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ISZ AMERIKOS
i

GABENA ANGLIS 
ISZ VOKIETIJOS.

Xew York. — Burns Broth
ers Goal konipanije pargabeno 
puse milijono tonu augliu isz 
Vestfalijos, Vokietijos, verties 
tris milijonus doleriu. Badai 

kompnni jo-
doleriu.

ir kitos anglines 
turi užkalbinia daugybia ang 
Jin isz Europos.

TEIP PADARE KAIP 
JAM SUDŽE PALIEPĖ.

San Kraneisko, ( a Iii'. - 
aplaike

OPo 
Shaler aplaike persiūk y rimą 
nuo savo paezinh's, bet ant to 
kili iszlvgn, kad ture* pasida
lyti pusiau viskuom 
paeziule ka jisai turi.
Lzpilde paliepimu >udo, bet ne 

udže buvo manės, 
tokio 

u z.uana 
-k u m In

Imk 
pasidn I i nda.ma > 

turtu. perpjo\(> fortapijona pu 
sau pasiliko aiik>zte>-

(> 
fotografija iszeme 

jai o 
lova

Iivonus ir 

davusi

>ii >a\ "
Shah r

buvo 
paeziule Lz 

(> 
.'•I 

>aK \ • la in;1

teip kaip > 
todėl jojo 
pasidalinimo ne bnv 
dyla ir vela 
ant

atėjo 
savo v\ro,

J(>SJOx v v ra s

pa>ilik 
jai

Ko P il k >Z1 (‘> - 
at i< la vp i m i- a-;

i - z
a i;

4 i p u* i

siau — 
nia dali.
josios
rėmu at įduodamas
pasiliko relinis,
perpjovė pusiau, < 
dzin viską, kas tik

dalinosi kgiaismu pjaut, 
moteria. Sudže nugalėjo mot 

prigialbet, 
pa Ii <• p ima 

nuoteisingiausia.

relini niekame 
vyras iszpildo
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DVI NELAIMES
ANT. GELEŽINKELIU.

Penkesde-
už-

(1

Richmond, Va. - 
szimts darbininku likos 
griautais (’hesap<'ake and < )hi 
tuneli, knrianu' dirbo, per nu
slydima daliem kalno, \ekurie 
i>z>ika>e patys Lz iryvo grabo, 
du nžmuszti o daugeli 
sužeista.

Milai), Mieli.

lu nžmuszti (I likos

Wabash pa 
saži<*rini> trukia X<». 12. trenkė 
in dnrlnninkiszka truki, už 
musz)lama> tris darbininkus, ir 
sužeidė d v \ h'ka i >z k u ri u da 
keli mirs nuo /.aiduliu.

APSIGAVO JAUNA, NEISZ- 
MINTINGA MERGAITE.
Kulpmont, Pa.

21 mot u. pa 1< I i u 
vo in valdžios nagu> ir kaip ro
dos pasodės kelis melus kale 
už

Jaskevie/.in

t ruki,

Stasiukas

les kelis metu
suvadžiojima jaunos 

mergail<'s Agnieszkos Lankos- 
knria susipažino 

senei ir prikalbino idant 
juom iszvažinotu in Xew

jime

k iules,
nuo
>ii juom iszvažiuotu
Yorka, kur gyveno su jaja kai
po vyras su moteria, o kada su
gryžo namo neturėjo jokio da
vinio parodyt kad 
vedus.

Stasiukas

su

|h »rrle v ra

prikalbino 
nieszka iszvažiuoti su prižadė
jimu buk su jaja apsipaczim 
bet pagyventas su jaja keh 
dienas, pasakė jai, buk dabar 
be szliubo apsieis, nes gyveni
mas drauge 
padare juos vyru ir moterim 
Kada Stasys pribuvo adgal in 
Kulpmont a, norėjo muilyti sa
vo “mekaniszka paeziule,” ku
ri ji apskundė, o kada sūdo da- 
žinota kad jiji ne yra jojo lega- 
liszka pati, sūdąs Stasi paliuo- 
savo nes motore negalėjo pri
statyt jokio davinio kad 
juom apsivedė.

Ag-

per koles dienas 
vvru

mekaniszka paeziule,

SU
Taiki tėvas 

mergaites iszeme varanta ant 
Stasio už iszvežimą mergaites 
in kita valsti ant nemoraliszko 
tikslo kas priėszinasi' Mann'o 
baltu neva Įninki u tiesas.

Tuom laik Jaskeviczius Ii 
kos pastatytas po $1,000 kau
cijos lyg perklausymo knris at-

*
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Narsi Mergipa Norints 
Serga, Bet Dastojo 

Savo Tikslą.

M i* Mabel Starrett isz Ma
nito, Hl., sirgdama nuo mažių

meryaite.* paralyžu, 
valdyti kojų,

kės
le< |;i m;i
miiK' \ i>ai >avo gyvenimu, bet 

kaip ir kitos 
l’evas nuvežda- 

I iena

nega
limi nsi •

n nl a re in<Vly\ t is 
j<iM<>> senutes.
v o jaja kas diena in kolegija 
kur ka> diena mokinosi >u laja 
pa><‘kmia, jog užbaigė su gar
bia mokslą aplaikydama litu- 
al ir diploma. I 
mokinimu rai>zu

I>abar už>iims 
i vaiku kuriv* 

l ira panasziai kaip ir jiji.

FORDAS UŽDIRBINĖJO 
$1.25 ANT SEKUNDOS.

W1 ’ %

t ’leveland, (lliio. — 1 lenn 
Kord iszdirbineja automobilius 

ir jojo t urtas iii 
h ir

ja u 23 met u< 
ta laika daej 
(HM) (loleriii.

\ ienas isz

t) 1,900,(MM),

uzionail iniii pro
fesorių a'pskaile, jeigu Korda* 

dirbt i ir v La 
milžiniszka Imta perinai-

dolerinin biimaszka

jaisrs 
Į H > (>0

t

dirbti į
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DH-KART SANVAITINIS EAIKRASZTIS SAULE” 
JSZEINA KAS ĮJTARNINKA JR PETNYOZIA,
♦

I

SUBMARI-PASKENDIAS 
N AS S-51 PILNAS VANDENS 

VISI PRAŽUVO.
X(»w London, Conn. Pa- 

skandvtas siibmarimts S-.3I \ ra • • 
priims vandens, nes kada iii ji 
trenk)' laivas (’ity of Rome, lie

ji užvoži i i r visi
jame pražuvo - 
uis.

Xerikai jau iszgavo
< i

t urejo įniko
viso 33. žino-

72 KŪDIKIAI ISZ-
GIALBETI ISZ DEG AN- '>

&

Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant vbs6 meta( 
prenumerata Kasztuoja: Amcrlke ant viso meto $8.01

* ,f t 1 m,

Latakui ir Pinigus visada siuskite tik ant ežio aOreedl
» M. M A A M
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ka lavonu, 
gaus, 
szu.

kelioli - 
visas isz-kada 

siibmarina iszkels in vii-

TSZ 23 AKERIU PARDAVĖ 
BULVIU UŽ $2,500.

Elmer 
isz t'rivil-

Wausaiik(‘e, Wis 
I Impiaine 
zo. 
isz 23

farmeris
par<la\(i \ isas savo bulve< 

likeriu už 2, 
Ankstyvas bulves pardavinej
pu $3.50 už bnszeli, 
po 90 cent u 
ežiai patys 
nusivežė namo.

)•’ 500 doleriu.
11 

o \ elesne< 
už bnszeli. Knp-
snrinko bulves ir

UŽRASZE KATEI
4,000 DOLERIU.
-Klzbieln Bielnn

metai ad-
josios kate, kuri Im-

CZIOS I*iRIEGLAUDOS.
Xew Brunswick, X. J. -—Sep- 

t\ nesdeszihits <lu kūdikiai Ii 
kos i szg‘i a Įlietais jsz deganezios 
prieglaudos Szy. 
kini randasi prie 
bažnyczios. l’gnis kilo isz neži
nomos priežasties. Kaimynii 
užtemino dumiis, paszauke 
migęsius 
vaikus.
PRIGIALBEJO • ISZPILDYT

Isz Visu Szaliu BAISUS ATKERSZINIMASSiamo Kunigaiksztis
Mokysis Amerikc. nima juj mirusiu pro-

INDIJONIU UŽ PANIEKI-
■ I. '• I'W

I.'

ir

Vladislovo
I am k i szkos

ng 
in laika isznesze

MOTERE KURI NETURI 
PILVO. 

Szvaiėarija.Zurikas,
(’zionais gyvena tūla motere, 

neturi pilvo,k n ri 
sveika ir valgo. Daugeli dakta
ru isz. visos Europos atlankė 
laja moterių, kuria 
st (‘bejosi isz josios, 

Neseniai motore
vėžio, pilvas konia visas supu
vo. Daktaras Sehlochter iszpjo- 
ve pilvą ir in jojo vieta iudojo 
savo 
bukini, ligone,
nieko sntriovet, pradėjo valgy- 
t i su dideliu noru.

apie 
Inga kerszino mirezia. 
liu dienu ligonei davinėjo isz
pradžių pieno o in kelis mene
sius vėliaus valgė mėsa ir vis

o bet via

t irinejo ir

sirgo ant

if -*W

TEVIU.
Peru. — Garcia Cn-

.■'5^1
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Lima, 
bral. impedis senoviszkos Isz- 
spa n iszkos szeimynos, kuri 
nuo kokiu szimtu metu buvo 
apsigyvenia aplinkinėje Lima, 
keliolika metu atgal, 
ežiai vvriausio brolio

szeiinynos,p
B
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Mon Chow Xoudujavat Svas-

^5

g
lies pagal senu 

gulėjo lavonaiPACZIULES KERSZTA.
Hamilton, Out. - 

darna gyventi su savo \ yru Ar 
liiiirn ClilT, jojo paežiui)' užpy
kins ant jo, iszplauke adgal in 
A ūgli ie ir nuo to lai ko A rl Ii n- *♦ • I' • • •ras paliovė jai Sitint inet i pini
gu ant maisto. Moterėle supra
tus >avo kvailybia sugryžo mi
gai in Amerika aps'kunsdama 
v\ ra už nedavimą
ant ])ragyveninio. Savo sktmde 

” Rasziau
keliolika gromgtu 
•prisiimtinetu pinigu, nes ki 
taip atimsiu sau gyvastį isz rit- 
pesezio o kada nuo jojo aplai- 
kiau paskutiniu .gromata, pri 
siuntė man <1 rauge britva, sa- 

jog uorei kos man 
inklo ant

y 1

iszklaiisos

sake smlžiui:

f
t

Xesnt ik-
ir ste-iszradimo pilvą

negalėjokuri

jai pinigu"

jam 
idant man

nes

Ligone turi 20 metus.
Po ke-

po mir- 
apenie 

milžiniszka farma, ant kurios 
radosi status kalnas, kuriame 

žmonių paskala, 
valdytoju tojo

sklypo, o kuriame teipgi rado
si lavonai (mumijos) dideli 
skarbai sukrauti per tuosius 
gyventojus. Garcia, kuris 
lejo jieszkoti 
liekas,
grabu ir
Bet ne vienas isz tenaitiniu 
ludijonu nenorėjo jam prigial- 
beti tame darbe. Garcia turėjo 
pargabeni i 
tojo darbo.

m v- 
nž-senoviszkas 

pradėjo jieszkoti t uju 
skarbo tame kalno.

v ienas

ka ka žmogus su sveiku pilvu
valgę t u.

Apie nauja neduodapilvą
jokio paaiszkinimo daktaras 
Sehlechter, nes laiko tai nlap- 

sinert iszduos 
svietui savo nauja iszradima.
t y beje ir tik po

svetimžemius prie 
Kada atkasė pit- 

mutinius kambarius kur rado
si mumijos, nekurios likos at
vežtos in Garcijos paloeiu, o 
idant neerzyt aplinkiniu gy
ventoju, taisės mumijos gabe
no naktieins, bet aplinkinei In
di joną i, gana gerai žinojo, kad 
Gareije apvoginejo kapus juju 
protėviu.

Ant galo Indi jo na i nuėjo 
pas sena fagana ir užžadėtoją, 
idant sulaikyti Garcija nuo to
limesnio darbo, bet tas nieko 
nepagialbojo ir vare jisai finto 
darba tolinus. \

frad/t-+rm‘j»ir kote indi jonai su 
praszimu pas Garcia melsti 
idant surinktas niurnijiis nune- 
sztu atgal in kapus, nes kitaip 
dievaieziai nubaus visa aplin
kiniu, bet jisai iszjuoke leng
vatikius aproiszkdamas, jo,g 
mumijos sau stovi malszei jojo 
pa Jociuje.
delegatai atėjo tūla dieiuvpCs 
G a re j j a, a p re i k szda m i jam ,• joig i 
parodys kur randasi • paplepi i 
dideli skarbai tanj

l(<ti

nerei kės 
padarymog

SZETONISZKAS.. ATKER- 
SZINIMAS KAIMYNUI.

Chelm. — Dabromisle kai
mo, Siedliszczu gminoje gyve
no Mikola Mozūra, kuris nuo 
senei turėjo szirdyje neapikan- 
ta ir kerszta prieszais savo 

Andriu Sakuluka. 
Ant galo negalėdamas iszląi- 
kyli isz piktumo sumanė atsi
moki'! baisiu budu. Apie tre- 
ezia valanda nakties laike, ka
da jojo kaimynas su szeimyna 
miegojo, nuėjo in tvaria, suba
do peiliu y o ra arkliu po tam 
iszpjove jiem liežuvius. Xekal- 
ti gyvulei negalėjo pasiskunst 
ir pastipo ant rytojaus.

Sakulukas pranesze apie tai 
policijai kuri po trumpai slies- 
tvai suomi' piktadari ir uždaro 
ji kalėjimo.

t i, sūnūs buvusio karaliaus 
Siamo, Indijoi, pribuvo nese
nei in Xew Yorka, kur instos 
in universitetą lavintis moksle, 
nes sako, kad Amerikoniszkos 
mokslaines yra geriausios. Vie
nas jojo brolis mokinasi karei- 
viszkd moksJtrWest Point o ki
tas mokinasi valdyti areopla- 
nus.

Xew York.
61 motu, savo gyvenime mylė
jo tik dvi ypata* — vienas bu
vo josios vyras, Eugenijuszas, 
kuris mirė septyni 
gal, o kita
vo vienatiniu josios draugu po 
mirezia i josios vyro. Mrs. 
Brehm, priesz atsigulant iii 
lova, idant atimti sau gyvastį 

pagialba gazo, parasze gro- 
matelia buk ilgiaus negali (la
la i kyli nuli ūda iii* gyvenimo be 
savb vyro.-Uo titnCpadare tes
tamentą palikdama katei visa 
savo turtą susidedanti isz 4,000 
doleriu. Kaimvnai rado mote- 
ria gulinezia lovoje su guminiu 
paipukia burnoji', o kampeliji' 
josios pusgyviu kate.
VARPELEI JAJA ISZDAVE.

Erie, Pa. — Veronika Szezi- 
linska 16 met u mergaite 
diena pahi'go isz namu, 
sakius saviszkiems ne gud baj. 
Josios brolis Stasys, nuėjo ant 
palicijos idant jaja sujeszkotu, 

jojo sesule 
akutes, plaukai 

nukirpti ir turi ant paneziaki- 
niu gurnu (gartyrs) mažus var- 

I pi'liiis, jog kada eina tai varpe-

JOSIOS 
priesz kes

mot erisz 
a t t‘i t i u ž 

gal lyg tam

*■!'

4

sll

ana 
nepa

apsakydamas, buk 
turi mclvnas

kvdamas
pirkt i 
sau gala.

Sudžo
skundo paliepė

keliu sanvaiczili1, o 
laikui apsvarstyb ka turi dary- 
t i su vvru. *

Pagal

kaimyną
prieszais

nu visokios baidykles ir vel
nias su ragais ir kibirksztihem 
akimi. Vaitelis serga ir persta- 
tineja sau nebutinius

Kiek tame teisybes,
k u inspeti, nes kiti yra 
nuomones, jog ji užklupo kokis 
piktadaris, kuris nieko 
dės ant 

J

jam kumszte, 
teisingai kalba, jog 
ri’dideles akis.

daigtus. 
tai Šim

tosios
Ant galo tie patis

4

PASIKORĖ KALĖJIME.
('oliimbus, Ohio. — Steponas 

Xisiewicz, kuris badai paeina 
isz Chicago, pasikorė czionaiti- 
niam kalėjime. Palieije ji 
aresztavojo už valkatysta kada 
norėjo insigauti in tavorini va
gonu.
100,000 VYRU NETINKAMI 

. ANT APSIPACZIAVIMO.
Des Moines, Iowa,

sveikatos kamisijos apskaity
mu, tai lowos valstije randasi 
szirntas tiikstaneziu vyru kurie 
yra netinkami ant apsipaezia- 
vimo ir iszmail iniino paezios ir 
vaiku. Tanu' yra visokios prie- 
žastes o ypatingai ligos ir isz- 
semta jaunysta.
LIĘTUVISZKAS KUNIGAS 

GERU SAMARITONU.
Philadelphia. — Pražilias, 

iszbadejas Ir nuilsins, kokis 
tai žmogus, 
klebonijos duris, 1120 Wallace 
idi. apie pusiaunakti Subatoje, 
jeszkodamas prieglaudos. Ant 
barszkiniino atėjo 
prabaszczius 
klauso stovinezio ka sau veli- 
mu

Žmogelis atsake: 
miu Jonas Baszauskas, neturiu 
pinigu, ka valgyt 
guldyti savo žilos galvos. Ar 
negaleiumei mane priimti ant 
nakvynes lyg ryt ui ?”

Eik szen in 
visados atidarytos

— atsako k u n.

nera- 
vąitelio )>adovanojo 

o gal priežodis 
baime tu-

t- ' I
A n t ry tojo u s į ta i^igo 

su ludijonais nutįjo prie katab, 
parode jam žemoje atmoki, 
kuri mist ūme isz vietos ir pa^i- 

kurjs 
prie

DIDELIS TVANAS 
JAPONIJOI.

Tokio. — Per nupuolimą 
nuolatinio lietaus per 30 valan
das, padare daug bledes. Yo- 
kohomoje pražuvo 1(> žmonių, 
Yahusako 12, Tokio 9. Tuks- 
tanezei namu sunaikinta o kiti 
tukstauezei užlieti per vande
ni. Srtytkarei ir geležinkelei 
sustojo ėja, elektrikas sulaiky
tas. Didelis Imperial kotelis 
pusiau užlietas. Bledes daejna 
ant milijonu doleriu.

5J žemoje akm
‘ 4

dabar paliautu 
>a v< i 

nyIu ant
i r pradėt n ja i*e* ska i t y t i, lai
’am užimtu 120 metu ♦ •

■ iiskailyt jeigu skaitytu 
loleriu ant miliuto*.

\ rba jeigu Koi\las Imt u pra 
>o doleri ant s?

3,000 doleriu aut v i 
dirbti 12) 

metus ant siikro- 
koki sziadien ' lei skamba.

Žinoma, 
noin akiiti'm 
plaukais yra 
bet mažai vra tokiu idant ne- 
sziotu varpelius ant gurnu. Xe- 
ilgai reikėjo palieijai jeszkoti, 
nes vakari* Veronikoje jau ra
dosi namie, kur jaja pasveiki- 

” motina. Dukre
le prižadėjo, buk daugiau 
apleis motinos pastoges.

LIETUVYS PASZOVE 
LENKA LAIKE BARNIO.

Pittsburgh, Pa. — Ludvikas 
Žultovski, 480 Autnor avė., 
Averhrook, likos nuvežtas in 
Szv. Juozapo 
dviem žgiduleis szone nuo szu- 
viu, kuriuos in ji paleido laike 
bafilio name savo draugo, An
drius Brudyno, 
prie Fairview avė. Po szaudy- 
mui Brudynas pabėgo in girria 
kur ji palieije surado ir užda
re kalėjimo.
KONFISKAVO SVAIGALU 
V&BTES 180,000 DOLERIU.

^Wihnipegj Man. — Minneso- 
tos ir North Dakbtos policija 
Kanados sienoj- per pastarno- 
sius szcszis menesius konfiska-

t n ret u
»>•>

.mja-
I; n 11• I 
landos, lai

ll, h Iii?

vimo t ojo t nrto 
t I! l'i.

Pa i ink i I c 
zi u rėk i I ei r 

rankutes 
jog k ožį i a 
la nda> 
met us
$1.2.') ka

sek undines 
e sau. 
21 va- 

>>•>
m

per t uos 2o 
b’ordo augo po

in ranka ziegm'i'li 
ant

ir pa m išlinki t 
sekunda

per dii'iia, 
t u rl as
> sekunda. (> kur pini

gai kokiu> jisai iszdave ant ki- 
Ta> nesiskaitolokiu ri-iaIn ?

prie bilijoninio t orto Kordo.
VYRAS NUŽUDYTAS,

MOTERE UŽTRUCINTA.
(ayiiga, X. D. —- Robertas 

I‘oczkovski. 34 met u farmeris, 
ant smert per 

, o jojo paežiu 
n mirsztaiiezia 
trueiznos. Kas 
nedažinotn, ne-: 

pavojingai serga li- 
negaledama duoti

liko^ niiszautas 
nežinoma ypata, 
kaimynai siirad< 
nuo užduotos l 
tai padare tai 
motere 
gonbuteje, 
jokio iszaiszkinimo.
NUŽUDĖ SAVO UOSZVIA.
Jersey (’ity, X. J. — Joną,s 

(’ox norėdamas atsimokėti sa
vy, uoszviai Mrs. Kranciszkai 
Tilden, 61) metu, kadz toji pa
kurstė jojo paezia idant ji ap
leistu ir apsigyventu pas jaja, 
nuejas ana diena, in namus 
uoszves, pareikalavo pasima
tyti su savo paezia ir vaikais. 
Uoszve nenorėjo žentelio’in- 
stuba, todėl' žentas išztraukes 
revolveri paleido in jaja du 
sznvius kurio inltndo moteriai 
ih galva* Po tam pins sau* pa si*

ser^a

no

Mrs

nuTg’inu
ir

” karsztai

su melv- 
nuk irptais 

pilnas miestas,

ligonbut i »

IIP-

su

gyvenantis

n n ilsias, 
pabarszkines in

prie duriu 
Czepukaitis už-

. 4 4

ne kur pa-

f 11

vidurį, mano4 4

durvs v ra 
del vargszu 
(’zepukaitis

Inejo in vidų nepažystamas, 
pavalgydytas ir paguldytas. 
Kada kunigas atsikėlė isz ryto 
idant paliudyt savo nepažysta
ma svoezia, rado ji negyva, tai- 
vona nusiunsta in Hahnemann 
ligonbųti. Dažinotih buk Ba- 
Gzauska^ kitados gyveno po

PRIE SUVALKŲ PASI-
RODINEJA VELNIAS.

Suvalkai. — Nesenei vaitos 
kaimelio K. ojo per girria o 
kad žinojo gerai kelia nieko ne 
sibijojo, nbrints naktis buvo 
tamsi kaip ij^nimentas.tamsi kaip ^truniontas. įtai
gai isz bego isz tankumines ko
kis taj žmogus szaukdamas in 

Kaip einasi kaimyne- 
ir aht 

tiek turėjo drąsos kad užklau- 
Ejnu namo, ko nuo manės 

” Ant ko nepažins- 
tarnas atsake: “Turi man. pasi- 
raszyti ant szitos popieros — 
ir tame rržibejo menulis, o vai
tas paregėjo f)He$z save tokia 
baisybe, kokios savo gyvenime

va it a: “
Ii?” Vaitelis sudrebėjo

se: ” 
reikalauji ?

vo 180,000 dolėriu kertes deg- 
tiiioa ir kitokiu svaiginamųjų 
gėHmu, kurie buvo kontralian-
do« keliu gabenami in Jungti
ii'ėfi Valkti jas./Suimta penkias
deftzimt konttaWndiniuku ir

* . . J _ / “ l ' -

apie tiek autompbiliu kuriais 
n»n Ui» » »-«»/*'< .MtiVirkVi n wit

PARDAVINĖJO KUNA 
SAVO PACZIOS 

KITIEMS VYRAMS.
Varszava.

veike ant
Ant

3205' North 6th ulyezios, turė
jo apie 55 metu amžiaus.

NORĖJO I8ZDŽIUT
. '■ '> f ■ . ' . '-‘S 'į: , ■

4'

Ka i p rodos ta i tau
• ’• 1 , 1 1 J •

- Sudžc: — 
•nubodo gyvenimas ant szio

1,1 _ r1 ■ — M _ A L.: '

svieto. Kodėl paslįorev kada 
tave isztrauke isz upes!
^Kaltininkas: — Norėjau

džiūti. nnnii®.«iidžiAb: *
KMtininkas

ne buvo regejas; baisus tai bu-
vo veidas o itz akiu rodos ki- 
birksztes pylėsi. Baidyklių rože
ypa vaiteliui per Veidą, jog tas 
apsikruvino ir sukrito ant že
mes kaip jautis. Tik .tiek pa
mena, kad baidykle pamirkyio « « a . a * « • a * • ■ i 'koki tai szipujeli in jojo krau
ją ir liopo jam pasiraszyti.. 4 ' l!

Vaitelis* sugryžo namo pus-
gyvis ir nuo tojo laiko pradėjo
rodvtis ioio kambariie ant šie-

Policija užte
mino ant ulyezios Marszalkovs- 
kos, stovint jauna patogia mo
terių, kurios pasielgimai pasi
elgimai atkreipė a t yda ir nu
žiūrėjimą. Policija temino ant 
josios per kėlės valandas geis
dama dažinti ka jiji
ulyezios per visa diena.
galo užtemino, kaip motere su
sitiko -su tūla ulyczinia paleis
tuve ir abi nuėjo in tnla paleis
tuviu urvą ant tosios ulyezios. 
Policija suėmė moteria ir pa
reikalavo nuo jos IsKaisz’kini- 
mo.

Motere pradėjo visaip iszsi- 
kaibinet ir verkti, o kad nega
lėjo duoti gero iszaįszkinimo. 
likos nuvesta ant policijos sto
ties. Ejdami aut policijos sto
ties priėjo .vyras, apreiksz- 
damas poliuijei buk motere yra 
jojo pat i. '

PaHcije. paėmė ir ji drauge, 
kur ant stoties iszsiaiszkino 
buk jisai yra cnkerijibkas W. 
ne,turtint is darbo, pripažinda
mas, buk jisai , pavėlino savo 
paežiai kekszauti kada jisai 
stovėjo ant sargybos kad jo 
paczjąi niekas pikto nedarytu,

M

po tam nuvesdavo ja namo ir 
atimdavo už^Urbtus pinigus.

y$bi|du likos uždaryti ant
_____________ __Į> *'

prižadėjimu,

jiht, tai bus uždaryti aU{ keliu

szcsziu menesiu iu kalėjimu su 
priŽAdejiniu, 
Ukupczysta su kuuuM

• . L .
metu kalėjimo.

jeigu bandytu 
atnau-

rode žemoje karįdorius' 
vede in dideli. kambarį, 
sienų kambario gulėjo daugeli 
sztangu aukso, pnj uodu šio nuo 
d regu ūmo.

Gracije paemias isz ranku 
Indijono žibute, pradėjo tirine- 
ti tolinus kambarį užtominda- 
mas prie vienos sienos, stovin- 
czia inumije patogios mergi
nos. Xudžiugo paregėjęs jaja, 
uos nioteriszkes mumijos da 
neturėjo. Prisižinfejes areziau, 
užtemino kad audeklas ant mu
mijos da buvo szvtežias, pradė
jo greitai atviruoti ir staiga i 
suriko no savo bakų. Buvo tiii 
lavonas jojo numylėtinos vien
turtes dukters.

Tndijonai jaja pavogė isz pa-
Jociaus, nužudo ir iszbalsama- 
vojo in kolos valandas ir mu
ni i jo pagal sonoviszką,}mda, 
kuri tik jio patys žino kaip tĮį-
ji darba atlikti ir laiko.didele- 
jo slaptjdjejo.

Grircija paregėjęs mumijii 
savo mylimos dukrolos, jsz.bė- 
go isz požeminio kambario ap-

, A
4

savo mylimos dukreles-, jszjbę

mirdamas ant Vietas. Kadą d° 
Dėrkitįkri- 

d įr H^radien 
l name.

• v 1 4 ■ T i’“ 1 7 f f T " E-.

jos Indijoniu protėviu, kurias 
atgabeno Gatcijc ip savo pale
čių dingo slaptingi.

KVITU knygele Draugystėms del isfc-

KV1TU knygele DtBUgystema $•! Kb- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. : Preke - - - 25c.

jo tarnai, ji surado^ persitikri
no kad netckpproL 
randasi boprocfcit name.

Ta pati vakhra visos nuimi-

1

mokėjimo pinigu ligoniams. PHke 25c

•t
susirinkimu. itaeke -

W. D. BOCZKAUdKAfe - CO.» 
MAHANOY CITY, PĄ.
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Kas Girdėt I
Amerikieeziai 

buk 
nerszpasa-

Sugryžtanti 
isz Lietuvos apsakinėja 
Lietuvoje privy ko 
kytinai daug paleistuviu. Jau
nos mergaites begediszkai pa- 
sielginbja ir atvirai kupcžiavo 
ja Savo kimus už keliolika litu, 

negeriau pasi
juk ios gėdos

Moteres teipgi 
elgincja, ne turi 
ne paguodones del savo moto-
rišiko hiotno. Žodžiu, isztvir- 
kumas ir paleistuvyste kož- 
itarti kaitnv, o kas darosi dides
ni uosia micMudsia tai tikra 
Sodoma. Apie tai placziau a p 
raszysnno kaip tik aplaikysi- 
mo nuo nnisn korespondento 
platesnes žinos, kurias mumskurias 
prižadėjo prisiunsti.

Keli metai migai mire Brook- 
James P. Malone, kurio 

turtas daejo ant szimt<» t ūks 
taneziu doleriu, bet likusi szei- 

snrasti palikto

Ivne

rints gimines

m yna negalėjo 
testamento ir turtas buvo ati
duotas po npgloba sūdo.

joszkojo testa
mento ir brolis užvede teismą
idant siūlas paskirtu jam puse 
turto po mireziai brolio, bet 
vienatine duktė velionio pasi- 
prieszino priesz tai. tvirtinda 
mn, buk tėvas jai viską paliko, 
na ir teip tęsęsi per keliolikti 
metu. Ana diena dūkti* peržiū
ri nedarna, likusius daigius m i 
rūsio tavo, užtiko k u pa re 
maldaknygia kuri buvo
sirplyszns. Norėdama ja ja pa
silaikyt ant atminties ir duoti 
apdaryti in naujus apdaru< 
Pradėjo vartyt 
užtiko szmoteli 
dingusi tėvo
tvirtinta per notarijusza. Su
das jai pripažino visa turtą, 
kuri atrado senojo knygoje ku
ria geide duot apdarvt.

Jeigu ir jus mylemi skaity
tojai turite sena knyga ant ap
daromo. o
turto, bet tari yra jusu geria il
sės draugas kuris su jumis ne
karta dalinosi visokiuosia pri- 
sĮiaudimuosia ir laisteti* ant 
josios aszaras. 'Todėl prisiuns- 
kito in redysta jusu sena kn\- 
ga, o bus apdaryta kaip nauja.

sena 
labai

lapus ir tame 
pnpieros — 

testamenta, už-

kad ir joje nerasite

'Tankiai skaitome, Imk kokis 
tai vyras pardavė savo paczia 
kuri jam nubodo, už kelis szim- 
t us doleriu, o
seniau pardavinėjo

<
tai

kenvbes
Kokis

*

šu n-
gal ir mažiau, bet 

savo 
laug pigiau.

Rumunas norėjo 
parduoti savo pacziule už de-
szimts bonku alaus, bot. kiip- 
czius matydamas kad motore 

daugiau verta
kart tiek, bet A ūgli joi 18R2 mo
ti* kbkis tai darbininkas Alfre- 
ton, pardavė >avo paczia 
stiklą “

Kitados Anglijoj placziai ti
kėjo, buk vyras gali daryti su 
savo jiaezia ir parduoti ja ja 
kada nori, jeigu iszvos ja ja ant 
rinkaus ant virvutes. Mete 
1R87, Sheffield, Anglijoj, tnlas 
vyras pardavė savo paczia ant 
rinkaus už penkis szilingus. 
Kokis tai mėsininkas isz 
Smithfield, Anglijoj, 1797 me
te pardavė savo paczia už tris 
gvinas. Mete 1802 Derbyshire, 
likos pardmrta pati, 
rakandai ir kūdikis 
szcsiyolika szilingu, o kone vi- 
sofiia dalysią Anglijos in de- 
szimts metu vėliaus parsidavi- 
nejo motoros liiio ket tiri n szi
lingu ir/tik!a guzutes lyg vie
no dikspenso ir svaro tabako. 
'Tula pa rd tiota motore mokėjo

v ra

(‘liaus.
Siivo
> *

ir

ant

už penki 
tai

davė du

už

naminiui 
tiktai už

skaityt, raižyti ir melžt kar
ves, bet biiVo labai didele lie- 
žuvninke ir burdavosi.

Argi reike stebėtis kad rno- 
Anglijoi sziadien t ei p 

aplaikyti
teres 
karsztai darbuojasi 
l.vgjas tiesas.

SAULE

Atvažiavo Kovoti Už Laisvia Savo Tėvynės 4
- k.

Kilipinn in W’asliingtona Pilipi niszka kamisije susidedant i iszAna dimia ai važiavo isz
Dr. Jose Reyes isz l?i lipiniszko universiteto, Leodoro Kalan, Mrs. Osmega, Sergio (Ismega 

lamora, kuriu I ikslas s ra kovoti už laisvia savo tevvnos ir melsti Snv. \’alsti- 
Kilipinus

ir Kranciszkus
jn idant F'ilipintis atiduoti vai dyt i del juju paežiu. \uo kada Snv. Valstijai pirko 
ubo Iszpanu, valde juosius o

kumszczia per terla.
Geriausi’ nmtere \ ra la, apie 

kuria 
sziai ir

mnžiAn kalbasi, pana
šu ‘ Vcflilsiu gyvenimu, 

b(*t sziadien draiigiazkas gyve 
nimas persimaino thing.

nosijaiiėziil ' “s 
bet stovi ant t n paežiu isz

gubernatorius lenais yra generolas Leonard Wood
>■ 1111*1 .. Illi—*111*1111 ii m I* !!■ null inwfcwi ■■ 'll—I—......—....... Illi will iBWM—*>■*—«■*»»- IIĮMIII ■■ II—>!■<! ■^■Illllftli —I I *>l» I—I—.1.1—II ^1 MgluH.

ISZ LIETUVOS SZIRDIES LIGOS.

1

i; ii liffiMl: y

IVbynam laike girdime tan
kiai apie 
siu poru, ir tankiai kalbant 
kad senfxviszki laikai buvo go
resni ir bobeles nė tiek ainnto 
ir buvo galima jaises Hitvald\% 
ti, jėigu ne geru Žodeliu tai

persiskyrimą vedlį-

Liėtliviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAV1CZ1US,

I

Gvvono karta vjenas labai 
bagetas gaspndorius, tas turė
jo viena suim, kuri jo moterisz- 
ke buvo jam pagimdžiusi, o 
kaip suims in protą suaugo, sa
ke levas sūnui: “jau žiema 
baigėsi ir pavasaris randasi — 

nuims
tris jauezins turime, 

jungu reike 
jaut i 

Tėvas atsake: '
tau duosiu szimta doleriu, 
ant jomarko

..... ,JL.   » -u*n '  .--'1—- —1 - .j . -'..u -v-T- 3-. L 
jei kita syki dar szuni parveši, a 
tai be koravunes ne iszliksi! 
Dabar imk tris szimtus doleri u 
ir eik ant kitos puses ir imįjiTk 
man jauti, kad mes arti galėtu
mo; jau kaimynas Joris arid, o 
mes dar pilnai jaueziu ne tu
rim.” Suims iszejo ant kitos 
puses jauczio jeszkot ir sutiko 
žmogu s n vienu sz įmini; tas 
žmogus užkalbinb: 
sūnau?” 
jauczio

ne
FLO ELECTRIC CO.

(F. D. Boczlcauikfts, Locnininkaa) 
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

r~3

N

eitie laukus arti, 
atsake: 
ale pine 
ket virto, 
pirkt ie...

ft ft

dvieju 
jeigu gausi

1’eVtis atsa'ke:

sztinim;
kur eini, 

“(’’inu 
žmogus pri

siūk* jam szhni; suims pakloti 
kiek kaszt uoja tavo 

“tris 
ir teip pagy- 
svieto tokio 

gero szunes negali gauti, kaip 
tas szuo;

4 4
Shims' atsako: 

pirkti.”

r ►

kaszt uoja 
Žmogus atsake: 

szimtus doleriu 
re, kad aut

4 is e: 
szuo?”

viso

k

s* ■

asz 
(*ik

ir pirk ketvirta, 
kad reiks arti, tai bus du jun- 

galesite mi Ausų 
o..Juris gales 

Suims iszejo jauti 
pirkti ir aid kelio sutinka vie
na žmogų su trimis szimirnis ir 

inkalbino
su na u ?”

(‘imi ant jomarko pirkt 
'Tai tas žmogus atsake 
pirk nuo mam’s szuni

gu pelnu ir 
abudu eiti arti,

Simuseket i.

4 4

I 1

siniu :
Simus at-

<i kada jo suims pa
klausė kaip szunes vardas, 
žmogus atsako: “(Jelžlanžis.” 
'Tas sunns’ užmokėjo už.sznni 
tris szimtUs ir parvedė namon 
prie savo tėvo, o tėvas d id e i 
pėrpyko ir

szmies 
a t sake: «i

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIE3A

i

in Namui, Sztorue, Mokalaines, Bax- 
nyczea ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Szvieaa. Teipgi parduoda

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gaukite attoroaia. Už
veda varpalua prie duriu, taiao «Ick- 
trikiniua proaua ir kitokius elektrikin- 
iua intaiaua. Ateikite pas mane jeigu 
manote užvesti atvieaa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asz mielai suteiksiu jum prekes. 
Apstymu iszpildyti didelius kontrak
tus ant apsevietimo Saliu, Mbkslainiu 
ir Bažnycziu. Duokite pirmybia savo 
tautiecziui pakol ejsite kur kitut.

FLO ELECTRIC C0.
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

i ** Ui ji h j

tėvo,
bal’d amas n (irt* j o 

jatn ntigūra iszmuszt sakyda- 
asz tau nugara nulup- 

s, tu ma
li jauti 

ir kaip nurojo 
mnsžli, tai pirktieji sžunes sto
jo in tarpa ir tęva neprileido. 
'Tai tėvas matydHnias, kad su
ims savo
vot negalėdamas, paskaito jam 
dvilokn tukstaneziu doleriu ir 
sake: ‘‘imk Savo toviszkes dali 
ir <’ik prie velnio autu skalb
ti!” Simus pinigus in maszna 
susipylęs ir iszejo prie velnio 
autu skalbti, o visi trys szunes 
su juom draugo. Diena ir nakti 
jis dabar (Jo ir ant lanko ilsė
josi, kadangi jis isz pradžių 
baime tnrijo, ale kaip jo skil
vis pradėjo valgio stokuot, tai 
tr baime pradėjo atstot. () kaip 
viena syki vakaras prisiartino 

szviesn žiburį; jis 
prie

K

mas: “j
siu, tu nldkam vertas!
mV pinigus išzpustėjai,
neparvedei! ’ ’

Žmogus su Di’sveika szirdžia 
dirbti 

prisilaikant 
, <

Jis

(am žmogus 
“ kur eini, 
sa ko: 
jaut i.
Simui: “ 
— .i°g in ie jusu didžio gyveni
mo reik szunii, o mano szunes 
yra labai naudingi, jie teip jau 
kaip žmogus iszmano, jie turi 

kaip ne vienas sutvėri
mas — jie tave gelbos isz viso
kios bėdos, ar būtum 
deni, ar in ilgui, ar už didžiau
siu geležų uždarytas, lai jie vi- 

iszgelbst i.
‘ kiek

sunkaus darbo, 
valgy mo, 

laibo ir poil- 
gali sulaukti

Jei turi szirdies liga,

negali
bet
mankszt inimos
šio taisyklių
Simai ves
saugokis svaigalu ir tabokos, 
atsargiai vartok kava ir arba
ta, saugokis visokiu susierzini
mu, valgyk vidui iniszkai, 
valgyk 
gulti,

ir tęva neprileidGYVENTOJU SARASZAI.
- Iki 
suraszvti

Spalio
Vilniaus 

o gyventojai. Suraszincs 
Lenku valdininkai kaip uores 
ir kada uores.

i buvusis 
spektorius

APLEISTI KAPAI.
Jaugiliai, Krakių valscz. -- 

.Viekas neatmena ir nepasako 
kada ir kieno yra insteigtos 
Augsztuolin kapines, 
yra palaidoti ne 
ežiai, seneliai 
buvę J a uge Ii u-.Ja n k imu 
poniai su szoimynomis. Seni su 
Lenkiszkomis pilvardemis pa 
minklni dar im kaitomi.

laitemis apaugės 
naujo st

Vilnuis. I die-Pati i 
lugi- | llOs liepta 

kraszt
Sziadien 
no, 
lygu su vyru. Ne nori jiji dan 
giau gyventi aklam paklusn i i*’ 1

• 1 * 1 * » * . . A ‘ . X •»!

s 1

ima. ge i < I zi • 
dali

pasiimti am prižiuręs

valia turi, ir pakora-

s v los *

bet
savo peczin dali siuikmix be < 
Sziadien renkasi jiji sau vyra, 

knriuom geidže gyventi iszSll

puses per savo g\ venima.
Vedusis gyvenimas tarp i<< 

mintingu žmonių, nevisados 
buna laimingu, nes loki žmonis 
greitai mato kaltes viename ir 
kitame ir ne nori \ ienas k<- 
tam pasiduoti. Tik lygios tie
sos ir privalumai gali padaryti 
vedusi gvvenima laimingu.

žmonių,

ir

susirink imo
Szva iea ri joi,

premieris

Saraszu darbu 
mok) kln in- 

Monkeviczius.

kiliuose 
vien mm u bo- 

gnninos, bet ir 
d vai

pakankamai

ne 
perdaug priesz einant
a Išnok

szviežaus oro, manksztykis kas
diena atvirame ore. bet daryk 
tai atsargiai, kad perdaug ue- 
invargintumei savo 
kraujo 
va i kszezi

l’asi-

Sviet ines 
l» 11 v 11 s i > 

o da 
Angliję, Gal

užpykins
kada delegatai 

padėt i K laipe-

pcrskaityt i

Am 
Lygos, 
Liet u viszkas 
bar siuntinis in 
vanauckas.
posėdžiu sale, 
apsvarst ine jo 
dos.

Daugiausia (laivanauckas už
pyko, kada likos
skundai ant Lietuvos už viso
kius prasikaltimu- pri-i u 11 st u < 
isz kitu s'klvpu.

KOKIS YRA SKIRTUMAS.

Jaunikis:
ti, ar tu gali man pasakyti ko
kis yra sk i rt urnas 
paezios i r ricsziit o ?

Jonas: — Žinau!
Jaunikis:
Jonas:

ro, paezios ir rieszuto

M\ lemas Jonu

lerp vyro,

(> kokia, l< a I bok. 
-Skirt urnas terp vy- 

vra to
kia, jog rioszntai kramtosi tik

Szventemis, 
vyras ir pati kramtosi kasdie
na !

Xedeliomis i r < >
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Prad(‘jomi‘ spausti Kalendo- 
meto.Vi del 19‘2(i 

patiko visiems skaitytojams ir 
kbžnas'ji giria, birt szimetf... 
Na, tai jau bus' du kart tiek 
smagesnis ir galim spėti, jog 
musil iriylemi skaitytojai juom 
neiszjiasakytinai džihngfn^.

Tik paskubinkite atsilygint 
su užmokeszcziu ir prikalbyt 
naujus skilitylojus, ne,s kalen
dorių tik tiek spausime kiek 
tnriihe skaitytoju. Todėl pa
skubinkite idant po tam nosi-
grhudyturiiet!

Praeitas

Augsztas eg 
kalnelis, keli gražus 
liaus akmeninai paminklai ga
lėtu stovėti per ilgus metu ei
les, .jeigu szios kapines neimtu 
teip labai

. Samanot i
vėjo iszvartyti, 

'Tvoros neženklo.
puosztus kapus gyvuliai trem
pia.

szirdies ir 
cirkuliacijos.

<>t i ir iszlengva laipio
ti po kalnus yra sveika, bet tik
netuomet, kuoniid jauti skaus
mą krut inėjo ar troszkuli. Sau
gokis paleisttivystės ir Įierdi- 
delio
svaiguli, troszkuli, 
putes

iszdv kavinio.

isz lanko

turi

pmes 
k rvžia i

apleist o?
seni mediniui

pūva.
(lėlėmis pa

LIETUVIAI GERIA.
Kaunas. - Kaip 

Liet u voi-
per S menesius Lietuviai iszge
re degtines už ‘2.‘> miliouus litu.

teiszgerta

Jei
Ar esi su

turi atsiduoti daktaro 
atsargiai priežiūrai. Visos ne
sveikos szirdys turi būti dak
taro peržiuriamos 
karta in metus. Xereguliaris 
szirdies limszimas, kai-'kada 
nieko

labai pavojingas ir reikia 
’iii kuogreicziausiai pas dak-

KL.I.S.

mažiausia
m metus.

nmszimas, 
nereisžkia,’ kai-kada jis

skelbia
laikraszeziai. szimet

Pernai per ta laika 
už IS milioim litu.

PAVOGĖ RUBUS IR 
PINIGUS.

Boraisziai, 
kor.) — Rugsėjo 5

d. nakties laike pil. Adamonio

Roki.* zkio v.
(“ V bes 4 t

S 
iszvoge vhus rubus ir pinigus, 

( i T7TT XTT A TTC* A T TA A > >

Vilnius. 
Vimba ras 
lai kraszt i

VILNIAUS AIDA 
UŽDARE.

Miesto komisaras
I iietuviu

A idas
uždaro
Vilniaus Aidas” 
i ten formalybių, 
dar 

leisti.
..... ... “ Prabocziu
vienkart i laikraszt i.

KUNIGU SEMINARIJA.
Vilnius. — Vieno dalyko bu

vo nelietos konkordatas 
Aernipariju. l’ž tad Lenkai pir- 
mon galvon pasiskubino per
tvarkyti seminarijas. Vilniaus 
Kunigu Seminarija beveik nu
stojo buvusi.
kursai sujungia su universite
tu, gi mažesnieji (gimnazijos 
kursas) liko t not arpu, teip su
tvarkyti, kad negavusieji val
stybines matūros negales eiti

augsztesn i uosius kursus.

4 4 1

,del kai kuriu 
nepadarytu 
lau kraszt i 
riai gavo

pradedant 
Prenureatr- 

Aida”

- tai

*

Augsztesnieji

m
Tuo būdu seminarija darot i la
bai priklausina nuo valdžios. 
N a u j o n i is sa I y go m i s Lietuviai 
ir Baltriisiai nesusilauks 
Lietuviu
Isz seminarijos turėjo 
profesoriai kun. J. SkruodyS 
(Lietuvis), kun. 
(Baltnisis) ir kun.

sau 
ir Balrusiu kunigu, 

iszeiti

J.
r

Reszecz 
'. Levickis.

I IA-BE-CELA.arba pradžią skaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

,W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
‘■Ift ■< 1 .

Preke 15c

' MAHANOY CITY, PA.

/

> ra 

tara.

Valgiu Gaminimas 
-- IR -- . >

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

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

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARBA NOTOS 
DEL PIANO

TURYNIS:
Secita Polka 
Lietuviu Marszas 
Suktinis Polka 
Lastucza Polka 
Tu Mano Mieliausia Polka 
Vamzdelis Polka 
Ducaty Polka 
Grjež Polka
Szvilpis Marszaa 
Klumpakojis Polka 
Marcelo Polka 
Tade-Espap Valcaa

i

Noriu Miego -Polka 
JIelena Polka •
Mojavos Vainikas.Polka 
Rasluca V al c as. 
Mo java V esa^afL 
Ąugoneie Polki 

-L L fVM . ’ii" jF
'w w*' W !” w i^ T w F ’ '^fT'

Lietuviu Vestuvių Polk
T /S

it,

Mojava Veaa^ap
v

'L

t

Ilgėjimas Tėvynės Mamas

Lietuvių Galopas
Pijonkėles Valcaa
Pampilionas Polka
Nekaltybe Valcaa
Lietuviu Kadriliui
Muzike aiszku budu sutaisyta ir i

lengvai grajyti. <
i. . ■■ u 0’, . ' > '' ' ’ r "V •' I

Preke su priduntimu tiktai^ <

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. j
■ * T Š .b . . ■ c * • .1 • . • . ■ i

i-

Kit

t

r*

S*

lengvai grajyti.
u ..u .
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s u r 
klausė: “ 
kaszt uoja ?
“szimta doleriu, 
klausia: 
v ra f«
nes

m van-

r p'Tai 
mažasis

Žmogus atsako:
Suims pa- 
jo vardas 

mažojo szu- 
atsa'ko žmo- 

paskaite 100 dole- 
o daugiau pinigu

! f suims
SZUO

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAFIANOY CITY

1 1

kaip
Žaibas, 

! t

i 4

p s
; M 44

vardas yra, 
gus. Sūnūs 
riu už szuni, 
neturėjo, tai parvedi* in jauczio 
vieta szuni ir tėvui sako: 
ant jomarko negalėjau i 
ir jauti nenupirkau, kadangi 
vienas žmogus pasilropijo man 
ant kelio ir mane labai meilin
gai inkalbydamas prisiulijo 
szuni, o ,lė»dp' jis man pasako; 
kad tas szuo labai naudingas 
ir gales isz visokibs bėdos isz
gelbet, tai asz 
ir užmokėjau

: asz 
nueiti

prisiuliji

4 4 tai ge-

pirkau ta szuni 
100 doleriu, o 

daugiau pinigu neturejau, (ai 
turėjau be jauczio namon par- 
eitie.”

Tėvas atsake siinui:
rai, mano sunaii, mums szunes 
ir labai reikėjo, ale be jaiiczib 
negalim apsigelbet ’’ 
tėvas sūnui antra karta du 
szimtu doleriu ir prisako, idant 
kitu keliu eitu ir nupirktu už 
du szimtu jauti. Simus ėjo ki
tu keliu ir norėjo jauti nupirk
ti ir sutiko ir antra karta žmo
gų su dviem sznniem. Žmogus 

‘‘kur eini, mano siman ?”
Kinu jauti 

sūnūs. — pirk 
žmogus. Suims pamislijo: 
vas pagyre mane pirma karta, 
kad szuni parvedžiau, pagirs ir 
szi karta” ir sako: “kiek kasz- 
tnoja mažesnis szuo?” Žmogus 
atšaki*: ”

ir davė

sako:
4 ft pirkti, 

szuni,

ir sako:

> y
at sake 

sako 
‘ ‘ t e-

pamate jis 
prisiartinę lango ir 
veisd* per įauga iii stuba. Jis 
mato didei daug skaniu valgiu, 

nei vieno, lai jis
<»

Laidoja kunus nnmeimiu. Pasamdo 
automobilius del Inidotuviu, krikJrz- 
tiniu, vescliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, i’ft. 
.  r   ——• ■ ■'* — ■ — - 
KANT1CZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresrfeis apdarais, preke $1.50

W. I). BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY. PA.

k
ale žmogaus
ėjo in vidų be baimes, kaip 
jis ežia buvo, jo skilvis vari? ji 

valgyt.už stalo, kad O kaip
pradėjo valgyt ir sžunes drau-
gė — tai įliejo vienas vyras 
tas buvo žmogžudis vienas isz 
dvylikos, ir 
sako smmi: 
musu valgio 
be bairnis
rupi apie jusu valgius, asz tu
riu pinigu girna ir galiu užmo
kėt... 2mogžudis 
nenorim užmokėt
sykiu puolė simu perdurt, ale 

mažiausiojo 
Žaibas!”, tas

r~~

mojo

peili i szs i t raukės 
‘kas tau pavelijo 

Simus 
kas man

valgyt ! 
atsake:

J 14

4 4

mes
ir su vienu
sako:

* >
4 k

Įiriszauke 
ft 4

Po

devynioms gal- 
ka tu man padū

SU 
4 4 
valgi isz valgė i ir

kas man rupi už 
asz turiu pinigu 

o kas
du szimtu doleriu — 

tas szuo gali tave iszgelbet isz 
visokios bėdos. ” 
šia szunes vardo, žmogus atsa
ko: ” Veja kojis. ” Suims pa
skaito jam du szimtu ir parsi
vedė szuni namo pas tęva, o 
kaip tėvas pamate, kad jis dar 
kita szuni parvedė, sako stumi: 
■‘vaike, tu bimbale, ar jau vėl 
kita szuni parsivedei 
yo kuodą padraskysiu!” Simus 
sako: ‘‘nepyk, tėvuži, tas szuo 
gali mumis išz visokios bėdos 

” Tėvas sako: 
syki asz tau dar dovanoju, ale 'jo.

i,.., . ............ . .... -I - .|.„|T-r t r T- -n

MERCHANTS BANKING TRUST C0.
1.1

l

Simus kinu-

Veja koji

iszgelbet

■JA

asz ta-

i i SZ1

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Teipgi tinkamos kaipo eilei 
ir dekliamacijoi.

I) v y l i k t a s i s žmogžu d i s 
v v.ria uses būdama s

szunes.

siejos nuo geležies 
plieno viskas

sūnūs 
szunes vardu: 
szuo kai p žaibas priszokes, nu
suko žmogžudžio galva.
tam i nėjo ir antras ir treczias
ir teip tolinus lyg dvyliktojo, 
ir teip su visais nueidavę kaip 
su pirmuoju. O kaip dvylikta
sis i nėjo 
voms, sako; 
rei ? mano
mano brolius nužudei!”... Su
ims atsake: 
jusu valgius, 
gana, asz galiu užmokėt,
nOri mane žvjdyt, tai pats turi 
mirti. ” 
ant visu 
paliepė dabar jam paskui eiti; 
sūnūs, be balines būdamas, ėjo 
su juomi drauge ir
Žhiogžudis vode per viena ge
ležies stuba: ta buvo be langu, 

o durvs nuo 
nuo keturiu

coliu storumo, o kai tie szunes 
biski pasĮrui pasiliko, žmogžn- 
dik priszokes uždare duris, (> 
szunes pg^iliko geležies st ūbo
je, o sunuS buvo sūdo kamąro- 

us.Tolia iiHl

n

MAHANOY dlTY, PA.
... .... -$  ----- , f . ,

3-ežias Procentas už jušu pinigus ir saiigumas del jusu
pinigus yra geidaus negu 10-ias Procentas be jokio 
saugumo. ’ * »■■...

; MERCHANTS BANKXN& TRtfST Ob , 
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moka 3-cria Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta .
suma kas-kart aluti didyn. Vra tai saugiau ir gėriau . 

hnogaus' ku 
igus in

dėl
M

* i

Yra tai saugiau ir gėriau ( 
v a ir ciedina. Dėkite savo 

SKita fiftnka o persitikrinsite ir matysite 
k. į-v'- j» , t i. a' JA . i " * <* - • 4 • • *• • • ♦ • *’ Ir * *

Dėkite savo
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Apie Kare.
Tėvynės Rauda..
Atmincziai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvon.
Apie Lietuvos Vargus. 
Tėvynės Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminimas Tėvynės.
Apie Kalvarija. 
Naujos Eiles. 
Apie Senove. 
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo BaŽnyczios 
Finis.
Kalinys.
Ruteliu Vainikėlis.
Szventas Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lenkr.ieczio Laiku.
Apie Piemeneli.
Myliu.
Daina Sieratos.
Apie Daratele.
Apie Meile.
Varnai Sudžlomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite
Apie Mainas nr Kaslklas.
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatvė.
Atminimas Francuzu Kares.
Palszis Bambizas.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Merginės.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausžiu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnas 
Apie Petrogrado Lietuvius. 
Ims Merginas in Valake. 
Kur Prapuolė. 
Apie Meile Tėvynės. 
Žvaigždutė.

° Žydu Raudė.

> -
k

t

*

1 ( 1 *-■

92 puslapiu. Aiaiki spauda* 
Spaudinta ant drūtos popio* 
ros popierinei* vyrssaiė.

PREKE TIK life.
Siii.klte pinigus atėmpomis,

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PAl"
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Dievo Apvaizda.
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Tada ir mano auklėtoja pa- 
kuomet
Paskui

iwwayiim

t risdeszimts, 
d v id e sz imt s

................... ... 1

o treczias 
am-

t1 HAiniri”

I

I 1
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netarė kiek geresne 
pameszdnvau pinigu.
ji pavelijo mari lankyti uuk- 
sztėsniaja mokykla tuo paežiu 
laiku, nes daugiausiai dirbda
vau tokiomis valandomis kada 

Tai buvo 
mano iinksiniausis laikas. 
Mokslas geriausiai sekdavos 
už visas. Antrus metus bai 
giant net būtinai reikėjo geres
niu drapanų pirkti, liet mano 
auklėtoja nenorėjo nei klausyti 
apie tai. Nepaklausiusi jos nu
sipirkau už visa savo menesio 
alga drapanai. Sužinojusi, kad 
asz teip pradariau*užpykusi isz- 
vare mane, nors labai norėjau 
porpraszyti, bet veltui. Paskui 
jMiab.eke surasti pigia 
pragyvenimui. Būdama myli
ma visu k lesu draugiu jos man 
pagelbėdavo teip ir pabaigiau 
antrus mokslo metus.

“Szioje mokykloje 
labai gera ‘drauge, 
katalike. Nuo jos asz daug isz- 
mokhn apie Kataliku tikėjimą. 
Jok pasakojimai apie Kataliku 
tikėjimą mane lyg žavėto užža-

kietu neturėdavau.
linksmiausis

vieta

t u roja u 
kuri buvo

vedpto ir nepaprasta joga lyg 
traukti* trauke mane prie jo. O 
ypacž kuomet ji pradėdavo pa

ko
jos rūpesti 

mums, 
pasirody-

o

iį
I

/

Į Ml

pi

*
111 ’■

i*1'1

1

*

apie 
apie dvideszimfs metu 
žiaus. Jannrisis tada sžvelniu 
balsu 
klausė manės ar einu 
miestą, ir su mielu noru galėtu 
pavežti. A>z Imdama labai nu
vargusi su džiaugsmu priė
miau pasiulyma, nieko ypatin-

ir inteligentiszkai 
manos

v uz-
in ta

go nemanydama, 
kai kuri
baugu ir neužsitiketi jais: gir
dėdama ju kalbas pradėjau pa
žint! kas per vieni. Nusirami
nusi kiek atmindama isz Szven 
to Raszto, jog Dievas
rupi naši, ir lai būna Jo Szven
ta valia,

“Kuomet privažiavo prie 
kryžkelio, kuris buvo netoli di
delio niiszko tada sustojo ir vi
si iszlipo isz automobiliaus. 
Jauna.-is tare szvelniu maloniu 
balsu in manė: “Ar tamsta su
tiktume! važiuoti prie musu ir 
apsigyventi ant kaikurio laiko 
su mumis ?, nes mums Imtinai 
yra reikalinga tarnaite. Asz ta
riau labai aeziu už gera szi rd i 
ir sakiau, kad negalinti del in-

Paskui, se- 
Ar tu žinai, kad

Pa važiavus 
laika, pradėjo būti

privažiavo

visais

mane ap-•mirti, kad kas nors 
kriksziylu, sakau kaip asz bu- 
czian laiminga, 
svajojant lyg 
kitame svieto atsiradau.
rode man priesz akis puiki jau- 
hinnoteriszke ir tarė: “Kalbėk 
ražaneziu su manimi.” Ąsz ro
dos kalbėjau balsiai, bet ji pn- 
tyibmU. r

. r»

l'eip mpu bd- 
nžsnudau, lyg 

. Rasi

ihi moteriszke Ir tarė: 
ražaneziu su manimi.

priesz n k is tik žmogus skaitvk
* • 4 « * i A ‘ r . . •".

žmo- 
kas ta 

Nieko hebėlie- 
‘ ‘Garbe 

kuris tdij) pui-

ja ir gorėk i s 
gaus akys ir

Atsidaro 
pa mat g i, 

nyga parasze. i 
ka ^įkyti kaip tik

Sztni asz vakar

? fti
•į

VieszpaOziui
'TIP I JT ’ : * •. 'TM-

k jai sririėde

Knoitief pabdigova Mio
H L 1. * i J ,

Ji vėl tufe:kalbėti ražipicziu 
R Buk rami busi iszgblheta 
Tėip pasakiusi ir pranyko.

Vž kaiKUrio Įniko, man neži
nomo, 
czinu jus 
gerti. Nuo to laiko atgavau sa-

feip pasakiusi ir pranyko.

pradariusi akik pama- 
vandeni beduodant

Kakoit apie genima Dievo M 
tinos del musu, 
apie mus, ir pagelba 
drižnni man aszaros

Jd|tvo ant veido. Teippat girde- 
<lavau garsiu ministeriu kalbu 
niekinaneziu Kataliku tikėji
mą, ir prirodinejant Protesto- 
nu szventuma. Kuo dauginus 
asz iszgirsdavau ju pamokslu, 
t no daugiau pradėjau neapkęs
ti Protestonu tikėjimą, ir dau
giau pradėjau stengtis pažinti 
Kataliku tikėjimą, nors daug 
klausimu stovėjo priesz mane, 
liet vienok t v irt a i tikėjau, kad 
Kataliku tikėjimas yra vienas

* isz teisingiausiu, nes su pa
prastu savo protu buvau persi
tikrinusi, nors ir mažai žinoda-į 
ma apie ji. 
jjrogos kaip gale- 

Isz kitos 
Protestonu tikeji-

A>z tik ieszkoja: 
greieziaus 

iziau likti Katalike, 
puses pats 
mas mane verte Kataliku tikė
jimą priimti. Ministerial mo
kydavo kad Szventa Kaszta 
reikia teip suprasti kaip 
Szventa Dvasia diktuoja. Asz 

Jei Szventa 
inkvepti,

sau manydavau.
Dvasia gali geriau inkvepti, 
kaip reikia suprasti tikėjimo 
tikruma. Bot mane trauke prie 

>. Dėlto asz 
balso klausyti, 

kadangi man Szventa Dvasia 
diktuoja kaip reikia suprasti 
ir iszaiszkinti Szventa Kaszta, 
daug daugiau gali inkvepti pa
žinti tikra tikėjimą. Jeigu teip 
nėra tai ju mokinimas yra 
klaidingas ir tikėjimas netikės. 
Isz visu atžvilgiu esu tikra, 

tikėjimas yra 
vi> gi asz dar

Kataliku tikėjime 
turiu sąžines

atžvilgiu 
kad Kataliku 
Kzventas, bet 
troksztu daugiau jo pažinti, jei 
man Dievas pavelys.

“I’riesz užbaigimu

gana turtinga 
jis didis tikėjimo

mok.slo 
motu, sužinojau, kad asz turiu 
kitame mieste 
dode, bet 
pricszas. Bėdos vereziarna pa
siryžau eiti prie jo, manydama 
ganti kokia nors pagelba. Pini
gu neturėdama pasiryžau pes- 
czia eiti prie jo, kuris buvo nuo 
mano miesto apie 
szimts mvliu.
atsisveikinau su savo myli
miausia drauge, kilH inteiko 
man gražia dovanele: ražan- 
cziu ir Szvento Raszto knygu
te, teipgi ji iszniokino mane 
kaip kalbėti, ir pasakius,^ kad 
tai bus geri ausis keliones sar
gas. Pasiėmus kas kelionei rei
kalinga ir leidausi in ta tolimd 
ir pavojinga man kelione.

° J h u brito po pietų ir gana 
tolį buvau nuėjusi, kuomet au- 
torndbiliuy prisivijęs iririhe sri- 
stritafė. Tr.Vs Vtrai jami* buvo,

i

su

szesziasde-
\nksti iszrvto

*«

tofriribiliuV pilki vijęs

ir visi iszrode turtingi. Vieniis 
isz ju buvo apysenis (apie ke- 
turebdėsžitht^ ttilėtU), kitaė 

t l i ' '"! ’ ’ ’ ' ' f į
.* 1

isz ju buvo apysenis (apie kė

I

vairiu priežaseziu. 
misis ture: “ 
mes esami* gabiausi paezto ple- 
szikai ir turiame daugiau turto 
negu mums reikia. O t n nori, 
ar ne, turi važiuoti su mumis.” 
Tada iszsieino revolveri ir tarė 
man: “Jei nenori važiuoti su 
mumis tai ežia pat žūsi toje va
landoje. Matydama, kad jau 
man nėra progos iszsisukti isz 
ju nagu, sutikau važiuoti su 

manydama gal aplinky
bes suteiks progos nzsigelbeti 
isz belaisves. Paskui jie užri- 
szo man akis pasuko automo
biliu in kita puse tai atgal, bet 
galu gale supratau, kad jie pa-

mone, bot kalbėti vuai negalė
jau. Kuomet visi sugryžote su 
tais paežiais žmonėmis, kurie 
mane buvo pagrobė, asz ma
niau, kad esanti a o!
ko.* e, 
kad tie žmones vra suiTszti tai 
mano,szirdis atsigavo.”

Iszklaust* jos pasakojimu, 
tada iszejome in kita khinbari, 
kad pasitarti, ka turime daryti 
su laja naszlaito. Galu gale 
nusprendeme pavesti seserims 
Pranciszkonems. Mums atrodė, 
kad (ikrai po ju globa galės 
būti tikrp Dievo tarnaite.

bines sugryžti prie jos. 
bai nūs t (‘bau pamatęs 
kiant. Užklausiau jo.< : 
te, kas tau pasidarė, 
nuliūdai

gavau laisz- 
lp( nuo EI trini tęs isz to vienuo- 

•, ji rasžo Azįaip:
/‘Mylimasis.Ahano Iszgellie- 

tojau ; turiu už gurbe pranešzti 
TnhiStaiV kiid atradau vieta 
kokios negalėjau iszsivaizdinti 
atjausti, nei suprasti, kaip asz 
esu dabar laitpinga.
tarp
mus, vien tik meile ir 
vieszpatauja. O! kaip 
vra gyvenimai inusii’.

(J v Vernu
angeliszku dvasiu, prie

jais,

sisiiko in deszine puse ir pasi
leido visu smarkumu.

Kelios valandos 
prabėgi i, 
tankiame miszko ir 
vakaras.

juju ram
bet kuomet patemijau,

kad tikrai

Asz kiek greieziau pasisku- 
Bot la
ja ver- 
“ Sesu
le o teip 

užsi-

Man prisiminė
kaip ma

va ka

ra m v be 
saldus 
Rodos, 

kad tarp tu ahgoliszku dvasiu 
Dieviszkoje* meilėj neužilgo 
galėsime pakilti su kūnais in

meilėj 
;alosime pakilti su 

padanges ir skrajodamos 
szau.kti ir rodyti žmonėms Die
vo meile ir garbi*. Tuo paežiu 
laiku mokiuuos ir jau pastojau 
in treczia akademijos k lesa.
J ilsu tarnaite K rišlųjį'. Elena

— Na, kaip draugiiti, 
puikias atostogas turėjau, 
tiesu man labai jos padan* di
deli inspudi. Kuomet asz pra
dedu maustyti apie szi ir kitus, 
panaszius nuotikius, kurie ma
no gyvenime* yra 
mane stebina ir 
stebėti, kaip Dievas mažiau
sius dalykėlius reguliuoja. Ku 
rie Jo praszo nors mažiausia 
kibirksztoh* turėdami Jo mei
les ir kaip .Jis rūpinasi ir ap
saugoja juos savo Apveizda.

-- Teip, teip Petrai, ir man 
girdėti ir 

nepaprasta 
O ka.' dau-

ir

ar ne
Isz

i n vykę, jie 
negaliu ats-i-

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOŠ ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA
/mt VJUSUU ruaiapiu. iw *»vuu»u. . i 

Drucsiai Puikiai Apdaryta Audeklinlaig Isgmargintais Vyrsxals
8ZTAI KA RA8Z0 I«Z LIETUVOJ 

APIE SZITA KNYGA

Gerbemaslė Tamistal :-4 M
Sulaukiau nuo Jubu sluncziatnos 

mano vardu knyga 'Tūkstantis 
Naktų Ir Viena” uf kuria tiriu 
•zirdlnga aczlu Hbal dllaugluosi 
1 . - 
Naktų ir Viena** apturėjau, nes man 
labai yra žlngeldu skaityti itsoklas 
lliorljaa, jas akaftydamas nei nepa
sijunti kaip laikas sttęntni ir ims 
glat praeina. Alt visletns linkėczlao 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Noktu ir Viena", nes ja 
skaitydamas Imoguė apie tieka tada 
pamfrsztl Ir visokį rupėecslai nork 
ant valandėlės atsitraukia. ♦

Bu pagarba, A. ŽOKAB,
18 d. Gegužio 1921 m. 

Dv. Paiazduonys, 
Czeklstkės vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
A
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704 Dideliu Puslapiu 160 Paveikslu.
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Tūkstantis Nakta
i irViena

SVARBUS NATŪRALI
ZACIJOS KLAUSYMAI

ATSAKYMAI.

Klausymas: —Kaip ilgai pi- 
lietystes aplikuotas gali' Imti 
iszvažiavps isz Suvienytu Vai
si y bin per penkis metus prlebz 
pad avima aplikacsijos?

Atsakvmas: —Galima ftilkV- 
ti, kad nepatartina iszbuti dftri- 
giaus kaip 
priesz į
arba geriau sakant, per pėhlcis

• szėszis mehbftitis 
pad n v i m a apli kaci jos,

metus priesz padavimą aplikn- 
kad tokiknyga kaigk ,“Tukaiantį* cijos. Nokuriuose atsitikimuo- 

atWlkyta

Yra tai ketvirtas uodaviinas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nusiusti in Lietuva. PreUte knygos Amerika $2.00
Prake knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. BOCZKAHSKAS CO. MAHANOY CITY. PA.
—.... ........................................ ■ , ........... • ...

pi lie t y st 0 
žmonėms, 
žiaus kaip szeszis me n ėsi u s isz 
szalies. Kiton pusėn, buvo at
sitikimu kur žmones pasiliko 
ilgiau^ kaip szeszi-s menesius 
užsieny j, bid
kad turėjo, del 
ežiu, iszbuti ilginus, 
žarijos tyrinėtojai 
atsakyti pilietyste

s e buvo 
kurie iszbuvo frih-

galėjo p n rodyt i 
gerti priėžas- 

Naturhli- 
prisireng** 
tiems, ku

rie iszhnvo ilginės szeszis me- 
lU'siiis isz 
bi u.

K. — Kaip ilgai naturalizuo- 
tas Amerikietis gali iszgyvoli
ti užsieny be pametimo pilie
tes! es?

A. -

Suvienvtu ValMv-• •

Lrtukan v v ra iszmote. 
Jog negalėjo in darba riti.

< >j bus tau negerai, 
Jeigu teip Onuk darai, 

Koeziola panaudosiu,
Per sprandu gerai pakoeziosiu.

J'/ :!<

Baryje bobeles labai pasileido 
Nuo kokio tai laiko suvis 

nešu si valdo,
Jau kantrvbes v\ rams ne teko. 

Ant galo in mano rankas 
pateko, 

kokia tai 
ragana.

Su visais nesiitikimia gyvena. 
Ant kožlio užsipnldineja, 

Savo szuniszkii> pamokslu** 
davinėja.

M*IWMMMMUHW 
'•NMaMMMNaMM

BALTRUVIENE
II II H ifaM^li >111    'll >iiMiiM^nii

A.

Penkis metus svetimo
je szalyje ir dvieju s metus jo 
gimimo szalyje.

K. — Jeigu iszvažiuo’siu Eu 
ropon tuoj po mano naturaliza 
rijos ar pamesiu savo Ameri
kos pilietyste?

.Jeigu iszvnžiuoji pasi
svecziuoti, pavojun nestatai 
j)ilii‘tyste, bet jeigu in penkis 
metus po iszdavimu natūrali
zacijos eertifikaio gryžti in 
gimtiną szali, arba važiuoji in 
bile kita szali ir tonais nuolatai 
apsigyveni, tavo natūralizaci
jos certifikatas gali būti per
trauktas. Suvienytu Vaisiniu 
diplomatai, ypatingai konsuli
niai aficieriai, svetimose szaly- 
se, laikas nuo laiko, pristato 
Valstybes Departamentui ir 
Teisingumo
vardus na t uralizuotu

Mlabai žingeįdu buvo 
linksma, kad toki 
liuoslaiki turėjai.
ginu mano stebint, tai tas ste
bėtinas invykis justi

toji nematoma 
valdo.

Teip tik sau 
mislijau kas manes toliau lau
kia; neramu pasidarė. - Asz 
manau, kad gali mums pasisa- 
kvti savo sunkumus kuriuos 
turi, gal mes ka galėsime pa- 
galbeti. — Teip galiu pasisa- 
kvti.
ryksztis saulėleidis, 
czinu:
“Saulute leidosi raudona, 
ir sztai! praėjo jau ta diena... 
l’žstojo tamsi naktis... 
Nuliūdo, man szirdis...
Ar už.szvis ji kada ?!
A r sugrysz ta diena ?
Kuomet linksmino ji mane. 
Lankant auksztnja mokslaine. 

Veltui dejus pastangas! 
Ir aikvojus'sau spėkas! 
Nebėra man progos, 
Lankvti mokvklos!!!! ♦ •
O! tai baisios dienos 
Laukia manos vienos! 
Liūdna mintis, o gal mirtis? 
Jei no laime, tai tik baime 
Sztai jau stovi priesz akis!’! 

Paskui asz tariau jai. 
bijok nebusi apleista I - --
. . . * t

pa sa ky-
me. Isztiesu,
Galybe* viską valdo. Asz irgi 
esu patomijps daug dalyku sa
vo gyvenime, bet m* teip aisz- 
kiai pramaeziau kaip Justi atsi
tikime'. Di(*vo Apveizda vhais 

girdi, kad
Ir

Kandasi lenais
jau galėjo 
jie sustojo 

jau buvo 
Atriszo jie man akis 

ežia
i‘sa

kuomet

ir pasako kad ežia nakvosiu, 
nakti labai esą sunku va

žiuoti jier miszka, o dar ju sto
vykla esanti gan;| toli. Nors 
mano szirdis buvo 
nudaviau linksma ir užsitikin
ti jiems;
manės laukia.) Atidaro skrvne 

iszaiszkine kur 
gorimai esą 

Jie

nes

liūdna, bed

(gerai supratau kas

su valgiais ir
kokie valgiai ir
pavedo man visa virtuvo.
norėjo pagalboti man stala pa
rengti, bet asz prnsziau ju, kad 

vienai viską 
Paskui pasiuntė at- 

' ■ pasi-

jie pavelytu man 
surengti.
neszti po stiklą vyno, ir 
ryžo, kad sziandien daug ne
gersiu tik po pora stiklu. Atne- 

ir pati 
Bet ka 

asz iszgrilvojau padaryti?
pyliau maža dalele vyno in an
trus stiklus o paskui pripyliau 
tvireziausio spirito pilnus stik-

sziau visiems po stiklą 
uiu turėjau atsineszti.

Ih-

lūs, o sau su vandeniu susimai-' 
sziau. Pirmiausiai pradėjau 
juos raginti gerti, žinoiria man! 
teko pirmiausiai iszgerti, ir; 
iszgerusi nudaviau pusiau gir-; 
ta, visi labai nudžiugo. Kuo
met jie iszgere visi eme 
džiaugtis, kad mano vynas at- 
nesztas esąs daug gardesnis 
negu kada buvęs. Neužilgo vi- 

galvos pradėjo in szalis 
kraipytis ir sumigo. O asz pa
siėmusi savo daiktus ir pasilei
dau bėgti miszkan in sziaure. 
Began 
t urejau, 
iszt nik usi 
ranku, o žvėrių

nudžiugo. 
iszgere

* 1

44 NO* 
Dievo, 

kad Jis neapleido iki sziolai. 
Jei norėsi, turėsi dar geresniu 
progų mokytis. Buk rami, mes 
neapleisime tavos pakol nebusi 
pavesta tinkamai globai.”

Tuo taipu klebonas atėjo su 
piilkiniuku ir pradėjo jos klau
sinėti ar ji norėtu toliau moky
tis ir važiuoti pas seseris a|>ki- 
sloti, jei pati norėsianti, galė
sianti ir pasilikti tonai. Ji ge
rai žinojo apie seseris, bet vis 
sau mane kad tai yra negali
mas 'ddiktas jai. Bot iszgirdųj0 
apie tai, isz džiaugsmo net kuo

Ji ge-

SU

ir began koltai spėk u 
nieko /nebijojau, tik 

isz žiauriu žmonių 
tai nebijojau. 

Būdama gana toli nuo ju tan
kiame krūme nakvyne apsirin
kau.

Kuomet pabudau jau saules 
spinduliai pradėjo veržtis pro 
medžiu virszunos ir rode jcarsz- 
ta diena. Per visa diena klajo-
jau ir niekur miszko palo negu
Įėjau rasti. Diena buvo karsz- 
ta; troszkimns kankino, o van
dens iniekur- ricbuVo galima 
rasti, teippat ir valgio. Kita 
diena buvau jau visai* nusilp-
nejūrini* rririŽaj eiti bėkit rojau.
Po pięth bo^idrith'į ^peku nete-
kusi pa r vi Hįi u ir jau laukiau 
piirtios. Paniotiiusi rnžanezin 
kalbeJAM ir prasziau tos gebos

■ jliL 4 :l X u • ''' Vjl I i1:. uk. Jf - -

duotu nors progli Kataliko nu- 
r ‘ ■ 11 ■■

. .

niirtios. Bąsipniusi

DiW Mėtiribri, kKd ji hįėn

11

11

gyvenimo, bet m“ trip

rūpinasi; Petrai, ar 
jau varpas szankia namon ?
Užties u iH‘pajnt»»ti, kaip pus
dienis prabėgo; jau dabar lai
kas pradėti ruosztis prie moks
lo darbo. —B. Dievmedis.

:: GAIįAS • •

( ll

$1,000 t!k UŽ 60c”

Atsiunsk mums 60c ir gausi musu 
stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ku tas tieksiantis doleriu 
Žmogui reiszkin, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gulimo? Toks.žmagUs yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam Žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jėm ma
lonesnė butu sveikata, negu tas auk
so knlnas. Taigi, jeigu jautiesi ešau 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit''reikalauk hnisu vaistžoliii, ku-

4

lonesnė batu sveikata, negu tas auk-

apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit' reikalauk m ii s u vaistžoliii, ku
rios jums' ilugražifis bvėikati.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu HgU:

41

vra
irias ddiktas jai. Bot iszgirdmp

viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, riehoro valgyt, strėnų ir peežiu 

patrūkimo,

hėpiispko isz krėslo, ir nhžipo
jo nei kaip dekaVoti. Klebonas, 

rytojaus žadėjo nu 
in ta miesezuka F

skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(ėsthmk), perszalimo/skaudejimo po 
erutinė, reumatižibo; > plhuku Slinki
mo, pleiskanų, sžlapinimosi lovoj, ir 
dtu likti. A|siėnsk 60c, tai gausi

erutine, reumatizmbį ? plhuku šlinkl-

, i. - - . . v-.;* i ’ vAlilžollunito bile vienos virszuj pa-kmpant rytojaus žadėjo nu- 
veszti ja luta miesezuka F. —
prie seserų. O mudu su įriilki* MaSMus, užima ausysę, nuomarą 
ninku atsisveikinome ir iš£fyv 
žiavome ih mjesta AL ries ihan 

L ’ . * ' ’ t i ’ . * ' t

rytojaus žadėjo nu

Jau su tokia mergino,
Tai jau szirdeles gana, 

Neturi proto už verties cento, 
O szirdeles da guma kramto.

Kada in bažnvezia Meizville 
ateina,

Isz snukio gumas neiszeina, 
Isz fersztorio lenciūgą už

sideda,
Ditlelia gralioiiia nuduoda. 

Su žalab|i‘keis sėbrauju, 
Per naktis bambileis bu- 

merauje, 
<) tauziję lik Angliszkai, 

. Noriais kalba vulniszkai.
I >ievaž pikta klausyt i, 

Nei gali liga gauti.
Jeigu nepasitaisys tai po 

sinert,
'Pures grandžei verkt

Kada ezort pa beri, 
Isztrauks liežuvi.

* * *
Kur t (ui Masacziuže, 

Vienojo grinezioje |>esztuku 
priguože, 

Vienam su peiliu liežuvi 
nupjovė.

Kitam penkis dantis
ropliu iszrove.

Vietoje replių, bile panaudojo 
Ir da balsei nebaga suteriojo 

Tasai be liežuvio žado ne 
atga v o, 

Ligonbuteje isz žaiduliu 
gydosi savo.

Tai tokia toje apygardoje 
vieta, 

Kur szpielei kele apsžvieta.
Norints kunigas gana mokina, 

Nuo tokiu latryseziu gina.
Iszt ikro,

be

Bet ir jai nesenei gavosi gerai.
Isz ko džiaugėsi labai vyrai, 

i gali n ežius,Atsirado jaunas
Kuris raganai gerai apdaužė 

peczius;
Ir terla gerai apkrosino, 

Nuo visokiu nieku pavadino.
Sziadien ragana turi puikes 

akutes, 
Kaip dvi mėlynas žvaigždutes.

A 4'

Departamentui 
Ariieri- 

kiecziu kurie ^jū jtfrisdi.kcFjdse 
apsigVvene ir kurie savo gimi
mo szaly nnolatai apkigyvene. 
Szita instatymo sekcija (15) 
lieczia tik tuos naturalizuotus 
pilieczius kurie pilieeziai ma
žiaus penkis metus.

K.
ninku, kuris pasirasze ant ma
no peticijos, isžvažiaVo. Ar ga
liu gauti kita jo vieta užimti?

A. — Taip. Bet pirmiaus pa- 
sitark su nhturalizacijos tyri
nėtojom nes jis gal norės isz- 

nanja liudininką

Vienas isz mano lindi-

klausineti 
priesz iszklausyma.

K. — Ar gimines gali būti 
liudininkais?

A. — Nokuriuose naiuraliza- 
t eismuose (ypatingai

artimos gimines
negali būti liudininkais. Bet 
visuomet patartina prttšzyii 
pažystamus vieton giiriines.

•» r* v v i < • i •

cijos 
Cbicagoje)

K. — Kalbu ir galiu raszyti 
Angliszkai, bet nežinau grama
tikos. Ar užteks del egzamitio?

A. — Turi suprasti AnįRš2(-

i’c

Ant szvento kocziolo, moto
re* les,

Mano brangiausios rūteles, 
A ps i ma I szy kite t r u pu t ei i, 

Sukalbėkite kas vakaras 
poterėli, 

O tuom ir man palengvinsit, 
Duosite kėlės dienas atsilsėti
Statement of the Ownership, Manage

ment, Circulation, etc. required by 
the Act of Congress of

August 24, 1512.
Of the "Saule” published seml-weekly 
at Mahanoy City, Pa. for October 1st 
1925.
State of Pennsylvania 
County of Schuylkill <.

Before me a Notary Public in and 
for the State and County aforesaid, 
personally appeared W.D. Boczkowski 
who, having been duly sworn accotd- 
ing to law, deposes and says that he la 
the Business Manager of the “Saule” 
(The Sun) and that the following is, 
to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the owner
ship, management, etc. of the afore
said publication for the date shown In 
the above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regula
tions, printed on reverse of this form, 
to wit:

1. That the names and addresses of 
the publisher, editor, managing editor, 
dnd business managers are: 
publisher: W. D. Boczkowikl-Co.
South & A Sts. Mahanoy City, Pa.

Editor: F. W. Bocakowskl,
313 W. Mahanoy St.

MAhdiiby City, Pa. 
BustnėėA Manager: W. D. Bdcrkowski, 

338 W. Mahanoy St.
Mahanoy City; Pa.

2. That the owners are:
XV. D. Bdczko^rskl,

338 W. MoJianoy St. MAlianoy Cly, Pa.
V. L. Boczkowski,

336 w. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.
3. That the known bondholders, 

| mortgagees, arid othefr security hold
ers owning or holding 1 per cent or 
more of the total amount of bonds, 
hibrtgaitbii. oė other securities are:

Į (If there ar hohb, to-state) None.
W. D. BOCZKOWSKI, Busiheris Mgr. 

Swdrn to- and subscribed before me 
this 3rd day of October, 1925.
CHAS. PAAMLEY, Notary* Public 

[[SEAL]

A

kai gana gerai atsakyti visus 
klausymus. Kaslinks raszymd, 
instatjnnas reikalauja kad tik 
turi pasiraSzyti po peticija.

—Foreign Language Inf. Service.
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Jėlętl kenti 'nfervu suirimą, galvos

v - . <iG. - 1
mušu gėrisius vaisius, taip vadirinmus

labai blogas drtlykas, bet musu Nėr*
' ’ ■ -. • 1 

ir suteikia žmogui ramuma.
Atšiunsk 10c, tai gaust visokiu mu

su žoliti Ir knygų katalogo. Reikalin-

_ szlrdlės’liga, tai atsiunsk 86c ir gausi
t

K “Niiėvtt Pėeparhtas." Nervu liga yra
. ..........2

tūkstanti doleriu. Oaves tiek vu PrėbaVAtaaVžbega tai liga? kelia

ninku atsisveikinome ir iszVa
i ’ ' - ■ . ■* f L ' • t . *> ■

žadėjo atiduoti tuos pinigus,

pinigu su džiaugsmu ntivažiĄ
vari savo kolitų nes jau buvau
tikras, kad vol galėsiu tolinus
lankvfi mokvkla.

— Iszteisu, draugui i, 
surėdymas v ra A • mums

AtsiunsklOc, tai gausi, visokiu mu*

.. .. gi musu žolių pardftvihetojdi visuose

Dievo
nesu-

miestuose.
M. ZUKA1TTS, 

Ž5 Gillet Bd. Spencerport, N.Y.

y

i

Skaitykite “Saule”w»
❖ ❖ ❖

prmitamas, — kur tik pažvelg-
• • . / i» * / ,i a v

žvelgęs ant teip puikios gapi- 
tos surėdymo;
kiek daugiau, dar dauginti 
žmcįgu stebina, žiurini in in- 
\'iprįu tukštanezius margrib- 
janeziu gėlėliu. Norėdamas ap
sakyti Vienos gileles surejdipiįa 
reiktu valandas kiilbėfi. Neiria-

. i. '4 ../ i

si visur galima stebėtis. Pa-

pastudijavęs
Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US

IR BALSAMUOTOJAS
i A''

sakyti Vienos gėlėles sure|dipi)a 
reiktu valandas krilbėfi. Neina- 
žtail stebina žiūrint ant iptlijo* 
nu plasztnkeliu, invairiiu ru- 
sziri flsrifVei4inelin> ir kitokiu 
inažii 11... , ......
ginu nustebina pažvetgriį aiit . 
'i. Ik .1 i il'kAA' ' I' . A . i i , i J'* ! I

nu plasztakėiiu,
A •. . t . ih

Iriiižu gyvūnėliu. O dar dan-

priii^szežiii ii* paiiliįztelin kaįĮ> 
linksmina . ir- 4 / 
ririiįįtyh. O ežia, 
krintu - ' ’
'l'

tinkami n a

f

k.plia dvaslil 
. ; .žridžin i ., 

atsidaro gamtos knygri

: t v
žodžiu

J-/11

■ ' f ’

“I■U

.. 4 , f*.* r <* * -."My

O, 
t *

Jr
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Laidojn kunus numirėliu pagal nau-
jausiu mada. Pigi kreke. 

iiUtoiiiObilillS
Teipgi 

jirlstato automobilius visokiems 
reikalams. ' .

Parduodu Visokius paniinkius, dide*.
4

liūs ir mažius už pigiausia nieko, to*
Ab ' ■ X . >4 a 1J . . . . a i A o k . ‘ii L a a jd i/b . — j. .

. t , iglausia preke, 
dėt J^iįti* pirkite ^ditNlNKĄ tai

l krcipkltbR pAil auino, ries aflž gdliu ju- 
' ‘ '• ' * ‘ ' ----- - “k

333*335 W. C.nUe St. Cit,
*'*' . r : ':■■■? e ■ y,i

sa- min pigiau gerinus parduoti negu kiti

I? .

lengviau kiaules 
ganyti. 

Negu tokius asilus mokyti, 
Ne vienas pa mat is,

■K 1 ..

Kaip toki gala susigraibstis. 
.Jeigu nuo tikėjimo atstoja, 
Tai ir visu dorsJuii nustoja. 
O teip, Liet uvysta keikimo,

bah t is k i t iėiris, be Ikkl riję, 
Kalima dailinkiirie, 

Viens kita jęėdinkiine.
s'< ■ i;< >;<

Jau tik tam Britą in e , 'I r
Pasiuto viena dedieno,

•I
I

l^isilakus namines gerai,
Shvo vyrui in kaili davai! 

Badai akis iszdauže, 
Ausi apgraužė,, 
Da to iiėgaiui, 

t ’
1 urfl" 1

l’oji ragana
. I' lt , ,■ ■ ■' . i ’Ifi- į 7

' i. ! ", ♦' f . IJ <

i'i ■; . >ii ' : v,; i’tV'bii 1<l i#. L . 'V1- - ■ 'ub;:;

f October, i925.

Mjr Cobiml^idri <nti>irė£ March 7 1929
’ (A^ALl 't

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

pfcbMfS $0^3,358.62 {
- vriwnrniii ,

Mokame 3.ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant pėie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes hoHm kad ir 
jts turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

i

t

1

t

H. BALL, PrėddėntėM
G. W. BAHLOW, Vicc-Fm.
J. E. FERGUSON, Kas.
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ŽINIOS VIETINES
Gerai paly jo, bus
Tania kva

grybu. 
(’oust ruet ion 

Co. praliejo kasti pamala jlel
ulini sz k u nanio ant kampo C. ir 
South uli., kuris ketina kasz- 

s 25x62 U> •• 
13 kamba- 

isz medžio.
s

tuoti apie $23,DOO, bm 
]mkIu, tris laipsniu, 
nu ir pastatytas 
Darbaa ketina būti užbaigta 
apie Kalėdas.

— Praejta sau va i te 
37 motai kaip kampinis i 

“liko*padėtas po szv. Juozapo 
Lietuviszkos bažnyczios. Dau
gelis žmonių atmena taja isz- 
kihninga paszventinima.

— Apsisaugokites nuo ne-

SUO.JO 
ikiinio

tikrųjų 5, 10 ir 20 doleriniu bu- 
maszku guriu daugybe paskly- 
po )>o musu aplinkiniu. Ymant 
piąigus, gerai prisižiūrėkite 
kft jum duoda. Valdžios detek
tyvai sznipiueja kas 
platineja.

juos p ra

Sziadien likos atidary
tas plentas terp Mahanojaus, 
Hometown ir Lofty, 1x4 tiltas 
prie McAdoo da neužbaigtas.

Trokas farmerm Kerio 
isz LAkeside susiduri' su auto
mobiliu Jono Žel»rau>ko ant 
kampoMahanoy ir Catawissa 
ulyezini praeita i’et n\ ežia. 'La
me laike siguolas buvo užge 
sias. Lhidintojai sako buk vie
nas isz juju smarkiai važiavo 
ir butu apsisaugojus nelaimes. 
Kerio t rokas likos 
daužvtas.

— Praejta Ketvcrga j>ric 
me szv. Krikszta, sūnelis ]>ons- 
tvos Jurgiu Kriaucziimu. ku
riam likos duotas vardai
vylas. Kriksztu tėvais bii\<» p. 
Fiorentina Mix’kaiczi u t 
F. W. Boczkauskas.

mažai a p

I *<»

r ir p.

SZINKORIUS.

szia - 
pavogė man isz 
HM) buteliu vvno.

*** * *■    ■■    II —M       1 IHW * !■ I I I I S I I -K   ■■■ 1 I.

Reike Mokslo Kaip Pjaustyt Visztas.
IHMMI

----------- .!■<-. ~~'-U '- --Z <---------

Czedykit Anglis.

Ar žinai daktare, 
nakt vagys pavogė man 
nklepo apie 
kad galetau susekti, lai asz 
tuosius rakalius pamokyczia!

Daktaras: — O tai greitai 
iszsiduos. Kaip tavo vyną isz- 

pas manegiars, tai visi ateis 
gydytis.

Dubdtavas
Tikietas

NEW YORKA
NEDELIOJ 11 Oktoberio

C Spėriail» trr Iii a n Nuimtos nokti.
< Isz Ryte
J Shamokin................................ 12:01
tMt Carinei . . .
(Ashland ..........
•rGirardville ...
C Shenandoah . . .
J Mahanoy City .
c Tamaqua ..........
C K!
.(New Yorke (\V. 23rd

. . 12 
.. 12:10
. 12:47 
. 12:55 

. . 12:35 

... l :1G 

... 1:45 
Yorke (Liberty St) .. 6:35 

t.) . . 7:10 
•J GRĮŽTANT—-Apleis New Yorka 
C nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
.5 Liberty St. 7:00 vakare ta pati 
•< vakar® in vir*z-minetus stacijas.

Ant Readingo Geležinkelio

su dau-
Ui

1

žmogus 
Knyga

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja DideŪ Sapnoriu. 
160 puslapiu,

‘gybo nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa- 
pnu§ kokius 
gali sapnuot.
puikiai drueziai apda
ryta kietais audcklinoil

* apdarais. Preko su nu- .* 
siuntimu tiktai $1.50.

IK D. Boczkauskas-Co. 
t Mahanoy City, Pa.

to'.
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PUIKI DOVANA GERO ŽMOGAUS.
J
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popieros 
mokslaino
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I viszla ar kiloki 
prie to laikas ii; jo papraszo gaspadine- 

NepraIes prie tojo darbo, 
ar torke, visz.lele pradeda 

stala. 'I’odel dabar (’hicage
Domestic Ari and Science invede mok>la, kai]) r<‘ike pjaustyt 
pasekmingai paukszczius prie stalo 
s\’ od b< >s.

M

kožnas žmogus moka supjaustytAC

paukszti kada ateina
le idant joja ’užvaduot u prie st alo. 
kada pradeda pjaustyt viszta 
k i net kazoka po visa

laike

runose

at saka aržia i

ar

SZ()

School

>zvencziii

of

arba

SHENANDOAH, PA. Paskutines Zinutės.
Na lai gal neužilgio ant 

tikrąjį) sulauksime atidarymu 
naujos iigo
sis Locust Mountain Hospital 
kuri stovi ant kalno einant ant

I larrisburgo

akutes kuri vadin- smaugė

I leigh I s.

£ai 
o- 

ap-
pavojiugus

valdže 
prižadėjo ji ai idaryt i už keliu 
sau v;i ie/.i u.

Saluuiukas Jurgis Ber- 
žys, 52 metu, likos pavojin
sužeistas nelaimėje su auttyh 
bilium arti Brandonvilles 
laik\ <lamas 
ža id u liūs.

1 .eonas, sunns aptieko 
rieties p. L. M. Kazuuieiies, ku
ris lankosi in mokslą Philadel
phia (’ollt ge o 

iszrinktas per 
M >

kelis

f Pharmacy, Ii 
kos iszrinktas per savo kla>a 
kaipo redaktoris mokslaine> 
laikraszezio “ Pharmaseopc. ”

redaktoris

Worcester, Mass, 
lovas Szliora. D metu, 
po ratais sunkaus 
Millbury st., ir veik aut vietos 
neteko gyva: t ies. 
gaut saldaine, 
nija dalino clel apgarsinimo, 
IK'lekes 
: t įimtas, 
Visas 
sutrintas.

-- Maro
( li'X’clamL (Iraml ()per:i koni 
panijos žvaigžde, dainav 
Kazimiero pobažnyt i ne j 
taiuej. Kiti programo 
jai buvo

Bron is 
papuoli' 

vežimo ant

Jisai band 
kurias k<

ly gsvai os, 
papuoli ]

jo karinsi.'

ir l
»<»

szonas buv

Komercijos

’• Manila, Filipinai, 
uais plat i naši 

apie 
daugelis serga.

y l’arvžius. 
l*'ra iicuza is 
dir kuri
kruvinam musziui.

* r ’t.<r,» Melclioir A r-

(’zio- 
kolera kuri už 

s/inila žmonių o

Is/.panai su 
užėmė ujiesta Aj- 

nuo L’ilTu poai elne

(’h ieago?.
mato, turtingas biznierius, li
kos areszlavota.s per valdžia už 
Įiadirbinejima 20 doleriniu bu- 
maszku isz vieno doleriniu, ku
riu paleido iii begi apie $200,- 
000.

’ New York.
Hcnrfcls atplaukė isz Vokieti 
jos su daugybių visokiu zobo 
veliu aut Kalėdų.

.\ < * w I .aivas

NELAIME JUOS SUPAŽINO

Kaip tamisla 
nai su savo paeziule į

Matai, se«
k o k i a

susi pa ži-
. ■> i I

Įėjau
tai poniute.

I rukije
i ]irie>zais
j Sztai pajutau trenksmą, trūkis

• mpa- Į susioje
i r j manes.... ir >edi lyg 

nai....

e l

t
poniniv atsisėdo ant 

sz.iai die-
kelio p-(.

• ratais.
11

(’zižau." kieno * I

p )e Mitrikaite,

o szv.
SV(‘- 

pildylo

D- 1L 
Juszka, J. Žemaitis, J. (linkus,
ir V. K. Sudeskis.

— Motiejų.' 
metu, 14 t ’lapp st., 
ta savaite. Palaidotas 
no kapinyne.

Teismas davė
Vincui ir Anastazijai Žuroms- 
kams pasisavint i arnika .Juozą 
Zuromski.

— Ona Lietuvninkieno, per 
savo advokato B. .Mtmdelsohn, 
pasapri(‘szino perskyrai, kuria 
jos vyras Louis reikalauja nuo 
jos. Ir reikalavo,* 
palieptu jam užmokėt jos isz- 
hiidas.

Žaliauskas 
mirė perei 

KZV. Jo

< i

A*

DAUGIAU NE KEIKS.

Klausyk Juozai • 
ha kunigas in spa viedojent i, - 
jau karta paliautum keikti, ži
nai jog tai nepadoru ir užrusti-

I ui 1 )i<‘\’a.
-- Teisvbe

tiesa, tegul
griebi1 gyvu, iii Įiekla, jeigu da 

c.-iu.

kunigėli, 
mane

r n leidimą

kad teismas<

Chicago. — Joseph Matulis, 
klerkas-Mildos aptiekoj, 3138 
So. Halsted St., pt’ane.sze poli- 
cijai, ka.d peręita szesztadieni 
ginkluotas plOszikas užpuolė 
aptieka ir paėmė isž rogisterio 
$75.

METAI BĖGA.

Kaip tau Petreli, einasi apsL 
paeziavus, 
ežiui©!

— Ar žinai, 
sensta. Kaip buvo mergina tu
rėjo 19 metu, kada daviau ant 
užsakų 23, o po voseilei jau tu
ri 29 metus.

k a veikia tavo p A-

labai greitai

kai-

t uri
velnei pa-

karta keil

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Pasliipcziu Atei
ties. Su paselba kazlrom, Pagal 
Cbaldejtuku, PeralEzku, GraikjHZ.ku, 
Arabiszku ir Cigonlszku burtiniku. 
lazguldluejlmas to kabalo yra laba! 
lengvai Ir kįękvienam gali būti hu-
prastinu. 7 ,

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda žmogaus ateiti. Su
Salamono None. /

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Isz Egipto Rubiną 
Suirs. Del vyru ir moterų.

-- -B- ■ . I. ■ -

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ . .....

Prlslusklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomla.

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

25c.

M

V

r?

žmonių ir vaiku, kurie
Szi nmkslaine yra vienutine Amerilce, kuri 

Inos, kurie.geistu pastoti naudingais žmonimis.

Horace A? Moses, turtingas popieros fabrikantas isz 
Springfield, Mass., pastate szita mokslaine už $1 (M),(KM) del 

geistu iszmokti kokio naudingo ama- 
mokina dvkai

»>

M

mBffBSl 

MĮ r L.

nera
)

Yra tam

ir

Milijonus tonu augliu gali
ma szia žiema SulaiifiVt i pada
rant bent smulkiu pa La i su na- 

ir atsargiau kuremint 
anglis. Peržiūrėk namus dabar
ir jei reikalingi koki pataisy
mai pataisyk.

Sziuo žvilgsniu 
Departamentas duoda sekamu 
pa tarini u:

Langai: Langai dažnai
pritaikinti, lai] 

kad esama plysziu.
weather-stripping 

nuo vėjo 
galima lan

guose plyszius užtaisyti.
Durys: — Drabužio szmotas 

prikaltas prie grindų 
diirii daug apsaugos nuo szal 
ežio. Apžiūrėk, kad visos durys 
bu tu tvarkoje, 
rvt u.

tik r i 
(apsaugotojai 
szalczio), kuriais

4 4 IK.I
K

ar prie

gerai tižsida-

Grindys: —-Yra paprotys de- 
ir tai reikia 

v ra labai
t i dvejas grindis, 
pripažinti kad tai 
praktllcas dalybas. Kur esama 
tik vienos grindys, 
žiūrėti, kad neimlu plysziu.

Skiepai ir Palepini: Skiepu 
ir palėpių,durys ir langai Im i 

at.ydžiui peržiu-

r reikia per-

Imti taip-pat 
rimi ir pataisom^ kaip ir kili 
namo langai’ bei durys. Szallis 
klepe szaldd visa narna. Jei 

užtaisyti ir ten e 
ten pasilieka

szaldd visa 
gerai palepini 
szallis nei neina, 
pastovus oras ir dello nei szal- 
ezio vidun neinleidžia ir szilu- 
ma namo viduje užlaiko.

Kaminai: V Kai| > paežiai 
taip ir kitokf'kamimji privalo 
Imli iszvalonh kiiodažninusiai. 
Tas palengvins kurinima ir pa 
gelbes 
tais.

Pecziaį:
turi būti prižiūrimi, kaip aut 
mobiliai.
kuras 
taip, 
na s 
>•

Jfį

narnai palaikyti szil-

* l’eeziai neblogiau
< > -

Jei peczius sugedi 
l>US eikvojamas lygiai 

kaip eikvojamas gazoli- 
sugodusiamu automobiliu- 

’ KL.l.S.

fe®

Ež; Si įįįįį m mn ffl
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Laimėjo Kelia Iii 
Harvard Universitetą.

z -f / •
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$’1
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Kalpak,(/

M

I rvin

i į

nesziotojm 
hi ik raszcziu Dorehesterij, B< 

laimėjo

■ i

S 
)S- 

tone, laimėjo dyka mokslą 
Harvard universitete. Jisai al- 

*buvo pasekmiugiausia egzami
ną laikyta per Boston News
boys Protective Association, 
kuri kas metas apdovanoja dy
ka mokslą tam universitete del 
vaiko kuris iszdims egzaminą. 
Jvolpakas pabaigė mokslą Bos
tono lotyniszkoje mokslaineje.

per
I ’rot eel i ve
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'/ A U) Y'l '0.1 AS AFGANISTANO
IR JOJO SŪNŪS.
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I ’a vei kslas
bollali (’ban ir jojo du .sumiš. Yra 

prisiuustas tik praeita

KIEK KUNIGU TAI PADARYTU?
kuris liko.-

parodo valdytoja A i ganistaiio, Emira, Habi
tai naiijauses paveikslas, 
•a avail ia.

NAUJOS MANDIEROS DEL LEKIOTOJE.
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ANT PARDAVIMOBIEDNI SZVENTIEJI.
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. ...... . pinigus pastatyti
parapijoi ir gyventi mažam namelije. 

Paveikslas prodo Rev. Miller ir jojo paeziule kuri labai dar- 
buojesi del labo snvo parapijom!.

L’ev. Henry ('. Miller isz A urora, III., pardavė szita savo 
puiku narna vertos $2U,0(K) idant už 
nauja bažnyczia savo

i.s •nesziosSztai naujos mandioros kokia.
jai. Ant kai rose s yra maiidiera del pa rodos o

kariauki Ipkioto-
ant deszines lai-

ko lokiojimo.

l NARSUS LEK1OTOJAS.
Liet uvojo 

kandidatus moky- 
areoplauais, kurie 

gabena paczta. Kapitonas gei
de išbrinkti tik narsiausius vy-

Tulas kapitonas 
priiminėjo 
tis valdyti

rukus prie tojo darbo. Sztai at
sitikimas kokis atsitiko laike 
užraszinejimo tūlo vyruko.

— Tomistą noretuihei isz- 
mokti valdyti areopiajia?

- Teip.,,,
— O ar esi gana tinkiunas 

ir narsus ant tojo darbo>
•— Labai,....

Tai tuojaus pažiūrėsi-
I

■ ..

me.

A

Vienam geram žmogeliui nu 
mirė pati, o kuri už gyvasti 
daede žmogeliui lyg 
kauliu, o suojas su savo 
limn tasai žmogeli ramino.

-— ApsimaLszykie,
sėdi dangų

es 
gy va m 
priete-

nosini- I

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $1{GOO ant lengvu iszmo- 

Teipgi lotai minėtam 
Apie dauginus dasiži- 

nokite ant adreso.
V. Lapinskas

G01 W. Mahanov Avė.
Mabnnov Citv. Pa.

mieste

<

pyk, tavo pnczinlo 
je terp szventuju.

Oj, dagris ji ji

(t.f.'i

ANT PARDAVIMOdanguje 
del visu szventuju tiktai tegul 
kiek apsibuua!

žodžius,tuos
revolveri, perszove 

kandidatui skrybėlių ir sitrdo- 
ta. Kandidhtas ne nopasijudi- 
no isz vietos tik stovėjo be jo
kios baimes. .•/

— Na, — tarė kapitonas, 
tikiu, jog osį narsus vyrukas, 
priimsiu tavė prie dinsto iv už
moku tau už perszoviina skry
bėlės ir surdoto.

— 0 už kelnes kas

Kalbėdamas 
isztrauko

T X

A. RAMANAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US

Namas del. vienos familijos 
ant viso loto, 
Nox43G-438 E. Centre St. Atsi- 
szaukito in “Saules” ofisą.

v--'»
ant kampo prie

MILL & PATTERSON ST§., 
ST. CLAIR, PA.

Liet u viszkas Graboriua

K. RĖKLAITIS

uzmo-
K,v i 1

Kaip tai už keliies! Juk 
$sz jokios bledes kebieins ne-

Bet asz padariau

kės ?

padariniu
«—• ‘ * I

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo 
niausiu.
laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1378-M.
1 T". I ,'il ' "J1 F I ** ” JI lį

paprascziouKiu iki prakil- 
ParsunKlo automobilius del 

vokeliu, kriksztyniu ir

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslu. 

Prieiname prekes.

516 W. SPRUCE STR.. 
MAHANOY CITY, PA. 
, Bell Telefonas 149
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