienas neapsipainioje.

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

I' ........ .

Lietu vi szkas Bankieriut 
ir LftivftkoTczin Agentas
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Liet uvitrlca* Graboriae
K. RĖKLAITIS

ir kas isz to pasidar

Lakioja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą, 
Turiu pagelblninke moterių. 

Prieinamos prekes.
________________________________

316 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149
■HM'u Hgirii r'rni n i. 'm»"iiei|miinii«ib m»iimmi.hmm-... , —-n miwinn
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$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsjunsk mums 60c ir gausi musu 

stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka

gedimo?

gi tarė:
— Acziu Dievui už Jo miela- 

szi rd yst e.
cziule ir dvejata gražiu 
liu.

Iszpalengvo pradėjo rinktis 
daug žmonių. Niekas nežinojo, 
ant ko tėvas Beatusas liepe su
sirinkti. Jaute, kad turės ne
maža linksmybe. Džiaugėsi isz- 
laiko; bet Klausas tarė:

— Asz eieziau isz lažybų, jog 
mes sziandien busime liudvto- 
jais puikaus regėjimo. Asz nu
manau ant tėvo Beatuso veido. 
Czia bus kas norint.

Tuojans apkaisze koplyeze- 
les altorių ir 
kais apkabino sienas, teip kop- 
lyczeles kaip ir namelio, per ka 
oras prisipildė puikiu kvapu. 
Potam motinos ome savo vai
kus ant ranku ir nutilo, o tėvas 
Beatusas pasuke pamokinan- 
czia kalbele, 
dingai klausė.

Tame atsikėlė grafus isz lo
vos. Ant praszymo senelio, pa
sirėdė kareiviszkais 
kuriuos turėjo su savim. Potam 
pasirodo žmonoms.

Pamate gyventojai puiku ka
reivi, negalėjo atsidyvyt ir isz- 
prasti. Vienas iii kita sznahž- 
dejo ir nežinojo, isz kur emosi. 
KInusns-gi prisiartinos prie sa
vą Rožiukos, tarė jai in ausi:

-L Žiūrėki tiktai! szitai tas 
pats zokoninkas, kuri 
per ežerą perkelia^. Tikrai di
deli dyvai. Vakar teip prastai 
iszrode, kad net btiVo gaila, o 
sziandien teip puikus karei
vis!

Dave man gera pa- 
vaike-

visokiais vaini-

kurios visi szir-

ruba is,

vakar

tas tūkstantis doleriu 
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 parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esą* 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

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

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamu* 
“Nervu Preparatas.” 
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 kataloga. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

♦ * ♦

Ir ten ne kitaip buna, 
Musztyne tankei atsibmia, 

Kur viena mergina randasi, 
In tonais kaip bites vaikinai 

kuopinasi.
O kad be gerymo neapsieina, 
Tai tankei ir inusztvnes at-

4 

sieina,
Mat kožnas Įrituoja, 

Tėvelius ir mergina czesta- 
voja, 

O kada pakauszei gerai in- 
kaista, 

Tada musztyne paprasta.
Tevelei merginos tyli. 
Vaikinai juosius myli,

• Munszainio*iuvales tari,
O tai vy ruože i bu Ii, 

Niekad n e i s Z s i p a g i i' i o j e,
Žentelei paguodoja, 

Girdo ir rankas bueziuoja.

patrūkimo,ir czia jau apsikabinę laikėsi.
Gali suprasti, brangus skai- 

, ypaez po
ros, kuri per tiek metu

liausįa Teodora kurios per tiek tylėjau, džiaugsmu,

neapleido, ir < 
pasibaigė.

kuris

iszgirdos

J (lekiivojcfi. Bet ir dlibar 
tau. Teve Beatusai!
pati numirusi.
dauginus!

— t > pamatysi da.

— A r tik ra i ! — 
grafas su verksmu, 
pamatysiu, bet po 
'Feodora, Teodora! 
siu džiaugsimi.

— Garbingas tavo tikėjimas, 
brangus grafai, — tarė senelis,
— saldi tavo viltis. Bet kad da 
galėtai czia ant žemes pamatyt 
mylimas sau ypatus!

Tame Beatusas nutilo, žiūrė
damas ant grafo.

— Bet delko-gi
— tarė grafas. — Vakar pasa
kojai, jog numirus, o sziaiidien

jeigu 
nevar

gink mane ilginus. Sakyk atvi
rai.

— Tvlek, tvlek! — tarė Bea- 
tusus, plodamas per peti. — 
Žinau tikrai, jog gyvi, tai da
bar džiaugtos.

Grafas pakele akis in (langu, 
turėdamas: —*
— Atsigryžes potam in Beatu- 
sa pa klausė: — 
Bet kur vra ?
veikia? Ak, 
juos dažinoti. 
man apie juos
tu žinai apie viską. Asz matau 
ant tavo akiu. >

— Sziandien viską žinoki, — 
tarė senis. — Gali suprasti, ko 
tie žmones in czia renkasi. Isz 
to visko netik tu privalai ture
li džiangsma, bet ir sritie žmo
nes isz atradimo tavo paezios.

-*• Viskas gerai ir gražu, 
atsake grafas, — bot t n geras 
senoli kaskart as

metu Ucrogejab! ^Dieve! alpstu 
isz džiaugsmo. T 
smegenys mano maiszosi!

, susival- 
Buki kau

ri >d v-

ieve! alpstu

— (1 ra fa i Valdone, 
dyk, nes esi vyru. I 
t rus, ana, tare Beatusas 
damas pirsztu tuo taku ateis.

Grafas apsimatszino. Nuo to 
laiko žodžio nekalbėjo, bet at
siklaupęs ant žemes, 
vo ir žiurėjo in pakalne. Bea- 
tusasrgi žiūrėdamas pamislijo 
sau: Bus czia saldus 
dingas pasveikinimas, 
džiaugeziausi, 
savo sunu pamatyti. Ak, Dieve 
Tavo su red vmai

susa- 
Feve Beatusai, vim nesimatė. Mano ranka ne

to džiaugsmo.
Henrikus su Teodora puolė ant 
keliu, meldėsi ir džiaugsmo 
aszaras liejo. Beatusas.stovėjo 

augsztyn ran
gy ventoja i,

gali apraszyti

ir

SlHZUko ’ .
Teip, 

Osinerl.
tada ture-

tai klausi?

kitaip. Teve Beatusai, 
apie juos ka žinai, tai

Acziu Dievui!

Tai d a gyva? 
Ka iki to laiko 
norecziau apie 
Teve, pasakyk 

pasakyk! Jifk

vis labinus 
mano vargini! Nenori man aisz ko linksmai.

Rože davė ženklą, idant pats kini
grafas žitirejo in 

Klausa, o pažines ji nfisijuoke. 
Rože net apkaito. Patraukė sa

nutiltu, nes

Nervu liga yrhszalia iszkeles
kas. Visi pakalnes 
kurie to atsitikimo buvo liūdi-

aplinkui
Dabar pradėjo

ninkais to regėjimo, 
apstojo tylėjo.
grafas balsu melstis:

— Tame tamsiame kalėjimo 
szaukiau prie taves4 o mano 
Dieve! ir iszklauseimanės. Da
bar vėl isz tavo malones datv- 
riau neiszpasakytos linksmy
bes isz atradimo savo mylimos 
Teodoros, gyvenimo prisiogos. 

ir negalėjo O Dieve! tegul bus tau garbe 
ežia nusiduos. per nepabaigtus amžius!

Teodora negalėjo atsikvoteti 
ir in savo vvra žiūrėdama kal
bėjo:

— Isztikro tu 
mano Henrikoli, 
glamonėjosi prie jo. Dabar ne
prietelius jau 
nuo manes atimti. O kad czia 
butu ir Otonas! kad ir jis galė
tu savo teveli už kaklo apkaby- 
ti. O Henrike mano brangus! 
kad tu ji. matytum, koks yra 
patogus jaunikaitis. Asz ji už
auginau pagal tavo norą. Nuo
latos jam apie tave 
Lindojo tavos
ryžo jeszkoti net po visa svie
tą. Nenorėjau leisti, idant svie
te nepražūtų, vienok negalėjau 
sulaikyto. Iszejo kaipo sakal- 
ninkas palikes mane viena.

— Kaip sakalninkas l — pa
klausė greitai grafas. — Pasa
kyk man Teodora, kaip jis bu
vo apsirėdęs?

Teod orą pa pa sa k o j o, 
kaip jis buvo apsirėdęs ir kad 
turėjo kletka su sakalais.
s —O Dieve! — suszuko gra
fas.
mano locnas sūnūs mano isz- 
gelbėjo. Tas tai mane isz^elbe- 

Mkraiitas, tikėk Teodora.
Matau, jog Dievas inunus apie- 
kavojasi. Viską, ka. įtiktai du
ty rėmė,‘tas yra nuo Dievo duo
ta, kad mus permainyti, 
kryžius nukenozia >su kantrybe 

; aplaiko neapsakoma džiaugs
mą. 1 r

'' (TOLIAUS BUS.)

poteriu-

ir graiu 
Ir asz 

kad galoeziau

stebuklingi!
Jo akys žibėjo, kaipo jaunikai- 
czio. Pakalnes gyventojai vie
nas in kita žiurėjo 
suprasti, kas 
Žiūrėdami vieni kitiems sznab- 
ždejo:

— Da vvreli tėvas Beatusas 
trip persimainnsiu niekados 
nebuvo Kas ežia bus? Bet Klau 
sas su Rože prijautė 
kad ežia džiaugsmo bus nema
žai Nepažinstamas tas zoko
ninkas tarė Klausas yra karei
viu, o kas gali žinoti, kuom ta 
ponia yra?

Ant to Rože: — Asz nuolatos 
mislijau, kad ji yra augszto gi
mimo. Bet su laiku dažinosime. 
Ji neužilgo in ezionai atke
liaus. Mano tėvai su ja drauge 
ketino ateit i. 
sas norėjo.

'Feodora iszejo
Leitandais ir tai buvo jos 
pirmutine kelione po ligai. Va- 
karykszczia žinia apie jos vy
ra, sudrutino ja nemažai, 
jaute, kad pas tęva 
da daugiaus ka džiaugsmingo 
dažinos, per ka ligos nei nejau
to. Noriuts jos Leitandai meldo 
kad pasilsėtu, bet kas tau! At
sisako tuo, kad jos eisena suvis 
nenuvargino ir dapridūrė: Pa
silsėsiu tada, kada busiu ant 
vietos.

Po dviejų valandų keliones 
■Peodoi’a atsirado jau ant kal
no. O kada ant kalno pasirodė 
tuojans grafas, pažino ir pa- 
szauko: >

- ^žitni ji! szitai ji! paszau- 
Teve Beatusai,* 

szitai Teodora, mano brėngi 
pati! Teip tai ji,maino mieliau
sia. TaUio norėjo bėgti prie-

t nejaus,

Nes te i p Bea tū

ry t met y j su

esi tas pats, 
— laikėsi ir

negales tavos

kalbėjau, 
teip, kad pasi-

ir

Pri-
Beatusa

Czia

O Dieve! ~—
— Ar tai gali but ?! A r-gi

Kas

papasakoti, norint apie 
viską žinai.) Gali si'iprasti, ka 
asz keneziu per tai. .Jan bits ne
trukus devvni metai, kaip nuo szais ia: liet Beatusas sulaikė

* >ic H*

Ugi Skrantone ana diena 
buvau,

Tonais puikiu fnniu iszgirdau, 
Per džiulaju musztynes at

sibuvo,
Kraujo visur matyt buvo. 
Zaiiemunczikai su Kauiiisz- 

keis, 
Stivalkinei su Dzūkais, 

Bueziavosi, 
Rupcziavosi.

Per ilgas buvo telegramas,
Patilpti visa negalimas,

Tik tiek galima pasakyt, 
Jog visus isz ten ketina isz-

*lr *
varvt.

❖
Kokis ten sport ūkas Kolorade 
Labai neiszmintingai pasirodė 

Prie poniutes prisiplakė, 
Už tai gavo in aki.

Turėjo greitai miesteli apleist, 
Jog net visos karves pradėjo 

bliaut,
O ir toji poniute graudžes 

aszaras liejo, 
Paskui dingusi sporteli 

sienojo.

M. ZUKA1TIS
451 Hudton Avė., Rocheiter, N. Y.

Ant J. Sakalauskas 
LIETUVI5ZKA3 GRABORIUS 

|R BALSAMUOTOJAS
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Laidoja kanu* Numirėliu patai Na»> 
Jausta mada. PigL preke. Talpffi 

putpmobiliuapristato gutomoblliua ybokioins 
reikalams. »

Parduoda visokius paminklus, didu* 
liūs Ir mažius už pigiausia prpka, to* 
del jeigu pirksita POMNINKA tai

’ kreipMtM paa mana, na* aas gaila Ja- 
b mil nhriaa rariaa* nardaoti naru kiti.mb pigiau garimus parduoti nagu kiti.

313*331 W. Centra 3t„ Mahanoy ĮCltjĮ 
a
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Pittstone viena vaikinėti 
nelaime patiko, 

Kada su sportu susitiko, 
Mat vaikinelis pinigu turėjo, 

O sportas gerus laikus tureli 
norėjo, 

Vaikina in Wilkesbari nuvožė 
Karczemosia per diena uže, 
Ir ant Kanai ulvezios nu

vožt lojo, 
In viena urvą užėjo.

'Bet vaikinelis ne buvo teip 
J žales, 

Z Turėjo proto invales, 
Ženocziui gera pamoksta davė, 

THnigu daugiau nedavė.
Kas ton daugiau atsitiko, 
'Fik tiek žinau, kad vaikinėti 

nelaime patiko, 
Bė’t pažystami iszgialb(*jo, 

Bausme už ii užmoku*io

6

CAPITAL STOCK >126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1628,858.01■I; lr ‘ ’ 1
Mokame 8-ciia procente ant 

Rudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jutu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mos norim kai ir juo 
turėtumėt reikale su musu banke 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vica-PrML 
Jo*. K. FERGUSON, Karieriu*. J

w. traskauska*
PIRMUTINIS LItTUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY,
• *

LHidbjr kiurus numirėliu. Parsamdflį
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— Ketverge pripuola P. M. 
Szkapliernos.

■f Szesziu metu Antanukas, 
sūnelis .Antano Dulinsko,
E. Pine nli., mirė nuo sužeidi
mu kokius aplaike per auto
mobiliu Gegužio menesije. Lai
dotuves atsibuvo Panedelij.

Vincas Jakubonis
davė narna del Juozo Lesz- 
czinskio už 396 dolerius.

Kaip rodos tai Hazleton- 
Tamaqua plentas ne bus už
baigtas 
prie Silver Brook; darbas eina 
labai sunkei.

Daugelis lankėsi isz Fi
ladelfijos ant ekskursijos Ne
dalioje atlankyti savo gimines 
ir paragauti musu gardaus alu- 
czio.

szimet, o
ne

y pa t ingai

Juozas Kanczins isz Fi
ladelfijos lankėsi pas savo se- 
sutia ir szvogeri Aleksandra 
Kutkaucka, 692 W. South uly
czi os.

• T Praeita Petnyczia 
gai ligai mirė na>
Aglinskiene, 534 \V. Mahanoy 
Avė., 51 metu senumo. Velione 
pribuvo in Amerika būdama 
jauna mergina isztekcjo už 

mirė 
I ’rigiih'jo 

moterių

po i 1 
zh* \’iktorij»‘

n II) 
įnerti na

Juozo Aglinskio, 
penk i 
prie Szv. Magdalen 
draugystes ir Lietnviszkos pa 

viena seseria
Svirnelicne, duktcri’s

isztekcjo 
kuris i 

metai a d vai.

Paliko

• >s

rapijos. 
cz i o n a i s 
Valinskiene, Ona ir Adelaida, 
ir punus \ lada, Tamosziu ir 
Juozą. Laidotuves atsibus ry 

su bažnyti-toj—U tarn in k e 
nems apeigom;,.

Nedėliojo daugybe auto
mobiliu piszkino in abudu par 
kus, bet ir nelaimiu buvo ne
mažai isz priežasti(*s pasiūtisz 
;n ir apsižioplinusiu antomo- 

• ilistu. Bet baisiause nelaime 
..•atiko szeimvna 

Frack vilios
Kavalaucku 

prie tunelio 
12 valanda priesz pint.

Drciveris negalėjo suvaldyt 
t roko 
linksmai važiavo 
oro in Lakeside, trenkdamas in 
kaina ir trokas apsivertė. Mir 
tinai likos, sužeistas

z 
įpie

negalėj 
kuriame

<)

szei mvnele
ant szviežio

Edvardai
Kavalauckas 12 met n, kuri at- 

mir.vztanti in
Fentono ofisą, kur kun. ('zona 
parengė ji ant 
nes, mirdamas vėliaus, 
t i yra motina 
kieni ir sesuo Ona, Kazimieras

Adolfas b’uzieniiis

Teze dak t aro

amžinos kelio- 
S ližei s- 

.Jcva Kavalauc

Saja neka s, 
(drriveris), Helena ir Viktoris 

ir Jurgis Sajauc- 
isz Frack*

gyvenanti ant Oak nly

Bacvinskai 
visi paeina

♦

CZlOn.

kas, 
vi He.

121 Amerikos

kont roliuojami.

Pirmas pasisekimo 
bile szalyje yra apsipažinimas 
su tos szalies kalba. .Jeigu pa
geidauji skaityti visokius nu
rodymus, jeigu nori vartoti 
gal vakarius, 
szvt i 

•1

nori
jeigu reikia pra

jos/, k o t i

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Antanas Žalinskis 
W. New York u Ii., 

ranka laike darbo 
Shenandoah kasvklosia.
žeistas in

•>O',* 
likos su-

ISZ TAMAQUA, PA.

- Stanislovas

po

ir sukan- 
Alicijos, 
kaueije

Tamaqua, Pa.
Milbuta, saluninkas, kuris bu
vo uždarvtas Pottsvilles kalė
jimo už sumuszima 
džiojima savo pa ežios 
likos iszleistas
$2,800 lyg teismui kuris atsi
bus Septornberio menesi, 
butienes szirdele atsileido, 
kydama sudžiui, buk tame at
sitikime buvo triputi ir josios 
kalte kad vyras su jaja teip 
pasielgė. — Ka tai motore ne
padarys del vyro.

PRANESZIMAS.

M il-

Fotografistas A.
turi pabaigoj szio menesio ap
leisti savo vieta nes aegali su 
flitaikyti su locnininku mimo 
kas link naujo “lyso.“
jeigu kas nori da nusitraukti 
fotograpijas tegul pasiskubina.

laike galima

Aponika

Todėl

dabartiniame
traukti fotografijas kas vaka
rą iki 5 valandai, todėl sugry- 
zias isz darbo galima ateitie po 
t>iet iki 5 valandai.

universitetai 
gavo apdovanojimus isz mili
jono doleriu arba dauginus. 
Daugumas isz universilet u yra 
privat iszkai
Paprastai, valstijų universite
tai negauna tokiu sumu. Isz vi- 

priskaityti tik 18 
valstijų universitetu prie mili- 

k'liasos. Sul vg A p 
Biuro

so, galime

Su lyg 
surin kt 1;
l’niver-

jonieriu
szviet imo
skait lyniu, Harvard ’o
sitetas yra 1 urtingiausias uni-

Suvienvtose A’als- 
universitetas ap-

versi tetas 
t v bose.

Leland Stan 
t ’bieago, t ’ornell, .John

T’as 
dovanojimais gavo $53,031,769. 
Columbia l’niversitetas užima 
antra vieta su $41,300,909. Po 
eilėj seka Yale, 
ford,
Hopkins, Carnegie, Princeton, 
Rochester ir Pennsvlvania uni 
versitetai.

Harvard’o namai, žmnes, ir 
kiti aprūpinimai verti $22,800, 
OHO. Yale $21,089,690. Po eihj 
seka (’įdumbia, 
(’hieago. 
Inte o
Stanford.

Texas universitetas yra tnr- 
valstijn universi

tetas, yra gavės $ I 1,031,028. 
California unix'ersitetas rand.) 

antroj vietoje su $8,407,775. 
tu seka Washington, Min

imi versi

Pennsylvania,
Massaeliuset ts I nst i 

f Technologv ir Leland

1 ingiu usias 

v ra

si 
P<> 
nesota ir (Jklahoma 
tetai. Jos vLos turi užlaikymui 
nuolatinius fondus, 
si i ju 
< >
tas 
782, 
to nejudinamas 
$14,759,612.

uni vrrsitrt u 
f California 

brangiausias, 
539, M iiinesota

Tarpe vai
I ui versil y 

nejudinamas 1 ne
vertos $17, 
iinivcrsite- 

t urtns

m

\ ertas

PAMESTA.

Tarpe Tama qua 
porto 2 diena 
cziau maža balta 
suka kuriame 
maldė, knygeliu, 
meddiku.

keletą

a r kur st ubo.i
gal ant ui vežios. .Jeigu kas.Jei

ir Middle 
Liep<>s, paine 

blekini bak 
radosi

ražancziu n 
Nepamenu ar pali 

knu aut karu ko 
ar
rudo ar žino kur raudasi, pra- 
s/.an man praneszt i.

Wm. Matnlevirz
120 ('at a wissa St. 

Mahanoy ('ity, Pa.

ANT PARDAVIMO

Nauji narnai Frackville, Pa 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 

Teipgi lotai minėtam 
Apie dauginus dasiži

keseziu.
mieste.
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa(t.f.)

4 Reading
lines

$4.00
in ATLANTIC CITY arba

$3.50
in WILLOW GROVE 

NEDELIOJ 19 LIEPOS

Speciali* Treina* Subato* Nakti

Isz Isz ryto
Shamokin .............................. 1 :30
M t. Carmel..............................1:30
Ashland .................................. 2:21
Girardville.................................2:28
Shenandoah ......................... 2:00
Mahanoy City ..................... 2:49
Tamabua ................................ 3:16
Pribus in Philadelphia .... 6:00

Tiekietaa isz Mahanoy City ir 
Tamaqua in Atlantic City $3.75, 
in Willow Grove Parka $3.25.

GRĮŽTANT—Spccialiszkas trei- 
nas apleis Philadelphia 7:15 vaka
ro Standard Time o 8:15 vakare 
Daylight Time.

1G-Dionines Pamatines Ekskurci- 
jos
pasiklauskites ant Readingo Dypu.

23 Liepos. Apie daugiuos

paaiszkinimu, 
darbo ir 1.1., svarbu apsipažinti 
su tos szalies kalba kur gyve
ni. (’/Jonais Amerikoje 
jania anglu kalba. .Jeigu neži
nai kaip gali pramokti anglisz 
kai paisai nueik arba

verto

praszyk 
draugo kad tave nuvestu in ar- 
(‘ziausia knygyną. Knygų pri- 

<r;i . r»<l
Jeigu

žiūrėtojas stengs kiek tik 
lodamas tau pagelbėt i.
jis neturi ant rankos tinkamu 
knygų, jis gali neužilgo parsi-

traukti. Jis gali patarti kokias 
knygas tau vartoti.

Patartina pirmiausia varto
ti žodyną kur žodžiai viename 
kalumne yra tavo kalboje ir 
kitame kolumne tie patys žo
džiai anglu kalboje. Vartoda
mas toki žodyną nors truputi 
apsipažinsi su angliszkais žo
džiais.

Field and Coveney, iszleido 
puikia ir naudinga 
vardinta
A merieans. 
pažinsi su anglu kalba 
skaityti knygas apie szita 
Ii, ir szios szalies žmones. (Iv 
venimas vra t' 
lengvai 
Plass ' 
in the Making, 
Hill and Davis,

< i

11

knyga už
English for

Kuomet jau apsi- 
, galėsi 

sza-

labai gražini ir 
iszdest vi n s aut oriau s 

for Americans 
arba autorių, 

“Civics for

“(kvies
1 1

mokinti kaip

,—jn i -i—n,, u^-r  *r.     ii  --------------- --- ------ --

New Americans.”
•Jeigu neturėjai progos pasi- 

raszyti laiszkus, 
arba nori apsipažinti su kokiu
užsiėmimu rasi knyga kuri tau 
pagelbės, bet pirmiausia turi 
žinoti apie ka nori pasimokin
ti. Nepaisant ar tas butu dai
navimas, pieszimas, auginimas 

krautuves 
budavojimas namu

daržovių, krautuves užlaiky
mas, budavojimas namu, arba 
szimtas kilu dalyku, paklausk 
knygų prižiūrėtojo. Jis visuo
met pagelbės 
minusia knyga.

Knygų prižiūrėtojai yra žmo
nių draugai ir visuomet turi 
žmonėms stengti pagelbėti.

patarti t i aka-

Skaitykite “SauleU

EKSKURCIJA IN
NEW YORK A
NEDELIOJ 19 LIEPOS

$4.00 in ten ir adgal
Apleiii Mahanoy City 4:40 ryte.

Grįžtant apleis
Exchange PI. Stacijos 8:35 vakare.

Eastern Standard Time.

Lehigh Valley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

WAITERS
BOTTLING WORKS
JUSAITIS IR LESKAUSKAS, LOC.,

MAHAN0Y CITY, PA.
Jcr*ey nuo DIRBIMO M1NKSZTU GERYMU

Del Pilcninkams, del Baliu, Veituviu, 
:: Krikaztynu ir in Namui. ::

Pabandykite musu gerymui o busite 
užganadyti. Galite užkalbint per 

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

ANT PARDAVIMO

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi 

“Saules” ofisą.R7.au k i te in

OFISAS: 
40G Weit Mahanoy Aveun« 

BOTTLING WORKS: 
406 Weit Maple Street 

MAHANOY CITY, PA.

.1

Paveikslai isz drebejimo žemes mieste Santa Barbara, Kalifornijos steite, prisiųsto per tefegrafa 
pagal naujausia būda dirbimo paveikslu be pagialbos fotografo.
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